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Nr 3/96 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 1996-03-27
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls i Försvarets Krigsspelscentrums lokaler, Fö rsvarsmaktens högkvarter i Stockholm i närvaro av 33 ledamöter.
§2
Tillkännagavs att sedan föregående sammanträde har hedersledamöterna A rleigh Burke och Gunnar Jedeur-Palmgren avlidit.
§3
Föredrogs föregåe nde sammanträdes protokoll. Protokolle t godkändes och lades till handlingarna .
§4
Diskuterades styrelsens förslag till förändring av Sällskapets tillämpningsföreskrifter. Samma nträdet gav vägledn ing för styrelsen i det fo rtsatta a rbetet med
den påbörjade effe ktiviseringen av Sällskapets verksamhet.
D e grundläggande motiven för effektiviseringen är
att förn ya och modernisera arbetet inom KÖMS
att ås tadkomma förutsättningar fö r att ledamöterna håller sina inträdesanföranden
samt
att justera tillämpningsföreskrifterna så att de stämmer överens med nutidens arbetssätt och ansvarsfördelning,
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§5

Avhöll ledamoten Thomas Engevall sitt inträdesanförande under rubriken
"Nya sjötransporter- motorvägen Östersjön?"
§7
Orienterade ordföranden om Kungl Örlogsmannasällskapets ekonomi.
Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare
Nr 4/96 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 1996-{)4-25
(Utdrag ur protokoll)
§2

Föredrog sekreteraren föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades
till handlingarna.

Korresponderande ledamoten
JAN CEDERLUND

Örlogskapten Jan Cederlund är anställd som projektledare
vid Celsius AB med särskilt ansvar för utveckling av
marina minröjningssystem

§3

Föredrog kassören, ledamoten Jan Bring, årets räkenskaper. Av KÖMS vald
revisor, ledamoten Lars Werner, lämnade ytterligare kommentarer.
§4
Föredrog revisorn, ledamoten Lars Werner, revisionsberättelserna såväl för
Kungl Örlogsmannasällskapet som Tidskrift i Sjöväsendet
§5
Beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
§6
Avhöll ledamoten Nils Bruxelius sitt inträdesanförande under rubriken "Ett
motiv till ubåtskränkningarna".
Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare

Tankar kring minhotet i låga konfliktnivåer
Inträdesanförande hållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet i Slackholm 25 januari /996

Under senare år har flera parametrar, som styr inriktningen av sjöstridskrafternas
utveckling förändrats. Settfrån de rent säkerhetspolitiska aspekterna, vilka i sig kan
tyckas dramatiska, frågar man sig vad det är som egentligen har förändrats? Gamla
konflikter ersätts med nya - aktörerna byts ut. Från svenska utgångspunkter är det
intressant att kunna konstatera att intresset för sjöfartsfrågor ökar. Viss inflaggning
av fartyg förekommer och vi ser tecken på en mer aktiv sjöfartspolitik. Nya
transportleder via havet etableras med pendeln mellan Göteborg och Belgien som ett
mycket intressant exempel.

Dessa transportlänkar kommer att sysselsätta nya fartygstyper, som följer
mycket täta tidtabeller. Fartygens kunder utnyttjar dessa förhållanden för att
minimera sina produktionslager och
därmed minska det bundna kapitalet.
Man har därigenom gjort sig totalt beroende av transporterna . Detta har
ökat intresset för sjötransporter, vilka
med stor kapacitet och regelbundenhet
i trafikmönstret påverkar lagerstrukturen för de tillverkande industrierna och
därmed åstadkommer snabbare genomströmningstakt i produktionsapparaten .
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Minhot i olika konfliktnivåer
Tidigare i historien kunde man med stor
sannolikhet utesluta minhotet i de låga
konfliktnivåerna. Det krävdes ett officiellt deklarerat krigstillstånd för att risken
för minkrig skulle bli påtaglig. Så är inte
längre fallet. Världssamfundet kan komma att bli exponerat för minhot även under djupaste fredst illstånd. Minan kan
komma till användning redan i lokalt begränsade konflikter.
Idag kan det finnas flera aktörer i ett
konfliktområde, som är benägna att utnyttja sjöminan för att uppnå sina syften:
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- Suveräna stater.
- Parter i inbördeskrig.
Terrororganisationer med politiska
syften.
- Sjörövare med rent kriminella motiv.
Med stor säkerhet kommer minor i de
flesta fall att främst utnyttjas för att uppnå rent operativa eller taktiska mål, vilka
är att se som delmål i en övergripande
strategi. Detta måste betraktas som det
klassiska eller traditionella utnyttjandet
av sjöminor inom ramen för den marina
krigföringen.
Vid inbördeskrig är situationen snarlik den vid krig mellan suveräna stater.
Parterna utnyttjar minan främst för att
uppnå militära fördelar , men det kan inte
uteslutas att man söker politiska fördelar
via blockad av import och export.
Terroristorganisatione rna kan utnyttja minor för rena terroraktiviteter, för
vilka det kan vara svårt att finna motiven. Att skapa skräck och därmed uppnå
en benägenhet till politiska eftergifter är
ofta det övergripande målet. Dessa aktiviteter kan ses som alternativ till gisslantagande. Sjörövaren har i minan ett utmärkt vapen för att utöva utpressning på
både stater, företag och organisationer
eller enskilda fartyg. Ofta är motiven
främst ekonomiska.
I alla dessa fall kan ett uttalat hot om
minfällning räcka för att uppnå syftet
med verksamheten. Verkan av hotet
kvarstår så länge det inte är verifierat att
det bara handlar om ett hot. Vilken myndighet kan bara avfärda ett hot om minor
i en utpekad farled?
Sedan Sovjetunionens fall har
mycket av den gamla sovjetiska vapenarsenalen funnits att köpa på den öppna marknaden - så också minor. Kontrollen över sådana affärsuppgörelser

84

är obefintlig. Man säljer till den, som
kan betala med rätt sorts valuta .
Många olika organisationer ägnar sig
åt denna typ av affärer. Ä ven från andra delar av världen förekommer omfattande export av minor. Det görs dock
inte lika urskillningslöst, som man kan
förmoda att det sker från f d Sovjetunionen. Antalet länder , som idag förfogar över moderna minor, är avsevärt.
Man kan också konstatera att det idag
säljs minor, som inte följer de internationella konventionerna för sjöminor.
Bl a finns drivminor, vilka ju direkt
strider mot Haag-konventionen, tillgängliga på marknaden.
Beroende på vem av de ovan identifierade användargrupperna , som utnyttjar minor, kommer de mesta troliga
platserna för förekomst av utlagda minor att skifta . I de rent militära konflikterna kan man på rent kunskapsmässiga
grunder göra egna hypoteser, som ligger
nära en fiendes planering. I militära
konflikter känner motståndarna till varandras taktik i ganska stor utsträckning.
Dessutom finns det logiska mönster i
följd strategi.
När det gäller terrorhandlingar och
sjöröveri är det svårare att förutsäga var
hotet kommer att uppstå. För att hoten
skall ge effekt måste många fartyg bli exponerade för dessa . Trånga farleder och
hamninlopp är högriskområden. Sådana
är t ex Hormuz-sundet, Malacca-sundet,
Adriatiska havet, Öresund samt inloppen till Stockholm.
Risken för att bli utsatt för ett uttalat
minhot är beroende av den generella
hotbilden i den rådande konfliktsituatione n. Det svåraste är att förutsäga rena
terroraktioner, där även sjöröveri ofta i
kombination med ekonomisk brottslighet inbegrips.

Politiska konsekvenser
De säkerhetspolitiska konsekvenserna
av ett uttalat minhot är väl utredda och
ligger till grund för Försvarsmaktens
fortsatta planering av landets försvar.
Politiskt sett torde omvärldens tilltro till
Sveriges förmåga att leva upp till våra
åtagande som strandägande stat vara av
stor betydelse. Vår visade förmåga måste
vara rimlig för att Sverige skall kunna garantera oskadlig genomfart för alllegitim
trafik. En påtaglig oförmåga kan leda till
någon annan nation kan känna sig föranledd att hjälpa Sverige med dessa problem - med eller utan vårt samtycke. En
sådan generell situation kan leda till att
låga lokala konflikter kan komma att eskaleras om den utsatta parten ej kan hantera den uppkomna situationen. Speciellt
om den tillskyndande staten har expansiva tendenser både politiskt och ekonomiskt. Den lokala konflikten kan då projiceras på tillskyndarens utrikespolitiska
situation och därmed ge ursprungskonflikten en helt ny dignitet.
Öresund är ett område, som har stor
internationell betydelse, varför denna typ
av problem kan uppstå där. Än mer svårbemästrade torde problemen bli om mineringsaktiviter utförs i Ålandsförträngningen av stridskrafter från en okänd nation. Ålandstraktaten gör att det inte bara
blir ett svenskt-finskt problem . Dessa politiska komplikationer är svårast att värdera i ett skede av formell fred , då vi är på
väg mot ett skymningsläge.
Om Sverige utsätts för mineringsaktivitet i anslutning till våra internationella
sjötransportleder, skulle detta få negativa konsekvenser för Sverige som handelspartner. Risken för avbrutna handelsförbindelser skulle göra Sverige till
en mindre attraktiv handelspartner, speciellt om ersättning för svenska leveran-

ser står att finna hos andra leverantörsländer. Störningar i kommunikationerna
leder snabbt till tappade marknadsandelar, vilka blir svåra att återta om de alternativa leverantörerna levererar till jämbördiga priser och kvaliteter. Inom hårt
konkurrensutsatta branscher löper en sådan process mycket fort. Få företag kan
ta risken att bli utan planerade leveranser. Sådana störningar kan komma att ge
långtgående konsekvenser för svensk exportindustri och importberoende förädlingsindustri.
Ökad medvetenhet om de miljöpolitiska aspekterna på transport av farligt
gods innebär att dessa måste beaktas vid
minhotsbedömning. Politiskt är det
mycket känsligt att låta sjöfarten fortsätta om det finns någon som helst risk för
minsprängningar eller om hot därom
finns uttalat. Dessa aspekter kommer att
vara särskilt påtagliga vid utpressningssituationer under fredstid. Miljömässiga
bedömningar kan således snabbt åstadkomma oönskade konsekvenser inom
det handelspolitiska området. Det utsatta landet kan bli isolerat från internationell handel p g a av aktioner som avsevärt ökar riskerna för en miljökatastrof.
Världsamfundet kommer inte att acceptera att stora miljövärden äventyras
eller förstörs . Därmed kan man förutsätta att det leder till rekommendationer att
minimera fartygsrörelserna inom det aktuella området. Det kan inte uteslutas att
minröjning/kontrollsve pning inom sådana områden blir en internationell angelägenhet.

Ekonomiska konsekvenser av
minhot
Om en suverän stat utsätts för ett minhot
som allvarligt skadar de internationella
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sjötransporterna, kommer detta att få
stora konsekvenser i stora delar av näringslivet. Kortsiktigt kan de flesta länder klara en partiell avspärrning, men i
ett längre perspektiv uppstår nationalekonomiska konsekvenser. Modern industri minimerar sina lagerkostnader genom att ha ett kontinuerligt flöde av
komponenter mellan de olika producerande enheterna. Man mer eller mindre
saknar buffertlager. Samma förhållande
råder på distributionssidan d v s minimerade lagervolymer. Med de nya sjötransportsystemen har industrin kunnat
minska lagervolymerna ytterligare. Den
kritiska faktorn blir transporterna mellan de olika enheterna. Drabbas då sjötransportsystemet av störningar av t ex
minor eller hot om minor, torde industrin kräva mycket snabba reaktioner
från regering och militär. Blir inte reaktionerna tillräckligt snabba och tydliga
kan detta leda till överväganden om att
omlokalisera resurser, vilket kan leda till
kapitalflykt ur landet eller ge upphov till
regionalpolitiska konsekvenser.
Om ett fartyg trafikerar ett område,
där det föreligger risk att det kan bli utsatt för någon form av militärt hot, måste
fartyget ha en tilläggsförsäkring inom
kaskodelen, som ungefär motsvarar
0,025% av det totala försäkringsvärdet
för fartyg och last. Om fartyget trafikerar
ett område, som proklamerats som krigszon, måste redaren ha en krigsförsäkring. Denna måste förnyas vid varje tillfälle inom zonen i fråga , där varje sådant
omfattar högst 7 dagar. Försäkringstariffen för varje enskilt tillfälle är ca 5% av
det totala värdet av fartyg och last. Ökade kostnader av detta slag slår igenom på
kundernas intresse att utnyttja dessa vägar. I förlängningen drabbas producenterna av högre kostnader, som måste tas
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ut på priset och därmed minskas konkurrenskraften. Om ett område skall betraktas som krigszon, avgörs av försäkringsgivarna i London. Otvetydigt kommer
det att bli svårt att få ett område friförklarat sedan det har betraktats som
krigszon beroende av mineringsaktiviteter.

Psykologiska konsekvenser
Skulle Sverige bli utsatt för minhot av
något slag under relativt stabilt fredstillstånd, torde detta vara av terrorkaraktär
och därmed också primärt ett polisiärt
problem. Självklart kommer minröjningsorganisationen att bli anspråkstagen för att kontrollera sanningshalten i
det uttalade hotet. En utredning kan
med stor sannolikhet komma mycket
nära sanningen i sin lägesbedömning och
kanske också finna minan. Men om man
inte finner något, uppstår ett grannlaga
problem. Vem proklamerar minhotet
som falskt? Vem tar ansvaret om man
trots allt hade fel i bedömningen och en
minsprängning inträffar, som inte kunde
inträffa? Ytterst är det politikernas ansvar, men risken för meningsmotsättningar mellan olika intressen kan bli stor.
Kvar står minröjaren , som kommer att
bli hårt ansatt oavsett vilken ställning
han tar. Politiska och ekonomiska intressen kommer att driva på friförklaringen,
men minören måste hantera ett antal
svåra bedömningar innan han fäller ett
slutgiltigt avgörande att minhotet kan
negligeras.
Om ett terrorhot om minfällning i
svenska vatten har uttalats, kommer detta att beröra en stor del av det svenska
folket. Om ingen mina hittas och svårigheter föreligger för att friförklara de
svenska vattnen kommer ett stort psykologiskt problem att uppstå. Att gå ut och

förklara alla de subtiliteter, som minören
arbetar med i sitt ställningstagande att
inte kunna friförklara området ställt mot
en allmän önskan att få ett definitivt besked, blir mycket svår. Vidare kommer
den "kvarstående minrisken " att bli ett
problem.

Konsekvenser för
minröjningfunktionen
Efter införandet av Landsortsystemet
har ledpenetreringsarbetet av naturliga
skäl varit koncentrerat till våra basområden. I dessa områden har vi idag i stort
sett ett mycket bra underlag. Ubåtsskyddsverksamheten har medfört att de
frekvent utsatta områdena har blivit
mycket väl kartlagda. Här är vi väl förberedda på sätta in minjaktsföretag. Goda
förutsättningar för snabba och effektiva
företag föreligger. Ledpenetreringsunderlaget är både kvantitativt och kvalitativt mycket bra. Inom områden, där hotbilden inte koncentreras till militära intressen, är situationen en helt annan. En
terrorminering inne i Stockholms hamnförvisso utopisk - men vilka förberedelser finns? Är botten penetrerad? Inom
andra inte lika spektakulära områden är
situationen densamma . Tid har ej funnits
att genomföra ledpenetreringsföretag.
Sådana företag bör också genomföras i
områden som kan bli utsatta och hotade
av andra skäl än militära. Företag i sådana områden kan bli mycket exponerade i
media, då mer allmänna intressen än de
rent militära är hotade. De politiska konsekvenserna kan också bli större och därmed kan minröjarna bli utsatta för nya
önskemål och krav.
De nya transportmönstren till sjöss
måste påverka genomförandet av ledpenetreringsföretag, som måste genomföras

även i områden vilka främst är av ekonomiskt intresse t.ex. hamnar av speciellt intresse. Ä ven helt nya leddragningar kan
förekomma, till vilka hänsyn måste tas.

Minjakt förutom
ledpenetrering
I en hotbild, som bygger på att vi till stor
del skall bibehålla våra handelsförbindelser med utlandet, kommer även minjaktstaktiken att påverkas. För att kunna
erbjuda säkerhet för handelsfartyg som
är större och snabbare än tidigare referensmål har varit, måste ledbredden
ökas. Minjakt kanske måste genomföras
på större djup än vi normalt gör, beroende på handelssjöfartens behov av djupare leder. Idag är minjakt den enda metoden vi disponerar för att kunna röja för
dess behov.
De ökade kraven i fråga om vattendjup kommer att ställa nya krav på taktiken. I nya hotbilder kommer vi också att
finna nya min typer, som är obekanta och
därmed måste tas hand om på ett annorlunda sätt än vad som är fallet med kända minor. Speciellt kommer röjdykarna
att bli utsatta för överraskningar som
även kommer att påverka analysenhetens verksamhet.
Inom minsvepningen har vi i Sverige
arbetat med fartygssimulerande svep,
där vi nog kan anses vara en av de absolut världsledande nationerna. Vi har utvecklat våra svepmetoder och program
mot de olika fartygstyper, som ingår i vår
krigsorganisation. Detta innebär att våra
metoder inte är anpassade till den situation, som kan uppstå ur mycket låga konfliktnivåer med en fortfarande fungerande världshandel. Jag anser att vi inte kan
svepa för de nya stora snabba handelsfartygen, vilka kommer att bli kommuni-
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kationslänkarna mellan de producerande organisationerna. Vi kan heller inte
svepa för den transoceana sjöfarten. Importsjöfartens behov har nedprioriterats
sedan länge. Vi kan utan problem hantera mekanisk svepning men vi har inga avståndssvep som är byggda för handelssjöfartens behov.
Ledningsfunktionen kan komma att
behöva utöva taktisk ledning i låga konfliktnivåer. Ledning kommer också att
påverka ett större antal enheter, då handeln bedrivs "i princip" normalt och sjötrafikledning måste utföras. Röjföretag
kan komma att behöva genomföras i områden, där ledpenetreringsunderlag saknas. Legalt måste instrument för att utöva aktiv sjötrafikledning erhållas, så att
man kan omsätta analyser och bedömningar i order och anvisningar till fartyg
av olika nationaliteter. Denna ledning
måste kunna utföras i andra situationer,
än då rent krigstillstånd råder. Den kan
behöva genomföras redan under grundberedskap.
l de fall, då terror eller kriminalitet
ligger bakom hoten, uppstår svårigheter
att utnyttja idag utnyttjade metoder vid
utfärdande av minvarningar. Detta instrument är alldeles för trubbigt. Minvarningar måste göras om för att de skall
kunna utnyttjas för ledning. I dessa situationer är hotet ej binärt. Vi kan stänga en
led helt eller ge restriktioner för gång i
leden. Hur att hantera dialog med försäkringsbolag, som ej helt delar vår uppfattning om läget? De styr de ekonomiska konsekvenserna - inte Marinen. Ett
mycket nära samarbete mellan de olika
trafikövervakande myndigheterna inom
olika geografiska områdena måste etableras. med t ex Sjöfartsverket (SjöV)
och hamnmyndigheter (-bolag) för att
kunna bl a
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- ökad graden av trafikledning,
- övervaka större områden än vad som
är fallet idag.
Dagens organisation och arbetsformer bedöms vara väl skickade att kunna
hantera dessa annorlunda vinklingar av
minhotet. Beredskapshöjningar kan göras mycket smidigt med utnyttjande av
fredsorganisationens resurser. Speciellt
bör samarbetet med Kustbevakningen
framhållas som en mycket viktig parameter, när det gäller beredskapens anpassning till nya hotbeskrivningar. Via Kustbevakningen kan bl.a. information och
erfarenheter från marint traditionella sekundärområden erhållas. A v stor betydelse är vidare deras legala rättigheter
att visitera och genomföra skeppsrannsakan. Den införda samgrupperingen och
samövandet underlättar i hög grad smidigt genomförande av beredskapshöjningar. Beredskapsnivån ombord på de
olika enheterna är beroende av var i utbildningscykeln förbanden befinner sig.
Beredskapen för samverkan med olika polisiära myndigheter är viktig både
inom säkerhetsområdet och det kriminaltekniska området. Ä ven här torde erfarenheterna från ubåtsjakten kunna ge
värdefulla tips om samarbetet skall organiseras. Främst borde kriminalteknisk
expertis på något vis bindas till minhotsanalysfunktionen.

Förmågan hos nuvarande
organisation att lösa sina
uppgifter i ett nytt perspektiv
Marinen torde med dagens organisation i
stort kunna lösa dessa något annorlunda
uppgifter för minröjningsorganisationen .
Helt naturligt kommer den övergripande
skillnaden mellan uppgifter och materiella resurser att visa sig tydliga även i

dessa situationer. Det största problemet
kommer med ganska stor sannolikhet att
vara betingat av den politiska förmågan
att hantera det politiska regel verket, som
styr utnyttjandet av Försvarsmaktens resurser under fredstillstånd. För att hantera minhoten i dessa låga konfliktnivåer,
krävs en snabb och resolut hantering
från politiskt håll. De ekonomiska intressena kommer mycket snabbt att göra sig
påminda. Krav på aktiviteter kommer
inte att skilja sig mycket i omfattning
jämfört med en konventionell konflikt.
Däremot kommer de aktuella aktiviteterna att delvis behöva genomföras i nya
geografiska områden.
Med etablering av "nya motorvägar
till sjöss" måste dessa leder ledpenetreras och det över stora ytor, eftersom
dessa leder måste ha en större ledbredd
än vad reglementen för krigslederna för
våra sjöstridskrafter kräver. Även de aktuella hamnarna bör undersökas. Inom
ledpenetreringsområdet kan en resursbrist förutses, om man inte genomför en
metodanpassning och utnyttjar ny teknik. Ledpenetrering torde kunna genomföras med utnyttjande av multibeamlod.
Vid etablering av dessa nya leder till
sjöss är det önskvärt med en nära dialog
mellan SjöV och Chefen för 2.minkrigsavdelningen i Kustflottan, så att de nya
lederna om möjligt dras över bottnar,
som är lämpade för minjakt och som skapar minsta möjliga problem för minsvepningsföretag. Den redan etablerade beredskapsleden för handelsflottan (HBleden) ingår bland de leder, vilka skall
undersökas. Detta har idag endast skett i
mycket begränsad omfattning.
Idag saknar vi förmågan att avståndsminsvepa för handelsfartyg. Detta är
speciellt uttalat om fartygen är stora och/
eller snabba. Detta är resultatet av den

inriktning, som har givits minröjningsorganisationen. Någon utveckling av lämpliga svep har ej förekommit. Den generella inställningen med inriktning mot relativa låga fältstyrkor har understrukit
tillbakagången, när det gäller svepförmågan för handelsfartyg. Idag saknas både
svepare och svep för att hantera dessa
problem. Kompetens för att utveckla och
producera magnetiska och akustiska
svep finns inom landet. Sådana svep måste kunna röja minor som är okänsliga och
arbetar med låga frekvenser d v s mot
speciella handelsfartygsminor. I de låga
konfliktnivåerna är det en allvarlig brist,
att vi inte kan möta den internationella
handelns behov av säkra sjötransporter.
Dessutom är de avsedda lederna inte
ledpenetrerade.
En i fredstid redan fungerande ledningsfunktion för trafikledning av handelsfartyg finns inom SjöV isbrytarorganisation. Den organisationen kan utgöra
det nödvändiga komplementet till marinkommandona och de större hamnarnas
egna ledningsfunktioner. Kustbevakningen har de ledningsresurser, som vid
behov kan utnyttjas. Ledning via civila
myndigheter torde förenkla för politikerna att fatta de beslut, som erfordras för
att handelsjöfarten skall kunna tvingas
att följa ett reglerat trafikschema.

Metodanpassning
Detta resonemang avseende minhotets
påverkan på den marina verksamheten i
låga konfliktnivåer leder fram till följande:
- Dagens minvarningar är för trubbiga
som ledningsinstrument i konflikter
under fredstid. Flera alternativa nivåer bör skapas. Minhotet får inte betraktas som en binär funktion .
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- Med ett större antal "risknivåer" i
minvarningarna måste ökad taktisk
frihet till alla fartygschefer kunna ges,
men de måste ha ett instrument till
hjälp för att kunna göra en adekvat
riskbedömning. Minrisken skall utgöra en del av fartygschefens totala riskbedömning. Detta instrument är ett
beslutstödssystem som innehåller kalkylmodeller för beräkning av mineringars träffsannolikhet
Denna metod utgör också ett värdefullt stöd för den fartygschef, som först
råkar ut för minkriget Den aktuella
mjukvaran kan köras i en standard-PC
som ett autonomt system.
I de nya konflikterna kommer också
för organisationen nya hot i form av nya
mintyper av mer eller mindre kvalificerad art att dyka upp. De okända aktörerna kan komma med nya aspekter på minkriget, vilka kan bli svårhanterade främst
för röjdykarenheterna. De kan bli tvingade att sanera fartyg från "limpet mines"
(minor som fästs på stillaliggande fartyg)
eller röja i mycket känsliga områden t.ex.
en storstadshamn mitt i stadens centrum.
Ett annat delikat problem blir hotutvärderingen i dessa låga konfliktnivåer.
säkerhetsbedömningar av olika slag
kommer att göras parallellt med minörernas mer traditionella bedömningsme-

Ledamoten

todik. I ett "worst case"-scenario kan bedömningarna komma att gå isär och situationen blir politiskt mycket känslig. Hur
att göra den fackmannamässiga avdämningen?

Har minröjningen ett
volymsproblem framför sig
eller vad utgör de stora
problemen?
Att svara ärligt på den frågan är svårt.
Men i dessa nya konfliktscenarier kan
jag se volymproblem avseende
- ledpenetrering,
- svepresurser för stora fartyg.
I övrigt anser jag att de stora interna
frågorna är
- hanterandet av minvarningar,
- fartygschefens taktiska frihetsgrad betingad av minhotet
För våra internationella förbindelser
måste vi visa trovärdighet, när det gäller
vår förmåga att kunna hantera de nya
sjötransportsystemens behov av fri passage genom svenskkontrollerade områden. Uppfattas vi inte som trovärdiga
kan Sverige få handelspolitiska och ekonomiska bekymmer vid sidan av de rent
säkerhetspolitiska problemen.

THOMAS ENGEVALL

Kommendörkapten Thomas Engevall som tidigare var
stabsingenjör vid Kustflotian studerar under 1996~97 vid
US Naval War College i Newport, Rhode Island

Nya sjötransporter-motorvägen Östersjön?
Inträdesanförande avhållet vid sammanträde med Kungl Orlogsmannasällskapet 27
mars 1996

Inom den civila fartygsnäringen har under de senare åren skett en ökad fokusering
mot snabbgående fartyg av skilda slag. Denna utveckling har möjliggjorts av den
skeppstekniska utvecklingen där materialtekniken underlättat den svåra kombinationen hög fart-hög lastförmåga-acceptabelt pris. Flera av sällskapets ledamöter
kunde vid KÖMS högtidssammanträde lyssna till direktör Hans Brobergs, SSPA,
intressanta föredrag angående "Nya sjötransporter". Föredraget har senare återgetts
i TiS 1• Då jag fann hans föredrag intressant, så har jag valt att som ämne för mitt
inträdesanförande försöka tränga in lite djupare i de nya, och snabba, färjekoncept~n för att se, ifall de har förutsättningar att bli en stark komponent även på
Os tersjön inom den närmaste framtiden, låt säga inom JO år. För att längre fram
kunna motivera mina slutsatser väljer jag attförst teckna en bild av dagensfärjetrafik och grunderna för denna.

Färjetrafikens del av de totala
godstransporterna
Färjor transporterar som bekant inte enbart passagerare utan även en stor andel
gods. 1994 transporterades 39 miljoner 2
passagerare och 26,6 miljoner ton gods
till och från Sverige via färjetrafiken.
Detta motsvarar 20% av alla godstransporter. På färjorna var 2/3 av godset lastat på lastbil och 1/3 lastat på järnvägsvagnar, dvs i princip är allt färjetransporterat gods lastat på hjul.

90

Sjöfartspolitiska utredningen
Den under 1994 av regeringen tillsatta
Sjöfartspolitiska utredningen, som lämnade sitt betänkande i november 1995 3 ,
målar upp framtiden för sjöfarten som
relativt ljus, även om de utmaningar (e g.
problem) som måste bemästras är
många.
Det, enligt utredningen, största problemet är de internationella registrens
utbredning och den snedvridning av konkurrensen som dessa ger. För att inte få
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hela sina flottor utflaggade har många
länder, i likhet med Sverige, bidragssystem av skilda slag. Sverige har som ambition att söka minska bidragen så långt
möjligt men utredningen konstaterar att
Sverige inte ensidigt kan göra detta utan
allvarliga konsekvenser för den svenska
rederinäringen. De svenska bidragen
uppgår idag till ca 400 Mkr, vilket motsvarar l % av näringens totalomsättning.
Idag är ca 85 % av den svenska handelsflottan utflaggad vilket vid en internationell jämförelse är en mycket hög del.
Ä ven det svenska transportstödet
missgynnar sjötransporter till fördel för
landtransporter. I det fall stödet framdeles skall behållas, betonar utredningen
att det måste göras konkurrensneutralt
mellan skilda transportslag (sjö-väg-järnväg). Avseende handels- och transportutveckling inom Europa förutspår utredningen en årlig handelstillväxt på 3 %,
dock med en 6 %-ig ökning för de forna
östländerna. Hur stor del av denna ökning som kan komma sjöfarten till del,
beror mycket på hur hela transportkedjan med hamnar, terminaler och bakomliggande väg-/järnvägsnät kan byggas
upp, främst i det forna Östtyskland, Polen, de Baltiska staterna och Ryssland.
Inom EU har Sverige och Danmark
inom arbetsgruppen Member States
Group on Ports and Maritime Transport
lett ett utredningsarbete tillsammans
med övriga EU-länder och av samtliga
Östersjöstater kallat "Integration of
Ports and Maritime Transport in the Baltic Sea Region". I detta arbete har föreslagits att en permanent arbetsgrupp
mellan Östersjöländerna och ED-kommissionen inrättas för att behandla sjötransportfrågorna. I genomfört arbete
har man förutsett ett antal scenarier för
framtiden som, utöver logistikfrågorna i
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hamnarna, kommer att medföra stor påverkan på fartygstransporterna. Främst
bedömer man att:
- Gräns-/tullproblemen i de forna östländerna kommer att bestå
- Drivmedelsskatterna kommer att öka
- Vägtrafiken kommer att åläggas restriktioner i EU m h t belastningsskäl
på vägnät och miljö kopplat till den
öppna marknadens ökade handel
Denna samlade bild, tillsammans
med den förutspådda godstransportökningen, innebär att denna arbetsgrupp
gör bedömningen att sjötransporterna på
Östersjön kan komma att dubbleras intill
år 2010.

Hitintills gjorda indelningar
av trafiken
För att beskriva färjenäringen kan en rad
uppdelningar av denna göras. Av dessa
har jag här valt att kort utveckla de jag
ser som viktigast i motorvägsresonemanget Dessa är kundkategorier, tidsmässiga reselängder samt fartindelning 4 •
Kundkategorierna kan grovt indelas i
två- lastägare för godstrafiken samt passagerare. Den senare gruppen kan i sin
tur uppdelas i transportresenärer samt
kryssnings- och konferensgäster. De två
kundkategorierna lastägare och passagerare kompletterar varandra till större eller mindre del. Kompletteringen är säsongsbetonad såtillvida att passagerartrafiken har högsäsong under sommarhalvåret då samtidigt godstransporterna
är av mindre omfattning.
Konflikter saknas dock· inte mellan
och inom de bägge kategorierna. För
nattrafiken strävar exempelvis godsägarna efter sena avgångar och tidiga ankomster för att på så sätt öka det avstånd från
hamnen, som kan hanteras lastmässigt

inom respektive avgångs- och ankomstdygn. Passagerartrafiken å sin sida strävar dock i det fallet efter att få avgångsoch ankomsttider anpassade så att man
hinner både äta, roa sig och sova innan
man kommer fram.
Detta innebär att längden på en färje linje, tillsammans med respektive kundunderlag, är av stor vikt för hur och i vilken utsträckning kombinationer av gods
och passagerare kan göras.
En indelning i följande tre grupper
underlättar beskrivningen:
- Långa överfartstider (mer än 12 timmar vilket innebär 36 timmars omloppstid) (exvis SiljasNikings färjor
till Helsingfors). Denna trafik är optimal för kryssningstrafik. Transporter
medföljer till viss del.
- Medellånga överfartstider (minst en
resa t o r/dygn med kombination av
dag och nattresor) och en kombination av gods/passagerare.
- Korta överfartstider (flera turer per
dygn).
Det är främst inom det senaste operationsområdet, som de nu utvecklade höghastighetsfärjorna återfinns. Inom denna
grupp är det primära en snabb transport,
ej kryssningen i sig. Dessa färjor är därför insatta på leder med en utpräglad
transportinriktad trafik och där det totala flödet av passagerare, bilat och fraktvolymer är jämt fördelat över dygnet.
Dessa färjor saknar hyttkapacitet och utbudet ombord är anpassat för kortare avkoppling och förströelse och därigenom
ej lämpligt för längre nattliga resor.
Avseende fartindelning (hastighet)
har hitintills RoRo-trafikens fartyg opererat med farter på 18-20 knop. I syfte
att öka transportkapaciteten eller kanske
främst att ersätta ett större antal fartyg

med ett färre, ökas i vissa sammanhang,
främst beroende på ruttlängd, farten på
dessa fartyg till25-27 knop'. Denna fartökning kan tyckas relativt blygsam för
den icke hydradynamiskt skolade . Fartökningen innebär dock i praktiken i stort
sett mer än dubblade effektbehov för
samma fartygsstorlek och ger sålunda såväl dyrare fartygsbyggen som ökade
bränslekostnader. Vinsten måste kunna
tas ut genom att minska andelen fasta
kostnader i form av antalet fartyg som
krävs för att transportera samma totalmängd last och genom att göra transportsättet mer attraktivt för lastägarna genom en ökad snabbhet.
De riktiga högfartsfärjorna (fart över
35 knop) har hitintills lastat passagerare
(och i vissa fall bilar). De har dock stadigt växt i storlek och har tills nyligen
haft en lastkapacitet på 250-300 ton. Det
nya med Stenas HSS-färjor (High Speed
Sea Service) är den väsentligt utökade
lastkapaciteten samt möjligheten att
medföra hjulbunden godslast. Antalet
sådana färjor, som de facto är beställda,
är ännu så länge mycket lågt (mindre än
10 i världen) men ett flertal varv/ingenjörsfirmor driver på, såväl i Europa som i
Japan (Kawasaki) och Australien (Incat
design).
Det ställs dock stora krav på en tärjelinje för att det skall vara lönsamt att
operera med dessa "superfärjor", varför
jag bedömer att marknaden kommer att
vara mycket exklusiv under den närmaste 10-årsperioden. Många redare kommer därför att noga följa vilken lönsamhetsutveckling Stena får med sitt koncept.

skeppsteknik och logistik
Avseende skeppsteknikens utveckling så
är det några delar, som mer än andra, lett
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fram till att det idag byggs kombifärjor
även för det högsta fartregistret A v
dessa vill jag främst framhålla materialtekniken och hydrodynamiken.
Materialtekniken ger möjlighet till
"lätta" byggen i aluminium där skrovets
relativa viktminskning ger utrymme för
att ta en större last. En skarp skeppsteknisk gräns går idag vid möjligheten att ta
ombord lastbilar. Lastbilar ger ett mycket högre axeltryck än exempelvis bussar
vilket gör att lastdäcket måste ges grövre
dimensioner och av detta skäl blir fartyget tyngre varför den totala lastförmågan
minskar. Av Stenas 5 HSS är det därför
enbart de tre största som har lastbilskapacitet Hydrodynamiken med långt utvecklade skrovformer har möjliggjort ett
fartygsuppträdande, som kan accepteras
av normalpassageraren, i hög sjö och
med bibehållen hög fart.
Mina erfarenheter från bl.a. Smyge är
dock att hög fart i hög sjö alltid innebär
en mycket stor belastning på fartyget
även om dessa belastningar inte alltid
uppfattas av de ombordvarande. Detta
förhållande accentueras ju större fartygen är. Jag menar att just detta är en av
de stora riskerna med stora höghastighetsfärjor (exvis med HSS 1500), framförallt om vi ser till skrovutmattningsfrågor på lång sikt. Som stabsingenjör i
Kustflottan kunde jag tidigare konstatera att miljöfrågorna nu med stor kraft når
den marina världen. Krav på avgasrening
kommer säkert inom ett antal år, bulleroch svallfrågor, säkerhet mot utsläpp
m.m . kommer att spela en allt större roll
vid utformningen av framtidens flottor.
För färjetrafiken torde detta innebära
att terminaler etc kommer att utlokaliseras från stadskärnorna och läggas där
miljöpåverkan minimeras. För de snabbgående färjorna är detta ingen direkt
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nackdel eftersom dessa kräver, för att
kapaciteten skall kunna utnyttjas maximalt, att tiden i fartbegränsat område är
så kort som möjligt. Det räcker dock inte
enbart att det går fort på sjön, det måste
även gå fort i och kring hamnarna. Kravet att snabbt lasta och lossa såväl gods
som passagerare samtidigt som färjan
kompletteras med förnödenheter ställer
höga krav på väl utvecklade logistikfunktioner i hamnarna 6 . Härvid kommer det,
främst i det forna östblocket, att krävas
omfattande investeringar för att sjöfarten, och speciellt då den snabbgående
trafiken, skall komma till sin rätt.

Östersjön specifikt
Vad som kanske främst talar mot en
kommande åretrunttrafik i Östersjön av
35+ knopsfartyg är den i år "återupptäckta" isen. Det finns idag inget katamarankoncept i aluminium som klarar av
att ta sig fram på isbemängt vatten i över
35 knop. Detta har rederierna givetvis insett och många av de idag existerande
uppträder
passagerarkatamarane rna
därför säsongsvis vid skilda kuster likt
"vargflockar". Färjelinjen NynäshamnVisby som startar i sommar är ett exempel på detta. Även andra linjer såsom
Helsingfors-Tallin, Trelleborg-Rostock
m.fl. opereras på liknande sätt. Vintertid
ombaseras dessa färjor till varmare trakter, exempelvis till Argentina.
En kombination av mer utpräglade
transportfärjor med viss passagerarkapacitet som är i trafik under hela året och
som kompletteras med snabbgående passagerar-/bilfärjor under hågsäsong är
därför en, för Östersjön mycket trolig utveckling. En annan faktor som kan få
stor återverkan på färjetrafiken i Östersjön är EU:s beslut att Taxfree-försäljning mellan medlemsländer skall upphö-

ra vid halvårsskiftet 1999. Idag svarar
taxfree-försäljningen på färjelinjerna i
Norra Östersjön & Bottenhavet för ca 1/
3 av de samlade intäkterna 7 • En total förlust av dessa intäkter torde ej gå att "ta
hem" via ökade biljettintäkter utan andra åtgärder kommer att krävas.
Åland har dock givits vissa preliminära löften om att få ha kvar taxfree-försäljningen på Ålandstrafiken~, vilket kan
medföra att dagens Finlandstrafik dirigeras via Åland alternativt Estland för att
gå runt taxfree-problemet. Min bedömning är att en del av dagens trafik även
kommer att läggas om från Finland till de
Baltiska staterna.
Det är dock mycket troligt att färjetrafiken, främst på Norra Östersjön
minskar, eller åtminstone ändrar karaktär, jämfört med idag och att andelen
transporter ökar i förhållande till andelen "kryssningsresor".
De nya broarna som byggs, Öresundsbron och bron över Stora Bält, är
faktorer som också kommer att utsätta
färjetrafiken i Sydvästra Östersjön för
konkurrens. I det fall en bro byggs mellan Rödby-Puttgarden kommer detta att
accentueras ytterligare och en sådan förbindelse, framförallt om det är en kombinerad tåg/vägbro, kommer att vara en
mycket stark konkurrent till sjöburna
transporter i Sydvästra Östersjön.

stenas utveckling av osskonceptet
Framtidssatsningar och nytänkande
inom skeppsbyggnadsteknik en saknas
som väl är inte. Glädjande nog har Stena,
med egna forsknings- och utvecklingsmedel (FoU-medel) och med samarbete
med SSP A och varvsindustri i Finland
och Norge utvecklat de nya HSS-(High

speed Sea Service) färjorna, som snart
börjar sättas i trafik mer.
Stena har under ett antal år opererat
med så kallade Stena Lynx-färjor runt
främst Storbritannien. Där har man erhållit ett beslutsunderlag, som tillsammans med noggranna analyser gjort, att
man vågat gå vidare med HSS-konceptet. Stena Lynx är en 78 meters katamaran av så kallad Wave-Piercer-typ och
som har en dödvikt på 250 ton ( =lastkapacitet). Tre stycken större färjor, HSS
1500, är beställda på Finnyards i Rauma
och två något mindre, HSS 900, är beställda på Westamarin i Kristiansand.
Fartygsdata9 på HSS 1500 är:
126,6 m
Längd:
40m
Bredd:
Höjd:
27,5 m
4,5m
Djupgående:
Marschfart:
40 knop
Lastkapacitet: 1500 dödviktston (1500
passagerare och 375
personbilar alternativt
100 personbilar och 50
lastbilar)
HSS 1500 har som beskrivits ovan,
lastbilskapacitet (vilket HSS 9000 ej
kommer att ha). De två första HSS 1500
kommer att sättas i trafik på Irländska
sjön och den tredje kommer att sättas in
mellan England och Holland.
signifikant för dessa färjor är att de
sätts in på sträckor som har en relativt
jämn fördelning av passagerare, bilar och
lastvolymer under dygnet. Man eftersträvar ett totalt antal passagerare på minst l
miljon per färja och år (knappt 3000 passagerare/dag) för att man skall vara nöjd.
Alla HSS-färjor saknar hytter i likhet
med i princip alla snabbgående färjor.
Mycken kraft har nedlagts på att erhålla en så effektiv hantering av fartygen
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Forskning och utveckling

i hamn som möjligt. Fartyget förtöjs vid
ett så kallat "linkspan " i aktern där ramper för lastning/lossning/förtöjning finns
likväl som bunkeranslutningar m.m. Fartygets förnödenheter för såväl taxfreeförsäljningen och restaurationen lyfts
ombord/iland i två containrar för att öka
snabbheten. Färjans bredd medför att
samtliga fordon kan vända inombords
med hjälp av en vanlig U-sväng och därigenom slipper man någon hantering med
bogportar och/eller förtöjningsarrangemang i fören ( i normalfallet) . Ett hamnstopp beräknas därför ej ta mer än 30 minuter. Stena har angivit totalkostnaden
för en HSS 1500 med tillhörande logistiksystem till 900 Mkr.
I Sverige kommer vi att från och med
i sommar att kunna åka HSS mellan Göteborg och Fredrikshamn, där den första 900-färjan sätts in. Den kommer att
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på det sätt jag beskrev ovan att kombineras med en mer traditionell fraktfärja,
som under högsäsong även kommer att
kunna ta passagerare. Jag rekommenderar att KÖMS, kanske vid en temadag,
planerar ett kommande sammanträde i
Göteborg där sjöfartsfrågorna kan diskuteras i ett bredare forum och där en
tur till Danmark med HSS 900 kan genomföras.
Då jag själv varit chef för provtursverksamheten med Smyge, vet jag av erfarenhet att ett sådant här projekt inte
löper utan problem. Stena har haft stora
problem och hela projektet är över ett år
försenat jämfört med ursprunglig plan.
Det tycks dock som man för närvarande
har lyckats bemästra de flesta problem.
Dock kommer jag inte att bli överraskad
om det dyker upp nya, och i vissa fall
svårbemästrade, problem längre fram.

Betecknande är att det är Stena som med
eget riskkapital bekostat nödvändig F oU
för HSS-projektet. Från svenska statliga
intressenavsätts idag relativt begränsade
ekonomiska resurser årligen, ca 15 Mkr 10,
till forskning inom sjöfartsområdet (vilket är betydligt mindre än vad Stena själva satsat i HSS-projektet) . Motsvarande
värden för våra nordiska grannländer är
30 MNok (Norge) och 37 MFim (Finland).
Forskningen emanerar i huvudsak
från Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan och SSP A . Analogt med satsade
medel är mängden professurer och därtill hörande forskare mycket lågt. Min
uppfattning är att det saknas ett helhetsgrepp inom dagens svenska forskning,
som knyter samman alla aspekter fartygsbyggnad-logis tik -opera tionsstra tegier. Den sjöfartspolitiska utredningen
pekar på att FoU-resurserna bör samordnas på ett bättre sätt mellan rederinäringen, varvsnäringen och staten för att
svenska intressen skall gynnas på ett
långsiktigt sätt.
Inom Marinen finns det i och för sig
ingen anledning att skämmas över den
utveckling som vi bekostar inom såväl
ubåtsteknologi, minröjningsteknologi och
ytstridsfartygsteknik med YS 2000 som
främsta exempel. Jag menar dock att ett
varv som KkrV med sitt höga teknikkunnande mycket väl skulle kunna vara en
producent av höghastighetsfärjor i framtiden förutsatt att en mer samlad FoU-insats kan göras.

Slutsatser
Sammanfattningsvis tror jag därför att vi
på Östersjön i framtiden kommer att få
se:

- Ett utökat antal sjö- och färjetransporter där vissa delar av RoRo-beståndet
ökar sina fartområden till området 2527 knop för att delvis möta den utökade efterfrågan på sjötransporter.
- Ett ökat inslag av höghastighetsfärjor,
främst under sommarhalvåret, inriktade mot i första hand passagerar-/bil/busstrafik som komplement till den
ordinarie färjetrafiken. Höghastighetsfärjor med lastbilskapacitet är
mindre sannolikt i närtid men kan ej
uteslutas senare i perioden, då på en
säsongsbetonad basis.
- En stark utbyggnad av färjelinjer tidigt i perioden i Södra Östersjön och
mot Tyskland/Polen/Baltikum, företrädesvis med något äldre tonnage .
- Att miljöfrågorna kommer att leda till
att terminaler etc flyttas ut från stadskärnorna (höghastighetsfärjorna kommer att göra detta ändå för att spara
tid i fartreglerat område).
Vi bör även för att utvecklingen skall
bli positiv, med gemensamma krafter
verka för att:
- Logistikfrågorna i och kring hamnarna ges stor uppmärksamhet och att
Sverige inom EU driver frågorna om
uppbyggnad av dessa faciliteter även i
de forna östländerna.
- En ökad satsning på FoU sker inom
landet som bättre knyter samman frågorna rörande fartygsbyggnad-logistik -opera tionssstra tegier.

Påverkan på svenskt försvar
och svensk marin
Jag vill runda av mitt anförande med att
göra några korta reflexioner över vilken
påverkan denna utveckling kan få på vår
marin. I ett skymningsläge är inte de
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kommersiella motiven styrande för huruvida höghastighetsfärjor med lastbilskapacitet kan användas i Östersjön. Det är i
stället mer en fråga huruvida en tänkbar
angripare kan disponera över en eller
flera av sådana enheter. Fartyg går ju
som bekant att flytta över haven.
Farten ger möjligheter att snabbt förflytta sig långa distanser. En angripare
som disponerar ett antal fartyg motsvarande HSS 1500 samt en uppsnabbad
RoRo-flotta, kommer därför att erhålla
en ökad handlingsfrihet och en avancerad komponent användbar för överraskande angrepp. Vår tillgängliga tid, från
förvarning till insats, kommer därav att
minska. För att möta detta hot innebär
detta att vi ej har råd att vara på "fel ställe" med våra förband, en fråga som blir
alltmer svårhanterlig då numerären av
kvalificerade stridsfartyg och ubåtar
minskar.
Spanings-, sensor- och informationsbehandlingssystem kommer av detta skäl
att bli allt viktigare på våra marina och
luftburna enheter för att vi skall kunna
erhålla en tidsmässig gynnsam situation.
En kombination av övervattensfartyg,
ubåtar och flyg med kvalificerade spaningssystem torde därför vara en av
hörnpelarna i ett försvarssystem som har
att möta framtidens hot. Detta räcker
dock sannolikt inte, vi måste även fortsätta utvecklingen av alltmer långräckviddiga precisionsvapen, där våra robotar (Rb15) bör utvecklas till en "fattig
mans kryssningsrobot" så att bekämpning kan ske på stora avstånd och helst
redan innan motståndarens fartyg löper
ut från aktuell kust. Frågan om sjörobot
på ubåt blir ånyo aktuell då dagens fartöverskott torped-mål torde bli för litet
då målet är en 40-knops transportfärja.
Med en korvettflotta år 2010, bör
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även dagens förbandsindelningsstruktur
med indelning i divisioner och flottiljer
prövas. Det är möjligt att framtidens fartyg mer skall uppträda enskilt eller i tillfälligt sammansatta förband allt efter rådande situation och med ett sådant taktiskt mönster att de nya och snabbgående sjöburna transporterna kan kontrolleras och bekämpas över en stor bredd.
Å andra sidan, varför skall enbart en
tänkt angripare kunna disponera denna
typ av fartyg? Just nu är det ju så att de
flesta av dessa fartyg står under svensk
kontroll, även om de i och för sig är utflaggade. Jag kan själv tänka mig ett antal områden där vi skulle kunna nyttja
dessa fartyg vid internationella insatser i
fredstid (exempelvis för en lång och
snabb transport av en amfibiebataljon)
eller i mer skarpa situationer i vår omedelbara närhet. Här lämnar jag dock fältet öppet för vidare tankar inom Kungl
Örlogsmannasällskapet.
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Extra sammanträde i Göteborg

strategi och politik i ett
marint perspektiv idag, igår
och i morgon
Kung. Örlogsmannasällskapets extra sammanträde i Göteborg tisdagen 14 maj 1996
var utformat kring ett marinstrategiskt tema med Sverige i blickpunkten. En rundtur i
Göteborgs hamn under sakkunnig ledning av hamnbolagets vice verkställande direktör
Werner Stoppenbach gav deltagande ledamöter och gäster en allsidig bild av en hamnanläggning med gamla traditioner, som är stadd i en målmedveten modernisering för att
kunna vara en fungerande knutpunkt i den internationella transportapparaten.

Det inledande anförandet av korresponderande ledamoten Bo Huldt redovisade ett
sammandrag av hans årsberättelseför 1996 inom Vetenskapsgrenen I, Strategi och
stridskrafters användning. Anförandet gav en koncentrerad rapsodi över den globala
säkerhetspolitiska utvecklingen efter sovjetimperiets kollaps.
Hedersledamoten Per Rudberg och ledamoten Göte Blom lämnade därefter en
introduktion till sitt arbete med att i ett nära 60-årigt perspektiv kartlägga de
politiska beslutens i försvarsangelägenheter förverkligande i rent marinmilitära
åtgärder.
Hedersledamoten Dick Börjesson gav i kvällens avslutande anförande sin syn på hur
han som operativt ansvarig chef anser att vårt marina försvar skall utformas i
kommande tider.

Göteborgs Hamn
Göteborgs Hamn är Nordens största hamn med 26,7 miljoner ton omsatt gods
1995. De främsta godsslagen är olja och oljeprodukter, papper och virke, frukt, bilar, stål och styckegods. styckegodset fraktas nästan uteslutande i container och
trailer. Containertrafiken uppgår till drygt 400 000 enheter per år, tillsammans med
trailers, lastbilar i trafik, järnvägsvagnar med fartyg m m stiger talet till det dubbla.
Göteborg har ca 11 000 fartygsanlöp per år. Fartygen anlöper i princip fem hamndelar, som också representerar olika marknader för Göteborgs Hamn AB :
Oljehamnen med ca 60 procent av hamnens omsättning. Det är dels råolja till raffinaderierna i Göteborg, dels raffinerade produkter, men också en hel del export och
inrikes distribution.
Älvsborgshamnen, en roll on/roll off-hamn med mycket täta förbindelser med
Storbritannien och Nordvästkontinenten. Tunga systemtransporter av bilar, bilkomponenter, papper och stål flyter över denna hamn.
Skandiahamnen, Nordens hamn för direkt transocean linjetrafik, har direkttrafik
till bl a Nordamerika, Fjärran Östern och Australien. Till detta kommer flera
feederlinjer och lokallinjer med versksamhet i Nordeuropa .
Frihamnen med fruktimport, metallskeppning, färjetrafik på England och kvarvarande konventionell trafik i hamnen.
Färjetrafiken på södra älvstranden, med destinationer i Danmark, Norge och Tyskland, fraktar gods och passagerare, vilka drar nytta av terminalernas centrala läge.
Planering och byggande samt lastning och lossning i hamnen sköts av det helkommunala Göteborgs Hamn AB. Under 1995 omsatte verksamheten 908 Mkr och
lämnade en vinst på 127 Mkr. Hamnbolaget har knappt ettusen anställda och förfogar över nära 250 truckar och traktorer.

Rundtur i Göteborgs hamn
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Korresponderande ledamoten
BO HULDT

Världspolitiken sedan det kalla krigets slut

För djupgående ~amarbete
väljer marinen , ~ ;(
Tudor batteri~r'

Årsberättelse 1996 i Vetenskapsgrenen l, Strategi och stridskrafters användning

Med Gorbatjovs maktövertagande och de återupptagna förhandlingama om rustningskontroll och nedrustning mellan Sovjetunionen och Väst fr o m 1985-86
tycktes världen - efter det nya kalla krigets parentes 1979-85- åter vara på väg
längs ett välkänt spår; avspänning mellan stormaktsblocken. Denna avspänning,
som sedan 1968 varit det rådande svenska säkerhetspolitiska scenariot (stadfäst
genomförsvarsbesluten 1968 och 1972 med en successiv neddragning av de svenska
försvarsutgifterna), blev nu åter den framtid vi väntade oss; en stegvis framförhandlad och "ordnad" reträtt från det kalla kriget i en värld alltjämt präglad av
bipolaritet och ett Europa delat mellan Öst och Väst.
Idag - tio år senare - ter sig den bilden
närmast rörande i sin enkla tydlighet. Vi
har sedan dess först entusiastiskt talat
om en ny världsordning och sedan efterhand glidit in i ett resignerat konstaterande av att vi istället snarast lever i en
ny världsoordning som samtidigt på åtskilliga punkter är den gamla, brutala
världshistorien lik. Någon Kantsk och
"evig fred" blev det inte efter det kalla
kriget , nya och gamla politiska problem
ansätter oss och, framför allt, några självklara lösningar finns inte. Vi har länmat
det kalla krigets förenklade världsbild
bakom oss. Vi levde en kort tid i ett slags
tillstånd av eufori i det som kallats "the
post-Cold War World"; idag inser vi med
den amerikanske diplomaten John Marescas eleganta formulering att "The end
of the Cold War is also over". (John J
Maresca, "The End of the Cold War Is
Also Over"; Center for International Security and Arms Contra!; Stanford University 1995).
-o O oHistorikerna kommer i framtiden sä-
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kert att diskutera när det kalla kriget slutade och den gamla 1945-ordningen började
att upplösas. Åren 1989-91 kom över oss
som en lavin men bakom lavinen fanns en
lång historisk process. Sovjetisk militär
makt kulminerade vid 1980-talets mitt,
samtidigt som den sovjetiska ekonomin
började bryta samman- sambandet mellan
de två processerna är uppenbart. Sovjetunionens sammanbrott och nederlag i det
kalla kriget är resultatet av många samverkande faktorer. "Freds-skolan" pekar på
ESK-processens betydelse, den dialog som
också ingav Kreml ett visst förtroende för
västsidans avsikter och därmed möjliggjorde den gorbatjovska öppningen västerut
1985-86. "Inrikes-skolan" pekar på de sovjetiska samhällssystemets implosion- sovjetmedborgarna själva avskaffade Sovjetunionen när tilltron till det egna systemet
underminerats; Gorbatjovs reformer öppnade fördämningarna- även om detta var
helt oavsiktligt från reformatorns sida.
"Krigs-skolan" pekar på den amerikanske
presidenten Reagans upprustningsprogram, "stjärnornas krig", kampanjen mot
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Korresponderande ledamoten Bo Huldt presenterar sin årsberättelse inom Vetenskapsgrenen l.
"det onda imperiet", NATOs ståndaktighet 1979 och därefter, när man fattade besluten om att utplacera en ny generation
kärnvapen i Europa som svar på den tidigare sovjetiska utplaceringen av SS-20 missilerna.
Alla dessa faktorer spelade en roll.
Personligen tror jag också att amerikanarna verkligen rustade ihjäl Sovjetunionen och att den förre CIA-chefen Robert
G a tes (From the Shadows: The Ultimate
Insider's Story of Five Presidents and
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How They Won the Cold War. New
York: 1996) har rätt när han hävdar att
Reagans storhet låg i att han insåg att det
i början av 1980-talet fanns en verklig
chans - nu och här och inte i någon allmän diffus mening- att välta sovjetsystemet genom en samlad västlig rustningsansträngning. Men det var även andra
faktorer som avgjorde att utvecklingen
blev sådan som den blev, dvs att det kalla
kriget avvecklades så som skedde - utan
ännu en stor europeisk katastrof.

Historiker a la Paul Kennedy (The
Rise and Fall of the Great Powers; New
York: 1987) identifierar det sovjetiska
fallet som ett typexempel på "military
overstretch" , d v s den ödets mekanik
som träder i funktion när en stormakt engagerar sig i politiska och militära företag bortom den egna ekonomiska kapaciteten. (Sverige under det stora nordiska kriget är ju f ö ett utmärkt exempel på
sådan stormakts-"overstretch".) Man
kan också möjligen hävda att startpunkten för sovjetimperiets sammanbrott låg
omkring 1979-80, då Kreml fattade två
helt olikartade beslut: dels att intervenera i Afghanistan, dels att inte intervenera
i Polen utan istället låta den polska krigsmakten själv hantera solidaritet genom
undantagstillstånd. Själv minns jag att jag
uppfattade den senare händelsen som
djupt symbolisk - början till slutet för
stalinväldet i Östeuropa.
Men åter till åren 1989-91 då lavinen
svepte bort den gamla ordningen. Hösten 1989 störtades de gamla regimerna i
Öst- och Centraleuropa. Vad som så
länge varit huvudscenariot för det tredje
världskrigets utbrott, uppror och upplösning i Östeuropa som Kreml söker slå
ner med vapenmakt, varpå NATO dras
in i striderna visade sig vara totalt felaktigt. Gorbatjov och hans kollegor i Kreml
accepterade och t o m hejade på utvecklingen.
Under 1990 genomfördes Tysklands
återförening och det som länge gällt för
att vara den enda tänkbara lösningen på
Europas säkerhetsproblem, ett splittrat
Tyskland · och därmed också ett delat
Centraleuropa, upphörde att vara en
sanning. Sovjetunionen gav sin välsignelse, om än till ett visst, ekonomiskt pris.
Året 1990 avslutades också med en stor
symbolhändelse: novembermötet i Paris

då CFE-fördraget (reduktionen av konventionella styrkor i Europa) och stadgan för det nya Europa undertecknades.
Det tidigare ESK blev OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) med permanent sekretariat mm .
Man började nu tala om att en ny europeisk "säkerhetsarkitektur" var på väg
att formas i Europa. Den arkitekturen
byggde emellertid fortfarande på antagandet om två supermakter, om detente
mellan USA (NATO) och Sovjetunionen. Konflikten i Persiska viken, som
började i augusti 1990, med FNs fasta
hållning mot Irak för dess invasion av
Kuweit tycktes också bekräfta denna
ordning genom den roll Gorbatjovs
Ryssland spelade vid sidan av USA och
dessa allierade som lojal säkerhetsrådsmedlem.
Med den gamla sovjetelitens misslyckade kuppförsök mot Gorbatjov 19
augusti 1991 inleddes emellertid den process som fick vår bipolära världsbild att
upplösas. Kuppförsöket slogs ned men
den ryska federationens president Boris
Jeltsin tog nu över kontrollen från Gorbatjov. Vid toppmötet i Minsk i december 1991 upplöstes Sovjetunionen av
Rysslands, Ukrainas och Vitrysslands
presidenter och vid årets slut var den
röda flaggan halad från Kreml. En global
stormakt hade upphört att existera. För
en förvirrad värld , icke minst för de länder som tillhörde det f d Sovjetunionens
närmaste omgivning, gällde det nu att
orientera sig i ett nytt internationellt system med blott en supermakt.
Minsktoppmötet var inte den enda
stora historiska händelsen under slutet
av 1991. I november möttes NATO-länderna i Rom; NATO förklarade sig nu
betrakta de forna fienderna i Öst som
samarbetspartners i en ny europeisk sä-
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kerhetsordning, och ett särskilt samarbetsorgan, NACC (North Atlantic Cooperation Council), sattes upp med forna
vänner och fiender i samma N A TO"rum". I december, samtidigt med Mins k,
samlades Europeiska Gemenskapens
medlemmar i Maastricht och undertecknade fördraget om en Europeisk Union.
Paris 1990, Rom, Minsk och Maastricht
1991 utgjorde etapper mot ett helt nytt
Europa. Vad som hade skett under åren
1989-91 kunde fullt ut jämföras med
Westfaliska freden 1648, Wienkongressen 1815, Versailles 1919 eller Jaha-Postdam 1945. Vi hade, med Tegners ord.
upplevt "en av de stora världshistoriska
epoker, då tidens orm byter om skinn
och framträder i föryngrad gestalt" (Tal
vid jubelfesten 1817).
Efter Östeuropas frigörelse, Tysklands återförening, undertecknandet av
Parisstadgan och de stora nedrustningsfördragen (INF, CFE, START 1), FN-alliansens seger över angriparen Saddam
Hussein, lanserandet av den nya europeiska unionen och det nya Rysslands födelse var det lätt att gripas av hänförelse
över denna tiders "orm" i "föryngrad gestalt". Men euforin skulle försvinna under intrycket av olika konflikter, krig och
politiska bakslag som ganska snabbt demonstrerade att det alltfort var fråga om
samma orm; i grunden hade varken världen eller människorna förändrats.
I det europeiska sammanhanget
handlade besvikelserna och euforins slut
främst om tre frågor. För det första den
långa och smärtsamma ratificeringsprocessen av Maastrichtfördraget som dels
visade att europeerna själva inte visste
vad de enats om, dels demonstrerade en
avgrund mellan "generalerna", dvs eliten, och "trupperna", folket, som vägrade låta sig ledas utan goda skäl. Ratifice-
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ringen avslutades först i november 1993
efter folkomröstningar och häftiga debatter i nationella parlamenten. För det
andra utvecklingen i det forna Jugoslavien, med avslöjandet av en annan, mänsklig avgrund svår att acceptera för dem
som ansåg att Europa var unikt, väktaren
av ett humanitärt arv etc. Det internationella samfundets försök att på olika sätt
isolera, mildra och eventuellt lösa konflikten blev en provkarta på misslyckanden-för EU, OSSE, FN och NATO -till
dess USA i augusti 1995 accepterade att
någonting måste göras och en "Halkanstorm" släpptes lös över de bosniska
serberna. För det tredje ingav utvecklingen i Ryssland bestående oro och pessimismen steg efterhand om huruvida
det överhuvud taget skulle visa sig möjligt att förändra Ryssland. Striden om
parlamentet 1993 och Tjetjenienkriget
var stolpar på denna besvikelsens väg.
-oOo Kallakrigsordningen hade vilat på en
bipolär maktstruktur. Den maktstruktur
som nu avtecknar sig- relationerna mellan stormakter, allianser, unioner, regionala grupperingarmm-är inte entydig. I
vissa avseenden är det nya systemet unipolärt, dvs det domineras av en, överlägset resursstark, stormakt: USA. Icke
minst i militärt hänseende är USA nu
den enda med alla komponenter- kärnvapen, konventionella resurser, global
räckvidd, högteknologi, ren och skär
professionalism. Men de sovjetiska arsenalerna finns fortfarande kvar, även om
politisk förmåga och vilja, infrastruktur
och organisation nu saknas eller brutit
samman. På det ekonomiska området
framträder de allierade Västeuropa och
Japan som både partners och konkurrenter. Samtidigt ter sig idag både Tyskland
och Japan trots sin ekonomiska styrka

som avstannande makter snarare än seriösa tävlande om förstarangspositionerna. Det dramatiskt växande Kina, däremot, med nya regionala ambitioner och
strategiska målsättningar är idag den nya
utmanaren - med en roll delvis motsvarande Sovjetunionens under det kalla
kriget, då Kreml ställde sig "utanför lagen", dvs den västliga världsordning som
USA och dess västallierade skapade med
FN, Bretton Woods mm.
Konturerna av nya stormaktsmotsättningar finns således i minst tre skepnader: för det första mellan medlemmarna i
Västalliansen, dvs maktens tre centra USA, Japan och Västeuropa; för det andra, i de bestående frågorna om Rysslands
framtida plats i den internationella hierarkin - som europeisk stormakt eller
som en framtida supermakt med globala
ambitioner; för det tredje, Kina som det
nya problemet inte bara i den asiatiskpacifiska regionen utan också för USA
och världssamhället.
Trots att USA i växande grad kommit
att se till sina egna, närliggande (och delvis kortsiktiga) ekonomiska intressen,
vilket medfört vad som kallats en "japanisering" (en elak karakteristik av USAs
förmenta brist idag på politiska visioner i
motsats till ekonomiska intressen, gjord
av Christoph Bertram i Die Zeit) av
amerikansk politik, består dock alltjämt
den grundläggande samarbetsviljan mellan de tre västliga maktcentra. Förenklat
kan man säga att "ordningen" i det rådande internationella systemet ytterst vilar på samarbetet mellan USA, Europa
och Japan; grupperingen G-7 rymmer
inom sig "makten" i världen efter det
kalla kriget.
Samtidigt finns allt tydligare tecken
till en regionalisering av de politiska och
ekonomiska strukturerna. Nya organisa-

tioner, avtal och " regimer" med regional
omslutning träder fram. Amerikanarna
har själva skapatNAFTA (det nordamerikanska frihandelsområdet) och söker
med en förment medveten strategi länka
samman flera sådana arrangemang i olika delar av världen (Stillahavsområdet,
"TAFTA" för det gamla transatlantiska
samarbetet, Mellersta Östern m fl). Man
kan i dessa arrangemang se motsvarigheten efter det kalla kriget till den "paktamani" som under det kalla kriget drev
den amerikanske utrikesministern John
Foster Dulles att skapa ett amerikanskt
globalt nätverk av militärallianser. Men
samarbetet i stillahavsområdet (ASEAN
och APEC) är i hög grad ett resultat av
en dynamik som redan finns i regionen,
motsvarande tendenser finns i södra Afrika (efter apartheid), i Latinamerika
(MERCOSUR) och t o m i Mellersta
Östern.
En regionalisering av samarbete och
säkerhet (liksom av osäkerhet) kan ses
som en ytterligt logisk konsekvens av den
gamla ordningens upplösning; det kalla
krigets disciplin , behovet av en uppdelning av världskartan i "rött" och "blått",
är inte längre aktuell. Regionala intressekonflikter tar över när den gamla, globala
motsättningen mellan socialism och kapitalism etc sjunker undan. Det är också
dessa regionala konfliktperspektiv som
gör spridningen av militär högteknologi
och kärnvapen till en så allvarlig fråga en av den internationella säkerhetens nya
dimensioner vid sidan av alla de andra
frågorna om ekonomi, social utveckling,
miljö, mänskliga rättigheter, etniska och
religiösa konflikter mm.
Den globala, sammanhållande funktionen har ju åtminstone på pappret funnits hos FN , som 1995 genomlevde ett
föga uppmuntrande jubileumsår. FN
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symboliserar i sig odelbarheten, världssamhällets engagemang i säkerhets- och
utvecklingsfrågor. Entusiasmen över att
FN nu äntligen skulle agera i enlighet
med sin stadga var också stor vid 1980-talets slut och de första åre n av 90-talet visade en drastisk ökning av FNs åtaganden i fredsbevarande operationer. Bakslaget kom emellertid under 1993 då
överbelastningen av systemet och gränserna för medlemsländernas vilja att
stödja organisationens verksamhet med
pengar, risktagande och liv blev tydliga.
Somaha blev ett fiasko 1993; det forna
Jugoslavien utvecklade sig under 199495 i samma riktning och operationen
kunde räddas sensommaren 1995 endast
tack vare en massiv insats av USA och
NATO. Firandet av 50-årsjubileet 1995
innebar inga nya åtaganden från medlemsländernas sida. Tvärtom: diskussionen om generalsekreterarens "An Agenda for Peace" från 1992, med dess förslag
om stärkande av FNs roll och resursbas,
måste istället ses som ett bevis för att
medlemsländerna ännu inte vill ha en
världsorganisation med egna resurser
och överstatliga inslag.
Detta tvingar oss ofrånkomligen tillbaka till regionala strukturer, organisationer, fredsbevarande mm. Här ligger
framtiden även om hoppet naturligtvis
inte har försvunnit för en mer kraftfull,
framtida FN-organisation som slår vakt
om det globala perspektivet i säkerhetsoch utvecklingssammanhang.
Den världspolitiska utvecklingen efter det kalla krigets slut har således å ena
sidan bekräftat USAs unika position som
den enda världsmakten, å andra sidan visat oss prov på en splittrad bild av regionalisering, nya maktcentra och grupperingar. Den gamla konfliktbilden - de
krig mellan stater som FNs stadga skulle
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vara ett värn mot genom det kollektiva
säkerhetssystemet- har bleknat. FN-alliansens krig mot Irak, som hade anfallit
och ockuperat grannlandet Kuweit, ter
sig som ett "gårdagens krig" medan de
nya konflikterna väsentligen handlar om
inbördeskrig, gamla statsbildningars upplösning mm (det forna Sovjetunionen, f d
Jugoslavien, Somalia, Rwanda, Liberia,
Cambodia). Mellanstatliga krig ter sig
mindre sannolika; mell an demokratierna
anses de otänkbara- kanske också generellt mellan moderna, industrialiserade
stater. Vilket inte hindrar bestående och
skarpa motsättningar mellan Nord- och
Sydkorea, mellan Indien och Pakistan och fortfarande i Mellersta Östern mellan flera tänkbara konfliktpartners.
Världsutvecklingen efter det kalla
krigets slut förde inte fred med sig - för
första gången sedan 1945 blev det krig i
Europa. Utvecklingen medförde inte
heller någon total enighet om "ordningen" i världen eller om de strukturer och
regler på vilka denna ordning skulle vila.
Tron på en värld - med gemensamma
värderingar- har snarast försvagats med
islams ökade politiska betydelse och
västliga motreaktioner (Samuel Huntingtons tes om "civilisationernas konflikt" med muslimer mot kristna osv)
men också med Kinas roll som utmanare,
en roll som i Asien-Stillahavsregion en
både inger fruktan och samtidigt får visst
stöd från länder som Malaysia och andra
vilka reser motsvarande protester mot
"västliga värderingar" och definitioner
av demokrati, mänskliga rättigheter mm.
Inför denna nya svårtydda värld som
saknar den gamlas fasta referenspunkter
glömmer vi lätt de mirakler vi fortfarande bevittnar. Det var möjligt att avveckla
det kalla kriget utan världskrig. Efter segern har de västliga institutionerna och

samarbetet mellan segrarna fortsatt att
utvecklas- tvärtemot våra historiska erfarenheter av den upplösning som brukar drabba vinnande koalitioner sedan
segern väl vunnits. Och, slutligen de befriade länderna i östra Europa, till vilka
även Ryssland skall räknas, har politiskt
och ekonomiskt lyckats vida bättre än
vad någon haft rätt att förvänta sig. Det
är sant att vissa av dem har klarat sig
bättre än andra - Polen, Tjeckien, Ungern, Estland, Slovenien- men alla (utom
det gamla Jugoslavien) är fortfarande
kvar med möjligheter att kunna utvecklas och förändras .
-o O oÅret 1996 är ett viktigt år, ett torrnativt år genom i tiden sammanfallande val,
konferenser mm. När detta skrivs -juli
1996- har det ryska presidentvalet just
avhållits. Oavsett de invändningar man
kan ha mot Jeltsin och Le bed som demokratiens förkämpar är det svårt att hävda
något annat än att Ryssland med valets
utgång vunnit möjligheten att gå vidare
och att därmed europeerna väster om
Ryssland har all anledning att andas ut för stunden. Samtidigt råder inga tvivel
om att även Jeltsin efter valet kommer
att bli en nationalistisk, utrikespolitiskt
hårdför Europas partner. OSS, Oberoende staters samvälde, är ett instrument att
samla den gamla unionen igen, kanske
inte alla de forna republikerna och kanske inte med samma målsättningar som
tidigare men likväl något som genom en
kombination av ekonomi (ett östligt
EFTA eller kanske t o m ett EU?) och
militär samordning i Eurasien skall återskapa basen för en stormaktspolitik.
I USA hålls presidentval även om det
kan förefalla svårt att i utrikespolitisk
linje se någon avgörande skillnad mellan
kandidater och partier. Vem som än vätjs

kommer likväl den amerikanska prioriteringen sedan det kalla krigets slut att
kvarstå: USA kommer för amerikanarna
först, Los Angeles är viktigare än vare
sig Berlin, London eller Tokyo. Samtidigt har president Clinton åter och åter
bekräftat USA beslutsamhet att förbli en
europeisk makt , senast i samband med
NATOs Berlintoppmöte i år. Problemet
för USA är emellertid att dess position i
världen också tvingar USAs ledning att
vara en asiatisk-stillahavsmak t
Medan man på amerikansk sida efter
det ryska valet och med N A TO väl samlat kring Berlindeklarationen, kan anse
sig ha säkrat en stabil position i Europa
som ingen (för visso inte ryssarna) ifrågasätter, så är läget i Asien mycket osäkrare och kräver, mot bakgrund av den
nya kinesiska beslutsamheten en större
aktivism och kanske helt nya strategiska
koncept av USA. En tolkning av konflikten i Formosasundet och Kinas "krigsspel" med Taiwan är just att utmaningen
mot USAs särskilda roll i Asien redan
har fått effekt och att USA nu verkligen
håller på att manövreras ut. Om Washington delar denna (indiska) bedömning
så måste man också snabbt vidta kraftfulla mått och steg, vilket oundvikligen
minskar intresset och de tillgängliga resurserna för Europa. Här ropar redan
"!FOR 2" på amerikansk uppmärksamhet. Bosnien blir ett val i valet med stor
betydelse för USA.
Europeiska Unionen befinner ~ ig i en
fortlöpande förhandling- IGC 96- som
berör dess framtida inriktning och som
blir ett test på medlemsländernas lojalitet mot unionstanken . Frågor om institutionerna, om den demokratiska förankringen, om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken om en framtida utvidgning, och om en europeisk valuta fyller
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EUs dagordning fram till sekelskiftet och
inget talar för att det kommer att bli möjligt att hålla saker i sär och lösa problemen ett efter ett utan samband och enighet om övergripande visioner om vart
EU är på väg.
Den stora utmaningen är inte längre
"fienden i öster", dvs Sovjetunionen.
Som tidigare enbart varit en pådrivande
faktor, utan det motsatta fenomenet, den
egna inhemska opinionen som i samtliga
EU-länder tenderar att hålla utvecklingen tillbaka snarare än driva på den. Ett
IGC-resultat som upprepar Maastrichtansatsen med långtgående förslag kan
komma att upplevas som ett nytt försök
av "eliten" att köra över folket, men ett
svagt IGC-resultat kan i lika hög grad
underminera det allmänna förtroendet
för att EU verkligen har någonting att erbjuda europeerna. Trovärdigheten kan
vara hotad från båda håll. Förtroendeskapandet är icke minst viktigt i EUs relationer till ansökarländerna i Öst- och
Centraleuropa.
NATO kunde i Berlin genomföra ett
toppmöte som i alla fall säkrade en formell uppslutning kring begreppet Combined Joint Task Forces dvs de kombinerade styrkor som skall kunna insättas vid
sidan av det ordinarie NATO-kommandot och som skall kunna ställas under
WEU med NATO-utrustning och resurser (dvs i klartext, amerikanska resurser)
men utan USAs direkta deltagande.
"Djävulen" finns har fortfarande "i detaljerna", d v s man har ännu inte nått
fullständig enighet om exakt hur detta
skulle kunna genomföras i en konkret
krissituation- samtidigt som ju fortsättningen av !FOR-operationen finns hotande nära på horisonten . Om NATO
gäller här detsamma som om det ryska
presidentvalet: beslut har tagits som gör
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det möjligt att fortsätta, men problemen
är på intet sätt lösta.
NATOs utvidgning förblir även efter
det ryska presidentvalet en kinkig fråga.
Åsikter har framförts om att alltsammans i själva verket är ett slags maktspel,
både med USAs iver och Rysslands protester, att allt detta fyller olika inrikespolitiska funktioner i flera huvudstäder
från Washington till Moskva men att det
ytterst inte kommer att bli någonting av
(se Philip Zelikow, "The Masque of Institutions" i Survival, Spring 1996). Detta
oaktat förblir grundtipset att en utvidgning är på väg, relativt snabbt och att
Moskva också kommer att finna sig i detta i brist på andra handlingsalternativ,
trots att även Polen kommer att ingå tillsammans med Tjeckien och Ungern i
den första utvidgningsvågen. De problem, som då uppstår med de länder som
inte kommer med i samma svep har ännu
inte hanterats även om man möjligen
kan se förslag liknande dem som kommit
från forskarna vid Rand Corporation
Ronald Asmus och Robert Nurick om
ett särskilt subregionalt nordiskt-baltiskt
arrangemang i Östersjön som en indikation på kommande uppfinningsrikedom
("NATO Enlargement and the Baltic
States" i Survival, Summer 1996).
Ett centralt problem för NATO
kommer också att vara behovet av att
inte bara förhandla fram en särskilt avtal som ger Ryssland en speciell status,
men också att göra motsvarande för den
återstående och likaledes viktiga strategiska aktören, Ukraina. Ukraina återintegrerat inom OSS och inom en rysk
kontrollzon eller ett oberoende Ukraina
innebär helt olika betingelser för hela
Central- och Östeuropa- och naturligtvis också för N A T Os relationer med
Ryssland.

-o O oTrots all åskådningsundervisning vi
fått under de senaste åren om snabba
förändringar är det ständigt lika lätt att
falla tillbaka på det gamla och att utgå
från att förändringarna nu har skett och
att stiltje ligger framför oss. För Europas
del är det nödvändigt att både inse att
det finns en kontinuitet, ett slags "evighet" i tematiken, som handlar om Ryssland och Tyskland, om europeisk integration kontra nationalism, och att samtidigt inse att världen verkligen har förändrats, att en större rörlighet och öppenhet nu gäller i politiken inom Europa
men också vid Europas svårfixerade
gränser. Medelhavsregionen betyder något mer idag, liksom de framväxande
subregionala mönstren från Barentsregionen till Svarta Havet. Nya partners, nya
relationer.
Det är sant att det blivit mycket gammal (och dålig) historia sedan 1989. Östoch Centraleuropas gamla olyckor har
likt Dracula återkommit att plåga främst
Balkanhalvöns folk. Men historien måste
inte upprepa sig. Ett slående exempel på
"old thinking" var reaktionen bland media på Jeltsins försoningsgester och avtalen med Kina tidigt 1996 om en framtida
"strategisk gemenskap" mellan Moskva
och Bejing. Detta betydde inte att vi var
tillbaka i det välkända konfliktmönstret
från 1950-talet med Sovjeunionen och
Kina förenade mot Väst; innebörden var
istället just "nya partners nya relationer"
- inte evig vänskap och gammal blockbildning. Det är en öppnare värld vi ser.
Om den liknar något som vi sett tidigare
så kan det möjligen vara 1700-talets Europa med dess fria "förbindelser" mellan de
olika europeiska stormakterna. Ä ven en
sådan parallell lär dock innebära större
fara för delförståelse än tolkningshjälp.

För Sverige har de senaste åren inneburit en revolution även om vi för det
mesta försöker låtsas som om vi fortfarande beter oss som vi alltid gjort- ständigt samma alliansfrihet och neutralitet.
Grundbulten i säkerhetspolitiken under
det kalla kriget var beslutsamheten att
stå utanför, att inte delta; att vi- åtminstone de mer insatta- sedan i tysthet räknade med att befinna oss under det amerikanske kärnvapenparaplyet trots allt,
eftersom det var i USAs strategiska intresse, förändrar inte den bilden.
Idag är grundantagandet helt annorlunda: vi inser (och de flesta accepterar
också) att vi måste vara med, delta, bidra
aktivt i det nya säkerhetspolitiska läge
Europa befinner sig. Vi måste stödja balternas suveränitetsträvan (och har redan,
också i eget intresse gjort substantiella
insatser för att genomdriva en rysk truppevakuering av Baltikum). Vi måste hålla
position i förhållande till våra nordiska
grannar samtidigt som det inte finns något alternativ till "Europa", dvs Unionen . Vi måste aktivt stödja utvecklande!
av Östersjösamarbetet - ett samarbete
som inkluderar Ryssland. Vi måste söka
driva på EUs utvidgning inom Östersjöregionen - men också generellt för att
motverka motsättningar mellan norra
och södra EU-Europa. Vi måste ställa
upp även i krävande och farliga fredsbevarande operationer (UNPROFOR,
IFOR). Vi måste i samarbetets namn
komma ur våra gamla blockeringar om
NATO etc etc. En helt ny verklighet och den enda som står oss till buds.
Här befinner vi oss nu i en de små stegens politik som också speglar det som är
den sanna kontinuiteten i svensk utrikesoch säkerhetspolitik sedan Carl XIV Johan och Napoleonkrigets slut: en pragmatisk hållning snarare än "neutralitet".
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Marinens medverkan i och betydelse för svensk
säkerhetspolitik i fred och kris
Kort introduktion av den sista delen av Kungl. Örlogsmannasällskapets serie av säkerhetspolitiska studier, som beräknas vara färdigställd i sin helhet under hösten 1996.

Detta är den sista delen i Kungl. Örlogsmannasällskapets serie av studier rörande
statsmaktemas utnyttjande ifred av det svenska försvaret, ochfrämst Marinen, som
ett medel i särkerhetspolitiken. Studien initierades genom dåvarande ordföranden i
Kungl. Örlogsmannasällskapet, sedermera amiralens Bror Stefenson, beslut att
inom akademiens ram studera "Marinens medverkan i och betydelse för svensk
säkerhetspolitik i fred och kris."

På djupet
med tekniken

Bofors Unde rwat cr Sys tems går på djupetmed teknik e n och gör havet
os~iken för fi entliga marina operationer.
Torped 62- den ny a tunga oc h djupgåend e torpeden med högre fart och
längre räckvidd ~in konkurrenterna oc h so m kan an vändas mot både ytmål
och ubåtar.

Torped 45 - vä rldens enda lätta ubåtsjakttorped med trådkommunikation
so m upptiicker och spårar ubåtar på både stora djup och g runda valle n.

Manet - den fl exibla och kos tnadseffek ti va eldledningen för torpeder.
Dubbeluven -den fjärrstyrda undervattensfa rkosten so m till samman s
med o lik a typer av min sve p från
Bofors Underwate r Syste ms klarar
minjakt och röjnin g und er svåra

betingelser.
Rockan - den avancerade sj ö min a n
med effe ktivt s kydd mot upptäc kt.

Under arbetets gång har det visat sig svårt
att dra principiellt hållbara gränser mellan
statsmakternas beslut rörande försvarets
maktmedel totalt och sådana som är begränsade till den marina medverkan i säkerhetspolitiken. När det sedan gäller beslutens förutsättningar och effekt har författarna sökt begränsa sig till vad som
gällt Marinen. I själva verket har detta
inte inneburit så stor begränsning, eftersom de flesta beslut och åtgärder vid kriser och inför hot innefattat och till omfattningen mest berört marina förband -i påfallande många fall utan att detta vare sig
utsagts eller kanske ens avsett~. Rubriken
innefattar således det ursprungliga syftet
men författarna har fokuserat en betydande del av intresset till statsmakternas
beslutsprocess och samspelet mellan departement och myndigheter.
Det har för studiens vidkommande
varit av stort intresse att söka klarlägga,
hur eventuella beslut om försvarets utnyttjande i säkerhetspolitiska sammanhang initierats, och hur statsmakternas

intentioner återverkat på olika mvaer
inom försvarsorganisationen . Författarna har därför ägnat en stor del av arbetsinsatsen åt att söka spåra, hur faktiskt
vidtagna åtgärder på förbandsnivå varit
förankrade högre upp i beslutshierarkin.
Parallellt härmed har de också sökt klarlägga, hur informationen om krishärdar
och konflikter i omvärlden värderats av
statsmakterna och omsatts i direktiv eller
order till de lägre beslutsnivåerna.
Den nu presenterade delen täcker perioden 1938-1990. Krigsåren har skildrats i olika sammanhang och med olika
syften i tidigare verk. De behandlas här
dels för sammanhangets skull, dels för att
de gav erfarenheter och rutiner för försvarets utnyttjande, som borde ha påverkat efterkrigstidens tänkande och attityder till försvarets roll. Efterkrigstiden
har inte tidigare behandlats av andra författare med samma bredd och intresse,
som kommit krigsåren till del, varför den
ägnats huvuddelen av genomförda undersökningar och utvärderingar.

CELS IU S G ROU P

Bofors Un de rwater Systems, Box 910, S-591 29 MOTALA, Sweden.
Tel. 0141-22 45 00, Fax 0141-22 45 54
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Perioden inleds i stort med fredsslutet och avslutas med murens fall. Inledningen karaktäriseras av förhoppningar
om en fredlig uppbyggnad av ett krigshärjat Europa, en period med minskande
militära bördor, en period då svärden
skulle smidas om till plogbillar. Denna
period blev, som vi alla vet, kort. Pragkuppen 1948 var det påtagliga tecknet på
det "kalla krigets" utbrott. De följande
decennierna präglas av de västerländska
staternas vacklan mellan hopp och fruktan mot bakgrund av en målmedveten,
kontinuerlig och för omvärlden ofullständigt känd uppbyggnad inom Östeuropa av en till omfattningen enorm militärapparat. Västvärldens reaktion präglas av tidvis energiska motåtgärder, upprustning och politisk samling, tidvis desperata försök att hitta tecken på avspänning eller söka framkalla sådan genom
nedrustning, eftergifter och passivitet.
Det svenska agerande! under denna
tid följer väl detta mönster, möjligen
med den modifieringen att perioderna av
insikt om den skrämmande verkligheten
aldrig hinner få riktigt grepp om opinion
och beslutsfattare, innan man hunnit ana
nya ljusa drag i den internationella hotbilden. Impulserna till klarsyn utgörs av
ett antal internationella kriser. Dessa har
studerats och analyserats i detta arbete.
Författarna har i möjlig utsträckning
sökt klarlägga hur de bedömts, hanterats
och utnyttjats av de svenska statsmakterna .
Den världsbild, som i Sverige under
tiden fram till1980 byggts upp på mer eller mindre optimistiska teorier om supermakternas agerande, fick en dramatisk
korrigering när den sovjetiska ubåten U
137 gick på grund i Karlskrona skärgård.
Än mer verklighetsförankrad blev denna
bild genom den långa raden av ubåts-
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kränkningar under 80-talet. Perioden har
fått en förhållandevis utförlig beskrivning i detta arbete, bl a med tanke på att
den så väl belyser de svårigheter som
svenska politiska kretsar och svensk opinion lagt i dagen, när det gällt att se verkligheten sådan den är och inte sådan man
vill se den.
Dokumentationen till detta arbete är
ojämn. Författarna har i riksarkiv, krigsarkiv och försvarets arkiv sökt hitta dokumentation, som belyser de olika händelser, de beskriver, och där olika synpunkter på dessa händelser och eventuella beslut framgår. Mycket litet av detta
har hittats. De flesta kriser, incidenter
etc, som granskats förefaller inte ens ha
diskuterats i beslutande instanser. Ett
undantag härifrån är UD-rapporteringen, som enligt författarnas uppfattning i
allmänhet både ger inblick i vad som
hänt, och hur detta uppfattats och bedömts på olika nivåer.
Författarna har spekulerat över frånvaron av dokumenterade ställningstaganden från statsmakternas sida. En
tänkbar förklaring anges vara den tendens till stark begränsning av all dokumentation utom rena beslut, som de funnit, alltifrån början av 70-talet. Denna
begränsning kan ha ekonomiskt/administrativa skäl- den ökande mängden av
papper och en svällande organisation för
att ta hand om, ordna och arkivera denna
torde ha lett till diverse administrativa
ingrepp för att bromsa en sådan utveckling. En under 70-talet ökande politisk
medarbetarstab med ökade driftskostnader som följd och samtidigt snävare ekonomiska ramar kan också har medfört en
prioritering av insatserna till dokumentationens nackdel.
En annan förklaring har de sökt i den
s k undersökande journalistik, som fick

Hedersledamoten Per Rudberg och ledamoten Göte Blom gav en intressant introduktion till sin säkerhetspolitiska studie.
fotfäste också i vårt land i Watergate-affärens släptåg. Offentlighetsprincipen
ger ju goda förutsättningar för att driva
presskampanjer, och även relativt oskyldiga kommentarer och diskussionsinlägg
i svåra beslutssituationer kan leda till
tolkningar som i efterhand speglar meningsskiljaktigheter, osäkerhet, opposition kring impopulära beslut , trots att
dessa kanske i själva verket till slut fattats i största endräkt. Bättre då att röja
undan sådant som ändå inte haft någon
verklig betydelse för beslutet! Det är väl
till och med tänkbart att en sådan rutin
efter hand resulterar i att också sådant
som man i efterhand skulle ha önskat sig
ha i behåll rensats ut med övriga, icke
protokollförda handlingar. Oavsett vilken orsaken varit, har resultatet blivit en
magrare dokumentation.
En annan orsak till frånvaron av
kommentarer och sidobelysning till tänk-

bara beslutssituationer har de ansett vara
att de svenska statsmakterna i många av
de studerade händelserna förefaller att i
mångt och mycket se på sig själva som
"offer" för en opåverkbar händelseutveckling; inga beslut har fattats och ej
heller protokollförts. Föreställningen att
genom egna åtgärder slå vakt om landets
intressen samt påverka omvärlden och
händelseutvecklingen hade förmodligen
lett till betydligt mera diskussion, värd
att sätta på pränt.
Som följd av här diskuterade omständigheter har författana tvingats dokumentera mycket genom ansvariga chefers tjänstedagböcker och genom intervjuer med eller skriftliga redogörelser
från personer, som haft insyn i beslut eller själva agerat aktivt på olika nivåer.
studien omfattar en ganska kortfattad redogörelse för händelseutvecklingen inför andra världskrigets utbrott och
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de problem som därvid uppenbarade sig
i form av bristande beredskap, otidsenlig
organisation och föråldrad materiel.
Flottans bekymmer med bristande bemanningskapacitet under vinterhalvåret
analyseras särskilt med tanke på att samma bekymmer efter krigsårens ständiga
beredskap på nytt byggdes in i det fredstida utbildningssystem som togs fram efter kriget och fick benämningen VU 60.
De efterkrigstida kriser som under det
"kalla krigets" tid i ojämna intervall
drabbade världen redovisas utförligt och
analyseras med avseende på deras återverkan på statsmakternas attityd till försvarets beredskap och eventuella utnyttjande.
Försvarsmaktens - särskilt då Mari-
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nens - förmåga att svara upp mot de
krav, som dessa kriser och incidenter
ställt, redovisas. Ett kapitel ägnas därvid
den nya försvarsstaben, som tillkom 1961
mot bakgrund av bl a Ungernkrisen och
Suez-kriget 1956. Ett kapitel behandlar
statsmakternas inriktning av försvarets
beredskap . Det mångskiftande arbetet
med att förbättra den omedelbara beredskapen inom Marinen under 1970- och
80-talen ges en omfattande redovisning i
ett särskilt kapitel. Slutligen behandlas
ubåtskränkningar, inklusive U 137-incidenten, och konsekvenserna av dessa
händelser i relativt utförlig form. Studien
sammanfattas med försök att koppla
dragna slutsatser till dagens och framtidens försvarsproblem .

Hedersledamoten
DICK BÖRJESSON

Marint försvar på 2000-talet
Sammandrag av anförande i Göteborg 14 maj 1996

Förberedelserna inför 1996 års försvarsbeslut är inne i ett intensivt skede. Överbefälhavarens försvarsmaktsplan, FMP 97, och motsvarande underlag från andra
totalförsvarsmyndigheter granskas nu i regeringskansli et, kompletterandefrågor har
ställts, förnyade överväganden om den säkerhetspolitiska situationen görs inför den
s k kontrollstation 96, regionala och lokala opinionsyttringar registreras, argumenten värderas samtidigt som nya besparingsåtgärder bl a i form av senareläggning av
materielanskaffning har aviserats i vårpropositionen. Mot den bakgrunden är det
tämligen uppenbart att försvarsbeslutet inte kommer att vara helt följsamt mot
totalförsvarsmyndigheternas nyligen inlämnade underlag.
Det har dock antytts att det skulle vara
politiskt omöjligt att i alltför hög grad avvika från myndigheternas uppfattning.
Det har jag svårt att förstå . Ingen myndighetsföreträdare behöver känna sig
trampad på tårna om de myndighetsvisa
förslagen delvis underkänns eller modifieras . Det är ju trots allt regering och
riksdag som har att väga samman alla
förslag och besluta om och ta ansvar för
de försvarssatsningar som görs i vårt land
och därmed också godkänna de risknivåer som över tiden kan betraktas som politiskt acceptabla.
Samtidigt är det lätt att förstå att det är
en mycket svår uppgift att skapa acceptans hos det stora flertalet för ett sammanvägt slutresultat om inte motiv och ställningstaganden är klart angivna och väl
underbyggda. Det gäller för statsmaktsbeslut likaväl som för myndighetsbeslut
Inför 1992 års försvarsbeslut gjorde
överbefälhavaren ett försök att översätta
den gällande målsättningen för totalförsvaret till inalles åtta operativa uppgifter.
Avsikten var att på ett översiktligt men

ända pedagogiskt sätt beskriva den risktagning inom försvarsområdet som skulle bli resultatet av de skilda ekonomiska
nivåer som då diskuterades.
Överbefälhavarens modell kritiserades bl a med motivet att den var alltför
schabloniserad. Det skulle krävas betydligt mer djuplodande överväganden.
Ändå vill jag påstå att modellen i huvudsak fyllde sin funktion både som argumentationsbas och för att öka förståelsen
för beslutets totala innebörd. Man klev
visserligen neråt i trappan men inte längre än att man inför nästa försvarsbeslut
skulle kunna pevara handlingsfriheten
att ta avstamp i det näst översta steget.
Nu står regering och riksdag inför
uppgiften att åter avväga mellan olika
samhällsektorers behov och att därvid
ställa risktagningen inom försvarsområdet mot krav och behov som rör välfärden, miljön , sysselsättningen, infrastrukturen, regionalpolitiken m m.
Av riksdagsbeslutet i december 1995
och av de anvisningar som har gällt för
totalförsvarsmyndigheternas
framtag-
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försvarets förankring i samhället,
förtroende inåt och respekt utåt för
svensk försvarsförmåga och att den
står i överensstämmelse med den säkerhetspolitiska linjen
värnpliktssociala frågor
- hot- och riskhantering i fred
- internationella åtaganden
- försvarsindustrifrågor.
De uppgifter som det militära försvaret enligt regeringens anvisningar skall
kunna lösa är att
* försvara landet mot väpnat angrepp
* hävda vår territoriella integritet
* kunna genomföra internationella fredsfrämjande insatser och
* kunna utnyttjas vid svåra nationella
påfrestningar på samhället i fred.
Ingen av uppgifterna är helt ny men i
motsats till tidigare då tyngdpunkten
starkt låg på den första har intresset under senare år alltmer kommit att förskjutas i riktning mot de andra tre. Man har
därigenom glidit bort från det som under
årtionden på militär sida har varit styrande för Försvarsmaktens utveckling på
kort och lång sikt. Den operativa iden
har varit - och är fortfarande- att vi skall
kunna möta, hejda och slå en angripare i
varje del av landet. Försvarsförmåga och
beredskap skall hållas på en sådan nivå
att ingen finner det värt att angripa oss.
Har vi resurser som svarar upp mot denna ambition så har det också påståtts att
vi kan klara uppgifterna i lägre konfliktnivåer och i fredsbevarande internationella operationer.
Det är inte säkert att det påståendet
är sant om resurserna minskar ytterligare. Som framgår av bilden kan vi ha nått
omslagspunkter där osthyvelmetoden
inte längre är tillrådlig. I så fall krävs det
antingen att extra resurser satsas för att
vi skall ha en rimlig förmåga att exempel-

-

Hedersledamoten Dick Börjesson ger sin syn på det marina försvaret i framtiden.
ning av underlag till dags dato kan vissa
övergripande riktlinjer utläsas men också vilka frågeställningar som behöver penetreras ytterligare. Det kan vara värt att
påminna om att överbefälhavaren den
här gången har ålagts att endast redovisa
en försvarsmaktsplan utifrån operativa
och försvarsekonomiska utgångspunk-
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ter. Det gäller särskilt de fredsorganisatoriska förändringar som blir en följd av
minskad krigsorganisation. Det ankommer sedan på regeringen att väga in faktorer som totalt sett ger bäst organisationsstruktur med hänsyn de allmänna
samhällsmålen. Viktiga sådana faktorer
som nämnts i debatten är t ex

vis kunna vara fredsbevarande eller
krigsavhållande eller att de krympande
försvarsanslagen riktas mot sådant som
främst ger effekt före och i inledningen
av ett militärt angrepp. Med andra ord
kan det vara mera lönsamt att utveckla
förband och system som kan användas
för att förhindra att konflikter uppstår
eller förvärras än begränsade insatser för
att vidmakthålla en försvarsorganisation
som har som mål att klara ett regelrätt
invasionsförsvar av hela landet. Det
innebär å andra sidan att vi tvingas inse
att vissa landsdelar inte kan ges ett trovärdigt försvar mot ett militärt angrepp
eller att invasionsförsvaret inte längre
kommer att vara en enbart nationell angelägenhet.
Det blir således allt svårare att klara
de gamla och nya uppgifter som läggs på
totalförsvaret och risken för att vi kommer i efterhand om situationen i omvärlden skulle försämras ökar. För mig framstår det dessutom som alltmer tveksamt
att uppgifterna i krissituationer och s k
lågkonfliktnivåer kan lösas tillfredsställande med de resurser som nu framgår av
försvarsmaktsplanen. Den marina dimension i form av de operativa uppgifterna neutralitetsvakt till sjöss och sjöfartsskydd som återinfördes eller åtminstone fick en ökad uppmärksamhet i 1992
års försvarsbeslut riskerar att bli otillräckligt tillgodosedda i den avvägningssituation som överbefälhavaren har hamnat i. Det ger i så fall ett annat beroendeförhållande. Övervakningen över sjöterritorium och ekonomisk zon och skyddet
av legalt uppträdande enheter i dessa
områden måste i sämsta fall överlåtas åt
någon annan. Detta kan skärpa och inte
lindra en uppseglande konflikt.
Att ett överraskande och omfattande
väpnat angrepp är den svåraste situation
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som totalförsvaret har att hantera torde
alla vara överens om. Men om nu inte
pengarna räcker till för att skapa en adekvat försvarsförmåga för en sådan situation
så måste ambitionsnivåerna anpassas. De
som skall ta det politiska ansvaret måste
kunna göra väl genomtänkta analyser av
vilka risker vi skall gardera oss mot, vad
försäkringspremien får kosta och vad försäkringsskyddet skall omfatta.
Den inriktning som nu givits av regeringen understryker att det är en
medveten politisk tyngdpunktsförskjutning och påtagligt förändrade prioriteringar som görs i förhållande till vad
som hittills har gällt. De dimensionerande uppgifterna kommer i nuvarande
omvärldsläge att vara dels att hävda vår
territoriella integritet, dels att kunna genomföra internationella insatser. Härtill
kommer kravet på förmåga att kunna
anpassa försvaret till förändrade säkerhetspolitiska situationer. Kraven på att
kunna möta trots allt tänkbara angreppshot i nuvarande omvärldsläge
mot begränsade geografiska områden
eller känsliga fun ktioner bedöms därigenom också vara uppfyllda.
En sådan förskjutning bör rimligen
också innebära att de långsiktiga planerna för förbands- och materielomsättning,
de operativa principerna och de taktiska
och stridstekniska reglerna förutsättningslöst måste prövas. Den omprövningen måste leda fram till en tydlig operativ ide och realistiska mål för Försvarsmaktens organisation och beredskap
samt en resurstilldelning som är i balans
med detta. På ett lättfattligt och överskådligt sätt måste vi kunna beskriva
innehållet i det försäkringsskydd som vi
nu skall teckna avtal om.
En enkel och schahJoniserad mall
framgår av bilden. Den utgår från princi-
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pen att försvarsförmågan förstärks successivt från vad som kan krävas i lågkonfliktnivåer och upp till ett fullständigt
invasionsförsvar. Redovisningsmodellen
visar vilken säkerhetspolitisk temperaturstegring som försvarsförmågan anpassats till. Den visar också vilka säkerhetspolitiska optioner som valts bort- för vid
minskad resurstilldelning handlar det
rimligtvis om att välja bort de mer resurskrävande uppgifterna!
Om vi får tillräcklig förvarning och
om beslut tas i tid så kan självfallet försvarsförmågan förstärkas och anpassas
till en försämrad säkerhetspolitisk situation. Det är också en tydlig politisk ambition att en sådan anpassningsförmåga
skall vara säkerställd efter 1996 års försvarsbeslut Ju längre tid som anpassningsåtgärderna får ta desto mindre resurser behöver avdelas i det korta tidsperspektivet.
Anpassning uppfattas på många håll
som ett förhållandevis nytt begrepp i försvarsplaneringen men så är det inte. Brister i den omedelbara försvarsförmågan
har accepterats under lång tid. Så sent
som i det senaste försvarsbeslutet år 1992
beslutades att Försvarsmakten skulle utformas så att vi med framgång kunde
möta ett s k strategiskt överfall vid slutet
av försvarsbeslutsperioden och inriktningen för den därpå följande femårsperioden var att vi vid sekelskiftet skulle
kunna avvärja ett begränsat angrepp i en
riktning efter det att vi kraftsamlat våra
förband . Kraven på en mer utvecklad
återtagningsplanering har dock skärpts
under senare tid. Det har sin grund i dels
en osäkerhet om den säkerhetspolitiska
utvecklingen, dels i det kärva ekonomiska läget i Sverige. Med ett budgetunderskott enligt den senaste årsredovisningen
på 189 miljarder är det knappast förvå-
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nande att det är ett politiskt dilemma att
antingen kraftsamla på att tidigt eliminera det ekonomiska hotet eller att satsa
resurserna för att avvärja framtida mer
diffusa militära hot eller risker för allvarliga olyckor och katastrofer.
Även om den politiska beslutssituationen är svår så kvarstår det faktum att
varje självständig nation enligt folkrätten
har både skyldigheter och befogenheter
att hävda sin frihet och nationella integritet. Sverige med sin deklarerade militära alliansfrihet har därmed ett uppenbart behov av ett starkt och allsidigt försvar. Till detta skallläggas de krav på nya
och förändrade uppgifter och roller som
måste beaktas i den framtida säkerhetspolitiska miljön .
Där är Sverige ingen isolerad ö i världen även om de geografiska betingelserna i och för sig skulle kunna ge motiv för
ett sådant synsätt. I historiskt perspektiv
har haven fungerat som sammanbinda nde länkar mellan folk och nationer. Den
senaste tidens fokusering på Östersjön
och Östersjöregio nen visar på en tydlig
strävan att åter skapa starka och goda relationer över det hav som för bara några
år utgjorde skiljelinjen mellan två starka
stormaktsbloc k.
Den situationen finns inte längre men
ända är Östersjöregio nen ett område där
många kraftlinjer korsas. Här finns kärnvapenmakten Ryssland ochNatosom för
diskussioner om medlemskap med före
detta WP-länder. Här går EU:s yttre
gräns mot det forna östblocket. Här går
gränsen mellan det välmående Västeuropa och ett Östeuropa som tyngs av kvardröjande effekter från det forna Sovjetväldet. Här finns transportväga r som är
av utomordentlig t stor betydelse både
för den fredliga handeln och för tillförsel
och underhållstra nsporter i kriser och
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krig. Här finns slumrande gränstvister
och motsättninga r mellan folkgrupper
och här finns alltjämt stora militära resurser och en militär tillväxtpotent ial
som är mycket stor.
Och här finns Sverige som är den
största strandägaren i Östersjön. Ett demokratiskt och välmående land som vill
spela en aktiv roll i EU och som av
många medlemsländ er förmodligen betraktas som en viktig aktör med ett uppenbart ansvar när relationerna med det
forna östblocket skall utvecklas och stabiliseras i Östersjöregio nen. Det är i det
ljuset som det nya och utvidgade säkerhetspolitiska begreppet, inklusive den
maritima dimensionen hos svenskt totalförsvar, enligt min mening skall ses. När
de myndighetsvisa underlagen som redovisats inför försvarsbeslu tet granskas och
vägs samman så får Sveriges maritima
beroende inte förringas.
De ekonomiska och militära gränslinjerna förskjuts österut. Hur långt och i
vilken takt är idag omöjligt att förutse,
men den marina dimensionen i form av
neutralitetsva kt och sjöfartsskydd , som
lyftes fram i förra försvarsbeslu tet, har
snarare förstärkts genom den betoning
som nu görs av skyddet av den territoriella integriteten och internationell a insatser och hot och påfrestningar på samhället i fred . Detta kräver en ständig tillgång till välutbildade och välutrustade
militära förband och en ledningsorgan isation som kan hantera snabbt uppkomna situationer. Skall dessutom förmågan
bevaras att möta ett angrepp, som trots
allt skulle kunna komma, ökar behoven.
Redan inför förra försvarsbeslu tet konstaterades att den situation som ställer
störst krav på kvalitet och volym av marina stridskrafter och flygförband är övergången från en neutralitetssit uation till

krig. Såväl vid kriser som i en neutralitetssituation ställer nämligen neutralitetspolitiken stora krav på förband som
kan gardera hot i olika riktningar och
som kan hävda vår territoriella integritet.
Inför en angreppssitua tion finns samtidigt ett behov av att dels avdela resurser
för underrättelset jänst, dels hålla resurser i hög beredskap för insatsberedsk ap.
Fyra ytstridsflottiljer, 14 ubåtar, fyra
minkrigsavde lningar, fyra helikopterdivisioner, ca 10 rörliga och ca 16-19 fasta
bataljonsförb and i kustartilleriet var siffror som då ansågs ligga på en rimlig nivå.
Erfarenhetern a från de senaste årens
ubåtsskyddso perationer visar klart att
redan 1992 års siffror var i underkant.
Ställt mot det anta l förband som kan inrymmas i de ekonomier som diskuteras
inför 1996 års försvarsbeslut kan konstateras att ungefär halva antalet förband i
framtiden skall klara i stort sett samma
uppgifter som tidigare. Det leder ofelbart till uppenbara luckor i det marina
försvaret vilket i sin tur kan minska förtroendet och respekten för vår försvarsförmåga. En marinchef i ett Nato-land
sade till mig en gång att medlemskap i en
allians kräver att man kan ställa upp med
förband och materiel som håller måttet
om man skall vara en trovärdig och respekterad medlem. Samma krav torde i
än högre grad gälla för den som väljer att
stå utanför militära allianser i försvaret
av det egna territoriet, men som ändå vill
vara en aktiv aktör i internationell a
fredsbevarand e operationer.
Deltagande i internationell a operationer med samverkan över nationsgränser kräver ett visst mått av interoperabili tet. Här har PFP-övningar na öppnat vissa dörrar och lett till smärre justeringar i
svensk materiel och utbildning. Inför
framtiden är det väsentligt att också

dessa aspekter beaktas vid nyanskaffning
av materiel och utbildning av förband.
De nya beställningarn a som måste göras
i närtid för att säkerställa den marina organisationen på sikt (bl a utlösning av
optionen på ytterligare två fartyg YS
2000 serie l följt av en serie 2 utökning av
Styrsöserien, ubåt 2000, nya stridsbåtar
till amfibieförban den och moderniserad
infrastruktur och fasta försvarsanläggningar i de marina primärområd ena)
skall i första hand utformas utifrån nationella försvarsbehov men också självfallet
förberedas för de krav som internationella fredsbevarand e operationer kan
komma att ställa.
Detta leder fram till den väsentliga
frågan om var och med vilka förband vi i
första hand skall demonstrera vår militära förmåga. Det var en fråga som jag under min tid som chef för marinen drev
hårt och inte utan ett visst motstånd både
från överbefälhav aren och vissa grupper
inom marinen . Det här kommenterad e
jag i skriften Nya Hårda bud som beskrev min vision om marinens utveckling
med det nyligen fattade 1992 års försvarsbeslut som grund. Jag citerar:
"DEN REGIONAL A BREDDEN ÄR
VIKTIG.
Inför försvarsbeslutet fördes det fram ideer som gick ut på all stora pengar skulle
kunna sparas genom all växla ner marinkommandon till marindistrikt eller genom all avveckla de delar av marinkommandona som inte huvudsakligen sysslar
med rent sjöoperativ verksamhet. I klartext betyder den första iden all all underhålls- och utbildningsve rksamhet skulle
läggas ner vid MKN och kanske vid
M KV. Den andra iden innebär all de territoriella uppgifterna skulle överlämnas
till armen.
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FLOTTAN OCH KUsTARTIL LERIET HÖR IHOP SOM KUST OCH
HAV.
För marinens personal borde det vara
självklart att verksamheten fritt till sjöss
inte kan ses isolerad från vad som händer
i kustzonen eller vid andra förband som
deltar i en försvarsoperation . Det finns
områden i kustzonen av primärt marint
intresse. Det är farvattensförträngningar
som Öresund och Ålands hav, Gotska
sjön och öarna mitt i Östersjön och kan
vara vidsträckta skärgårdsomr åden som
ger unika möjligheter att försvara bakomliggande områden och infallsportar mot
amfibieoperat ioner. Flottans förband utnyttjar skärgårdarna som baseringsområden och som utgångslägen för uppdrag
till sjöss. Här behöver flottans förband få
stöd från en kompetent och kraftfull/andorganisation. I samma områden finns
kustartilleriets olika förband för övervakning och försvar. De hämtar sitt stöd från
samma underhålls- och ledningsförba nd i
marinkomma ndot som sjöstridskrafterna.
Dessa kustområden av primärt marint
intresse består inte bara av hav och skärgård utan också av delar av fastlandet.
Mycket av underhållsorganisationens verksamhet drivs här. Här äger mycket av
sam verkan rum med förband ur de andra
försvarsgrenarna och de civila delarna av
totalförsvaret. Det borde vara ett självklart krav från alla marinens förbandschefer att det finns en kompetent lednings- och understödsorganisation som
kan miljön i varje havsområde. Inte bara
för attleda anfallsföretag vid en kustinvasion utan i att högre grad för att övervaka
området och hålla igång all den marina
verksamhet som pågår runt kusten, i normalt fredstillstånd likaväl som vid beredskap och krig. Här finns brister som mås-
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te rättas till. Detta liksom avvägningen
m ellan försvarsgrenarna måste styras av
de operativa behoven. Funktionsföreträdare på alla nivåer måste anstränga sig att
se till den totala försvarseffekt en och inte
enbart driva sina egna fögd eriers talan.
Det borde vara lätt att inse att för försvarsmakten som helhet är det en mycket
rationelllösni ng att samla både sjöoperativ och territoriellled ning under en chefmarinkomma ndochefen Den fackkompetens som krävs för båda uppgifterna är
lätt att åstadkomma genom att, som vi
gjort i marinkomman dostaberna, sammanföra expertis ur flottan, kustartilleriet
och samverkande organisationer. Varje
annan lösning är både sämre för marinen
och dyrare för försvarsmakten. Därför
har jag valt att hålla fast vid nuvarande
ordning där marinkomma ndochefen har
ansvaret både för sjöoperativ verksamhet
i hela marinkomma ndot och de territoriella uppgifterna i marinens primärområden".
Efter två år som militärbefälha vare
ser jag ingen anledning att ändra på denna uppfattning. Däremot finns det all anledning att pröva den marina modellen
om nu ordningen med ett försvarsområde i varje län dessvärre måste överges.
Fostaber och fogruppstabe r kan säkert
kopplas ihop med enheter både ur marinen och flygvapnet på många håll. Ett
eventuellt västsvenskt storlän kan behöva ha en speciallösning där MKV av nyss
nämnda skäl borde vara en väsentlig del i
såväl den marina som landterritorie lla
ledningsstruk turen.
Att bevara den marina infrastrukturen och närvaron av beredskapsfö rband i
alla havsområden är en viktig grund för
Sveriges säkerhetspoli tik. Så länge den
har som ledstjärna att vi skall vara alli-

ansfria i fred för att vi skall kunna vara
neutrala i händelse av konflikter i vårt
närområde, så måste vi också kunna svara upp mot de krav som neutraliteten
ställer inom alla de havsområden som
omger landet. Det är i stort sett samma
krav som vi som självständig nation har
på oss i fredstid- vi skall hävda vår territoriella integritet och svenska intressen,
vi skall avvisa kränkningar och vi skall
ingripa mot alla brott mot våra tillträdesbestämmelser . Samma krav ställs också
under långt utdragna konflikter. Då liksom i djupaste fred är vårt land i mycket
stor utsträckning beoende av att vår handel med utlandet fungerar.
Här ligger en uppenbar fara i återtagningsfilosofien . Om inte utrikeshandel n
kan hållas igång kommer heller inte vår
uppbyggnad av försvarsförmå gan att
kunna göras på den tid och i den omfattning som kan vara befogad. Det hjälper
inte med kraftigt höjda ekonomiska anslag om det inte går att köpa vapensystem eller reservdelar att varken i Sverige
p g a att försvarsindus trin har avvecklats
eller på världsmarkna den. Om vi inte har
attraktiva produkter som kan fungera
som bytesobjekt i en hårdnande säkerhetspolitisk miljö så kommer det att bli
svårt att få köpa det vi behöver. Och det
hjälper inte att teckna kontrakt om leveranser ifall transportväga rna mot omvärlden är stängda.
Men anpassning, återtagning och tillväxt är inte bara ett problem som rör det
militära försvaret. Sveriges befolkning
måste i händelse av en skärpt säkerhetspolitisk situation naturligtvis vara beredd
på stora uppoffringar. Endast de allra
nödvändigast e och livsuppehålla nde behoven kan i sämsta fall bli tillgodosedda .
Hit hör mat, värme och vårdinsatser för
dem som drabbas av skador och sjukdo-

mar eller som tillhör sådana grupper som
inte kan ta hand om sig själva . Inte ens
dessa grundläggand e behov kan tillgodoses utan ett omfattande och kontinuerligt
varuutbyte med omvärlden. När den traditionella lagringen försvinner och allt
större andel av förnödenhete rna är på
väg från producentlän derna blir frågan
om anpassning än mer komplicerad och
kräver i sig en fokusering mot de marina
frågorna därför att mer än 90 % av utrikeshandeln och 40 % av inrikestranspo rterna går sjövägen. Enligt uppgift i dagens tidningar är det 89,9 miljarder ton
gods som det handlar om i fred.
Trafikintensi teten varierar självfallet
längs hela vår 2700 km långa kust. Runt
Gotland som ligger som ett nav i Östersjön är trafiken intensiv. Till och från de
västsvenska hamnarna skeppas 50 % av
den totala svenska export- och importvolymen. För petroleumpro dukter är siffran i det närmaste 100 %. Genom Östersjöutloppen passerar varje dygn ca 200
handelsfartyg med hundratusent als ton
gods ombord. Sjötrafiken är livsviktig för
försörjningen av hela Östersjöbäck enet.
För alla Östersjölände rna handlar det
liksom för Sveriges del om import och
export men också om inrikes transporter.
Ryssland är exempelvis starkt beroende
av en fungerande sjötrafik mellan Östersjön och ryska hamnar i Svarta havet, Ishavet och i viss mån i Fjärran Östern.
Vid avbrott i sjötrafiken finns en uppenbar risk att det svenska näringslivet
stryps snabbt och skoningslöst. Små insatser från illasinnade nationer eller
t o m terroristgrupp er kan få mycket stora konsekvenser . Tänk tanken vad som
skulle hända om någon har fällt eller påstod sig ha fällt några minor i en känslig
del av inloppen till en eller flera av våra
stora hamnar eller i farledsförträn g-
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ningarna Öresund och Ålandshav. Detta
och många andra hypotetiska krisscenarier har översiktligt berörts i underlagsarbetet inför försvarsbeslutet för att belysa de hot som kan uppstå i skalan mellan djupaste fred och omfattande krigshandlingar. Ett annat sådant scenario är
ett uttalat hot mot de baltiska staterna
från ett aggressivt Ryssland. Ett direkt
stöd från NATO eller enskilda västländer där dessa stationerar militära styrkor
i Baltikum för områdets försvar skulle
med säkerhet uppfattas som mycket provocerande från rysk sida. Däremot skulle
blockadåtgärder mot ryska sjötransporter kunna vara ett verksamt medel för att
kanske tidigt dämpa en uppseglande
konflikt åtminstone innan Ryssland i
högre grad än nu har återställt insatsförmågan hos sina stridskrafter. Sådana
blockadåtgärder kan mycket väl förläggas i anslutning till Östersjöutloppen i
Skagerack och Kattegatt och således väl
undandragna från påverkan från ryska
styrkor baserade i hemlandet.
Som militärbefälhavare i Mellersta
militärområdet med en stor del av Östersjöbäckenet inom tilldelat operationsområde och med Gotland, Ålandsförträngningen, vidsträckta skärgårdsområden, stora infallsportar i östra Mellansverige, vattendelaren Mälaren-HjälmarenVättern-Vänern och huvudstadsregionen , som var för sig och sammantaget
kräver särskilda försvarsförberedelser,
måste jag ofta fundera inte bara utifrån
rent militär synvinkel utan också över
hur de civila delarna av totalförsvaret påverkas av och påverkar försvarsmaktens
operativa förmåga. Som medlem i militärledningen är jag dessutom mycket
medveten om det ansträngda budgetläge
som råder. Det är då ganska naturligt att
jag har synpunkter på vilka övervägan-
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den som regeringen nu har att göra och
hur de allvarligaste bristerna i de förslag
som totalförsvarsmyndigheterna nyligen
har lämnat in skulle kunna åtgärdas utan
att den sammanlagda budgeten som preliminärt anvisats för totalförsvaret skulle
sprängas.
Mitt recept är i korthet:
~Spara pengar
Riv staketen
---.._ för att,.._ Höja försvarseffekten
.,
/
""-Öka handlingsVidga synfältet
friheten
Låt mig ge några exempel!
Först och främst de ekonomiska ramarna. Det är inte rimligt att strikt granska varje myndighets anslag var för sig. I
stället är det nödvändigt att se till den totala samhällsekonomiska belastningen
kopplat till den försvarsförmåga som kan
uppnås. Det finns flera exempel där Försvarsmakten tvingas att skära ner verksamhet eller att lämna orter och att avskeda personal för att få försvarekonomin att gå ihop. Kostnaderna för det sociala stöd som måste ges till den uppsagda personalen i kombination med avvecklingskostnader av mark, lokaler m m
och nyinvesteringr på orter som skall
överta verksamhet kommer att belasta
statskassan med utgifter som både på
kort och lång sikt överstiger de besparingar som görs på försvarsanslagen. De
besparingsförslag som rör Gotlandsorganisationen i FMP 97 är ett uppenbart exempel på detta. Försvarsmakten sparar
högt räknat 30 Mkr per år medan samhällskostnaden enligt oberoende undersökningar ökar årligen med ca 80 Mkr
dvs en total förlust för statskassan på ca
50 Mkr per år. En total överblick över
hela samhällskostnaden skulle kunna ge
anledning att omvandla en del av övriga
samhällskostnader till ökade ekonomis-

ka resurser till försvarssektorn . Därmed
skulle en bättre krigs- och fredsorganisation kunna vidmakthållas och möjligheterna att på kort och lång sikt upprätthålla försvarsförmågan skulle bli avsevärt
bättre.
Av samma skäl skulle dyra omflyttningar behöva undvikas särskilt när det
gäller sådan verksamhet eller orter som
kan bli föremål för neddragningar vid en
fortsatt minskning av de ekonomiska ramarna i ett kommande försvarsbeslut
Exemplet från 1992 års försvarsbeslut då
Lv 6 i Göteborg flyttades till Halmstad,
som nu i sin tur hotas av total nedläggning, borde stämma till eftertanke. Om
man även i dessa fall vidgar synfältet och
väger in andra parametrar än dem som
överbefälhavaren enligt regeringens anvisningar haft att ta hänsyn till i sin försvarsmaktsplan kommer nya frågetecken
att uppstå kring förslagen att lämna exempelvis Söderhamn, Almnäs, Falun och
Linköping.
Man borde också allvarligt söka rationella lösningar över myndighetsgränserna. Här i Göteborg finns inom MKV
område på Käringberget samlat en statlig verksamhet som spänner från Försvarsmaktens lednings- och utbildningsorganisation till Kustbevakning, Sjöfartsverk, Luftfartsverk och Pliktverk. Det är
helt i linje med vad riksdagen uttalade i
december 1995 nämligen: "Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det inte
godtagbart att resurser som avdelats och
dimensionerats för ett visst syfte inte utnyttjas fullt ut även för andra ändamål,
när detta är möjligt och ändamålsenligt".
Genom den samordnade verksamhet
som bedrivs vid MKV har rationaliteten
kunnat drivas långt. Den huvudsakliga
basen för detta skapas genom den grundutbildning av värnpliktiga som nu ge-

nomförs vid förbandet. Samlokaliserade
myndigheter kan därigenom gemensamt
utnyttja stödresurser t ex mark, byggnader, transporter, förplägnad, sjukvård,
teleunderhåll , bevakning, renhållning
mm vilket ger totalt sett mindre kostnader för statsverket. Om grundutbildningen skulle koncentreras till Karlskrona
och Stockholm enligt överbefälhavarens
förslag så ger det i bästa fall mycket marginella besparingar för Försvarsmakten.
Några operativa fördelar ger det definitivt inte . Däremot kommer det sannolikt
att dra med sig fördyringar för de civila
myndigheter som förutsätts stanna kvar
på KäringbergeL Totalt sett handlar det
även här om en samhällsekonomisk förlustaffär.
Det finns andra exempel på bristande
samordning över myndighetsgränser som
jag har påtalat många gånger tidigare i
olika sammanhang. Kustbevakningen på
Gotland skulle mycket väl kunna utnyttja marinhamnen i Fårösund som permanent bas och stödjepunkt liksom de enheter ur flottan och kustartilleriet gör
när de uppträder kring och öster om
Gotland. Nyligen lades sjöbevakningsstationen på Understen i Ålands hav ner.
Sett ur militarbefälhavarens synvinkel
finns det ett uppenbart operativt behov
av en bemannad station men dessa skäl
vägde lätt därför att inblandade myndigheter inte kunde komma överens om hur
kostnade rna skulle fördelas. I Öresund
bygger sjöfartsverket upp en ny övervakningsorganisation trots att marinen där
har teknisk övervakningsutrustning, fartygsresurser och en nyligen moderniserad sjöbevakningscentral vid Öresunds
marindistrikt i Malmö. Marinens bemanning av sjöfartsverkets fartyg till ömsesidig nytta för båda parter och för skattebetalarna skulle kunna utvidgas till and-
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ra maritima aktörers fartyg, typ SGU.
Och till en obetydlig merkostnad skulle
exempelvis marinens minröjningsenheter kunna utrustas med navigeringssystem och registreringsutrustningar som
fyller sjöfartsverkets krav på noggrannhet vid sjömätning. Därigenom skulle
kanske Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon kunna nymätas före nästa
sekelskifte - inte år 2000 utan 2100. En
ringa merkostnad för Försvarsmakten
skulle snabbt visa sig ge en icke föraktlig
samhällsekonomisk vinst.
Men man kan också hitta exempel
inom myndigheten Försvarsmakten. Som
chef för marinen hade jag en stark ambition att utveckla försvarsgrenen till en
välutbildad , välutrustad och rationell organisation inom de ramar som regeringen hade avdelat till det som på den tiden
var myndigheten Chefen för marinen.
Sedan den l juli 1994 är förhållandet formellt ändrat genom att alla förutvarande
försv armyndigheter är nedlagda och integrerade i den nya myndigheten Försvarsmakten. Tanken var att stärka det
operativa inflytandet och militärbefälhavarnas påverkan på organisationens utformning, lokalisering och beredskap redan i fred och att fortsätta på den inslagna vägen mot decentralisering och delegering och ett stort ansvar för krigsorganisationens chefer redan i fred . I praktiken finns det dock avsevärda rester kvar
av det gamla invanda försvarsgrensmönstret och tydliga tendenser att stärka
centralbyråkratin. Detta är lätt att se
som militärbefälhavare men svårare att
åtgärda eftersom de ekonomiska resurserna för militärområdets förband huvudsakligen styrs vid sidan av militärbefälh avaren direkt mot de taktiska cheferna och krigsförbandscheferna. Är militärbefälhavarna betrodda att göra avväg-
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ningar i krig så borde det vara en naturlig
sak att göra det också i fred!
En viss islossning är på väg. Bl a görs
försök att hitta rationella lösningar mellan förband ur olika försvarsgrenar dels
på Gotland, dels i Blekinge, dels i Boden/
Luleå. A v samma anledning borde det
var angeläget att ta till vara rationalitetsvinster vid en samordning av verksamheten i Göteborg och Borås om nu I 15 blir
kvar och det mest kostnadseffektiva alternativet för marin förbandsproduktion
läggs till grund för beslut. Genom att
dessutom fördel a de extra värnpliktiga
som överbefälhavaren har tänkt sig att
kalla in till grundutbildning för att få en
bredare tillämpning av den allmänna
värnplikten till förband avsedda för försvar av infallsportar och infrastruktur
och för beredskapsuppgifter så skulle
högt prioriterade operativa krav kunna
tillgodoses utan att försvarsmaktsplanens ekonomiska utgångspunkter skulle
raseras.
Det skulle skapa förutsättningar för
fortsatt marin grundutbildning även på
Gotland och i Göteborg och en något
bättre krigsorganisation. Redan den interna utredning som har gjorts på initiativ av
förbandschefern a i Göteborg och Borås
visar att här kan det finnas avsevärda vinster att hämta hem om försvarsgrensreviren och myndighetsreviren lämnas.
Att dessa revir måste lämnas när anslagen krymper och totalförsvarets behov förändras är uppenbart. Att försvarsproblemen måste ses ur ett totalförsvarsperspektiv borde vara lika uppenbart. Att den ekonomiska ram som överbefälhavaren har ålagts att lägga till
grund för sina förslag avseende Försvarsmaktens utveckling leder till uppenbara
svagheter i vår försv arsförmåga är ofrånkomligt. Att marginell a påslag på för-

svarsramen skulle kunna ge påtagliga
förbättringar är inte förvånande . Att sådana påslag skulle kunna ge samhällsekonomiska vinster eftersom kostnader
för omställning, omskolning, flyttning,
sociala skyddsnät skulle utebli är vid närmare eftertanke heller inte förvånande.
Att på detta sätt hushålla med statens
resurser och att samtidigt säkerställa försvarseffekten på kort sikt och öka handlingsfriheten att hantera framtida försvarsproblem löser inte upp alla de frågetecken som politiskt skall hanteras inför 1996-års försvarsbeslut. Det kan dock
inför en osäker framtid underlätta om-

ställningen till ett välutrustat och välutbildat militärt försvar som utformats utgående från de säkerhetspolitiska och
operativa behoven och där inte minst de
maritima inslagen är påtagliga. Att ett
sådant försvar innehåller tillräckligt
många marina förband för alla de uppgifter som skall lösas längs vår 2700 km
långa kust i hela konfliktskalan från
fredstida övervakning och kontroll till
stridsuppgifter vid ett militärt angrepp är
inte bara viktigt för en operativ chef utan
kan också vara avgörande för vår folkförsörjning och nationella överlevnad
sett i ett totalförsvarsperspektiv.

Samtliga foto: Ulf Holmgren, MKV
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Ledamoten
JAN BECKMAN

Översten av 1.gr Jan Beckman var åren 1966- 74 chefför
Norrland kustartillerförsvar. Under åren 1974-77 var
Beckman knuten ii/l SIPRI och var 1977-78 delegationschef vid övervakningsdelegationen vid J:e breddgraden
mellan Nord- och Sydkorea före pensionsavgång samma år.

Med 1. k/ass kanonbåten Urd och svensk polarexpedition till Spetsbergen år 1882
Ibland kan släktforskaren göra fynd, som kan återges i tryck, även om fyndet är mer
än JOO år gammalt! Färden till Spetsbergen beskrivs till en del i ett handbrev, som
min farfar, dåvarande löjtnanten vid Kungl. Flottan Otto L Beckman, skrev till sin
fästmö fröken Olga Högstedt från lee-fjorden och Tromsö daterat JO augusti 1882.
Menförst några fakta:

Elektronik för försvar
och telekommunikation
i teknisk samverkan
Vi utvecklar försvarselektronik för målupptäckt och samband och system för telekommunikation baserade på mikrovågstek nik.
Produkrområdena får 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
signalbehandling, huvudtekniker i våra radarsystem för flygvapnet, armen och marinen.
Vi är också en ledande leverantör av digitala
radiolänkar med mikrovågsteknik och radiobasstationer med höghastighetselektronik för
både privata och publika telenät.
I ett modern t kunskapsföretag som vån är

våra 3 000 medarbetare naturligtvis den största
resursen. Nästan två tredjedelar av dem är
ingenjöreroch tekniker, varav ett femtiotal på
dokrorsnivå.
N u utvecklar vi de nästa generationerna av
radarsystem för luftförsvaroch höghastighetselektronik för 2000-talets telekommunikationsystem.
Ericsson Microwave Systems AB
43 1 84 Mölndal
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J. klass kanonbåten Urd, som leve rerades 1877, hade ett deplacement av 550
ton, mätte 53 1/2 m i längd och hade ett
djupgående av 2,95 m. Liksom systerfartygen Blenda och Verdande hade fartyget ursprungligen en 27 ,4 cm kanon m/
76 på ångdriven hydraulisk lavett förut,
e n 12 cm kanon m/81 akterut samt två
fyrpipiga 25,4 mm kulsprutor m/77
Palmcrantz. Två propellrar, två compound-ångmaskiner och fyra cylinderpannor gav kanonbåten en fart av omkring 10 knop. Handstyrning men vare
sig strålkastare eller gnist. Segel kunde
föras som reserv och för stöttning av de
ganska veka fartygen, inte minst med
tanke på att ångmaskinerna kunde strejka. Under färden utnyttjades variationsrikt gaffelfock, klyvare, toppsegel, snedsegel, stagsegel och storsegel. Skonert-

tacklingen med 420 kvm segel togs bort
vid ombyggnaden 1895, då även bestyckningen ändrades.
Besättningen inmönstrades 13 juni
och avmönstrade 28 augusti 1882. Chef
var kapten A A L Palander af Vega (med
befäl på färden också över Verdande)
och officerarna C V T Eckerman och
O L Beckman, med kand A W Thoren,
fyra underofficerare (tillika uppbördsmän) samt 41 manskap.
Kanonbåtarna rustades i Karlskrona,
men tog ombord ytterligare materiel i
Stockholm (19-24 juni), Köpenhamn och
Göteborg (27 juni-l juli), främst för den
fysikalisk meteorologiska expeditionens
1882-1883 behov (ev två vintrar). I den
senare hamnen embarkerade också vetenskapsmännen N G Ekholm, S A Andree, R H Gyllencreutz, H A Stiernspetz,
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och arbeten samt tvätt av alla persedlar,
seglens sättning och bärgning, utspisning
och vila samt någon landpermission. I
Tromsö ankrades över helgen (7-9 juli);
kol och vatten togs ombord. Färskt kött
och rotvaror samt 76 kannor öl upphandlades, ett permissionstillfälle bjöds för
bl a löjtnanten Beckman med en ridtur i
Tromsö fjällvärld och besök i lappläger. I
Tromsö kunde också de sista postmeddelandena utväxlas. Vädret hade dittills va-
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rit relativt gynnsamt, barometern pendlat mellan 760--774 mm Hg, termometern
sjunkit från 26 grader till 16 grader i luften och i vattnet från 25 grader till16 grader. Fartygen hade hållit en fart om 8 till
10,7 knop och tillryggalagt l 330 distansminuter.
Här får ett utdrag ur ett några veckor
senare skrivet och 10 augusti avsänt personligt brev till fästmön i Stockholm beskriva upplevelserna i Ishavet:
Den 4 aug 1882

Och nu till verket!
Söndagen den 9 Juli, en mild, vacker nordisk sommardag, låga svenska kanonbåtarna
Urd och Verdande förtöjda utanför Tromsö. Efter en lång, besvärlig och omsorgsfull
utrustning låga fartygen klara att gå till den högsta Norden. Expeditionens ändamål
voro två; det ena att på Spetsbergens norra kust i Mossel-bay landsälla en vetenskaplig,
för två år utrustad expedition, som hade till syfte att under ett års tid utföra meteorologiska, magnetiska och astronomiska observationer i och för vinnande af upplysning om
de arktiska ländernas naturföreteelser och deras inflytande på jordklotets öfriga delar;
det andra att, sedan det förra ändamålet vunnits, skulle kanonbåtarna under Kapten
Palanders befäl afgå i riktning mot Nordpolen i afsigt att, om i~Jörhållandena sådant
medgåfve söka upptäcka och kartlägga hittills oupptäckta länder.

Urd:s systerfartyg B/enda som hon såg ut1874. (Foto ur K E Westerlunds arkiv)

E Solander, V Carlheim-Gyllensköld
samt S O Pettersson.
Ur den arkiverade loggboken för Urd
kan åtskilligt utläsas, varav något återges här:
- I Stockholm ombordtogs några fäktsablar
- 32 st Helsingörs-mössor, 64 par yllevantar och 8 kolli limejuice upphandIades i Köpenhamn
- I Göteborg kolades 2 150 kubikfot
stenkol och upphandlades nästan
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l 000 kannor* friskt vatten (den dag-

liga åtgången ombord var ca 110 kannor) samt 108 kannor öl. Ångpannor
och skorstenar sotades.
Efter uppehållet i Göteborg gick färden vidare till Tromsö (l-U juli); polcirkeln passerades 5 juli. Fasta rutiner följdes med divisioner följt av gudstjänst eller korum på söndagar, vid behov ankarliggande under dygnets mörkaste timmar, vakttjänst och eldning, rengöring

Klockan 3 e. m. lättades ankar och för full fart och med en lätt bris styrde fartygen nordvärts ut genom den sista återstoden af Norges storartade sköna skärgård. Tidigt på aftonen
öppnade sig för våra ögon det arktiska hafvet. Förut såg man vid harizonten himmel och
vatten mötas, akterut försvunna så småningom de sista snöglittrande topparna, och inom
kort befann man sig på den stora vida Oceanen. Dagen därpå inhöljdes fartygen i en tät,
kylig tjocka, d. v.s. det slags väder, som min lilla vän skulle kalla dimma. Ett par dagar senare mötte vi i fortvarande tjocka de ofantligt stora drifisar som vid denna tid på året komma söderut från polen. Så snart hade vi icke väntat att anträffa dem, och deras ankomst för
tidigt började nedsätta våra förhoppningar om fyllandet av expeditionens mål. Genom ett
långsamt framträngande mellan ända till 20 a30 fots tjocka isar och genom att samtidigt
söka uppnå Spetsbergens West kust, som sköljes af en af Golfströmmens med något varmare vatten försedda grenar, lyckades vi emellertid den 12 Juli på morgonen få sigte på
Spetsbergens väldiga, storartade, med snö och glacierer betäckta toppar. Dessförinnan
hade vi emellertid fått göra bekantskap med det minst sagt kyliga klimatet. Temperaturen
hade nämligen sjunkit under fryspunkten, och i förening med blåst och fuktig luft kännes
alltid kölden på sjön starkare och mera bitande än under vanliga förhållanden.
Ludde begagnade redan med stor förmån de muddar som hans kära tös sje/f virkat åt ho133
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nom. För öfrigt klädde man sig i stora stöflar och tjocka kläder, som hittills ej kunnat afläggas. Den 12 på aftonen inlöpte fartygen i lee-fjorden, en stor och vacker vik, belägen i
den skönaste delen af Spetsbergen och beprisad af alla, som en gång sett den. Stränderna
bestå af ofantligt höga, snöbetäckta toppar, mellan vilka sträcka sig omfattande glacierer,
d. v.s. snömassor, som under hundratals år h vilat på h varandra till en sådan mängd, att
snön förvandlats till fast evig is. Sådana isar kunna vara ett a tvåhundra fot tjocka. Vid
min hemkomst skall jag med planscher och photografier bättre kunna skildra naturförhållanden och nöjer mig nu att t. v. beteckna hufvudintrycket af dem såsom något öfverväldigande storartae/t och imponerande, men kallt, dystert och sorgbundet åtminstone vid
de tillfällen, då landskapet icke belysts af solen, h vilka tillfällen varit särdeles allmänna
under vår tre veckor långa vistelse härstädes. Solen står högt på himlahvalvet dygnet om
men nästan ständigt höljd af moln. Svenskt höstväder, ja riktigtteaterväder! Bergens toppar synas oftast ofvan molnen. Vid detta vårt första besök i lee-fjorden, som blott räckte
några timmar hade vi glädjen att öfverbringa bref till och skaka hand med ett par svenska
geologer, Nathorst och de Geer, som liksom vi njöto af nöjet af att sammanträffa med
landsmän. På fm. den 13 Juli fortsattes resan mot Norr, men efter försigtigt, ehuru ihärdigt framskridande i denna rikning lyckades vi, hindrade av bergfasta isar och hårdt väder, nätt och jemnt dubblera Spetsbergens nordves/ra udde, då vi måste söka isfri hamn .
Vi ankrade i en vik, kallad Danes Gatt. Norr om oss låg Amsterdam-ön. På densamma
voro vi i land och promenerade i gyttja, som räckte upp till knäna. På denna ö, som ligger
nära 80 grader latitud voro vi, som det följande skall utvisa, så nordligt, som vi skulle
komma. Vårt mållåg på samma latitud, men cirka en half dagsresa ostligare.
Den 16 Juli blefvo vi af för vestlig vind inkommande drifisar tvungna att genom att åter
gå till sjöss emot dem och genom att framtränga mellan dem söka rädda oss från en farlig instängning. Allt gick väl, och den 17 voro vi åter i en hamn, som för tillfället bjöd
skydd. Emellertid blefvo vi inom två dagar af isarna åter tvingade att gå ut och hålla
sjön. Chefen beslöt att söka en ny hamn, Magdalena-ba y. l densamma fin go vi under ett
dygn njuta af en särdeles vacker dag. Solen visade sig i sin fulla glans och temperaturen
steg till18 plusgrader, h vilket får anses som något ovanligt på denna latitud. På aftonen
gjorde vi en utflykt i båt till stränderna och blefvo dervid vittne till ett glacierras. Dessa
ofantliga ismassor röra sig nem/igen oupphörligt utefter sluttningarna, och vid stranden
frånskiljas under väldigt brak, som kan liknas vid kanonskott, stora söndersplittrade isstycken, som störtas i hafiet. Vi låga med båten på ungefärligen tvåhundra fots distans
från glacieren vid ett dylikt ras, och isstycken af en knuten hands storlek regnade bokstaf/igen ned omkring båten. Lyckligtvis träffades ingen af oss af desamma. Den 20 lättades åter ankar, och ett nytt försök att nå vår bestämmelseort var å bane. Vi framträngde med svårighet mellan isarne, men nödgades snart, ja, innan vi ens kommit så långt
som första gången, att till undvikande af fara återvända. Kapten Palander, som är en
fast vilja och beslutsam karakter, hvilken icke böjer sig för mindre svårigheter, måste
besluta sig för att uppgifva Mossel-bay såsom mål. Derfemte försvinner alla förhoppningar om nya upptäckter. Man återvände till lee-fjorden, och här valde vetenskapsmännen Kap Thordsen till sin observationsort. Genom de på grund af särdeles ogynnsamma isförhållandenfruktlös a bemödandena att uppnå Mossel-bay hade emellertid en
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vecka förspillts utan någon verklig nytta. Allt, som borde uträttas, var ännu icke påbörjadt, och din L udde började inse, att ankomsten till Tromsö måste blifva försenad. Detta
gjorde mig ledsen för min älskade flickas skull. Jag tänkte nämligen på att du under dylika omständigheter kunde blifva oroad för expeditionens utgång. Då man nu emellertid
hade tern/igen stor visshet om att icke blifva af is instängda under vintern, lifvades sinnena i allmänhet af tanken på ett snart återseende af kära anhöriga och vänner. Den 22
påbörjades lossningen och pådrifna af befälet arbetade varje man för två. På platsen
fanns förut ett stort hus, som blifvit uppfört av ett sangviniskt Göteborgs-företag för ett
par decennier sedan i afsikt att lämna bostad åt ingeniörer och arbetare, som skulle bryta och utskeppa artificiella gödningsämnen. Dessa komma till platsen, och arbetena sattes igång, men innan hösten blev fruktan för öf verviniring så stor, att hela planen förföll
och menniskorna hemtades hän. Norska val- och sälfångare besöka årligen lee-fjorden
och göra härstädes rik fångst. År 1872 infröso härstädes tvenne fångstfartyg, och besättningarna, som hade kännedom om husets tillvaro, toga sin tillflykt till detsamma. Då på
följande vår dörrarna öppnades, fann man dem samtliga döda i det största rummet. Lättjan är under den långa vintern oundvikligt upphoJ till skörbjugg och döden.
Hängifvande sig af oförstånd åt sysslolöshet och njutande af mat och dryck do go dessa
13 man. De begrofvos på en liten plan nära huset. Överallt, der fartyg landat på Spetsbergen, vittna kyrkogårdar om de olyckor och lidanden, för vilka upptäcktsresande och
fångstmän varit utsatta. Vanligen hafva benen icke kunnat nedgräfvas tillräckligt djupt
för att icke af snö och is kunnat kringspridas och ofta ser man förfädernas qvarlefvor.
Detta land, som for öfrigt på intet sätt bär spår av menniskor, ingifver ovillkorligen ett
dystert allvarligt intryck. Huset restaureras till bostad åt vetenskapsmän, och jemte detsamma resa sig mindre byggnader, såsom observationshus m. m. dagligen. Oaktat flera
svårigheter, såsom en klippig, lodrätt strand, uppför h vilken allt måste forslas, ihållande
regn, blåst och rusk hoppas vi i morgon kunna afsluta arbetena och om Söndag lätta ankar och vända stäfven mot kära hem. - Under vår vistelse här har lifvet genom raskt och
villigt arbete gått bra undan. Lifvet har varit frisk och hurtigt. Alla hafva vi varit i åtnjutande af god hälsa. Således allt väll Umgängestonen i gunrummet har varit treflig och
angenäm. Samtalen röra sig ofta om vetenskapliga ämnen, h vilket- utom att det är i min
smak- är bildande för tanken och gifver en god gymnastik däråt. Diskussionen är stundom ganska het. Kapten Patander är en kraftig och duglig man, som vinner både aktning och vänskap. Af naturen tycks han vara hård och kylig så väl i sitt hem som ombord, men detta intryck mildras till en del vid närmare bekantskap. Vid mera lediga tillfällen för han oss omkring på Spetsbergen och berättar då om en hel del af intresse. Då
man emellertid under dessa vandringar, som äro landtliga, omvexlande sjunker ned i
snö och alnstjock gyttja, föredrager man i allmänhet att göra utflykter i båt.
J Söndags gingo vi med båda fartygen till Skans-bay, den härligaste delen av Spetsbergen och lee-fjorden. De berg, som omgifva denna lilla vik, erbjuda genom sin formation
och genom sin kolossala massa en för ögat ovanlig anblick. Genom naturens nyckfullhet har ett av dessa berg en otvetydig likhet med ruinerna af ett enormt tempel. Ett annat
återgifver konturerna av en Jästning. Titti, vill Du nu öfverse med Din hjertevän, om
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han möjligen gifvit dig en alltför utförlig, lång och tröttande beskifning? Att Du svarar
ja, det vet jag på förhand.
God natt!
Tromsö skärgård den JO Aug fm
God morgon, älskling!
Som Du ser af of vanstående rad ligger l s haJvet bakom oss. Resan öfver detsomna har
gått mycket raskt, då man likvisst undantager, att inte dygnet måst användas för att i en
särdeles tät tjocka finna inloppet till Tromsö. Den 5 Aug. afslutades lossningsarbetena
på Spetsbergen, och vetenskapsmännen gåfvo på samma dag en liten afskedsfest, tacksamhetsfest, i sin nya bostad för fartygens befäl. l Söndags gaJs afskedsfest för dem på
Urd, och kl. 4 e. m. den 6 Aug, sedan varma handskakningar och lyckönskningar utbytts, lättades ankar, och ljufligt kändes det, då stäfven riktades på hemmet och tanken
på ett snart återseende af alla kära fylldes alla hjertan. Vid utloppet af lee-fjorden möttes
vi af en båt, innehållande fyra skeppsbrutna norska fångstmän, som anhöllo, att vi måtte
taga dem med oss till Norge, h vilket naturligt medgafs. Deras fartyg hade blifvit sönderkrossat mellan isarna och hade sjunkit, h varefter dess nödställda besättning måst i tält
bivakuera på isen under en vecka. Därefter hade de i öppen båt rott öf ver 50 mil på
hafvet, innan de till sin lycka uppnådde oss och vårt fartyg. Detta är inte de första nödställda likar, som vi varit i tillfälle att hjelpa. För ett par veckor sedan komma några fiskare i båt till oss med en 19 års yngling, som af våda skjutit sönder sin ena arm med en
hagelbössa. Som han emellertid alltför sent fick vår läkarhjelp, hade kallbrand utbredt
sig så långt, att armen måste amputeras, och halft döende skall mannen idag föras iland
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i Tromsö. Nu randas emellertid Spetsbergsexpeditionen sill slut. Förutom den nytta,
som ny erfarenhet i tjensten under en skicklig mans befäl medfört, har jag fåll se ett
egendomligt land, till vilket ell fåtal menniskor kommit. Glad och lycklig öfver all utgången blifvit sådan den är, återvänder jag hem.

Efter att ha avhämtat tre brev hos konsuln i Tromsö, tillägger den 26-årige löjtnanten
ytterligare åtta sidor av privat natur. Härutöver avsände han till fästmön kl 1500 följande telegram:

Olga Högstedt, Regeringsgatan trelliotvå Sthlm
ANKOMMEN HIT IDAG ALLTVÄL HERRLIGT HÄLSNINGAR DIN OTTO
Urd's loggbok innehåller korta notiser och ett antal sifferuppgifter. Brevets
beskrivningar bestyrks: Redan norr om
Tromsö blev vädret vidrigt , barometern
nådde botten vid 749 mm Hg, nederbörden innehöll ispiggar, tjockan var mycket tät och vindstyrkan allt mellan stiltje
och 10 m/s. Fartygen nåddes av flera
rapporter om drivis i Ishavet, isspaningen förstärktes, man fick gå försiktigt
fram, man fick t o m "ligga bi" och
"komma i behåll" i timmar.
Väl framme vid Spetsbergen 12/7
1882 såg man "årets sista vackra sommardag gå till ände" , ny isnålstjocka
anlände, barometern sjönk till 747 mm
Hg, vindstyrkan nådde ett maxvärde
omkr15m/s (8 Beaufort), temperatur i
luft och vatten sjönk tidvis under nollstrecket. !.officeren gick 14/7 iland på
Amsterdam-ön för isspaning på l 500
fots höjd: " Mot norr och nordväst sammanhängande is med några rännor."
Loggboken berättar söndagen 16/7 om
Louis
kapten
expeditionschefens,
Palander, egen landgång och isspaning
på Norsköar: "Grov obruten skruvis så
långt ögat ser". Fartygens säkerhet och
risken för instängning och ev övervintring krävde beslut om planändring:
Mossel-bay släpptes och den veten-
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skapliga expeditionen måste lossas vid
Cap Thordsen!
Återfärden sker genom drivis och
under rapporter om "skarp isblink", vid
ankring "pliktas runt Urd två fartygslängder". I Magdalena-bay känner man
sig dock trygg.
Vatten kan hämtas iland och under
några dagar tvättas mattor och presenningar, säckar och backlagspåsar samt
skrapas och bättras fartygets målning.
Lossningen av lasten och iordningställande av bostadsutrymmena ställde krav
på alla i besättningen, inte minst timmermännen . Vädret gick åter i botten
och gjorde inte arbetena lättare , natten
27-28/7 kunde besättningsmän iland
inte ens hämtas ombord. l augusti kunde den vetenskapliga expeditionens ledning debarkera, övriga emellertid först
5/8.
Vid den slutliga avgången från leefjorden förlorades tvenne lod på 90 resp
70 famnars djup och tid förlorades (som
brevet berättar) vid inpasseringen till
Tromsö 10/8. Resten av hemfärde n gick
emellertid raskt, fyra dagar kortare än
utresan. Uppehållet i Göteborg byttes
mot några dygn och vila i Köpenhamn.
Vindarna var gynnsamma, barometern
både steg och sjönk, temperaturerna

steg till + 20 grader i Karlskrona . Den
sista dagsresan Köpenhamn - Karlskrona eldades under fyra pannor; medvind,
segel och 30% högre ångtryck gav Urd
en högsta fart om 12-14 knop!
N å gr a sifferuppgifter ur loggboken
får komplettera bilden av 1882 års resa
med Urd:
- Under omkring tio veckor tillryggalades 4 000 distansminuter
Kolades 8 500 kubikfot stenkol, eldades i maskin 750 timmar och sotades
i pannor m m fem gånger
- Togs ombord 5 000 kannor friskt vatten och "destellerades" därtill l 000
kannor
- Svenska, danska och norska lotsar
utnyttjades och "leqviderades" omgående och kontant
- Segel tycks ha nyttjats flitigt under
gång, om inte av andra skäl så för besättningens övning och seglens torkmng.
Månadsmönstring med möjlighet att
framföra klagomål från besättningen
(inga) skedde 9/7 och 8/8. Vid fem
tillfällen noteras färskvaror i besättsundhetsmiddagsmål,
ningens
mönstring med uppflyttningar i uppmuntringsklasser ägde rum söndagen 27/8.**
- Landpermission redovisas i Stockholm samt Karlskrona och Tromsö
(vardera två tillfällen), Skans-bay
och Köpenhamn. In- och avmönstring skedde inför eskaderchefen.
Urd gick till Spetsbergen även 1883,
ehuru med annan besättning, för att
hämta hem den vetenskapliga expeditionen ; hon var ensam denna gång, tidpunkten några veckor senare och restiden kortare . Hon slutade som vrak, påseglad av Oden 1913 i samband med
skjutövningar.

Olla Ludvig Beckman 1895

Till sist några ord om brevskrivaren
Otto L Beckman:
Otto Ludvig Beckman föddes 1856
och antogs vid 14 års ålder som kadett
vid Kungl. Sjökrigsskolan, varifrån han
1876 utexaminerades som underlöjtnant
vid Kungl. Flottan. Hans tidiga officerstid med placering på Stockholms station
innebar mestadels sjötjänst med ett antal långresor i främmande farvatten.
Minvapnet kom att bli hans vapengren
och han genomgick 1879 speciell minkurs. Efter långresan 1882-83 med fregatten Vanadis till Medelhavet ingick
Beckman äktenskap m ed Olga Maria
Högstedt. År 1891 förflyttades Beckman till Karlskrona, där han blev chef
för mindepartementet vid örlogsvarvet.
Under de närmaste åren sysslade Beckman till stor del av sin tid med utvecklingen av det fasta minförsvaret vid de
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marina befästningsområdena i Vaxholm, Oskar-Fredriksborg, Karlskrona
och Fårösund och kom därmed att tillhöra den krets av officerare, vilka medverkade till uppbyggnaden av Kustartilleriet. l januari 1902 blev dåvarande
kommendörkaptenen av l.graden Beckman utnämnd till överste och chef för
Karlskrona kustartilleriregemente tillika artilleribefälhavare i Karlskrona
fästning. På sommaren 1907 förflyttades
Otto Beckman till Stockholm som chef
för kustartilleriet samtidigt som han befordrades till generalmajor. Denna
tjänst kom Beckman att inneha under
knappa två år , då han på hemväg från en
middag lördagen 26 juni 1909 på Kungl.
slottet i Stockholm till den besökande

ryske tsarens Nicolaus Il ära, brutalt
blev nedskjuten och dödad i Kungsträdgården av en ung våldsman, som själv
tog sitt liv vid skottdramat.

Debatt

Noter:

Ubåtskränkningarna igen

*
**

1 kubikfot= 26liter = 10 kannor
1 famn= 3 alnar = 6 fot= 1.78 m
En sjöman nedflyttad en klass p g a försumlighet i tjänsten
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Ledamotens Nils Bruzelius inträdesanförande 1996-04-25 har gett ledamoten Lars
Hansson anledning att skriva ett debattinlägg, som Bruzelius getts tillfälle att bemöta.

Lars Hansson:
Den 25 april höll Nils Bruzelius ett elegant framfört inträdesanförande i KÖMS
med rubriken "Ett motiv till ubåtskränkningarna". Bruzelius har tidigare publicerat sig i ämnet, bl a i TiS nr 1/95. Den
muntliga redovisningen gav ytterligare
tyngd åt argumentation och analys och
blev ett av de bästa och mest intressanta
inträdesanföranden jag hört och läst.
Hans hypotes är klar: Operativa och
taktiska faktorer, underrättelseinhämtning och utbildningsbehov räcker inte för
att motivera det provokativa uppträdandet hos de främmande ubåtarna. Bruzelius framhåller istället det politiska motivet
att få Sverige att höja tröskeln mot främmande makters ubåtsintrång vid ett krig i
Europa, där Sverige förväntades hålla sig
neutralt. Han utvecklar detaljerat ett tekniskt-taktiskt scenario, där NATO:s ubåtar obehindrat passerar innanför den
svenska territorialgränsen, medan WP:s
flyg- och sjöstridskrafter utanför samma
gräns tvingas se på och avstå från anfall.
Men här ligger uppenbarligen den
stora svagheten i Bruzelius hypotes.
Både NATO och WP måste ha haft klart
för sig att den svenska neutraliteten
knappast skulle hålla i ett krigsläge, där
Östersjön blev krigsskådeplats. Man
bygger inte landningsbanor för NATOflygplan samtidigt som man rustar upp
undervattensförsvaret mot NATO:s ubåtar. Båda sidor måste inse att förstärkningen av ubåtsskyddet hade sin udd riktad mot WP och de sovjetiska ubåtarna.

Redan 1983 fastslog ju ubåtsskyddskommissionen att det var sovjetiska ubåtar
som kränkte våra vatten.
En annan svaghet i Bruzelius framställning kan vara att han förutsätter att
de ledande inom WP och Sovjetunionen
tänker och handlar rationellt efter våra
västerländska mönster. Han säger sig
försöka se det politiska och strategiska
skeendet med sovjetiska ögon. Men där
är det lätt att fara vilse . Den sovjetiska
strategin under det kalla krigets årtionden präglas av ett konsekvent positionstänkande med omväxlande offensiva
och defensiva inslag, men alltid med syftet att nå ett bättre utgångsläge, militärt
eller förhandlingspolitiskt, gentemot huvudmotståndaren N A TO. Två steg framåt och ett tillbaka!
l den belysningen skulle den höga
frekvensen av sovjetisk undervattensverksamhet på vårt territorium kunna ses
som hävdandet av ett utökat revir i Östersjön; vårt utvidgade territorialhav, som vi
inte kan försvara ens i fredstid, ifrågasättas ända djupt in i våra skärgårdar. Men
provokationerna får då den lätt förutsedda konsekvensen att vi förbättrar ubåtsskyddet mot inkräktaren och häri ligger
paradoxen, inte i kränkningarna som sådana utan i det provocerande uppträdandet. Eller var det inte avsiktligt provocerande? De fåtal kränkningar, mindre än
tio, som den senaste ubåtskommissionen
säger sig ha fastlagt, utgör naturligtvis
bara en liten del av det verkliga antalet.
Mörkertalet torde vara så stort som 90-95
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% och då kanske "provokationerna" bara
är förklarliga misstag i våra trånga vatten.
Felnavigeringar kanske ...
Men paradoxen finns där. Bruzelius
har gjort en inträngande analys och dragit
sina slutsatser, eller kanske främst sökt argument för sin hypotes. Andra "intresserade" kan hävda att hans motiv passar
bättre in på NATO som borde haft ett väl
så starkt intresse av ett förstärkt svenskt
ubåtsskydd för att hålla sovjetiska undervattensstridskrafter borta från våra vatten
och skärgårdar.
Ett inträdesanförande har inga krav på
sig att vara en akademiska avhandling.
Kanske kan en kommande årsberättelse
om några år ge en djupare och mera mångsidig belysning av denna svåra fråga som
nästan traumatiskt har fångat nationens intresse i så många år. Jag är övertygad om
att inlägget av Bruzelius har tillfört debatten något som kommer att visa sig fruktbart i fortsatta analyser och överväganden.

Nils Bruzelius:
Det är mycket glädjande att ledamoten
Lars Hansson vill föra en debatt om vilka
motiv som ligger bakom ubåtskränkningarna. Jag har länge efterlyst detta och
jag anser att KÖMS är ett lämpligt forum
härför. Hanssons invändningar mot mig
är lätta att bemöta.
Både NATO och WP måste ha haft
klart för sig att den svenska neutraliteten
knappast skulle hålla i ett krisläge, där Östersjön blev krigsskådeplats.
Vad är det som gör detta så klart?
Under bägge världskrigen förblev
Sverige neutralt trots att kriget pågick i vår
omedelbara närhet. Vi ingrep inte i Vinterkriget trots de starka band som finns mellan brödrafolken. Däremot gjorde vi ibland, av olika skäl, avsteg från den strikta
neutraliteten. Transitering av trupp samt
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permittenttrafiken tillät vi därför att vi
kände oss hotade av Nazitysklands militära
styrka. De allierades överflygningar med
starka bombförband hade vi inga militära
medel att stoppa, så därför fick dessa fortsätta utan att Sverige protesterade.
Sveriges tydligt formulerade säkerhetspolitik syftar till att vi skall förbli neutrala vid ett krig i Europa och ingen kan
ha haft anledning till att betvivla vår vilja
till neutralitet. Den svaga svenska ubåtsjakten är dock en allvarlig begränsning i
våra möjligheter att till sjöss hävda vår
neutralitet. Jag har försökt visa att denna
begränsning var till stor nackdel för Sovjetunionen, särskilt efter det att Sverige
1979 utvidgat sitt sjöterritorium från fyra
till tolv distansminuters bredd.
J ag anser att Sovjetunionens ledare
tänkte och handlade rationellt, dock skedde detta inte efter våra västerländska
mönster. Vid ett krig i Europa, där
Sverige var neutralt, skulle Moskva sannolikt med hot och påtryckningar se till
att vi hävdade vår neutralitet gentemot
NATO, eftersom detta gynnade WP försvarspositioner. Om Sverige tillät NATO
att flyga över Norrland för att nå mål i
Murmansk skulle t ex ett hot om robotanfall mot Stockholm säkert förbättra Sveriges vilja att med sitt starka jaktflyg hävda
luftrummet i norr. Inga hot eller påtryckningar skulle dock, i ett krig, kunna förbättra Sveriges förmåga att hävda sjöterritoriet gentemot NA TO:s ubåtar om resurserna i form av ubåtsjaktfartyg saknades i den svenska flottan .
Om Sverige hade ett välbalanserat försvar med en stark flotta vore detta en fördel för Sovjetunionen och det var för att
åstadkomma denna förstärkning av flottan, som de provocerande kränkningarna
enligt min uppfattning startade 1980 och
tilläts pågå under så lång tid.

Bokrecensioner

Defence Terminology- An A-Z of Military
Abbreviations, Acronyms and Special-Purpose words
I detta verk presenteras omkring 4.000
av de akronymer, specialistord och förkortningar som förekommer inom den
moderna militärterminologien. Förenta
Staterna har allt sedan Andra Världskriget varit den dominerande världsmakten, ekonomiskt, politiskt och militärt, och delvis till följd därav har engelska fått en allt starkare ställning, inte
minst inom det militära fackspråket. Det
är inte utan att man misstänker att amerikanerna hyser en viss förkärlek för just
akronymer och förkortningar och lägg
därtill att en del av det militära etablissemanget i olika länder kan tänkas dela
denna kärlek, inser man snart vilken
lingvistisk snårskog som möter den som
vill hålla sig a jour med aktuell engelskspråkig militär litteratur och tidskrifter.
Författaren förnekar inte denna terminologins berättigande, men påpekar
med rätta att den alltför lätt kan arta sig
till gallimatias, obegriplig för nästan alla
utom för den som själv har uppfunnit
akronyme eller begreppet. Även den
som har engelska som modersmål kan
lätt bli konfunderad, och för den som i
detta avseende ej är så språkligt lyckligt
lottad, är boken en absolut nödvändighet. Vissa förkortningar som FORY
(Flag Officer, Royal Yachts) och R .R .W.
(The Royal Regiment of Wales, 24/41 st.
Foot) är specifikt brittiskt, men för övrigt

spänner innehållet över ett brett fält. Läsaren kan emellertid då och då känna sig
hågad till ett blygsamt, om än något svart
skratt, ty vad sägs om akronymen MAD
(Mutally Assured Destruction), med andra ord den terrabalans som var följden
av NATOs och Warsawapaktens kärnvapensstrategi, eller när man under uppslagsordet "Dumdum bullet" får en vidare påminnelse, givetvis mycket sakligt
framfört, om mänsklighetens uppfinningsrikedom när det gäller att lemlasta
varandra: "Colloquial term for the type
of bullet which is designed to break up
violently after penetration to enhance
the wounding effect. N am ed after the
Dum-Dum Arsenal in Indis, where such
bullets we re first manufactured". Som
framgår bjuder detta utmärkta lilla verk
på lite av varje, och författaren är inte
skyldig till överdrift när han påstår att
den är oumbärlig för den som har med
nutida militär vetenskap och teknologi
att göra.
Nicolas Ellis
Fil.Kand., Arkivarie

DEFENCE TERMINOLOGY- AN Az OF MILITARY ABBREVIATIONS,
ACRONYMS AND SPECIAL-PURPOSEWORDS
Av R. G. Lee
Brassys, London 1991, 225 s
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The Oxford Illustrated History of the Royal Navy
I " Commentaries on the Laws of England", sitt banbrytande verk från 1769,
skrev juristen sir William Blackstone att
"den kungliga flottan alltid har utgjort
Englands bästa försvar och prydnad, den
är en uråldrig och naturlig styrka, rikets
flytande värn".
Så har det alltid varit, och i detta verk
har redaktörens uppsåt varit att belysa
Flottans betydelse i ett brett historiskt
perspektiv. En någorlunda organiserad
sjöstyrka skapades först under Alfred
den Stores (ca 849-899) tid då behovet
av att komma till grepps med de danska
vikingarnas härjningar längs de engelska
kusterna uppstod. Alfred lyckades framgångsrikt bekämpa danskarna till havs,
men det var knappast tal om regelrätta
och planerade sjöslag i modern bemärkelse. Under medeltiden bestod flottans
kärna av ett mindre antal fartyg, som ägdes direkt av kungamakten och som i
princip såldes i och med hans död. Denna kärna kompletterades med lejda fartyg, och för det mesta lyckades man behålla herraväldet över de viktigaste delarna av den engelska kanalen. Fram till
1500-talet betraktades sjömännen vara
av underordnad betydelse jämfört med
de ombordvarande soldaterna, men denna situation ändrades radikalt med tidens stora framsteg inom skeppsbyggeri
och navigation ty nu uppstod kravet att
en majoritet av besättningen skulle kunna delta i såväl fartygets hantering som
dess skötsel. Omkring år 1600 kan man
börja se Flottan som en verklig sammanhängande styrka, bestående av disciplinerade och välorganiserade enheter som
ständigt kunde, inte enbart i krigstid, stå
till rikets tjänst.
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Boken är uppdelad i 14 kapitel där
varje kapitel ombesörjes av en fackkunnig. I ett verk som upptar ett så omfattande ämne som detta, har redaktören av
nödvändighet varit tvungen att företa inskränkningar och begränsningar. Man
kan alltid ha invändningar mot urvalsprincipen, men med rätta ägnas större
delen av boken tiden efter 1750-talet
med tyngdpunkten på perioden efter
1815. Förvisso beskrivs Flottans många
krigsföretag och enskilda slag, men generöst utrymme har getts till sådana väsentliga företeelser som skeppsbyggeri, finansiering, social rörlighet och utbildning.
Det sena 1700-talet var mycket betydelsefullt för Flottan enär det var då att
dess ställning som en ledande europeisk
maktfaktor bekräftades, och den vägledande principen att den skulle vara lika
stark som dess två aktuella eller presumpliva fiender formulerades. Detta
tvåparitietsbegrepp präglade det strategiska tänkandet lång tid framöver, och
som bekant låg bakom den våldsamma
kapplöpning i krigsfartygsbyggeri från
1880-talet fram till Första Världskriget.
Man får hålla i minnet att under hela
1800-talet var England en världsmakt av
betydelse, industriellt, ekonomiskt och
militärpolitiskt. Den Imperialistiska perioden, hur, varför, och på vilket sätt den
kom till och huruvida det låg en medveten politik bakom det här, diskuteras
fortfarande flitigt. Det är emellertid helt
klart att Flottan hade en avgörande roll
för den brittiska ekonomin, ty om man
bortser från ett tillstånd av öppet krig i
vilket den intog en självklar plats, vilade
örikets välstånd på att hennes fartyg

kunde segla på världshaven som det så
elegant än i dag står i ett brittiskt pass,
" whithout let or hindrance". Detta medförde att riket måste hålla sig med en
överlägsen och välutrustad flotta som
skulle kunna verka varsomhelst där behovet uppstod. Den enda internationella
konflikt som skulle störa "den långa fre den" mellan 1815 och 1914, blev Krimkriget, och förhållandevis gott utrymme
ges här till händelserna i Baltikum, där
man tydligen hyste vissa förhoppningar
att Sverige skulle delta på de allierades
sida, och som tack skulle få Åland. Farhågor för ryssarnas eventuella förtret i
framtiden gjorde dock att svearna avböjde erbjudandet, vilket säkert var klokt.
Om 1897 års Spithead Review märkte ett
firande av den engelska flottans storhet,
utgjorde det också Pax Britannicas och
det engelska inflytandes höjdpunkt. Ekonomiska utmaningar från USA och
Tyskland gjorde att Storbritanniens tvåmaktsparitet framstod som en alltmer
ohållbar stadsfinansiell börda, och med
tekniska förändringar som minor, torpeder och så småningom U-båten, anade
man en oväntad och obehaglig sårbarhet
för Flottans stolta skepp. Som tur var
kunde från Första Världskrigets början
fram till 1917 Admiralen sir John
"Jackie" Fishers medarbetare under årtiondet före kriget när Fisher hade varit
ansvarig för en omfattande reform och
moderniseringsprogram, och tack vare
Jellicoes medvetenhet om Flottans skavanker och en vettig bedömning av tyskarnas marinpolitik, Flottan klara sina
uppgifter under kriget.
Under mellankrigsåren blev Flottan
illa åtgången. "Geddes yxa"' 1921-22
innebar en kraftig nedbantning särskilt
bland de lägre graderna i officerskåren
vilket skulle få ödesdigra följder under

1930-talet, och washingtonfördraget tillsammans med 30-talets ekonomiska kris
inverkade givetvis menligt på Flottan.
Därtill fick Flottan nu slåss om de tillgängliga resurserna med en ny vapengren, Flyget. Den var således betydligt
mindre skickad att effektivt kunna fungera i krigstid, och när man betänker att
den Tyska marinen var nu om än mindre, bra mycket modernare, landets hårt
trängda Flotta var sålunda illa rustad för
de prövningar som komma skulle. Det
skall här nämnas att en utmärkt sammanfattning av Flottans inställning till ,
och problemen med, de moderna tekniska förändringarna ger Sven Rahmberg i sin recension av sir Louis Le Bailly och Kenneth Masons bok "From
Fisher to the Falklands" i nr. 3/1995 av
denna tidskrift. Det är lätt att i efterskott ge en hård dom över de försvarspolitiska beslut som togs under 30-talet,
men det måste understrykas att man får
försöka tänka sig in i den dåvarande situationen när Första Världskriget och
dess fasor fortfarande kastade en lång
skugga, och var ännu färsk i minnet. Andra Världskriget blev verkligen ett globalt krig i vilket nästan dubbelt så
många av Flottans män gick förlorade
jämfört med åren 1914-18, och desto
mer hundransvärt är det då att Flottan i
längden kunde klara sina förpliktelser
med glans, och mer därtill.
1945 var England bankrutt. Man insåg
tydligt att landet inte längre kunde spela
den världsroll den hade innehaft under
snart 150 år, och de sista två kapitlen redogör för de problem som Flottan ställdes
inför efter kriget. Det har inte varit en lätt
tid, och den har fått klara av många svåra
och smärtsamma beslut, även sådana fasansvärda ingrepp som när 1970 den dagliga romransonen avskaffades. Dagens
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flotta har åtminstone på ytan föga likheter
med den mäktiga styrka som fanns 1945,
men det är uppenbart att de ärorika traditionerna lever, och omisskännliga är de
känslor som många engelsmän tycks hysa
för sin Flotta.
Det har varit en lång väg från Alfreds
kamp mot danskarna till nutidens kärnvapenubåtar, och denna bok har på ett
förnämligt sätt speglat Flottans varierande öde under en nästan 1000-årig historia. Bildmaterialet är utmärkt , likaså de
olika tabellerna och själva uppläggningen av innehållet, och i sin helhet inbjuder
verket både till mer ingående läsning
som till strödykningar. Den ger en fint
prov på god anglosaxisk historieskrivning, tillgänglig för den intresserade lekmannen men vederhäftig nog för att till-
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fredsställa den mer initierade läsarens
behov. Framför allt ger den mersmak för
ämnet, och mycket bättre vitsord är svårt
att ge .
Nieo/as Ellis
Fil.Kand., Arkivarie

THE OXFORD ILLUSTRATED HISTORY OF THE ROYAL NA VY
Av J. R. Hill, redaktör
O. U. P., Oxford 1995, 480 s. #25

Noter:
Sir Eric Geddes (1875-1937). Geddes
hade varit Förste sjölord och blev efter
kriget ordförande i en stor statlig utredning om landets ekonomiska situation.
Han låg i hög grad bakom dessa nämnda
nedbantningar av Flottans personal.

Lärt om länder och flottor
Docenten vid Stockholms Universitet,
Jan Glete , har skrivit ett stort och märkligt verk om skapandet och utvecklingen
av statsägda (nationella) flottor och hur
dessa påverkade utvecklingen av de västerländska nationalstaterna från slutet av
medeltiden till mitten av 1800-talet 1•
Glete beskriver och analyserar de politiska och ekonomiska drivkrafterna bakom
skapandet av dessa flottor. Statens ensamrätt till bruket av våld var väsentligt i
statsbyggnadsprocessen. Den gav staten
makt att kontrollera organisationer och
partier, till fördel för gemensamma ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen. Det gällde t.ex. att stävja en länge
florerande laglöshet till sjöss (sjöröveri,
illegitim kaparverksamhet) . För detta
krävdes- och skapades- statsägda, permanenta flottor. Säkerheten till sjöss
medförde t.ex. minskade risker och kostnader för sjötransporterna. I gengäld förväntades enskilda eller grupper av medborgare visa en positiv inställning till statens åtaganden (d.v .s. betala skatt) .
Glete visar således att nationalstaterna vid Atlanten och de västeuropiska
innanhaven under nya tiden formats mer
under inflytande av flottpolitiken än av
någon annan verksamhet. "Navalstater"
kan således vara en lika relevant beteckning för dessa stater som "militärstater".
De senare utvecklades, åtminstone administrativt och tekniskt, med navalstatens institutioner som förebild . Örlogsflottorna kan ses som de största organisationerna av industriell typ i det förindustriella Europa. I formandet av den
moderna staten var det just örlogsflottorna med deras (ofta förbisedda) infrastruktur i form av en effektiv ledningsor-

ganisation, administrativ och teknisk förmåga och säker tillgång till skeppsbyggnadsmateriel som tidigast ledde till inrättandet av staliga institutioner av olika
slag. Betecknande nog undviker Glete
att använda det i (lant)krigshistorien
gängse begreppet "den militära revolutionen". I stället talar han om "krutrevolutionen" till sjöss och om "den byråkratiska (marina) revolutionen." Mer
om detta nedan.
Gletes studie bygger primärt på ett
mycket omfattande underlag av data rörande olika skeppstyper och rörande
flottornas styrka och sammansättning
(vart femte år!) . Av studiens över 750 sidor (i två volymer) omfattar "marinkalendern" 215 sidor med uppgifter om ett
sextiotal länders (eller provinsers) flo ttor. Analysen av skeppslistorna har möjliggjort intressanta jämförelser mellan de
olika flottornas "anatomier" och sambandet mellan flottbyggnad och marin
politik i olika länder och regioner. En
förutsättning för meningsfulla jämförelser mellan flottorna har varit att enhetliga måttsystem kunnat tillämpas. Glete
har valt att ange skeppens och flottornas
storlek i deplacement, vilket kan synas
trivialt. Men eftersom deplacementet
brukade definieras på olika sätt i olika
länder under olika tider - om det över
huvud taget angavs - måste det i förekommande fall beräknas. Glete har genomfört detta, vilket vittnar om gedigna
kunskaper om skepp och skeppsbyggnad. Skeppslistorna har nu blivit en enastående källa att ösa ur för alla som vill
vidga sitt vetande om sjöstridskrafter och
deras roll i västerlandets historia. Glete
skriver på engelska, med tanke på en in-
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ternationell läsekrets. Gletes språk är
dock lättläst och bör inte avskräcka marinhistoriskt intresserade skandinaver att
ta del av verket.
sjökrigshistorien handlar, naturligt
nog, mest om flottornas operationer och
sjöslag, en historieskrivning som Glete
kallar "operativ" och som nådde sin
höjdpunkt i slutet av 1800-talet och i början av vårt århundrade. I våra dagar har,
vid sidan av denna operativa historieskrivning, marin politik, ekonomi, teknikhistoria och administration liksom
även marina sociala förhållanden allt
mer börjat uppmärksammas av historikerna.2 Gletes arbete kan inte inordnas i
något av de nämnda intresseområden a.
Rättare sagt hör det hemma i de flesta.
Glete väver ihop perspektiv som annars
brukar hållas isär, klarlägger nya samband och formulerar nya intressanta teorier eller slutsatser. Han framhåller visserligen att avsikten inte varit att åstadkomma en allsidig översikt över olika aspekter på marina aktiviteter, men trots
detta kan arbetet kanske beskrivas som
en marin "morfologisk universalhistoria". Gletes kunskaper och överblickar
är imponerande. Utöver skeppslistorna
presenteras en bibliografi omfattande c:a
925 tryckta källor och litteratur på åtminstone åtta språk (varav ett hundratal
arbeten på "skandinaviska") ; ett värdefullt referensverk för forskare och andra
historiskt intresserade.

*

Glete förklarar i de inledande kapitlen (i del1) vad som är väsentligt att förstå rörande örlogsskepp och deras hanterande, marin teknik och marina operationer. Här bestås läsaren med en marin
allmänbildning, värdefull inte bara för
lekmannen utan även för dem som känner sig mer hemmastadda i den marina
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miljön. Dessa kapitel kan i viss mån betraktas som en separat studie och en god
introduktion till bokens huvuddel. Några
exempel på innehållet i dessa inledande
kapitel kan vara på sin plats här. Flottorna från slutet av 1400-talet till mitten av
1800-talet uppvisar, enligt Glete, vissa
gemensamma, grundläggande drag. Kanoner, kraftiga nog att sänka eller allvarligt skada skepp, men lätta nog att hanteras med muskelkraft, var och förblev det
effektivaste vapnet till sjöss. Den mest
dynamiska faktorn i utvecklingen av nya
tidens flottor var alltså införandet av grova kanoner (först utvecklade som belägringsartilleri) som huvudvapen ombord.
Denna s.k. "krutrevolution" inleddes i
början av 1500-talet. Glete ger en intressant expose över sjöartilleriets utveckling såväl avseende eldrör och ammunition som pjäsernas hantering och prestanda. Men det är varken på artilleritekniken eller skeppsbyggnadst ekniken var
för sig som intresset fokuseras. Det är de
tremastade tungt beväpnade linjeskeppen och de inte lika kraftigt bestyckade
"kryssarna" som står i centrum för framställningen. Varmed inte sagt att innanhavens galär- och roddflottor lämnats
obeaktade!
Viktiga strategiska råvaror för
skeppsbyggnadsv erksamheten och i den
europeiska handeln var - utöver eldrören- timmer, mastvirke, järn för att sammanfoga trävirket och för ankaren, segelduktjära och beck för skydd och underhåll av skroven. Redan vid den nya tidens början blev behovet av marina råvaror och förnödenheter större än tillgången i flera europeiska länder. Exporten av "naval stores " från länderna i norra och östra Europa till sydligare länder
växte så snabbt att sjöfarten på Östersjöregionen blev en av den förindustriella

tidens pulsådror. Ett av målen för studien har varit att öka kunskapen om de
"efterfrågefaktor er" som låg bakom denna handel och sjöfart. I ett annat kapitel
redogör Glete för hur man sökte tillgodose behovet av trävirke (ek , teak, gran
och fur) och hur trävirket- i första hand
eken - skulle odlas, utväljas, prepareras
och bearbetas för att nå högsta kvalitet,
öka skeppens livslängd och underlätta
underhållet. Eftersom en flottas potentiella styrka och beredskap inte mättes enbart i antalet skepp, utan även i dessas
kvalitet, var valet och behandlingen av
trävirket således en mycket betydelsefull
och ofta förbisedd faktor då det gällde
att bedöma en flottas - eller ett skeppskvalitet och beredskap. Glete visar t.ex.
att den ryska flotta som snabbt växte i
storlek "efter Poltava " till stor del bestod
av linjeskepp byggda av granvirke med
kort livslängd. Glete ger också exempel
på hur man brukade "klassificeria" fartygstyper och flottor. Orsaken till valet
av fartygstyper att ingå i en flotta var
(och är) ofta oklara, liksom vilka egenskaper som kännetecknade de olika fartygstyperna. För att förstå detta måste
man beakta många bakomliggande politiska, strategiska och taktiska faktorer,
de geografiska miljöer i vilka fartygen
avsågs operera , de tekniska möjligheter
som stod till buds och sambandet mellan
skeppstyperna och antalet enheter som
man hade behov av inom en flotta, vartill
kommer de ekonomiska resurserna. A vvägningen för de enskilda skeppen mellan eldkraft, seglingsegenskap er, sjöduglighet, skydd och aktionstid (uthållighet)
inverkade både strategiskt och taktiskt
på skeppens uppträdande i strid .
Eftersom örlogsfartyg var investeringsobjekt med betydande kostnader,
var deras antal, storlek och tillstånd alltid

föremål för planering och kontroll. Med
kunskap om storleken kunde besättningsstyrkan , artilleriet och förråden
m.m. fastställas. En alltmer detaljerad
och omfattande information rörande
skepp och sjökrigsmateriel samlades i arkiven och låg till grund för planering och
förvaltning. Ett kontinuerligt utbyte av
erfarenheter och tekniska kunskaper
mellan "användarna" och "producenterna " var en av drivkrafterna i den tekniska utvecklingen. För den politiska ledningen gällde det att avväga det operativt önskvärda mot det tekniskt och ekonomiskt möjliga . Framväxten av en professionell officerskår med reglerad befordringsgång och en organisation av
skeppsbyggare underlättade detta informationsutbyte och skapade nätverk mellan varven som byggde fartygen och företagen som tillhandahöll skeppsbyggnadsmaterielen . De institutioner och den
marina (och även militära) administration som skapades för denna verksamhet
utgjorde väsentliga inslag i "den byråkratiska revolution" som hade stort inflytande på utformningen av den moderna staten.
Huvuddelen av verket (del 2) är en
brett upplagd berättelse om utvecklingen
av de nationella örlogsflottorna mot bakgrunden av ländernas politik och ekonomi. Glete har delat upp framställningen i
fyra tidsmässigt avgränsade perioder.
Kapitlen är rela tivt omfattande, och
innehållet skall därför här endast beröras
i korthet, med tonvikt på Östersjöområdet Den första " tidig-moderna" perioden omfattar åren c:a 1500-1650. Det var
den tid då de flesta europeiska länder
övergick från medeltida marina strukturer till utvecklande! av statliga permanenta örlogsflottor och statlig förvaltning
för deras drift och ledning. Då det gäller
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Östersjöområdet, Sveriges framväxt som
stormakt och kampen om herraväldet till
sjöss, har Glete intressanta iakttagelser.
Få läsare av den historiska litteraturen
torde t.ex. vara medvetna om att såväl
den danska som den svenska flottan var
större än t.ex. de samtida spanska och
holländska flottorna och av samma storleksordning som den engelska fram till
slutet av 1500-talet.
Flottorna var inbördes ganska lika.
Till sammansättningen skilde sig dock de
skandinaviska flottorna från de övriga
västerländska därigenom att de förra
saknade särskilda skeppstyper, avsedda
enbart eller främst för sjöfartskrig ( d.v.s.
för "kryssaruppgifter"). I ekonomisk historia ges visserligen handelssjöfarten i
Östersjöregionen ofta stort utrymme,
liksom betydelsen för den svenska
stormakten av kontrollen över Östersjöns hamnstäder och den svenska flottans viktiga roll i denna kontrollverksamhet. Som Glete framhåller, var dock
varken Danmark eller Sverige intresserade av fri sjöfart, i den mening som begreppet senare fick under 1800-talet. De
ingrep i regel inte störande i den utländska (främst holländska) handelssjöfarten
i Östersjön, av vilken de båda skandinaviska länderna var beroende. Den danska flottan byggdes och underhölls till
stor del av inkomsterna från öresundstullen; den svenska av skatter och tullar i de
erövrade hamnstäderna. Dessa för handelssjöfarten gynnsamma förhållanden
ändrades mot slutet av perioden, vilket
ledde till att de västeuropeiska sjömakterna började intervenera i Östersjöområdet.
Den andra perioden i Gletes framställning (1650-1720) kännetecknades av
kampen om handeln och sjövägarna och
om hegemonin på den europeiska konti-
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nenten, som kulminerade i de stora krigen 1689-1713. Under den karolinska tiden i Sverige fortsatte kampen om herraväldet till sjöss i Östersjöområdet och det
svenska stormaktsväldets bestånd. Under åren 1650-1705 var den svenska flo ttan starkare eller under fredsåren (mot
slutet av 1600-talet) i stort sett jämnbördig med den danska. Sedan Sverige förlorat de baltiska provinserna, dröjde det
inte länge innan Ryssland fick övertaget
även till sjöss. Vid periodens slut förfogade tsaren över den största flottan i Östersjön. Den stora dansk-ryska överlägsenheten till sjöss utnyttjades dock inte t.ex.
för en invasion i Sverige. Västmakterna,
främst England slog vakt om maktbalansen i Östersjön. I samband med fredssluten uppträdde således en brittisk flotta i
dessa farvatten för att återställa den marina jämnvikten i området. Utvecklingen
av stora linjeskeppsflottor och inrättandet av permanenta flottbaser gav nya dimensioner även åt krigföringen på
världshaven. Linjetaktiken - där engelsmännen var föregångare - fulländades.
Den var ett rationellt sätt att taktiskt
leda och kontrollera stora och enhetligt
sammansatta sjöstyrkor. De nya örlogsvarven utvecklades till samtidens största
industriella anläggningar.
Den tredje perioden (1720-1815)
kännetecknas enligt Glete av en gradvis
uppdelning av den europeiska maktkampen i en maritim och en kontinental sfär.
Den förra dominerades av den hårdhänta konkurrensen om handel och kolonier
utanför Europa. Den transatlantiska sjöfarten blev en viktig faktor i Europas
ekonomiska utveckling. Flottor byggdes
och krig utkämpades i syfte att tillförsäkra det egna landet största möjliga andel
av de nya marknader som öppnades. På
kontinenten utkämpades krig om kon-

trollen av landområden i öster. Även
dessa krig fick en marin dimension, då
Ryssland framträdde som sjömakt. Under "revolutions- och napoleonkrigen"
(1792-1815) utgjorde kampen till sjöss
och på kontinenten inbördes beroende
och samverkande led i uppnåendet av
krigsmålen i stort. Danmark-Norge strävade att hålla sig utanför denna maktkamp, medan Sverige vid flera tillfällen
ingrep. För de skandinaviska länderna
fick som bekant krigen svåra följder.
Den danska flottan hade, som Glete
framhåller, vid periodens slut utkämpat
sina sista strider i öppen sjö. Medan den
danska flottan under nästa hela perioden
varit större än den svenska, så var den efter 1805 nästan utplånad. Glete avslutar
kapitlet med en expose över de svenska
linjeskepps- och skärgårdsflottornas och
de marina doktrinernas utveckling under
perioden. Framställningen bygger här
bl.a. på flera av Gletes tidigare arbeten
och på en kritisk analys av (den ofta föråldrade) litteraturen i ämnet. Den marina stabs- och förvaltningsorganisation
(byråkrati) som vuxit fram var inte något
smidigt redskap i händerna på den politiska ledningen. De dramatiska förändringar som ägt rum i Östersjöområdet
och som medfört stora förändringar i
Sveriges militärgeografiska och politiska
läge, borde ha lett till en förändrad
svensk strategi. Erfarenheterna hade visat att en nära samordning i operationerna mellan armen, skärgårdsflottan och
linjeflottan var vad som krävdes vid krig i
Östersjöområdet Den etablerade byråkratin visade dock ringa förmåga att hantera dessa problem, framhåller Glete.
Flottans ledning (Amiralitetskollegium)
hade flyttats från Stockholm till Karlskrona och amiralerna hade gradvis blivit
isolerade från händelserna i huvudsta-

den. Den viktiga dialogen hämmades av
det geografiska avståndet och av misstro
mellan intressegrupper. Det medförde
bl.a. att kungen och regeringen måste
lösa problemen med hjälp av innovativa
officerare och tekniker mer eller mindre
vid sidan av och i konflikt med institutionerna.
Den avslutande perioden, 1815-1860,
var de seglande örlogsflottornas sista
storhetstid. Stormaktspolitiken präglades alltjämt av en marin kamp om kolonier, handel och inflytande på olika håll i
världen. Stormakternas flottor spred under perioden europeiska seder och bruk,
rättsordning och ekonomisk lagstiftning i
de områden där de vunnit inflytande.
Den marina tekniken utvecklades samtidigt som en betydelsefull del av industrialiseringen. Järn, ångkraft och räfflade
kanoner med bakladdningsmekanism ersatte allt mer trä, segel och slätborrade
eldrör vid konstruktionen av örlogsfartyg. På 1850-talet hade utvecklingen lett
till en revolution inom skeppsbyggnadsoch vapentekniken. Ännu 1860 fanns visserligen några seglande skepp med eller
utan hjälpmaskiner kvar i flottorna, men
de hade blivit i det närmaste odugliga för
stridsuppgifter. För de mindre flottorna
utvecklades kustförsvarsdoktriner, där
skärgårdsflottornas rodd- och segelfartyg ersattes med relativt små pansrade
artillerifartyg, samt min- och torpedbåtar. Ryska flottan var vid slutet av perioden mer än dubbelt så stor som de skandinaviska ländernas flottor tillsammans,
men Östersjöområdet var, med några undantag (krimkriget) en fredlig del av Europa. I Sverige genomfördes "centralförsvarsprincipen", även om de olika stridskrafternas storlek och betydelse härvid
ofta var häftigt omstridd. Målsättningen
rörande linjeflottan var emellertid ända
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fram till periodens slut att tio linjeskepp
skulle ingå i flottan. På 1850-talet hade
Sverige trots detta, utöver skärgårdsflottan, endast en liten operativt användbar
"kryssarflotta".
Bertil Åhlund

Noter:
1 NA VIESAND NATIONS
Warships, Navies and State Building in Europe
and America, 1500-1860
Jan Glete
ACTA UNIYERSITATIS STOCKHOLMIENSIS
Stockholm Studies in History 48:1,2

Almqvist & Wiksell International , Stockholm
1993
2 För den speciellt svenska marinhistoriska
forskningen har G lete lämnat en utförlig redogörelse i publikationen Ubi Sumus? (Naval
War College Press, Newport, USA 1994.) Som
exempel på ett an nat modernt arbete kan
nämnas docent Anders Berges avhan dling
"Sakkunskap och Politisk Rationalitet: Den
svenska flottan och pansarfartyg~frågan 19181939''. (Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 1987), där Berge tar relationerna
mellan de beslutande politikerna och de sjömilitära fackmännen som exempel i en mer
allmängiltig analys av förhållandet mellan
fackmän och politiker i beslutsprocessen
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är uppdelat i två avdelningar. Den moderna litteraturen samt bildarkivet och
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