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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 2/98 Kungl. Örlogsmannasällskapets extra sammanträde tisdagen 24 mars 1998 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler i närvaro av 36 le
damöter och en gäst. 

§3 Avhöll korresponderande ledamoten John Hattendorff sitt inträdesanförande 
under rubriken "Sea power today in contrast to what it was in 1898 in the Spa
nish-American War" . 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Nr 3/98 Kungl. Örlogsmannasällskapets torsdagen 26mars 1998 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets i Karlskrona lokaler i närvaro av 16 le
damöter och en gäst. 

§2 Anmäldes att sedan föregående ordinarie sammanträde ledamoten Tord Höge
lin avlidit. 

§3 Föredrog sekre teraren protokollet från föregående sammanträde, vilket efter 
godkännande lades till handlingarna . 
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§4 Dagens gäst, marknadschef Erik Kärnekull vid VM-data Försvarsdata AB, pre
sen terade sitt företag och bekantgjorde då företagets beslut att stödja moderni

seringen av Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. 

§5 

§6 

§7 

§8 

Presenterade korresponderande ledamoten Nils Abrahamson sin senaste bok 
" Karlskronatryck under 100 år" . Ett exemplar av boken överlämnades som 

gåva till Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

Avhöllledamoten Lars Holmgren sitt inträdesanförande under rubriken "Vart 

är lednings- och ledn ingssystemutvecklingen på väg?". 

Avhöll ledamoten Tommy Åsman sitt inträdesanförande under rubriken "Sjö

sättning av sjögående fö rband inför 2l :a århundradet" . 

Avhö ll ledamoten Lennart Månsson sitt inträdesa nförande under rubriken 

"Marint koncept i sekel - ett debattinlägg". 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Nr 4/98 Kungl. Örlogsmannasällskapets torsdagen 16 april1998 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets i Stockholms lokaler i närvaro av 33 le

damöter. 
§2 Protokollet från föregående sammanträde föredrogs av sekreteraren och lades 

efter godkännande till handlingarna. 

§3 Orienterade ordföranden om Kungl. Örlogsmannasällskapets projekt "Försva-

ret inför 21:a århundradet" . 

§4 Redogjorde kassören för det gångna verksamhetsårets räkenskaper. 

§5 Föredrogs revisionsberättelsen . 

§6 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1997. 

§7 Orienterade kassören om budgetar för löpande och nästkommande verksam

hetså r. 
§8 Avhöll ledamoten Michael Gustafson si tt inträdesanförande under rubriken 

"Marinen inför 21:a århundradet - Försvarsmaktside 2020" . 

§9 Avhöll ledamoten Magnus Bergman sitt inträdesanförande under rubriken 

"Stridsfartyg inför 21 :a århundradet". 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Inbjudan 
Försvaret inför 21 :o århundradet 

Försvarets och sjöförsvarets börande roll i svensk utrikes- och sökerhetspolitik får inte underskattas. Iden
titeter får inte gå förlorade i och med de förändringar i Försvarsmaktens ledningen som införs fr o m l 
juli 1998. ' 

Mot denna bakgrund har Kungl. Örlogsmannasällskapet beslutat all under 1998 och 1999 genomföra 
ett antal seminarier och utlyser samtidigt en särskild pristävling inom nedanstående ämnesområden: 

Internationella maritima utblickar och iämförelser 
Vad kan detta lära oss och vad har skett under det gångna seklet? Vilken betydelse har sjöfarten för vår ut
veckling? 

Qstersiön ur ett geostrategiskt perspektiv 
Ostersjön utgör ett nav kring vilket den utrikes- och sökerhetspolitiska utvecklingen roterar. Framtida na
tionell och internationell handel och kulturutbyte ör en grundläggande faktor för tillväxt, välstånd och fri
het. Utan frihet ingen fred och demokratisk utveckling. 

Försvaret som en del av utrikes- och säkerhetspolitiken 
En belysning ur olika nationers synvinkel med tyngdpunkt på sjöförsvaret. 

Försvarets utveckling - statsmakternas krav 
Struktur, krigsförband och grundorganisation sett från aspekterna ledning, organisation och identitet. 

Tävlingen är öppen för alla intresserade av utrikes- O(h säkerhetspolitik, 
försvarspolitik samt det maritima området 

För varje avsnitt skrivs ett antal artiklar, vilka avses presenteras och diskuteras vid ett antal seminarier 
och sammanträden under försommaren och hösten 1998 samt under 1999. Artiklarna kommer all publi
ceras i Tidskrift i Sjövösendet. För vart och ett av de fyra ämnesområdena disponeras 20.000:- i belöning. 
För all ifrågakomma för bedömning skall artiklarna ventileras vid något av de planerade seminarierna 
eller vid ordinarie sammanträden. 

Under 1998 genomförs seminarierna tisdagen 9 juni, torsdagen 3 september och torsdagen l oktober 
i Sjöofficerssällskapets lokaler, långa Raden 8, Stockholm med början kll600. 

För all ifrågakomma för belöning skall artiklarna skriftligen i sin slutliga form vara Kungl. Örlogs
mannasällskapets sekreterare tillhanda senast 12 oktober 1998 resp 12 oktober 1999 kll200. Styrelsen 
kommer, på rekommendationer av en särskild tövlingsjury, attlämna förslag till belöningar. Beslut om be
löningar fattas vid höstens valsammanträde 1998 resp 1999. Styrelsen förbehåller sig rötten att avstå 
från attlämna förslag till belöning inom ett, flera eller alla ämnesområdena. Av styrelsen och Kungl. Ör
logsmannasöllskapet fattade beslut kan inte överklagas. 

-000-
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Högteknologisk samverkan 
Vi utvecklar försvarselektronik för mål

upptäckt och samband och system för 

telekomm unikatian baserade på 

mikrovågsteknik. Produktom

rådena ffir tekniskt mer och mer 

gemensamt och vi utnyttjar 

aktivt en teknisk växelverkan i 

utvecklingen av de civila och 

militära produkterna. 

Mikrovågs teknik, höghastighetselek

tronik och signalbehandling är huvud

tekniker i våra radarsystem för flygvapnet, 

armen och marinen. Vi är världsledande 

leverantör av digitala radiolänkar. Vi gör 

också radiobasstationer och antennsystem. 

I en modernt kunskapsföre

tag som vårt är våra 3 500 med

arbetare naturligtvis den största 

resursen. Näscan två tredjedelar 

av dem är ingenjörer och tek

niker, varav en femtioral pådok

torsnivå. 

N u är vi i full gång med utveckling av 

nästa generation radarsystem för luftför

svar och elektronik för 2000-talets tele

kommunikation. 

Ericsson Microwave Systems AB, 4 31 84 Mölndal ERICSSON i! 

Korresponderande ledamoten 
JÖRGEN WEIBULL 

Jörgen Weibull är professor emerilus i his10ria 

Neutraliteten - då, nu och framgent 

Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde i Göteborg 
rorsdagen 29 januari 1998':' 

J en debattartikel med rubriken "Natomedlemskap helt uteslutet" i Dagens Nyheter 
J 996 motiverar utrikesminister Lena Hjelm- Wall en och försvarsminister Thage G 
Peterson detta bl.a. med att "det går inte att idag teckna något realistiskt militärt 
hotscenario mot vårt land som skulle motivera att vi frångick en säkerhetspolitik 
som starkt bidragit till att vi undsluppit krig i snart 200 år". J andra sammanhang 
har såväl Lena Hjelm- Wallen som statsminister Göran Persson bådeförr och senare 
talat om Sveriges traditionella neutralitetspolitik som ledstjärnan för landets 
säkerhetspolitik i mer än J 50 å1: Sedan länge har Sveriges neutralitetspolitik- och 
då framför allt avstegen från denna under andra världskriget - varit föremål för 
debatt och utsatts för hård kritik. J dagarna har denna debatt vidgats till att också 
omfatta åtgärder och ställningstagande under det kalla krigets dagar från 1950-talet 
till J980-talets mitt som bl.a. innebar ett nära samarbete mellan den svenska 
militära ledningen och NATO samt ifrågasätta huruvida detta var fijrenligt med 
Sveriges officiellt proklamerade neutrala hållning. 

Frågan ställer sig: Hur gammal är egentligen Sveriges "traditionella" 
neutralitetspolitik? 

Och vidare: Vad har varit och vad är innebörden av denna politik? 

Neutralitetsbegreppet 
Neutralitet var under medeltiden och 
långt fram i nyare tid e tt begrepp, som inte 
stod i överensstämmelse med den då rå
dande världsbilden. Grundläggande för 

denna senare var Augustinus verk De civi
tate dei ("Om Guds rike", o. 400) , som ut
går från den av Gud skapade världen , som 
kännetecknas av pax - fred, dvs ett till-

"') Anförandet har tidiga re hå llits som föredrag vid Eirarkurse r i Brysse l under läsåret 1996/97 
me n har inte tidigare pub licerats 
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stånd av yttre och inre jämvikt. Denna, 

den ursprungliga harmonien i världsord

ningen har brutits genom djävulens avfall 

från Gud och människornas syndafall. 

Från denna tid finns i himlen och på jor

den två riken, Guds rike - civitas de i - och 

djävulens rike - civitas diaboli. Dessa är 

på jorden blandade med varandra och lig

ger i ständig kamp: "det ena för rättfärdig

heten, det andra för orättfärdigheten, det 

ena för sanningen, det andra för lögnen" . 

Denna kamp är för Augustinus - liksom 

därefter för medeltidsmänniskan-det vä

sentliga innehålle t i världshistorien. Alla 

krig och konflikter var enligt denna 

världsuppfattning en kamp mellan det 

goda och det onda- mellan Gud och djä

vulen. Ingen kunde stå utanför denna 

strid- neutralitet kunde bara förklaras av 

okunnighet, dvs oförmåga att se vem av 

de stridande som stod på Guds respek tive 

djävulens sida. 
Denna världsbild var den allmänt rå

dande än nu under religionskrigens tide

varv på J 500-talet. Först under trettioåri

ga kriget , där många andra motiv än de 

religiösa spelade en roll , kom den på all

var att ifrågasättas. Den holländske stats

mannen, juristen och historikern Hugo 

Grotius hävdade så lunda i sitt stora verk 

De jure belli ac pacis ("Om krigens och 

fredens rätt " , 1625), att en stat kunde för

klara sig stå utanför en konflikt andra 

stater eme llan - dvs förklara sig vara 

neutral. Grotius bröt därmed med läran 

om bellumjustus, det rättfärdiga kriget. I 

furstestaternas tidevarv under 1600- och 

1700-talen var detta en tankegång helt i 

linj e med politikens aktue lla krav. 

Kungahusens och furstarnas äganderätt 

och överhöghet konstituerade statern as 

omfattning. Hur deras gränser drogs lik

som befolkningens statst illhörighet be

stämdes av giftermål och arv, krig och 
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freder furstarna emellan utan hänsyn till 

folkens språk och kultur. 

Under kabinettspolitikens dagar på 

J 700-talet blev rätten att ställa sig utan

för en konflikt , dvs att förklara sig neu 

tral, allmänt erkänd. Den som först an

vände begreppet neutral i modern me

ning och sökte utforma rättsliga regle r 

för en neutra litetspolitik var den schwei

ziske rättslärde E mmerich de Vattel i sitt 

arbete om folkrätten 1758. E n annan , 

som hävdade rätten till neutralitet inte 

bara i teorin utan också i praktisk politik 

var den danske statsmannen A.P. Berns

dorff. "Ä ven om ett krig säkerligen kun

de skilja sig från ett annat genom sina or

saker, ge nom sitt syfte, genom sin rättmä

tighet e ller orättmätighet" , förklarade 

han , "var detta inte något som angick de 

neutrala makterna. Dessa borde undvik a 

att ta ställning till de krigförandes mål

sättning och rättsanspråk". l praktisk po

litik till ämpade han sina teorier genom 

bildandet av neutralitetsförbundet 1780 

mellan Danmark, Sverige och Ryssland i 

det då pågående stormaktskriget Detta 

följd es senare under revolutionskrigen 

av neutralitets-förbunden 1794 och 1800. 

Förenta Staterna blev det land som 

framför andra kom att gå i spetsen för ut

formningen av neutralitetsrätten. I sitt 

avskedstal som president 1795 hävdade 

sålunda George Washington neutralite

ten som rättesnöret för USA:s politik i 

de konflikter, som kort dessförinnan ut

brutit mellan revolutionens Frankrike 

och Europas övriga makter. Grunden la

des därmed till den isolationism, som i 

fortsättningen spelat en framträdande 

roll i USA:s historia. En av hans efterföl

jare, James Monroe, utfärdade i överens

stämmelse härmed 1823 den s.k. Mon

roedoktrinen , som innebar att USA mot

satte sig varje in gripan de av främmande 

makter på de amerikanska kontin enter

na. Bakgrunden var hote t om ett ingri

pande på Spaniens sida mot frihetsrörel

serna i Mellan- och Sydamerika. I sam

band dä rmed utformade USA:s utrikes

minister, John Quincey Adams, som se

nare efterträdde Monroe som president, 

principerna för neutra liteten på följande 

sätt: " Enligt folkrättens hävdvunna prin

ciper innebär neutraliteten att båda de 

krigförandes sak erkännes som rättmä

tig, dvs den neutrala staten undvik e r att 

ta stä llning till fråga n om vem som har 

rätt eller orätt". Denna to lkning av be

greppet neutralite t ha r därefter blivit 

normgivande och allmänt accepterad. 

Det kan finnas skäl att erinra därom med 

anl ed ning av den debatt , som i dagens 

Sverige föres om regeringens och olika 

samhällsgruppers ställningstaganden till 

det nazistiska Tyskland under mellan

krigstiden och under andra världskriget. 

Svensk neutralitet under 
1800-talet 
I många sammanh ang - såväl i läroböck

er som aktuella regeringsdeklarationer

hävdas att Sveriges neutralitetspolitik 

har sin rötter i Carl XIV Johans utrikes

politik under 1830-talet. Utgångspunk

ten är dennes konfidentiella memoran

dum av den 4 januari 1834 till de engel

ska och ryska regeringarna , där Ca rl Jo

han förklarar sig vilja intaga en "sträng 

och oberoende neutra litet" i den kon

flikt , som då hotade att leda till krig mel

lan dessa båda makter. Kort därefter re

dogjOJ·de han för sitt stä llningstagande 

inför riksdagens hemliga utskott och til

lade att hans neutra litetsförk laring tagits 

väl upp av båda parter. Från denna tid

punkt skall - enli gt allmänt gängse och 

ofta citerad uppfattning- Sveriges säker

he tspolitik ha vägletts av principen om 

a lliansfrihet i fred siktande till neutra litet 

i kri g. 
Både i sitt memorandum av den 4 ja

nuari 1834 och i sin framställning inför 

riksdagens hemliga utskott kort därefter 

motiverade Ca rl XIV Johan utförligt och 

i generella termer varför Sverige borde 

förklara sig neutra lt i konflikten stor

makterna emellan . Trots detta kan denna 

neutralitetsförklaring inte betraktas som 

normgivande för svensk säkerh etspo litik. 

Den måste ses i ett större sammanhang, 

mot bakgrunden av det politiska läge, i 

vilket den tillkommit. 

Fram till sitt trontillträde 1818 hade 

Carl Joh an fört en ytters t försiktig politik 

i skuggan av den Heliga alliansen och i 

nära anslutning till sin beskydd are tsar 

Alexander. Fruktan för att han när det 

kom till kritan ändå inte skulle erkännas 

som Sveriges kung i det av legitimiteten 

dominerade E uropa satte framför allt 

an nat sin prägel på hans politik. E fter 

trontillträdet närmade sig Carl XIV Jo

han däremot det mera libera la England. 

E tt första steg i denna riktning tog han , 

då han med engelsk medling lyckades nå 

en kompromiss i den invecklade frågan 

o m likvida tion en av Norges ande l av den 

gamla danska statsskulden. Ett större 

steg var under 1820-talet de kommersiel

la och politiska förbindelser, som han tog 

upp med de nya , fria staterna i Syd- och 

Mellanamerika. Dessa betraktades som 

upprorisk a ko lon ier av Spanien med 

sta rkt stöd av Habsburgarna i Österrike 

samt tsar A lexa nder och senare tsar Ni

kolaus i Ryssland. Även om Carl Johan 

tvingades till reträtt i den s. k. skeppshan

deln 1824-26, som rö rde försäljningen av 

ett antal svenska örlogsfartyg till Mexiko 

och Colombia, som förde krig mot Spa

nien , markerade han därmed sta rkt sin 

enge lskorienterade hå llnin g. Samtidigt 
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sökte Carl Johan därmed också stärka 
sin stä llning som företrädare (ör en libe

ral hå llning i Frankrike, där opposi tionen 
mot Karl X:s konservativa politik växte. 

Tronskiftet i Ryssland 1825 medförde 

emell ertid att Carl Johan samtidigt sökte 

skapa goda förbindelser med tsar Niko

laus. Den växande libera la oppositionen i 

Sverige, Belgiens frigörelse och upproret 

i Polen bidrog ytterliga re till Carl Johans 

alltmera konservativa instä lln ing. När 

motsättningarna mell an Ryssland och 

E ngland växte under 1830-talets första år 

och ett krigsutbrott på nyåret 1834 syntes 

nära förestående tvingades Carl Johan 

därför att stä ll a sig utanför konflikten , 

som rörde makten över Bosporen inför 

det turkiska väldets sönderfall. D et är i 

detta sammanhang den ovan nämnda 
neutrali tetsförklaringen hör hemma. 

Ca rl XIV Johan önskade under hela 

sin regering inget he llre än att åter en 

gång - liksom underåren1812- 13 -spela 

en framträdande roll i den europeiska 

politiken. H ans nära förbinde lser med 
tsar Nikolaus under det rysk-turkiska 

kriget 1829- 30 vittnar därom. I ännu 

högre grad framgår detta av hans politik 

under den orientaliska krisen 1840-41 , 

då Carl Johan var beredd att ansluta sig 

till den rysk-engelska politiken mot 

Frankrike och deltaga även med militära 
maktmedel i ett eventuellt krig. Tanken 

på neutralitet som ledstjärnan för Sveri

ges u trikespolitik var honom i grunden 

främmande. 
Med skandinavismens ge nombrott i 

Sverige på 1840-talet minskade ytterliga

re anslutningen till tanken på neutralitet 

i händelse av konflikt . Oskar J ingrep så

lunda aktivt i förhandlingarn a om vapen

stillestånd och fred i kriget i Slesvig-Ho l

stein 1848-50, där Sverige också interve
nerade med 15.000 man till skydd för 
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Danmarks gränser. Diplomatiskt hade 
Oskar I uneler den dansk-tyska konflik

ten vunnit framgångar, som stärkte hans 

stä llning ute i Europa. Själv strävade han 

-liksom Carl XIV Johan - efter att spela 

en roll i den internati onella politiken. 

Möjligheterna att göra detta öppnade sig 

ånyo, när konflikten stormakterna emel

lan om Turk iet och herraväldet över Bo

sporen ledde till krig me ll an Västmakter

na och Ryssland. 
Oskar I tog i detta läge upp förhand

lingar med Danmark om en gemensam 

neutralitets-förkl aring, bl.a. som ett kon

kret uttryck för hans skandin aviskt 

o ri enterade politik. De likalydande neu

tralitetsförk laringar, som Sverige-Norge 

och Danmark utfärdade i december 1853 

vittnade emellertid knappast om någon 

neutral hållning i konflikten. Tvärtom 
var de utpräglat västmaktsvänliga och i 

rea liteten ett första steg på väg mot en 

uppslutning på Västmakternas sida i kri

get. Neutralitetsförklaringen innebar så

lunda, att Sveriges och Norges hamnar 

med endast några smärre undantag -

skulle förb li öppna fö r alla främmande 

örlogsfartyg. Samtidigt gav Oskar I den 
brittiska regeringen i hemlighet anvis

ningar på goda hamnar, lämpade som ba

ser för den brittiska flottan i Östersjön. 
Oskar I:s besvi kelse blev därfö r stor, 

när Västmakterna sommaren 1854 rikta

de sitt huvudanfa ll mot fäst ningen Sevas
topol på Krim - därav namnet Krimkri

ge t - istä ll et för att föra det i Östersjön 

från baser i svenska hamnar. Oskar an

märkte med bitterhet, alt man därmed 

va lt att sätta in anfall et mot "jättens lill

tå" iställ et för "mot hans strupe" , dvs 

mot huvudstaden St. Pe te rsburg. Ge nom 

intensiv propaganda i engelska och 

franska tidningar och genom löften om 
svenska insatser försökte Oskar l förmå 

västmakterna att ändra strategi. Hans 

politik ledde till den s. k. novembertrak
taten 1855, som inneba r en definitiv bryt

ning med Ryssland och elen ryskoriente

rade linj en i svensk politik. Men freden i 

Paris, som slöts kort därefter, delvis som 

en direkt följd av novem bertrakta ten och 

därmed hotet om Sveriges uppslutning 

på Västmakternas sida i krige t, drog ett 

streck över de förhoppningar man i 

Sverige hyste om att nu vinna Finland e l
le r i varje fall Å land åter. 

U nder Carl XV:s regering fortsatte 

denna akt iva utrikespolitik med bl. a. löf

tena till Danmark om militärt stöd i kam

pen mot Preussen 1864 och ställningsta

gandena till förmå n för Frankrike under 

kriget 1870-71. Sveriges utri kespolitik 

var under årt iondena kr ing 1800-talets 

mitt så långt från en neutral itetspolitik 
som man gärna kan komma. 

Under det rys k-turkiska kriget 1877-
78 när hotet om e tt brittiskt ingri pande 

växte, stä llde sig Sverige på Storbritan

niens sida genom att fö rklara sig åter vil

ja tillämpa de starkt engelskvän liga neu
tralitetsreglerna av år 1853. Samtidigt 

sonderade man emell e rtid möjligheterna 

till ett närmare samarbete med Tyskland 

- den nya storm akten vid Östersjön. Os

kar Il:s tyskorienterade hållning kom till 

uttryck bl.a . då han som målet för Sveri

ges utrikespolitik år 1885 skisserade "ett 

germansk t, skandinaviskt, italienskt för

bund med Englands anslutning samt med 
freden som mål och front mot både öster 

och väster" . Närmande t till det kejserliga 

Tyskl and fortsatte därefter i allt snab

bare takt fram till första världskrigets ut
brott 1914. 

Förslag om att Sverige skulle förklara 

sig som permanent neutralt väcktes för 
första gå ngen i riksdage n 1883, men av

slogs med stor majoritet med bl.a. moti-

veringen att detta skull e innebära en na

tionell omyndighetsförklaring. Motioner 

om en svensk neutra litetsförk laring 
väcktes därefter åter i riksdagen 1894 

och 1899 men avslogs ånyo, nu med bl.a. 

motiveringen att man inte frivi lligt bord e 

avhända sig möjligheten att bistå ett litet 

land som utsattes för angrepp. Bakom 

skymtar fruktan fö r Ryssland och dess 

russificeringspolitik i Finland. Kontakter

na med Tysk land blev i detta läge a llt när

mare och kulminerade med överlägg

ningar de båda ländernas generalstaber 

emellan 191 O. En neutral politik var inte i 
rea liteten ak tuell. 

Sverige under första 
världskriget 
Vid tidpunkten för första världskrigets 

utbrott rådde starka politiska motsät t

ningar i Sverige. l borggårdstal et inför 

bondetåget hade Gustav V utlovat åtgär
der vad be träffa r fö rsvaret, som han inte 

hade täckning för i den sittande libera la 

regeringen med Karl Staaff som statsmi

nister. Då denna därför i protest avgick, 

bildade kungen en konservativ ämbets
mannaregering under Hjalmar Ham

marskjölds ledning utan hänsyn till att 

denna saknade stöd i rikselagens andra 

kammare. Den nya regeringens första åt

gä rd blev att uppl ösa andra kammaren 

och utlysa nyval. Jnte hell er detta, som 

ägde rum den 4- 5 april 1914, ledde till en 
försvarsvänlig majoritet i an dra kamma
ren. 

Efter resultatlösa inledande förhand
lingar togs försvarsfrågan den 27 jul i 

1914 upp till slutligt avgörande i det för 

detta ändamål sä rsk ilt tillsa tta utskottet. 

Som en fö ljdfråga stod på riksdagens 

agen da därefter kungens konstitutionel

la ansvar för sitt egenmäktiga stä llnings-
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tagande i borggårdstalet och vid tillsätt
ningen av regeringen Hammarskjöld. 

Innan · försvarsfrågan tagits upp i 
kammaren, kom emellertid krigsutbrot
tet den l augusti 1914. Inom vänsterpar
tierna- Socialdemokraterna och Libera
la samlingspartiet - som tillsammans 
hade en stor majoritet i andra kammaren 
och i gemensam votering i riksdagen som 
helhet, fruktade man att Sverige under 
Gustav V:s ledning skulle sluta upp på 
Tysklands sida i kriget mot Ryssland. Vid 
ett tal i Kisa den 2 augusti, som följdes 
upp av ett telegram till statsminister 
Hammarskjöld, underströk Hjalmar 
Branting - ledaren för det socialdemo
kratiska partiet- att regeringen "då den i 
nuvarande hotande världsläge strävar att 
till det yttersta vidmakthålla Sveriges 
neutralitet, härutinnan kan påräkna fullt 
förtroende från ett enigt folk". Dagen 
därpå , den 3 augusti 1914, förklarade re
geringen Sverige neutralt i kriget stor
makterna emellan. l ett brev från Karl 
Staaff till Hjalmar Hammarskjöld den 8 
augusti förklarade Staaff på Liberala 
samlingspartiets vägnar sig villig att gå 
med på regeringens krav i försvarsfråga n. 
Denna eftergift i tidens mest omdebatte
rade politiska fråga hade inte bara dikte
rats av sakskäl, utan också av kraven på 
att Sverige skulle stå fas t vid neutralitets
politiken. Frågan om kungens konstitu
tionella ansvar sköts samtidigt på en obe
stämd framtid och Hammarskjölds reger
ing kunde sitta kvar. 

Under första världskriget förde 
Sverige en neutralitetspolitik i anslutn ing 
till de regler som fastlagts i Haagkonven
tionerna 1907. Dessa innebar i princip att 
de krigförande skulle behandlas lika av 
den neutrala staten. l realiteten kunde 
detta emellertid innebära stora förmåner 
för endera parten, såsom t. ex. när Sverige 
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förbjöd all transport av krigsmateriel 
över svenskt territorium, något som var 
enbart till fördel för Tyskland, då det för
hindrade förbindelserna mellan Ryss
land och dess allierade. 

Trots allt lyckades Sverige dock i stort 
sett föra en neutral politik, som vann er
kännande från båda parter och som hade 
starkt stöd av en stor majoritet av det 
svenska folket. Detta var under första 
världskriget bl.a. möjligt därför att det 
för en stor del av svenska folket inte - så
som under andra världskriget- framstod 
som livsavgörande vem som avgick med 
segern. Socialdemokratins starka ställ
ning i det kejserliga Tyskland, som mani
festerats av att det blivit den tyska riks
dagens största parti vid valet 1912, borga
de för att även i ett Europa under ett se
gerrikt Tyskland skulle utvecklingen mot 
demokrati fortsätta - om än i något lång
sammare takt. Sverige och svenskarna 
kunde under första världskriget utan svå
righet ansluta sig till John Quicey Adams 
tes, att en neutral stat skulle undvika att 
taga ställning till vem av de krigförande 
som hade rätt eller orätt. 

Mellankrigstiden 
Neutralitetspolitiken under första 
världskriget blev dock en parentes i 
svensk säkerhetspolitik - även om den 
vunnit stor anslutning inom allmänna 
opinionen. l freden i Versailles 1919 var 
tillkomsten av Nationernas Förbund 
(NF) en huvudpunkt. l förbundspaktens 
paragraf 16 stadgas, att om någon med
lem av förbundet börjar krig i strid med 
paktens bestämmelser anses denna stat 
ha begått en krigshandling mot alla för
bundets medlemmar. Dessa skulle i så 
fall vara förpliktigade till ekonomiska 
och i vissa fall även militära sanktioner 
mot en angripare. För de neutrala stater, 

som ansökte om medlemskap uppstod 
därmed problemet om detta var förenligt 
med en neutral politik i händelse av krig. 
I den svenska regeringens proposition till 
1920 års riksdag sökte man undgå att 
ställa denna fråga på sin spets och hävda
de att en svensk neutralitet utanför för
bundet realpolitiskt sett inte skulle ge 
större verklig rörelsefrihet vid ett krigs
tillfälle än om Sverige var medlem, med
an det å andra sidan skulle medföra en 
farlig isolering att ställa sig utanför och 
förklara sig alliansfri. Från oppositionen, 
som var stark både från höger och väns
ter, skrädde man däremot inte orden 
utan talade om "att kasta överbord Sve
riges hundraåriga och välsignelserika 
neutralitetspolitik och länka Sveriges 
öden vid en allianspolitik av oöverskådli
ga, ödesdigra konsekvenser" . Argumen
ten är nära nog identiskt desamma som i 
dagens debatt om Sveriges eventuella 
anslutning till NATO. 

I själva verket insåg regeringen år 
1920 dock, att man i och med anslutning
en till NF de facto hade valt internatio
nell solidaritet framför nationell neutra
litet. Detta framgår bl.a. av flera av Hjal
mar Erantings uttalanden liksom av att 
varken regeringen eller utrikesförvalt
ningen under 1920-talet eller början av 
1930-talet någonsin använde formule
ringar såsom alliansfri eller neutral på tal 
om Sveriges säkerhets- och utrikespoli
tik. Denna byggde under 1920-talet fram 
till 1936 på tilltron till den kollektiva sä
kerhet, som NF innebar. 

En serie kriser - Japans ockupation 
av Manchuriet, Tysklands utträde ur NF 
1933 och dess återupprustning 1935, 
Abessinienkriget 1935-36 och remilitari
seringen av Rhenlandet 1936 - skakade 
det säkerhetssystem, som man sökt byg
ga inom ramen för N F. Efter Abessiniens 

definitiva nederlag i kriget mot Italien 
och seelan sanktionerna mot Italien upp
hävts, stod det klart för alla och envar, att 
NF spelat ut sin roll som säkerhetspoli
tisk faktor. l en resolution av elen l juli 
1936 fastslog därför sju små, tidigare neu
trala stater - däribland Sverige - att så 
länge förbundspaktens bestämmelser om 
nedrustning inte följdes, betraktade de 
sig inte heller bundna av de förpliktelser 
om sanktioner som paktens paragraf 16 
ålade medlemsstaterna i tillfälle av ett 
krigsutbrott. 

Den kollektiva säkerhetens princip 
hade inte med framgång kunnat hävdas. 
För Sveriges del innebar detta att landet 
även formellt återvände till den neutrali
tetspolitik, som man med framgång fört 
under första världskriget och som inom 
vida kretsar aldrig betraktats som övergi
ven. Formellt sett är emellertid den l juli 
1936 det datum, då elen traditionella- ofta 
som urgammal betecknade - säkerhets
politiken inleddes som innebär alliansfri
het i fred syftande till neutralitet i krig. 

Östen Unden, som var sakkunnig i 
folkrätt hos utrikesdepartementet under 
mellankrigstiden och landets utrikesmi
nister efter kriget , höll i mars 1939 några 
föreläsningar vid Göteborgs högskola 
om neutralitet och folkrätt. U n den skilde 
därvid skarpt på neutralitetsrätt och neu
tralitetspolitik. "Att de stater, som önska 
föra neutralitetspolitik under krig," 
framhöll ban, "skulle ha intresse av fasta , 
effektiva och precisa rättsregler för sitt 
handlande behöver knappast understry
kas" . Men neutralitetsrätten, fortsatte 
han, "visade sin ofullständighet och sin i 
många hänseenden bristande hållfasthet 
redan under världskriget" . Östen Un
dens slutsats blev, att "om värdet av en 
fast och erkänd neutralitetsrätt vore obe
stridligt, må därav ej dragas slutsatsen att 
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det är i de neutrala staternas intresse att i 
det läge, som faktiskt är för handen, fin
gera sådana neutralitetsregler som inte 
kunna upprätthållas och inte existera på 
annat sätt än möjligen i en folkrättslig 
doktrin" och konkluderade att "en neu
tralitetsideologi, som saknar verklighets
underlag, bör överhuvudtaget inte få in
verka på den neutrala statens politik . Det 
är ingen uppgift för de neutrala att hero
iskt offra egna intressen för upprätthål
lande av förmenta rättsprinciper som 
icke äro möjliga att genomföra", fastslår 
han till slut. Några månader före andra 
världskrigets utbrott publicerades Östen 
Undens ovan citerade föreläsningar. 
Hans tes, att neutralitetspolitik inte hade 
någon fast förankring i folkrätten och så
lunda inte kunde föras "de jure" utan en
dast "de facto", dvs opportunistiskt i syf
te att hålla det egna landet utanför kri
get, skulle visa sig vara framsynt. Det var 
en ~ på förhand skisserad ~ god beskriv
ning av den neutralitetspolitik, som 
Sverige skulle komma att föra under an
dra världskriget. 

Sverige under andra 
världskriget 
Vid krigsutbrottet den 1 september 1939 
förklarade sig Sverige neutralt och inled
de en neutralitetspolitik i överensstäm
melse med den som förts under första 
världskriget. Under hösten 1939 slöt 
Sverige sålunda krigshandelsavtal med 
båda parter. Utgångspunkten för dessa 
var att export och import skulle stanna 
vid i stort sett samma varor och kvantite
ter därav som åren närmast före krigsut
brottet. Från svensk sida var man noga 
med att också i andra avseenden behand
la de krigförande lika. 

Med Tysklands anfall mot Danmark 
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och Norge den 9 april 1940 förändrades 
Sveriges läge. Sedan dessa båda länder 
ockuperats och Tyskland spärrat förbin
delserna västerut i Skagerack, tvingades 
Sverige gå med på ett antal tyska krav, 
som knappast rymdes inom neutralitet
ens ramar. I historieskrivningen och de
batten om Sveriges politik under andra 
världskriget har skarp kritik riktats mot 
dessa avsteg från en strikt neutral poli 
tik såsom permittenttrafiken 1940~43 
och transiteringen av division Engel
brekt 1941 samt generösa krediter och 
export av för den tyska krigsindustrin 
viktiga produkter såsom järnmalm och 
kullager. 

"Vi bidrog aktivt till en krigsinsats 
vars yttersta mål var vår egen under
gång" är Maria Pia Boethius' slutsats i 
hennes engagerade ~ men starkt tenden
siösa och okritiska~ inlägg i debatten om 
Sverige under andra världskriget. l ett 
viktigt hänseende är emellertid hennes 
resonemang ologiskt, för att inte säga fel
aktigt. Samtidigt som hon kräver att 
Sverige borde intagit en neutral hållning, 
tar hon ensidigt ställning mot det nazis
tiska Tyskland med utgångspunkt från en 
världsuppfattning som mera påminner 
om den Augustinska från medeltid och 
1500-tal än om den tolkning av begrep
pet neutralitet som sedan 1700-talet varit 
den allmänt vedertagna . Det var inte hel
ler i första hand mot eftergifterna för de 
tyska kraven som England protesterade. 
Anklagelserna gällde tvärtom att Sverige 
förde en neutral politik i kampen mellan 
demokrati och diktatur, mellan det goda 
och det onda. Studerar man akterna i 
målet framgår detta med all önskvärd 
tydlighet. 

I ett radiotal den 20 januari 1940 ~så
lunda före anfallen mot Danmark och 
Norge samt mot Belgien, Holland och 

Luxemburg ~ riktar sig Winston Chur
chill mot de små neutrala länder, som ej 
sluter upp på Englands och Frankrikes 
sida i kampen mot angrepp och oförrät
ter. "De böja sig ödmjukt och i fruktan 
för det tyska hotet om våld , under tiden 
tröstande sig med tanken att de allierade 
skola segra", underströk han och fortsat
te: "Varje land hoppas att om det matar 
krokodilen nog, innan deras tur att bli 
uppslukade kommer, skall han äta upp 
det sist. Alla hoppas att stormen skall 
draga förbi , innan deras tur att bli upp
slukade kommer. Men jag fruktar ~ och 
jag fruktar högeligen ~ att stormen inte 
kommer att draga förbi . Den kommer att 
rasa och ryta ännu starkare och breda ut 
sig ännu mer. Den kommer" , förutspåd
de Churchill, "att sprida sig till södern 
och till norden. Det finns ingen utsikt till 
ett hastigt slut, utom i samfälld handling, 
och om en dag Storbritannien och Frank
rike skulle tröttna på kampen och sluta 
en skamlig fred, skulle inget annat åter
stå för Europas mindre stater än att delas 
upp mellan nazismens och bolsjevismens 
visserligen motsatta, men ändock likarta
de makter." 

Förutom till de ovannämnda länder
na i Nord- och Västeuropa riktade Chur
chill sig i detta sitt tal också till länderna 
på Balkan såsom Ungern, Rumänien, 
Bulgarien och Jugoslavien. Av alla de 
länder han räknade upp var det endast 
ett~ Sverige~ som undgick tysk ockupa
tion . 

När Sveriges försvarsminister Per Ed
vin Sköld den23mars 1941 sade, "att det 
utrikespolitiska läget hindrar oss svensk
ar från att ha intresse av någondera av de 
krigförande ländernas seger i det pågå
ende kriget", får man hoppas han talade 
mot bättre vetande, men måste samtidigt 
medge att hans uttalande står i full över-

ensstämmelse med Sveriges utrikespoli
tik , så som begreppet neutralitet definie
rats sedan John Quicey Adams tid. 

Sveriges och svenskarnas hållning till 
det nazistiska Tyskland under de "mörka 
åren ", då Tysklands makt 1940--42 nådde 
sin höjdpunkt, har behandlats i ett stort 
antal arbeten. I dessa påtalas hur man på 
många håll i Sverige förutsåg och anpas
sade sig till en tysk seger i kriget. Detta 
gällde såväl den militära ledningen och 
högre ämbetsmän som affärsmän och in
dustriledare. Men en genomgång av pres
sens ställningstagande ~ trots alla tyska 
protester ~ och uttalanden av politiker 
såväl i riksdagen som vid offentliga mö
ten vittnar om att en klar majoritet av det 
svenska folket ~ främst bland socialde
mokrater och liberaler ~ insåg vad en 
tysk seger skulle innebära . I ett nazistiskt 
Europa skulle förenings- och yttrandefri
heten ha avskaffats samt politiska partier 
och fackföreningar förbjudits så som re
dan skett i Tyskland och i de av detta oc
kuperade länderna. Hemlig polis och 
koncentrationsläger skulle efter tyskt 
mönster ha inrättats i Sverige~ ja kanske 
t.o.m. förintelsen av judar ha verkställts 
på samma sätt som i Auschwitz. 

För Sverige och svenskarna var det 
ingalunda likgiltigt vem som avgick med 
segern i andra världskriget. Förutsätt
ningen för frihet och demokrati var att 
de makter, som kämpade för dessa ideal, 
gick segrande ur striden. I motsats till 
vad som var fallet under första världskri
get gällde striden en kamp mellan det 
goda och det onda, mellan Gud och Djä
vulen i överensstämmelse med den Au
gustinska världsbilden, där det inte finns 
utrymme för neutralitet. Detta är också~ 
medvetet eller omedvetet ~ utgångs
punkten för synen på Sveriges politik 
och svenskarna ställningstaganden under 

101 



kriget både i histori eskrivningen och i 
den debatt som fortfarande föres därom i 
massmedia. 

Efterkrigstid och nuläge 
Efter andra världskrigets slut då Förenta 
Nationerna (FN) bildats, ställdes Sverige 
ånyo inför frågan om en anslutning till en 
sådan världsorganisation var förenlig 
med en fortsa tt neutral politik. Östen 
Unden, som nu blivit utrikesministe r, er
kände att FN:s stadga, som förpliktigade 
medlemsstate rna att deltaga i såväl mili
tära som ekonomiska sanktioner mot en 
fredsstörare, i princip uteslöt en strikt 
neutral politik, men påpekade samtidigt, 
att den nya världsorganisationen skulle 
fungera vid framtida krigsutbrott endast 
under förutsättning att samtliga penna
nenta medlemmar av säkerhetsrådet -
dvs stormakterna - samverkade. l prakti
ken innebar detta en stark uppfordran 
till de ansvariga stormakterna att lösa 
uppkommande konflikter på fredli g väg. 
Skulle ändå mot förm odan en uppdel
ning av stormakterna i två läger uppstå , 
"måste vår politik vara att icke låta oss 
drivas in i en sådan gruppering e ller 
blockbildning", fastslog Unden. 

Trots erfarenheterna från andra 

världskriget blev målsättningen för Sve

riges säkerhetspolitik - liksom under 

1930-talet - a lli ansfrihet i fred siktande 

till neutralitet i krig. Det dogmatiska 

fasthållandet vid dessa riktlinjer medför

de 1948 att planerna på ett skandinaviskt 

fö rsvarsförbund inte kunde realise ras. 
Under de senast förflutna åren har 

det emellertid ifrågasatts om Sverige un
der det kall a kriget i realiteten förde en 
strängt neutra l politik. E n neutralitetspo
litikkommission tillsattes därför 1992 för 
att granska frågan om eventuella förbe-
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redelser för mottagande av militärt bi
stånd 1949- 1969. I kommissionens be
tänkande, som avgavs i februari 1994, 
konstateras att vissa förberedelser gjorts 
för en militär samverkan med västmakts
alliansen NATO under 1950- och 1960-
talen. Den svenska försvarsledningen 
stod sålunda i nära kontakt med sina kol
legor i Danmark och Norge samt Storbri
tannien. Vad flygvapn et beträffar bygg
des landningsbanorna ut på några kr igs
flygfält i östra delen av Sverige efter vad 
som krävdes för mottagande av allierat 
bombflyg. Gemensamma igenkännings
koder utarbetades och användes också. 
Inom marinen förbereddes två baser på 
västkusten för allierade sjöstridskrafter, 
utan att dock några avtal träffades om 
samverkan i fall av krig. På det markope
rativa området synes inga förberedelser 
för en militär samverkan ha förekommit. 

l sin samlade värdering understryker 
kommissionen att de militära förberedel
ser som gjordes var av intern svensk na
tur. Några avtal om samverkan i fall av 
krig förel åg inte. "Regeringens och mili
tärledningens strävan att genom olika 
former av kontakter och unilate rala åt
gärder förbereda Sverige för en situation 
då neutralitetspolitiken stod inför ett 
misslyckande och landet hotades av ett 
omedelbart angrepp av Sovjetunionen 
innefattade otvivelaktigt i många fall 
svåra avvägningar", skriver kommissio
nen och fortsätter: "Agerandet kan i vis
sa enskildheter diskuteras. Kommissio
nens övergripande bedömning är emel
lertid att det hade varit oförenligt med 
det ansvar som åvilade landets politiska 
och militära ledning om inte åtgärder för 
at t möjliggöra ett mottagande av under
stöd från de västliga stormakterna hade 
vidtagits." 

I frå gan om Sveriges politik samtidigt 

stod i överensstämmelse med folkrättens 
krav på neutralitet, konstate rar kommis
sionen, att "vad som framkommit om 
svenska förberedelser för att ta emot mi
litärt understöd från västmakterna vid 
ett angrepp från Sovjetunionen har en
ligt kommissionens uppfattning varit helt 
förenligt med folkrätten " . 

När regeringen i en utrikespoliti sk 
deklaration 1950 och statsminister Tage 
Erlander i ett inte rpellationssvar i riks
dagen 1959 bestämt förn ekade att någ ra 
militära förbe redelser vidtagits för mot
tagande av hjälp utifrån , stå r detta däre
mot inte i överensstämmelse med fakta i 
målet och kan med rätta kritiseras. Poli
tiskt kan dock hans agerande försvaras 
med ta nke på de t hot som förelåg om 
ryska repressali er mot Finland om Sveri
ges neutrala hållning sattes ifråga. 

Sedan det kalla krigets slut 1989-90 
föreligger inte längre den starka motive
ring för en neutral politik som Finlands 
ställning tidigare utgjort. Trots detta har 
Sverige under 1990-talet envist hållit fast 
sin gamla riktlinje inom säkerhetspoliti
ken - al liansfrihet i fred siktande till neu
tralitet i krig. 

Sveriges traditionella neutralitetspo
litik , som ofta kallas 150-årig, har vid när
mare granskning - med und antag endast 
av en kort period under första världskri
get - visat sig stamma från slutet av 1930-
tal et då den tillkom inför hote t av Hitler. 

D äremot har Sverige ett långt och 

hedrande förflutet i det internationella 
samarbetets och solidaritetens tjänst. Re
dan under 1800-talets sista årtionden var 
det i Sverige - liksom i Norge- som star
ka krav på ett internationellt fred- och 
skiljedomsinstitut framfördes. Efte r för
sta världskriget framträdde Hjalmar 
Branting i spetsen för svensk socia lde
mokrati och liberalism som främste ta
lesman för att Sverige skull e bli medlem 
av NF med a llt vad detta innebar av in
ternationell sol idaritet. l NF kom Sverige 
därefter också att spela en framträdande 
roll som medlare i ett antal konflikte r un
der 1920-talet. Senare har Dag Ham
marskjöld, Gunnar Jarring och Olof Pal
me gjort stora insatser i fredens och det 
inte rnationell a samarbetets tjänst. 

Vid försöken att i de pågående rege
ringsförhandlingarna inom den Europe
iska unionen skapa en gemensam utri
kes- och säkerhetspolitik i fredens och 
det internationella samarbetets tecken 
har Sverige varit en av de stater som star
kast motsatt sig en fördjupning av detta 
samarbete. Sveriges regering har i för
handlingarna dogmatiskt hållit fast vid 
den traditionella neutra litetspolitiken 
och motsatt sig allt internationellt samar
bete, som innebär solidariska garantier 
för fred och säkerhet. 

Frågan ställer sig om inte tiden är 
inne för Sverige att återgå från neutrali
tet till solidaritet som ledstjärnan för 
Sveriges utrikespolitik? 

Redaktionen för Tidskrift i Sjöväsendet planerar 
att komma ut med ett extra nummer under 1998 
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Kompletta 
undervattens
system 

Erfarenheten sedan starten 191 O och fortsatt intensiv satsning på 
forskning och utveckling har gjort Bofors Underwater Systems till 
ett av de ledande företagen i världen inom undervattensteknik. 

Motala: Företagsledning, utveckling och tillverkning av tunga 
och lätta torpedsystem samt ledningssystem för torpeder och 
undervattensfarkoster. 

Linköping: Fjärrstyrda undervattensfarkoster för civilt 
och militärt bruk. 

Landskrona: Sjöminor, minröjsystem och sjunkbomber. 

Celsius 
BOFORS UNDERWATER 

SYSTEMS 

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

Korresponderande ledamoten 
JOHN B. HATIENDORF 

Professor John 8. Hal/endor( är professor i marinhistoria 
vid US. Naval War College i Newport, Rhode Island, USA 

Navies in the Modern World* 

Inträdesanförande hållet vid extra sammanträde med Kungl. Örlogsmannasäl/kapet i 
Stockho/m 24mars 1998 

One hundred years ago in 1898 the United States Navy won two important naval 
hattles in the Spanish-American War: The Battle of Manila Bay and the Battle of 
Santiago. During this war, the United States used tit navy to proJect military power 
abroad, often to dramatic effect. At that time, navies were preeminent symbols of 
national prowess and imperial ambition. In 1898, the army and the navy operated 
independent/y- even competitively- under separate departments of the government. 
In tlwse days, an historian, Rear Admiral Alfred Thayer Mahan, rose to farne with a 
series of books on the Influence of Sea Power which many, atthat time, regarded as 
providing a distinctive, theoretical foundation for the Nav y. 

Using his name, politicians and naval 
supporters throughout the world often 
justified building fleets with the lm·gest 
battleships, carrying the biggest g uns, and 
preparing for a elimaetic and decisive 
battle with a similar enemy fleet. Mahan, 
of course, was not the cause of all this, bu t 
only one, well-remembered emblem of 
that time. It was a period when the struc
ture of international relations, technolog
ical development, political and social 
views, all came together to create a dis
tinctive situation of imperial rivalry and 
national pride in which navies played a 
prominent role. 

A century later, navies function in a 
new context and have, themselves, 
changed. Compared to even fifty years 
ago, ships look different and have differ
ent propulsion systems; aircraft are faster 
and have a wider variety of capabilities. 
Naval weapons are much more accurate 
and more devastating, and communica
tion systems have changed in every imag
inable way. Each of us can now have ac
cess to global communications at home 
through the Internet, but navies have 
vastly more complex means to obtain, 
share, store, and sort information , and to 
present it to decision-makers at various 

*)En annan version av denna uppsats har tidigare publicerats i "Culturefront" (mars 1998) 
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levels of command. The art of navigation 
and our very understanding of "the way 
of a ship" have changed through the use 
of satellites and global positioning sys
tems. There has been a correspondingly 
fundamental change among sailors: the 
men and women serving in navies today 
are more sophisticated about science and 
better educated in technology. 

Nations around the world are faced 
with the challenge of developing ade
quate navalforcesand maintaining them 
while costs rise and budgets decrease. 
Within most governments, navies were 
once separate, autonomous entitles. They 
are no longer so today. Throughout the 
world, over the past half-century, minis
tries of detense have slowly unified ad
miralties and naval ministries with war 
departments, ministries of the army, and 
air ministries, together with the appropri
ate munitions and logistical support 
agencies. Moreover, naval officers have 
bad to learn to talk with colleagues in the 
other armed forces(to use the same oper
ational terms, to employ the same ap
proaches to planning and budgeting, and 
to share the same tax dollars. 

White this lengthy process of unifying 
arrned forces in occurring within nations, 
another process of integration is devel
oping across national borders. We once 
conceived of a navy entirely in terms of 
one country and its maritime cancerns, 
but today we are learning to think about 
navies operating as part of United Na
tions forces, regional alliances, or even ad 
hoc coalitions. Such joint undertakings 
involve not only differences in language, 
culture, and tradition , but also basic ap
proaches to solving practical problems 
and carrying out routine tasks. They of
ten require sharing certain proeectures 
and information that were once consid-
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ered state seCJ·ets. In recent years, howev
er, ships of various navies have, in fact, 
operated successfully together under 
United Nations command as weil as un
der NATO and other regional arrange
ments. During the Gulf War, in Somalia, 
in the Adriatic, and off Haiti such multi
lateral forces have emphasized the com
mon cancerns and natural ties that have 
Iong existed among sailors around the 
world. 

Some old ideas are rapidly disappear
ing.Among them are the traditional view 
that navies are a nation is "first Iine of de
fense," that a navy and its battle fleet ex
ist to fight a huge battle with a similar 
kind of enemy fleet, and that a navy is 
somehow always connected to the 
growth of imperial power. Naval purpos
es, in this view, are virtually inseparable 
from wartime potential. Today, however, 
there is increased emphasis upon the 
uses of power short of war, such as inter
national policing and diplomacy, and the 
actvancement of more broad ly conceived 
national maritime interests. A navy con
tinues, of course, to derive its strength for 
peacetime activities from its military po
tential, but navies have bad to adapt to 
the increasing diversity of these purpos
es. 

Large navies are becoming much 
smaller. In absolute number of ships, the 
U.S. Navy is less than forty percent of 
what it was in 1991, and the once-mighty 
Royal Navy is today one-tenth the size of 
the U.S. Navy. At the same time, small 
and medium-sized naval forces are pro
liferating. There are more countries in 
the world today, and there are more na
val forces. In 1946, the editor of Jane's 
Fighting Ships (the authoritative refer
ence work) Iisted fifty-two navies; m 
1996, the count was up to 166. 

The cost of maintaining a navy is so 
huge that it is reasonable to ask what a 
modern navy does. The answer begins 
with the recognition that navies not only 
operate in the national defense, but also 
serve to advance a nation 's objectives in 
maritime affairs, which encompass 
peacetime and civilian pursnits that take 
place in ports and harbors as weil as on 
the ocean, from fisbing to ship-building. 
Navies do not normally dominate in 
these activities, but they are fundamen
tally connected with the nature of sea
going forces, and need to understand 
themselves as part of a wider maritime 
strategy. 

Maritime strategy is a sub-set of 
grand strategy, touching on the whole 
range of a nation's activities and interests 
at sea, including: the safety and detense 
of mercantile trade at sea; fishing; the ex
ploitation, conservation, regulation, and 
defense of an exclusive economic zone at 
sea; coastal defense and the security of 
national borders; the protection of off
shore islands; plus regional and world
wide concerns relating to the mutual use 
of oceans, including the skies above and 
the lands below the seas. Maritime strate
gy, moreover, is not purely a naval pre
serve, but includes many functions of 
state power, including diplomacy. 

Because different nations have differ
ent interests, the i r uses of national power 
in the maritime environment must vary. 
Maritime states, contioental states, and 
coastal states each use and value navies 
for different functions, with some navies 
playing a relatively more important role 
in the exercise of national power than 
others. For maritime nations, the navy is 
traditionally the main arm in an offen
sive strategic stance oriented towards the 
open sea . Continental powers have main-

ly depended on armies and land-based 
air forces, using their navies to cample
ment and enhance the other arrned for
ces as part of a generally defensive stra
tegic stance. Traditionally, small states 
have had to rely on alliances, actjusting 
their own stances according to the capa
bilities of their l arge r partners. Y et, these 
traditional ideas are also changing. 

In wartime, of course, any nation will 
seek a degree of control at sea, in order 
to maintain its merchant shipping and 
fishing, to secure its coastline and off
shore resources, to move troops, and to 
support its air and land operations. But 
the manner in which a nation seeks this 
control and handles its naval forces has 
changed considerably since 1898, and es
pecially since World War II. Statistically, 
in world-wideterms of its usage, the most 
important naval weapon today is the mis
sile designed to sink enemy ships. By 
those same statistics less effective are tor
pedoes, mines, gunfire, or bombs from 
aircraft. The use of highly effective mis
silesin areas close to land creates a tacti 
cal en viranment for navies that reinforc
es a tendency in grand strategy towards 
the close in teraction of land, sea, and air 
forces. In the pas t fifty years, for example, 
the U.S. Navy has supported air and land 
operations, and has also carried out a va
riety of amphibious landings and coastal 
blockades. Recently, these traditional 
types of naval operations have come to 
be called "littoral warfare," and a re
newed emphasis has been placed on con
ducting military operations in coastal 
areas as joint-service operations. 

In 1898, the USS Oregon captured the 
imagination of the American people 
when she made a 14,700 mile voyage in 
67 days from San Francisco to join the 
fleet off Cub a and to earn furthe r distinc-
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tion in close baltie with the Spanish fleet 
off Santiago. An unparalleled technologi
cal achievement for a battleship, it was 
distinctly naval in character. Today, in the 
environment of littoral warfare, the dis
tinctions between armed services quickly 
bl ur , as all engage in complementary ac
tivities to achi eve a sh a red object. Today, 
high speed and maneuverability charac
terize naval operations. Fast, smal l ves
sels operating in coastal waters have the 
a bility to put much larger warships out of 
action. High-speed missiles can be 
Jaunched from extremely Iong distances 
with great effect. Amphibious assaults 
can be made with high-speed vessels that 
skim across the surface of the water, or 
with armed helicopters Jaunched from 
)arge ships offshore. 

Detecting such attacks has become 
increasingly important, as the range and 
power of weapons have increased. Today, 
some equipment can detect ships and air
craft thousands of miles away. lndeed, 
equipment that uses and analyzes the full 
electromagnetic spectrum has become as 
important in modern warfare as the elec
tronic devices that control and guide 
weapons. Responsible commanders in 
maritime areas depend upon the fast and 
reliable transmission of )arge amounts of 
data , a situation that provides another 
opportunity for manipulating, blocking, 
and interfering with an enemyfs essen tia! 
needs. The intensity and speed of modern 
operations have shifted emphasis from 
the divisions within military forces (army, 
n a vy, air force) to the general effective
ness of weapons and the means of eaun 
tering them. 

This change in the character of con
temporary naval warfare is paralleled by 
a targer shift in maritime interests that 
emphasizes coasta l regions. The Uni ted 
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Nations Conventian of the Law of th e 
Sea (1982) has now come into effect, af
ter being ratified by the majority of the 
world 's states. This development has 
granted coastal states specific rights and 
responsibilities in their offshore waters, 
including the extension of territo ri al seas 
to twelve nautical miles and the creation 
of an Exclusive Economic Zone of 200 
nautical miles. The responsibilities and 
rightsin theseareas in vol ve such matters 
as establishing artificial islands, conduc
ting maritime scientific research , and 
conserving the natural marine environ
ment (including fish and other exploita
ble natural underwater resources, on and 
under the conlinental shelf). 

This extension of nationaljurisdiction 
at sea has placed certain limi tations on 
the freedom that great naval powers 
have traditionally (and exclusive ly) exer
cised. In effect, i t has transferred some of 
their freedom to small and medium-sized 
coastal states, just at a time when off
shore resources are becoming increasing
ly important, both economically and po
litically. Of course, coastal states need ad
equate power to manage th eir responsi
bilities. This fact, combined with the ca
pabilities of modern naval weapons, has 
turned small and medium-sized navies 
in to major actors. The strength of smaller 
navies is enhanced even further as the 
world 's major naval powers reduce their 
size. Today, the world must tak e seriously 
an entirely new dimension in naval af
fairs: the sea power of coasta l sta tes. 

Coastal states have a fundamental in
terest in maintaining and carrying out 
the guid ing spirit of international law. 
This is particularly importatlt if they plan 
on going to war. By adhering to interna
tional law, they might hope to secure 
both popu lar domestic support and inte r-

national support for their positions, while 
possibly avoiding recriminations in the 
post-war period. Among other things, 
this means focusing their military and na
val forces on the enemy's armed forces, 
not the enemy's civilian sector. Following 
this policy, a coastal state wo u l d probably 
not want to initiate attacks on a belliger
ent's merchant shipping. Without a sea
go ing force, a coastal state can do rela
tively little harm to a major maritime 
power's merchant shipping anyway, and 
would probably suffer more from retatia
tory attacks on its own civilian maritime 
activities. The coastal state 's primary na
val objective in war will thus betodeter a 
naval attack from the enemy, by having 
forces tha t are effective enough to make 
such an attack too costly to risk. Should 
an attack be launched against it, howev
er, the coastal state's objectives would be 
to stop the attack, force the enemy from 
its waters, and prevent it from attaining 
its goals. lt is unnecessary for a coastal 
state to destroy an enemy's naval force 
when the primary object is merely to dis
able it. 

By exercising its sovereignty in the 
appropriate areas designated by interna
tion al law, a coastal state can advance its 
fundamental interest in avoiding military 
conflict. Maintaining a firm and consis
tent authority in the maritime Exclusive 
Economic Zones will help reduce con
flict among nations, preventing the prob
lems that arise when other nations uni
latera lly assume con trol of areas outside 
their own jurisdiction -or when an area 
is left in anarchic conditions. Internation
al law does not yet provide for all situa
ti ons; in the meantime, effective surveil
Jance and control of sea areas are posi
tive means to help control a crisis, and 
useful means to help avert war. 

H we look at t hese new developments 
from another perspective, however, they 
suggest new possibilities that could spark 
a crisis or even a war. As coasta l states 
expand their sovereignty across the open 
sea, they may create fr ietian with their 
neighbors, who may have conflicting in
terpretations of the facts or overlapping 
claims in a region. The new interest of 
coastal states in maintaining control in 
offshore areas also put themin potential 
opposition to !arge naval powers, who 
have traditionally maitHained the right of 
warships to pass on the high seas. This 
creates a potential problem for major 
maritime powers which would like to use 
their navies as direct adjuncts to diplo
macy. At th e very !east, i t moves a coastal 
statels naval forces futther offshore, into 
positions where a misunderstanding 
could more easily take place and create 
confiict. 

The recent rise in the use of multina
tional naval forces, however, suggests 
one possible antidate to the situation. 
While these forces are one very practical 
way to augment a nationfs limited re
sources, they rcquire close cooperation 
between the participating navies. This in
teraction builds understanding among 
nations, providing direct )inks of commu
nication and discussion. Through multi
lateral cooperation, neighboring navies 
in particular region can learn to join for
ces, sharing responsibility and costs for 
surveillance - and even for contt·ol - of 
maritime regions. The very process of ca
operation helps to prevent misunder
standing. It bui lds connections that can 
be essential to defusing a crisis. Thro ugh 
their naval connections, one side cou ld 
explain to another the rationale for ac
tions that might otherwise appear threat
ening. In the context of con temporary 
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sea power and sea control , multilateral 
cooperation can thus be a positive influ
ence by simultaneausly lowering defense 
costs and tensions. 

As we look towards th e future, inte r
national cooperation among naval forces 
is quickly becoming a common occur
rence, but it will never be possible for all 
navies to cooperale all of th e time on 
eve ry matte r. By using th e triple criteri a 
of shared va lues, geographical proximity, 
and shared interests, however, it is possi
ble to develop a plan of multinational na
val cooperation that includes both re
gional navies and distant navies with re
gional capabilities and local interests. 
The agenda fo r such cooperation can be 
nearly anything imaginable, but two key 
areas are preventive diplomacy and 
peacekeeping. In specific situations, 
neighboring navies sharing mutual val
ues and complementary inte rests could 
undertake such broad missions as pro
viding humanitarian assistance, making a 

show of force to stop a unive rsa ll y unac
ceptable action, proleeting sea and air 
traffic, contro lling armaments, enforcing 
demilitarization, policing manttme 
agreements (such as the U.N. Conventian 
on the La w of the Sea), or respanding to 
a mutual threat. 

Sea power and sea control are impor
tant facto rs in contemporary global af
fairs, just as th ey were in 1898. But the 
context in which they operate has 
changed greatly, thanks to the prolifera
tion of nava l forces, the expa nsion of 
maritime interests among coastal states, 
the very mobility of nava l forces, and 
their multidimensional capabilities. Na
vies themse lves have changed, and so 
have the ir primary tasks and potential 
missions. Today, the issues surrounding 
sea power and sea control continue to be 
im portant - and there is every indication 
th ey will become stillmore important in 
the future. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Vart är lednings- och ledningssystemutvecklingen på 
väg? 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde med Kungl. Örlogsmannasöl/skapet i 
Karlskrona26mars 1998 

Den oerhört snabba och revolutionerande tekniska utvecklingen inom elektronik 
och datorteknik möjliggör idag en uppbyggnad av informations~ystem, som inte var 
möjligför bara några år sedan. Härigenom har begreppet lednings~ystem kommit att 
hamna i fokus. Spaltkilometrar har skrivits om såväl den tekniska utvecklingen, som 
om de möjligheter och hot denna utgör. Debatten har kommit att vimla av modeord 
såsom informationsövertag, evolutionär utveckling och COTS. Ofta används orden 
utan någon djupare definition eller analys. Är det inte en gammal militär sanning 
att den som har bäst underrättelser och bästförstår att utnyttja dem har ett övertag? 
Är det inte så att en stor del av den militärtekniska utvecklingen varitjust evolutio
när, även om tidsperspektivet nu förändrats? Visst kan COTS i anskaffningsögon
blicket vara ekonomiskt fördelaktigt, men hur ser underhållsfilosofin och livstids
kostnaderna ut? 

Vad styr ledningssystem
utvecklingen 
Borde inte fokus i ledningssystemutveck
lingen flyttas till en mer konkret nivå? 
Trots diskussioner om informationskrigfö
ring, trots visioner om en framtid med såväl 
hackers som med virus, och trots högtfly
gande samordningsambitioner ske r ju en 
omfattande utveckling av ledningssystem i 
Marinen just nu. Sker den här utveck lingen 

på taktikernas eller teknikernas villkor? 
Definitionen av ledningssystem om

fatta r idag såvä l teknik, som organisa
tion , persona l och dokt rine r. Bör då inte 
dessa områden utveck las parallellt? Mo
dern a informationssystem framtages ofta 
som Verksamhets Baserade System 
(VBS), vilket rimligen förutsätter äve n 
en verksamhetsbaserad organisationsut
veck ling. Just nu möter dagens tekniska 
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system gårdagens organisation. Det är 
också väsentligt att moderniseringen av 
våra doktriner forceras, och att utform
ningen av reglementen etc, speglar det 
arbetssätt som förutsätts vid den övriga 
ledningssystemutvecklingen. Självklart 
bör taktiken vara styrande för lednings
systemutvecklingen, och de tekniska 
stödsystemen utformas att just stödja 
taktiken. Detta till trots sker ändå den 
huvudsakliga utvecklingen inom det tek
niska området. De tekniska möjligheter
na blir dänned styrande för vad som är 
taktiskt möjligt. Dessutom förvärras si
tuationen ytterligare om taktikutveck
lingen, i det här läget, inte anpassas till de 
tekniska förutsättningarna. 

Beslutsstöd och 
informationsbehov 
I ett ledningssystem ingår oftast någon 
form av beslutsstöd. Denna funktion ut
görs då av ett informationssystem, med 
uppgift att insamla, bearbeta och presen
tera information på ett sådant sätt att of
ficeren lättare kan fatta ett riktigt beslut. 
Detta är inte helt trivialt. En vanlig upp
fattning är att ju mer information som 
finns tillgänglig desto bättre beslut. Själ
va begreppet informationsövertag styr
ker också denna uppfattning. Tekniken 
medger också att mycket stora mängder 
information lagras och presenteras. Men 
det är inte givit att mycket information är 
den bästa grunden för ett riktigt beslut. 
Människan har en begränsad förmåga att 
selektera och utnyttja information. 

Det är uppenbart att vi måste stä lla 
vissa krav på den information som ett in
formationssystem tillhandahåller. För 
det första måste informationen vara rele
vant, för det andra måste den vara kor-
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rekt och för det tredje måste den vara 
nödvändig. Observera att bara för att in
formationen är relevant och korrekt, så 
behöver den inte vara nödvändig. Ofta 
utnyttjas bara en begränsad del av en in
formationsmängd då ett beslut fattas. 
Genom att presentera information som 
inte är nödvändig riskeras ett infonna
tionsöverflöd, där väsentliga fakta riske
rar att dränkas. Den som har tillgång till 
onödig information kan också lockas att 
utnyttja den (man letar under lampan .. . ) , 
med resu ltatet att tid ägnas åt fel uppgift 
och att avsaknaden av väsentligare infor
mation inte uppmärksammas. 

Ett kanske annorlunda, men intressant 
exempel på informationsöverflöd är ut
nyttjandet av elektronisk kartpresenta
tion, där gårdagens enkla karta uppbyggd 
av ett fåtal linjer mot en enfärgad bak
grund har ersatts av dagens färgglada och 
detaljrika kartor. Om uppgiften t.ex. är att 
följa ett rörligt luftmål, är risken uppenbar 
att den detaljrika bakgrundskartan för
svårar detta . Därmed inte sagt att det inte 
finns många tillämpningar där detaljerad 
kartinformation är både relevant och 
nödvändig. Det är väsentligt att informa
tion är korrekt , men samtidigt är detta ett 
relativt begrepp. Informationens kvalitet 
måste relateras till såväl källa som tid
punkt. Särskild uppmärksamhet måste äg
nas information som förädlas eller för
medlas i flera steg. Såväl vid navigation 
som presentation av mållägen korreleras 
ofta information från flera källor. Om så
dan filtrerad information okritiskt utnytt
jas lösryckt, riskeras en successiv degene
rering av informationskvaliteten. Obser
veras bör också att vid digital presenta
tion ges en skenbar känsla av korrekthet, 
något bra sätt att presentera kvalitets
märkt information saknas. 

En officers skicklighet torde bl.a. lig
ga i att kunna hantera det osäkra , att 
kunna fatta beslut och leda under osä
kerhet. Risken finns att ledningssystemet 
bara stöder beslut där tillräcklig informa
tion och säkerhet finns. l förlängningen 
blir då beslut och åtgärder förutsebara. I 
vissa tidskritiska tillämpningar kan det 
finnas skäl att försöka automatisera be
slutsfattandet. Exempel på detta finns 
bl. a. i signalspanings- och luftförsvarssys
tem, där systemen verkar autonomt med 
hjälp av i förväg känd information, lag
rad i särskilda bibliotek. Tillgången till 
korrekt information är här helt avgöran
de för systemets funktion. Det är därför 
utomordentligt väsentligt att uppbyggna
den och vidmakthållandel av dessa bibli
otek verkligen kommer till stånd. 

Ledning och ledningssystem 
Ledning av förband och verksamhet 
handlar inte bara om att fatta beslut. Ett 
ledningssystem bör alltså, utöver att till
handahålla ett beslutsstöd, också inne
hålla funktioner som underlättar såväl 
planering som utövandet av den faktiska 
ledningen. Det är uppenbart att lednings
systemet måste avlasta officeren, så att 
tillräcklig tid skapas för att verkligen 
leda förband och verksamhet. l verklig
heten finns en risk att själva användan
det av ledningssystemet slukar all tid och 
uppmärksamhet. Om den som är satt att 
leda en verksamhet också blir sin egen 
plattare, sekreterare och signalman, tar 
detta naturligtvis tid i anspråk. 

Hur beroende får officeren bli av led
ningssystemet? Kan officeren lämna sin 
plats vid terminalen utan att verksamhe
ten därför spårar ur? Kan officeren vid
taga åtgärder som inte stöds av systemet, 
eller riskerar han att bli handlingsförla-

mad? (Hört på banken: "Nej det går inte 
att överföra pengar till det kontot , vår 
dator fungerar inte så"). 

Samtidigt som ledningssystemet ut
gör ett stöd , måste utrymme finnas för 
mänskliga egenskaper som kreativitet , 
intuition , känslor och förmåga till ab
straktion och syntes. Det är ingen tillfäl
lighet att vi har ord som krigskonst och 
operationskonst Att nå framgång kan 
också handla om att kunna fatta irratio
nella beslut. Om allt kan beräknas, så kan 
fienden också beräkna det! Ledning av 
förband och verksamhet innebär också 
att få människor med sig. Att leda hand
lar därför också om att engagera, entusi
asmera, vinna förtroende, föregå med 
gott exempel och visa empati. För detta 
finns det ingen symbol att klicka på i led
ningssystemet! 

Officeren i ledningssystemet 
Utvecklingen av militära ledningssystem 
har i många avseenden skett på tekni
kens villkor. Det är väsentligt att taktik
utvecklingen och uppgiften att leda för
band och verksamhet åter kommer i fo
kus. 

Det finns en utbredd uppfattning att 
framtidens officer kommer att var bättre 
rustad att verka i en modern ledningssys
temmiljö. Detta är en sanning med modi
fikation. Det är säkert riktigt att de kom
mande generationerna har en större da
tormognad och lättare kan ta till sig tek
niken i moderna system. Men att spela 
datorspel är inte detsamma som att leda 
förband och verksamhet. Samtidigt som 
resurser alltså måste satsas på utbildning 
i att handha våra moderna tekniska sys
tem, måste också ledarskapet och förmå
gan till kreativt tänkande i en föränderlig 
omvärld säkerställas. Det är alltså inte i 
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Marinen i det tjugoförsta århundradet- FMI 2020 

Inträdesanförande hål/el vid sammanfriide m ed Kungl. Örlogsmannasällskapet 1 

Srockholm 16 april 1998 

Rubriken syftar till att fokusera tankar och visioner för Marinens utveckling med 
koppling till Överbefälhavarens perspektivplanerapporter "Försvarsmaktside 2020 
(FMI 2020). En ny inriktningför Försvarsmakten som helhet kräver ny debatt kring 
marina visioner. Med en grund i F MI-dokumenten finns nu nya möjligheter att se 
Marinens utveckling i ett bredare perspektiv än tidigare. 

Bakgrund 
l juli 1997 utgavs den första perspektiv
planerapporten i den num era kontinuer
liga processen . Årligen kommer en per
spektivrapport att utarbetas, som löpan
de analyserar omvärldsutveckling, säker
hetspolitisk vilja , teknikutveckling och 
möjliga utvecklingsriktningar för [ramti
da försvarsmaktsstrukture r. E tt antal 
ide bilder utarbetas som strukture lla möj
ligheter med ökad Eördjupningsgrad in
för försvarsbeslute t och/e ll er kontrollsta
tion e r. Syftet med den e ttåriga processen 
är att ÖB ständigt skall ha unde rlag för 
fram tidsfrågor. 

Dagens snabba omvärldsutveckling 
kräver en löpande framtidsanalys och en 
härtill kopplad försva rsmaktsvision. Be
hovet av en en långsiktig vision har visat 

sig vara mycket stort , inte minst i dagar 
när den ekonomiska pressen är stor och 
behove t av kra ftfulla åtgärder är påtag
ligt. Vi står idag, redan ett år efter det se
naste försvarsbeslutet, inför en situation 
som kräver en omfattande om- och lit
vecklingsinriktning mot en ny typ av för
svarsmakt. 

E n utvecklingsväg från ett invasions
inriktat försva r mot ett framtida försvar 
med hög anpassningsförmåga. En för
svarsmakt som skall kunna utgöra e tt 
mer fl exibe lt och e fte rfrågat instrument 
för att kunna stödj a vår säkerhetspoliti s
ka vilja. En försvarsmakt som skall kun
na agera aktivt i förebyggande verksam
heter. Detta för att bidra till en utvecklad 
stabilitet i närområdet och också för att 
kunna bidra i ökad utsträckning till 
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Utveckling av Försvarsmakten 
Imorgon 

• Vidgad tolkning av 
hot & risker samt VA 

• Konfliktförebyggande 
• lnt. insatser i samverkan 
• lnteroperabilitet 

Begr interoperabilitet • Nytt mob- & ber. system 

fredsfrämjande och konfliktförebyggan
de insatser i internationell samverkan. 

En ny försvarsmakt som skall kunna 
svara mot de behov av militär förmåga 
som föreligger "för stunden", med för
måga att kunna utvecklas mot ökad för
måga i alla försvarsmaktsuppgifterna. 
Detta kräver en framsynth e t i bedöm
ning av vad som kan bli konsekvenser av 
den " breddade hot- och riskbilden ", 
konsekvenser av teknik- och samhällsut
veckling och inte minst konsekvenserna 
av en ny säkerhetspolitisk vilja. En säker
hetspolitisk vilja som i allt tydligare for
muleringar tar fasta på ett ökat interna
tionellt engagemang. En vi lj a som kräver 
uppbackning av en flexibel och hand
lingskraftig försvarsmakt. 

Vägen mot framtiden är idag utsta
kad genom ÖB ställningstagande för 
FM-visionen i FMI 2020 och den hitin 
tillsvarande konkretiseringen. Den över
gripande inriktningen är att vi snarast 
ska ll påbörja ett utvecklingsarbete som 
leeler till en FM med operativa interope-
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rabla insatsstyrkor och nationella 
skyddsstyrkor som en integrerad del i ett 
vidareutvecklat totalförsvar. Internatio
nella insatser och aktivt konriktförebyg
gande utnyttjande i fred blir kärnverk
samheter. 

Hur påverkas den marina utveckling 
av vägen mot det nya anpassningsförsva
ret? Vilken marin behöver nationen ha i 
framtiden? Behovet är stort av marina 
visioner och debatt därom, inte bara in
för ett möjligt tidigarelagt nästa försvars
beslut utan också kontinuerligt. Det är 
tydligt att nya möjlighete r finns för mari
tim debatt genom den kommande ut
vecklingen av vårt framtida försvar. För
svarsmaktsvisionen 2020 innehåller en 
sådan potential. Visioner måste dock 
skapas, debatte ras och framhållas på ett 
sätt som med tydlighet visar vilja att 
anamma morgondagens utmaningar. För 
en liten organisation -som marinen - lig
ger en styrka i begränsade förbandsvoly
mer i tider av nydaning. Det går avsevärt 
snabbare att ta fram nya och anpassade 

strukturer och profiler än i jämförelse 
med volymstunga delar av försvarsmak
ten. Det handlar nu om vilja att sjä lv ta ut 
framtidsstegen. 

Följande skrift vill peka på förhållan
den som lägger goda grunder för att ska
pa och utveckla visioner. För att få bär
kraft i visionernas bas är det viktigt att ha 
en god uppfattning om budskapen i per
spektivstudierna och den av ÖB fastlag
da försvarsmaktsvisionen . Som inledning 
sammanfattas dessa grunder. Vidare be
skrivs en omvärldsutveckling kopplad till 
elen bredare hot- och riskbilclen. Från 
detta beskrivs morgondagens behov av 
marina förmågor. Avslutningsvis anläggs 
konturerna för en ny marin vision - ny 
svensk insatsmarin -En debattgrund att 
utveckla. En utmaning att anta för alla 
med vilja till nydaning och framtidstro. 

FMI 2020, kontinuerligt 
PerParbete och kontinuerlig 
visionsbas 
Första rapporten (PerP 96-97) 
Syftet med den nya perspektivplanepro
cessen är från och med 1998, att årligen 
ge framtidsunderlag till statsmakterna 
samt att ÖB löpande skall ha en uppela
terad framtidsvision i tj ugoårsperspekti
vet och en målbild i tioårshorisonten. 
Detta innebär att framtidsfrågorn a nu lö
pande hamnar i focus. Visioner och mål
bilder kommer nu löpande att kunna 
prövas. 

Det nya med den första rapporten 
(med namnet FMI 2020- försvarsmakts
ide 2020) var att försvarsmakten redan 
efter ett halvt år efter ett försvarsbeslut 
hade ett utkast till en ny vision på 20 års 
sikt. I och med de utta lade svårigheterna 
att prognostisera framtiden på lång sikt 
utnyttjas en " idestyrd metod " grundad 

på en analys av vad vår säkerhetspolitis
ka vi lj a och ambition innebär. 

Såtillvida ligger en grund i vad vi upp
fattar att statsmakterna kräver av FM för 
att kunna stödja nationens säkerhetspoli
tiska "vilj a" . Vi går därmed från en hot
bildsstyrd , till en "vilje-styrd" planering. 
Från en bred omvärldsanalys inklude
rande teknisk utveckling presenterades 
tre "fä lt" av olika omvärldsutvecklingar, 
prolongering- ökning- minskning av mi
litära hot mot nationen. I alla av dessa tre 
fält inbegrips numera "nya och annor
lunda" hot och risker (vid sidan av de 
konventionella mellanstatliga militära 
hoten i vårt närområde). Med " militära 
hot" skall uppfattas mellanstatliga mili
tära styrkor av sådan omfattning som 
kan - om politisk vi lj a finns - utgöra hot 
mot nationens intressen och existens. 

Konsekvenserna av den "breddade 
hotbilden " blir att skarpa gränser mellan 
militära och icke-militära hot blir allt 
svårare att dra. Det innebär också att fö
rebyggande åtgärder mot en mängd hot 
och risker blir allt mer centrala i framti
den. Det kan också innebära att vi får an
sätta nya synsätt på organisatoriska in
delningar för att effektivt kunna bemäs
tra svårupptäckbara hot från en ökande 
mängd aktörer (nationella, transnatio
nella, illegala och tom enskilda individer 
i ett globalt perspektiv) . 

Utkast till sk idebilder i tjugoårshori
sonten (principiella ideer om hur framti
da FM ska ll agera och organiseras och 
utnyttjas) samt en sammanfattande för
svarsmaktsvision avslutar den första per
spektivplanerapporten. Kärnan i för
svarsmaktsvisionen utgörs av operativa 
insatsstyrkor och nationella skyddsstyr
kor (med ökad integration i elen framtida 
totalförsvarsstrukturen). 

Förmåga till att agera förebyggande 
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och konfliktdämpande nationellt och in
ternationellt tillsammans med andra na
tioner är grundkomponenter. Insatstyr
korna skall kunna "behovssam mansät
tas" på ett flexibelt sätt. Sammansatta 
strids-/insatsgrupper ned till taktisk nivå 
kommer att krävas i framtiden - också 
med civila inslag. Färre stridskrafter med 
ökad bekämpningsräckvidd och autono
milet sätts samman och leds "behovs
sammansatt" av skräddarsydda staber/ 
ledningsteam. Rörliga operativa led
ningsstaber skall utvecklas från dagens 
milostaber, flygkommando, mm·inkom
mando och fördelningsstaber. 

Anpassningsförmågan måste också 
ses i e tt vidare perspektiv - det handlar 
om att kunna anpassa försvarsmakten 
mot aktuella behov av förmågor i alfa 
fyra försvarsmaktsuppgifterna (försvar 
mot väpnade angrepp, hävdande av terri
toriell integritet , internationella insatser 
och stöd till samhället). Uppgiftsindel
ningar som blir allt svårare att strikt av
gränsa från varandra. Väpnade angrepp i 
framtiden kommer att kunna uppstå ur 
en inte rnationell insats, väpnade strider 
kommer att kunna härhöra ur kränk
ningar av den territoriella integriteten 
m.m. En ensidig anpassning mot ett inva
sionsförsvar är en förlegad och otillräck
lig tanke. 

Väpnade angrepp i form av traditionel
la kust/gränsinvasioner syns vara mindre 
troliga angreppsmetoder i det framtida 
kriget. Dolda angrepp med !T-relaterade 
insatser, snabbrörliga mindre insatsför
band över ett avsevärt vidgat operations
rum och mycket långräckviddiga vapen
system bedöms utgöra hörnstena r i fram
tidens strider. Detta samtidigt som vi 
måste kunna agera i lågkonfliktscenario 
och "Bosn ien-liknande" insatser typ da
gens. Därmed framgår tanken på att vara 
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förebyggand e - stabiliserande- och i fler
nationell samverkan kunna bidra till fred 
och trygghet i vårt närområde och i Eu
ropa som nödvändig. Grunden för en vi
sionär utveckling- en kompassriktning -
finns därmed fastlagd av ÖB. 

En första byggsten (grunden) är lagd 
för framtidens försvarsmakt och för näs
ta försvarsbeslut Behovet av att " alltid" 
ha en framtidsuppfattnin g har visat sig 
tydligt. Försvarsmaktens ekonomiska 
läge och närheten till kontrollstationen 
ställer nu krav som tydligt prövar den 
kontinuerliga PerP-processens hållbar
het. 

Andra rapporten (PerP 97-98) 
Från grunder i FMI 2020 har arbetet gått 
vidare med rapport två. Här utvecklas 
omvärldsanalysen bia genom att närma
re se på vårt närområde där Östersjöre
gionen kommer i focus. Utöver säker
hetspolitiska bedömningar måste också 
samhällsutvecklingen i sig analyseras. 
Hur ser samhället ut 2020? Vid sidan om 
teknikutveckling (givetvis med !T-ut
vecklingen i centrum) måste vi analysera 
människan i det framtida samhället och i 
FM. Vilka synsätt och behov styr framti
dens människor - vilka vill arbeta i FM? 
Central frågor som berör alla. Vilka för
mågor behöver vi i framtiden? Vilka har 
vi och vilka bör vi skaffa oss? FMI 2020 
rapport 2 vidgar analysen av den bredare 
hot- och riskbilden. En viktig slutsats är 
här att mili tär förmåga kommer att krä
vas mot nya framtida aktö rer. Även icke
statliga sådana kommer i en ökad ut
sträckning att kunna ha tillgång till 
mycket farliga vapen. 

Rapporten utvecklar en mängd struk
turutkast-allt i syfte att nu löpande kun
na spela, variera och värdera olika kon
cept. Avslutningsvis anges ett målbilds-

perspektiv 2010 som skall utgöra den fi
nare kompassriktningen för den stun
dande ominriktningen. Målet ä r nu en 
handlingsfrihetsstruktur med ökad inter
nationell förm åga för flernationella in
satser och som också bättre kan utgöra 
ett rent nationellt säkerhetspolitiskt red
skap för att hävda vilja. 

De tunga konsekvenserna av den för
ändrade omvärlden, ny teknik och en 
helt ny säkerhetspolitik vilja är att vi nu 
kontinuerligt måste analysera, omvärde
ra, pröva och utveckl a vår kommande 
försvarsmakt. Ur marin synvinkel upp
står därmed en ny debattgrund . Det är 
nu som de, under invasionsförsva rets da
gar, undanträngda maritima grundfrå
gorna kan och måste lyftas fram. Diskus
sioner om havets betyde lse för gamla och 
nya aktörer blir också av ett vidare in
tresse än bara för marinens personal. Det 
handlar inte längre om vi skall agera 
framskjutet öster om Gotland eller om 
det är säkrare att vänta skärgårdsnära i 
kustbandet. Frågan är istället hur vi vill, 
kan och bör uttnyttja havet som arena 
för förebyggand e insatser och konflikt
dämpande verksamheter Vi har nu fått 
en nytt utgångsläge för maritim debatt. 
Detta ett drygt halvår efter FMI 2020 
rapport l. Såtillvida kan man påstå att 
PerP-processen lyckats med att lyfta 
blicken , också för en ny tid av maritim 
debatt. 

Konsekvenser av FMI2020- rappor
terna. 
Vi har i och med det lugna säkerh etspoli
tiska läget nu en unik chans att ta "ett ut
vecklingssprång" mot framtidens behov. 
Det innebär möjli gheter att nu forma 
och pröva - öva - nya ide r och taktiska 
principer. Detta samtidigt som vi succes
sivt ökar vår interna ti one lla förmåga. 

Det handlar nu om att våga släppa tradi
tionens bojor och öva tillsammans på nya 
sätt. Det är grunden för " behovssam
mansatta operativa insa tsstyrkor" . Något 
som marinen har " i blodet" sedan ubåts
skyddsårens intensiva insatsutvecklingar 
och som är ett av kärnbudskapen i stu
dien MarinTaktik 2000. 

Vi står inför frågor och möjligheter av 
en he lt annan karaktär än vad vi varit 
vana vid. Behov finns tydligt av en ökad 
militär-civil samordnin gsförmåga vid in
ternatione lla insatser. Behov finns av att 
öka förmågan till ledningskrigföring i 
dess vidaste bemärkelse. Behovet av 
"omvärldsuppfattning" (informations/ 
underrättelsetjänst) mot hot/risker som 
inte "syns" och som kräver lokal detalj
kunskap som oftast bara kan fås genom 
mänskliga kontakter är uppenbart. En 
insikt som ofta måste påtalas i vår annars 
ofta teknikfocuserade bild av tekniska 
sensorer i rymden och luften "som ser 
allt" . Bebovet att kunna ha "omvärlds
uppfattning" i UV-medial är en central 
marin förm åga definitivt efterfrågad ock
så 2020- troligen än mer än tidigare. 

Bebovet av mycket långräckviddiga 
vapensystem i all a medier är uttalad. Här 
måste framtida "system av system" ut
vecklas med vapenkoncept som kan bä
ras av de flesta av våra kvalificerade 
plattformar. Stuclier av " människan i den 
framtida insatsm iljön " och annorlunda/ 
okonventionella utvecklingsvägar för 
kvalificerade specialförband är viktiga. 
En fördjupad analys av "den breddade 
hot/riskbilcle n" och konsekvenser därav 
krävs. Vad innebä r egentligen "väpnade 
angrepp" i framtiden? 

Sammantaget ger FMI-rapporterna 
en bas och ett antal vidare byggstenar på 
vägen mot framticlen i det långa tidsper
spektivet, men också klara grunder för 
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de nu närliggande behoven av ominrikt
ningsarbete. Per P-rapporter, studier som 
MarinTaktik 2000 och den pågående stu
dien Marina strukturer 2025 har dock 
alla en gemensam svaghet. Utan en om
fattande informationsspridning och de
batt blir ideer och visioner, just inte mer. 
Kungliga Örlogsmannasällskapet kom
mer här att kunna få en än viktigare roll 
som budskapsförmedlare och debattspri
dare. 

Omvärldsutveckling, risker 
och hot i framtidens samhälle 
Vilka påverkanfaktorer finns och kan bli 
relevanta i morgondagens insatsmiljöer? 
Hur påverkar detta det vidare visions
skapandet? Hur påverkar det vår "vilja" 
att utveckla marina resurser? 

Inledningsvis finns det anledning att 
kommentera de "nya " karaktärer av hot 
och risker som framträder i morgonda
gens omvärld. Utvecklingen av teknik och 
då särskilt rörande möjligheter att tilläm
pa informationskrigföring och utnyttja 
mycket långräckviddiga vapensystem 
innebär nya hotscenarior. Utvecklingen 
kommer att medföra ett avsevärt ökat an
tal aktörer (nationella och individuella, le
gala och illegala) som kan komma att be
sitta mycket farliga och långräckviddiga 
vapensystem. Detta innebär att nya och 
oväntade " motståndare" vid sidan av tra
ditionella militära aktörer kan finnas. 
leke-militära aktörer som har tillgång till 
kvalificerad militär utrustning! 

Detta kan leda till en förändrad de
batt om vilka säkerhetspolitiska lösning
ar som i framtiden är nödvändiga. En hot 
och riskutveckling som skär tvärs genom 
nationalstaters gränser och som blir av 
transnationell och transregional karaktär 
(och i vissa fall global karaktär) låter sig 
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inte längre hanteras eller betvingas av 
enstaka nationers motdrag. f-Iolen och 
riskerna är på väg att utvecklas i sådan 
riktning att flernationell samverkan är en 
förutsättning för au kunna bemästra de
samma. 

En samverkan som säkert kommer 
att kunna etableras på flera olika sätt 
inom Europa, mellan vissa nationer för 
kortare eller längre tid och med olika 
grader av tvingande avtal mellan natio
ner. Samtidigt ligger vetskapen i botten 
att samverkansformer och olika fonner 
av allianser över tiden är att betrakta 
som tillfälliga lösningar som snabbt kan 
förändras. I botten måste en nation ha en 
egen tillräcklig förmåga för att skydda 
sina vitala intressen. 

Vilja, hot och risker i ett 
bredare maritimt perspektiv 
Som en central del av de rent politiska 
behoven av försvarsmakten som "stabi
listator" i en instabil omvärldsmiljö med 
en mängd nya och varierande (mot) ak
törer ligger kraven och behoven på att 
kunna hävda våra maritima intressen. 
Vilka dessa är i ett 20 årsperspektiv är 
inte självklart de samma som idag. Dock 
kan vi utgå från att många av dagens ma
ritima intressen ligger kvar. De kan dock 
ha utvecklats. 

Utgångspunkt för det maritima områ
dets betydelse ligger i att det är det om
råde som starkast ligger i focus för att 
möjliggöra en påtaglig ökad handelsmäs
sig europeisk integration (utifrån redan 
befintlig infrastruktur och allt hårdare 
miljökrav). Det är sjöfart som är den do
minerande funktionen för "volymtrans
porter". Så kommer det också att vara i 
perspektivet 2020. Betydelsen av att sä
kert kunna utnyttja det "fria havet" ut-

gör därför ett internationellt och natio
nellt vitalt intresse. Detta såväl i ett sä
kerhetspolitiskt som ett handelsmässigt 
och ekonomiskt perspektiv. Framtida 
handelsförbindelsers beroende av säker 
sjöfart utgör en väsentlig del i den euro
peiska integrationen, integrationen med 
Ryssland och överhuvudtaget den globa
la ekonomiska utvecklingen. 

Den känsliga Östersjöregionen kom
mer här i focus. I Östersjön möts ett antal 
skilda intressen som är av politisk natur 
med tyngd i olika aktörers vilja och be
hov att kunna utnyttja havet som han
delsled. Handel och sjötransporter kom
mer troligen att öka avsevärt i Östersjön 
i en fortsatt gynnsam utveckling i vårt 
närområde. Behov finns också att kunna 
utnyttja havet för att markera politisk 
ståndpunkt och ambition. Detta är sär
skilt uttalat för Ryssland som nu är mari
timt undanträngt i Östersjön (liksom lan
det varit i ett historiskt perspektiv). 

Våra maritima intressen är därmed 
ett utpräglat totalförsvarsområde med 
starka kopplingar till nationens möjlig
heter att utveckla och bibehålla "väl
stånd" (ekonomi - handel -generell inte
gration inom den europiska regionen i 
allmänhet, och i Östersjöregionen i syn
nerhet). 

Vi kan se en utveckling där global och 
regional handel och ekonomi i flera avse
ende kräver säker och välkontrollerade 
sjöfart. Vi kan se en utveckling där flera 
svårdetekterade aktörer kan utöva oöns
kat inflytande mot sådan maritim verk
samhet. Störningar i denna utökade ma
ritima "normalbild" av handel och inte
gration kan påverka närområdets stabili
tet. Detta i sin tur kan leda till mellan
statliga påfrestningar som också i ett 
fortsatt förlopp kan utlösa väpnade ak
tioner. 

ÖB bedömning är att framtida krig 
(runt 2020) av fler skäl inte kommer att 
återfå karaktär av " klassisk invasion" 
med militärt invasionstonnage som för
flyttar massarmeer från kust till kust eller 
över landgräns. Betvingelsemetoderna 
kommer att ändras och istället utgå från 
kombinationer av ekonomisk krigföring, 
informationskrigföring, okonventionella 
metoder och långräckviddiga bekämp
ningssystem. 

Specialtrupp och avancerande flyg/ 
rymd-stridskrafter bildar en operativ 
kärna för strategisk rörlighet i ett vidgat 
operationsrum. Snabba omdispositioner 
av insatstyrkor som genomför skenföre
tag, funktionella angrepp, vilseledning 
m.m. Truppinsa tser kan i detta förlopp 
insättas i snabba pnnktangrepp t.ex. i an
slutning till befolkningscentra och vitala 
funktioner. Det handlar här inte om en 
klassisk invasion. Efter att nationens vilja 
till fortsatt kamp kollapsat kan dock en 
form av kontrollstyrkor tilltransporteras 
för vidare bevakning- ockupation-. 

I detta perspektiv utgör överrask
ningen (som alltid förvisso) en än mer 
central förutsättning. Hur påverkar en 
nya maritim Östersjömotorväg möjlighe
ter till överraskning inom ramen för "det 
nya kriget"? Ställt i kombination med att 
endast mindre truppstrukturer erfordras 
i nätverk med långräckviddiga vapen, 
måste alla typer av " normalbildens" 
transportsystem värderas. 

Ovanstående förhållande måste dock 
sättas i sitt perspektiv av dennya omvärl
den som i en förhoppningsvis fortsatt eu
ropeisk integrering inkluderande Ryss
land, vidgar de maritima intressena och 
därmed också aktörers behov och utnytt
jande av marina maktmedel. 

Vid sidan av "försvarseffekt" börjar 
nu militär förmåga för många nationer 
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att tillmätas ökad betydelse för att ge in
flytande i vid mening. Såväl för att kunna 
bidra till internationell krishantering 
med efterfrågade resurser som för att ut
nyttjas som rent fysiskt bevis på förmåga 
att kunna hävda vilja. Ett fredstida ut
nyttjande av militära resurser som poli
tiska instrument. En form av att "krigets 
resurser" utnyttjas som fortsättningen på 
politiken utan att det är krig. Marina re
surser hamnar här i focus. 

Det finns nu anledning att se marina 
resurser i ett bredare perspektiv än som 
främst en del i ett invasionsförsvar eller i 
en invasionskrigsmak t. Vi kan konstatera 
att under överskådlig framtid är Ryss
lands främsta militära möjlighet att mar
kera vilja i Östersjön, att utöka sina mari
na PFF-ambitioner med örlogsfartyg. En 
möjlighet för Ryssland att framdeles 
kunna projicera makt globalt (med ut
hållighet i vissa regioner utan att provo
cerande behöva vistas på någon nations 
eget territorium) är att utveckla en an 
passad amfibieprofil med stor rörlighet. 
Sådan utveckling möjliggör både Öster
sjöpotential och viss global profil med 
samma styrkekoncept. Marin utveckling 
framgent torde betingas av politisk am bi
tian och signal behov, som en konsekvens 
av den allt viktigare globala och regiona
la handelsintegrationen - och de fortsatt 
ökande globala negativa trenderna. Ma
rin klassisk förmåga att kunna utgöra 
.flexibla säkerhetspolitiska redskap för 
"viljemarkering" och för sjöfartsinfluen
ser (skydd- hot) ökar i betydelse i det tju
goförsta århundradet. 

Konsekvenser för militära resurser 
blir här behov av förmågor för att kunna 
_f(jrebygga och motverka i ett ökat 
spektra av hot och risker. Att etablera 
förmåga att kunna verka i det vi kallar 
"låg-konflikt-scenarier" (Low-lntesity 
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Conflicts) med därtill utvecklade krav på 
behovsanpassad militär - civila insatser 
blir en nödvändig utveckling. 

Konsekvenser för 
Försvarsmakten och marinen 
Att vara konfliktförebyggande blir fram
tidens nyckelförmåga för vår försvars
makt. Detta kräver förmåga till uthållig 
närvaro med resurser som i sig inte upp
fattas som "eskalerande" i ett mellan
statligt perspektiv men genom sitt sys
temsammanhang (ingående i en struktur 
med avskräckade vapenmakt, ev på dis
tans, och vilja/sanktion att utnyttjas) in
ger respekt och avskräcker aktuella mot
parter från vidare våldsutnyttjande. Ma
rinen är här en given aktör på den framti
da stabilitetsskapande arenan. 

För att kunna bidra till "stabilitet" i 
vårt närområde, och att kunna utgöra ett 
flexibelt redskap för internationella be
hov bör följande faktorer analyseras vi
dare för den framtida försvarsmaktsvi
sion; 
~ En ny maritim normalbild i Östersjö

regionen 
~ En ny syn på militära resurser som 

redskap för politisk influens 
~ Nya hot och risker mot maritim verk

samhet i ett brett perspektiv 
Internationella och klassiska motiv 
för sjögående och amfibisk förmåga 
(att kunna projicera makt/influens 
flexibelt från internationellt fritt hav). 

Uppgiften att hävda territoriell integritet 
kommer att bli mer komplex nästa sekel. 
Kombinationen av ökad handel, ökade 
sjötransporter och ökande internationell 
kriminalitet medför ökade krav på upp
följning. En uppföljning som måste bestå 
av ett nätverk med såväl sjö- , luft- som 
markbundna komponenter. Detta ställer 

En flerdimensionell 
-l, struktur (människor &teknik 

, för nödvändig 
ST ABILITET i närområdet 

', 
' 
~ Förhandlingar., 

\Integrerad 
'nlil-civ hot
ri~kinsikt 

verka 
neutral plats 

ÖVERVAKNING-- __ 
ammarbete 

också krav på integration med kustbe
vakningen redan i fred . 

Marinens roll i fred/kris bör även 
fortsättningsvis vara att ansvara för 
"marin omvärlds-uppfattning" i omgi
vande farvatten och i Östersjön gene
rellt. UV-mediat utgör här det dimen 
sionerande mediat avseende sensorut
veckling. 

Behov av förmågor i vår framtida 
FM enligt FMI 2020 
Utifrån de tecknade utvecklingstrender
na kan en bas för kontinuerligt visions
skapande läggas. Basen kan vidare kläs 
med ett an tal konkreta efterfrågade för
mågor. FMI 2020, såväl rapport l som 2, 
pekar på ett antal förmågor för försvars
makten som är av särskild vikt för den 
framtida utvecklingen. Följande sam
manställning tar upp ett urval av dessa 
efterfrågade "framtidsförmågor" . 

förmåga att kunna hävda territoriell 
integritet och nationella intressen 

~ förmåga att stärka Östersjösamarbe
tet i vid mening och att ytterligare ut
veckla svenskt 
PFF-deltagande. 

~ förmåga att bibehålla handlingsfrihet 
att i takt med förändringar kunna ut
veckla sitt deltagande i det europeis
ka säkerhetssamarbetet 

~ förmåga till konflikthantering 

~ förmåga tidigt vara på plats för att 
dämpa konflikter där dessa uppstår 

~ förmåga till ökad interopera bi litet 

~ förmåga att kunna upptäcka verk
samhet i alla medier 

~ förmåga att flexibelt kunna samman
sätta insatsgrupper/styrkor mot före 
liggande behov/miljöer 

~ förmåga att kunna verka i /motverka 
verksamhet i luftrummet 
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- förmåga att kunna verka med lång
räckvideliga precisionsvapen 

- förmåga att kunna verka med eller 
mot specialförband 

förmåga att kunna utnyttja/motverka 
dolda operationer under vatten 

- förmåga att kunna genomföra/mot
verka minkrigföring 

- förmåga att verka/motverka i amfi
bisk miljö 

- förmåga att motverka allt farligare ir
reguljära aktörer 

- förmåga att kunna skydda infrastruk
tur - befolkningscentra - väsentliga 
funktioner 

Sammantaget framträder konturer som 
ramar in försvarsmaktsvisionen . Dessa 
konturer - övergripande efterfrågade 
förmågor- är flertalet av sådan karaktär 
att marina system "väl passar in" . Detta 
gör utvecklingsbehoven än mer utma
nande och engagerande för dagens marin 
och dess personal. Förmågor skall omsät
tas i strukturer och realiserbarhetsprö
vas. Nu kan det inte längre handla om att 
försöka ta fram "den bästa strukturen" , 
utan att ständigt kunna presentera för 
statsmakterna vilka möjligheter som kan 
erbjudas för att hävda vilja- på olika sätt 
och med olika balanser - . Beroende på 
tillgänglig ekonomi innebär olika struk
turer också olika grad av risktagningar 
och begränsningar i såväl utrikespolitisk 
som säkerhetspolitisk handlingsfrihet. 

Mål för marin utveckling 
Med tidigare beskrivna efterfrågade för
mågor som grund kan ett antal mål för 
marin utveckling av förband-förmågor
system och kompetenser ansättas. Mål 
baserade på behov i stort, men viktigare 
-baserade på " vilja" att utveckla marina 
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resurser mot dessa mål. Att "se" målen 
tydligt är ett krav för att odla engage
mang och framtidstro. Några sådana mål 
bör vara förmåga 
- att kunna utöva stabiliserande närva

ro i omgivande farvatten och till del 
utanför närområdet för säkerhet i Eu
ropa (randhavsförmåga Europa
Medelhavet) , 

- att genomföra maritim områdeskon
troll (i ett mil-civ perspektiv). Inte
gration kompetensmässigt mellan 
Kustbevakningen och marinen krävs, 
att ingå i ett strategiskt/operativt in
formationsnätverk ( omvärldsuppfatt
ning) och därvid utgöra de maritima 
sensararna för gränssnittet havsyta/ 
uv-miljö/amfibiemiljö, 

- att ingå i integrerade styrkestrukturer 
("joint"- på lägre nivå) med flyg- och 
markstridskrafter, 

- att kunna deltaga i flernationella ma
ritima övervaknings/embargo-insat
ser, 

- att kunna vara en del i ett operativt 
"bekämpningsnätverk" tillsammans 
med flyg- och markstridskrafter samt 
att kunna bekämpa mark-sjö-luftmål 
(graderat och lång-räckviclcligt) , 

- att kunna utnyttjas som ett flexibelt 
politiskt redskap ( signaleffekt genom 
PFF-vht, örlogsbesök, bilaterala och 
rent nationella marina verksamheter, 

- att kunna utnyttjas i sjötrafikkontroll
verksamhet inom totalförsvarets hela 
bredel i aktuell maritim "normalbilcl" 
2020, 

- att stödja humanitära-freclsbevaran
cle-fredskapancle insatser där maritim 
miljö innefattas helt eller delvis, 

- att kunna deltaga i operativa led
ningskrigföringsinsatser som berör 
maritim miljö, 

- att kunna genomföra maritima speci
alföretag (koppling till bekämpning
sinsatser, leclningskrigföring, interna
tionell vht, uncl/informationsinsam
ling, anti-terroristaktioner m.m). 

Med dessa övergripande mål för framti
da marina resurser finns en tydlig marin 
kurssriktning. Vad som bör uppnås är 
klart. Det fortsatta visionsskapandet bör 
därefter gå vidare med ideer (helst okon
ventionella ) avseende nya förbandsty
per och resurser, nya utnyttjandeprinci
per och hur vägen "elit " skallläggas upp. 
Stuclier som Marina strukturer 2025 är 
viktiga steg i detta arbete. Minst lika vik
tigt är dock ett brett engagemang från 
marinens personal i dessa frågor. 

Marin vision mot 2020 - från 
invasionsmarin till 
Insatsmarin 
Tidigare avsnitt ger tillsammans en gene
rell visionsbas att bygga vidare från. Föl
jande kapitel vill utveckla denna bas mot 
en för marinen konkret framtidsvision. 
Från en sådan kan en mängel delutveck
lingar seelan prövas. 

Grunden till behovet av marina för
mågor utgörs av att vi skall kunna ut
nyttja havet för statsmakternas behov 
att visa och hävda vilja, samt att kunna 
hävda våra nationella intressen . V åra 
maritima intressen har både en natio
nell och en internationell dimension. 
Havet i allmänhet och Östersjön i syn
nerhet skall kunna utnyttjas för att säk
ra stabilitet i vårt närområde och för att 
kunna utgöra förbindelsestråket mellan 
gamla västvärlden och forna öststater
na. Detta gäller också i 20-års perspekti
vet. Havet och sjötransporterna är en vi
tal nyckel för ökad integration och fred
lig samexistens. 

Ny syn på marinen i framtiden 
Vi har uneler lång tid haft ett ensidigt 
synsätt på Östersjön som vallgrav mot 
elen forna aggressiva sovjetmakten. Ma
rin militär förmåga har varit liktydig med 
invasionsförsvaret inom ramen för 
djupförsvarsprincipen . Vi ser nu en fram
tid som uneler överskådlig tid kommer 
att karakteriseras av helt andra marina 
behov. Behov som grundas på fö rmåga 
att i flernationell samverkan kunna ver
ka stabiliserande i marin miljö samt att i 
alla säkerhetspolitiska situationer kunna 
hävda territoriell integritet (TI). Såclan 
integritet är inte enbart knuten till gräns/ 
zon-bevakning. All kunna hävda natio
nella intressen, enskilt eller i samverkan 
med andra nationer, blir en dimensione
rande roll för försvarsmakten och där
med marinen under överskådlig framtid. 

Det haneliar i första hand om att visa 
vilja och förmåga att hävda våra intres
sen. Maritima intressen och politiska in
tressen i övrigt där marina meclel/för
bancl är tveklöst vällämpade för att mar
kera "vilja" och ståndpunkt. Örlogsfar
tygens roll som politiska "signalmeclel", 
utan att de uppfattas som militärt eskale
rande, är traditionellt och internationellt 
välkänt och accepterat. Detta förhållan
de kommer inte att ha förändrats år 2020. 
Här ligger en nyckelroll för vår framtida 
marin. Helt enkelt att kunna bistå stats
makterna när behov föreligger att visa 
" vilja " medmilitära medel. Detta både i 
och utanför vårt närområde. Detta krä
ver en högteknologisk utveckling och ut
vecklad cluellfönnåga. 

Med grunclläggancle sjöstrategiska 
principer för utnyttjande av marina re
surser i fred och i olika kriser formas ba
sen för utvecklingen av vår försvars
makts marina förmågor- morgondagens 
marin. Kärnan i denna förmåga ligger i 
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att kunna utnyttja havet som arena för 
stabiliserande närvaro - uthålligt om så 
erfordras - och för områdeskontrolL 

Anpassning i ett bredare perspektiv 
Utvecklingen av dimensionerande mari 
na system för "omvärldsuppfattning" 
och områdeskontroll till havs, under vatt
net och i amfibiezonen ligger fortfarande 
fast som kärnfundament för morgonda
gens utvecklade marina förmågor. Dessa 
fundament kan och måste kunna ges oli
ka huvudinriktningar, mer permanent el
ler växlande över tiden. Det kan handla 
om inriktningar som vi idag inte har eller 
ens känner till. Anpassning i dess djupas
te form . 

Anpassningspotential är ett nyckel
krav också för plattformar. Anpassning 
kan dock vara mer än möjlighet att växla 
bestyckningsalternativ. Det kan handla 
om besättningskombinationer med såväl 
mil itär som civil kompetens. Kustbevak
ningsrollen år 2020 behöver inte nödvän
digtvis se ut som idag. Anpassning kan 
också handla om att "synas" på olika 
sätt. Internationellt byter vi hatt/basker 
beroende på insatsernas art och ledning. 
Motsvarande kan också appliceras på 
våra marina förband . r en tid av ökande 
samverkanssträvande kan idag inte ute
slutas insatsprofiler där vita skrovsidor 
ger avsevärt bättre effekt än traditionell 
stridsmålning - vi har haft det förr. 

Marin närvaro och omvärldsuppfatt
ning 
En avgörande huvudförmåga i den fram
tida försvarsmakten är att kunna upprät
ta "omvärlds-uppfattning" mot en bred 
och alltmer mångfacetterade hot och 
riskbild. Detta från fred till kris och yt
terst krig. Såtillvida kommer att krävas 
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en breddad förmåga att uppfatta , före
bygga och reagera mot hot och risker 
som är svåra att upptäcka . Dolda former 
av hot som te x avancerad !T-krigföring 
kräver särskilda motåtgärder. 

Andra dolda hotformer kopplade till 
vad som internationellt kallas "special 
operations" kommer att öka i takt med 
att rymd- och luftburna sensorsystem i 
globala nätverk kommer "att se det mes
ta som går att se" . Betydelsen av förmåga 
att vilseleda på strategiskt och operativt 
plan ökar därmed i framtiden . 

Marinen i framtidens försvarsmakt 
kommer att ha ansvar för " maritim om
världsuppfattning" från fred till krig. Det
ta såväl för nationella som för internatio
nella behov. Förmåga att ha "omvärlds
uppfattning" under vattnet kommer att 
vara mycket viktig. Detta speciellt då Ull

dervattensförmåga kommer att vara allt 
viktigare för aktörer som vill kunna verka 
dolt. Andra aktörer - icke statliga - med 
kvalificerad uv-förmåga fin ns redan idag, 
sydamerikanska narkotikakarte ller är ett 
exempel. Förmåga till "littoral warfare" 
är och förblir ett område som är dimen
sionerande för vår marin. 

Att ha "omvärldsuppfattning" i mari
tim miljö innebär att kunskapen måste 
ökas om vilka hot och vilka aktörer som 
kan ha intresse av den maritima miljön 
för olika syfte - . Här föreligger två dia
metralt motsatta syften. Dels traditio
nellt mellanstatligt behov - att "synas" 
och visa "vilja" med marina förband . Po
wer projection och show of force är här 
rent politiska signaler. Dels att " inte sy
nas" såväl för mellanstatliga , som för an
dra (illegala) aktörers behov. 

Att kunna närvara och agera " helt 
öppet" och " helt dolt" i den maritima 
miljön blir två huvudprofiler för våra 
framtida maritima resurser. Amfibiesys-
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temets skärgårdsprofil, bassäkerhetsför
bandens motpartsanalyser, tull och kust
bevakningens specialiserade kompeten
ser och minkrigsystemets utveckling mot 
att hantera "det totala undervattensho
tet" måste nu utvecklas till koncept som 
utan "gränser" och rågångar kan täcka 
hela kust- och amfibiezonen. Det är nu 
viktigare att utveckla några sådana inte
grerade förbandskoncept som har högsta 
förmåga, än att ensidigt producera fler 
traditionella marina förband med halv
färdig förmåga. Behovet av en gränslös 
övergång mil itärt - civilt - land - vatten 
blir en förutsättning för att kunna hante
ra en bredare maritim hot-riskbild. l det
ta utvecklingsarbete måste kvalitet gå 
före kvantitet. 

Behovssammansatta insatsgrupper 
skall kunna skräddarsys (militärt - civilt) 
mot områden (skärgård, hamnar, öppen 
kust) med sådan profil (öppen - dold) 

Högteknologiskt 
~ informationsnätverk 
~.... för "omvärlds-
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1 '--uppfattning" om 
' "a~la risker och hot" 
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inhehåller 
alltid människor 
i olika delar av 
systemet 
l 

som bäst passar för uppdraget. Slutligen i 
detta sammanhang, omvärldsuppfattning 
om svårupptäckbara hot/risker/aktörer 
kräver utbildning i hur aktörer uppträder 
och opererar dolt. Detta är en helt nöd
vändig förmåga för den framtida marina 
förmåga till "future littorial warfare" . In
ternationellt benämns militär "omvärlds
uppfattning" som Dominante Battlefield 
Awerness - DBA - . Det vi behöver ut
veckla - och har förutsättningar att bli 
världsledandei - skulle kunna rubriceras 
Dominante Littorial Maritime Awerness. 

Med en utveckling mot en marin som 
uthålligt kan visa närvaro - på sätt och 
med anpassad signaleffekt - i närområ
det och internationellt, och som där be
hov finns snabbt och med anpassad profil 
(öppet - dolt) kan upprätta "omvärlds
uppfattning" genom maritim områdes
kontroll , är ett väsentl igt kort lagt i elen 
framtida försvarsmaktens förmåga att bi-
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dra till stabili tet. Marinen på plats i när

området och vid behov i övrigt runt Eu

ropas kuster där detta bäst gagnar vår sä

kerhetspolitiska vilja. 
Genom att utgöra den del av försva rs

makten som redan i fred är "mest aktiv" 

kommer också marinen att utgöra påtag

lig tröske l för en ev framtida angripare 

mot nationen. Inte längre för att "sjömåls

bekämpa" en traditionell invasionsflotta, 

utan genom att vara en redan fredsutnytt

jad insatsdel i ett större säkerhetspolitiskt 

nätverk av operativa insatsstyrkor med 

flyg- och armestridskrafter och civi la re

surser. Med en inbyggd och väl etablerad 

interopera bi li tet sedan lång tid . 

Genom att stödja den totala "om

världsuppfattningen " i ett maritimt per

spektiv och att ha förm åga att stabilisera 

och samverka "öppet" och samtidigt för

måga att verka "dolt" med avancerade 

uv-system upprättas en respektingivande 

försvarsförmåga. Den största försvarsef

fekten för framtiden ligger i att från och 

med nu aktivt förebygga hot och risker i 

flernationell stabiliserande samverkan. 

Utvecklingsområden för 
morgondagens insatsmarin 
Från att ha utnyttjat havet som vallgrav 

framför en invasionsmarin övergår vi nu 

mot att kunna utnyttja det marina medi 

et som arena för en stabiliserande och 

aktiv insats- och krishanteringsmarin och 

därigenom skapas nya förutsättningar 

för effektiva försvarsinsatser i ett framti

da krigsscenario. 
Omvärldsutvecklingen i form av ny 

teknik och fler aktörer förstärker beho

ven av högkvalitativ militär förmåga , spe

ciellt avseende kontrollerbara och lång

räckviddiga bekämpningsystem. såtillvi

da kommer en " insatsmarin " inte att kun-
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na ha karaktären av en utvecklad kustbe

vakningsorganisation. Tvärtom kommer 

en hög förmåga för väpnad strid att vara 

ett krav för såva l internationella insatser 

som för att med kraft kunna hävda natio

ne lla intressen och territoriell integritet. 

Våra marina förband och system hål

ler världsklass i fl er avseenden idag. För 

att utveckla marinens spetsförmåga i 

morgondagens försvarsmakt finns ett 

stort antal områden som är naturliga att 

satsa på. Nedanstående förteckning pe

kar på några. 

- Långräckviddiga robotsystem för så

väl mark/sjömål som graderade tele

krigsinsatser 

- Ubåtssystemets fö rm åga att stödja 

specialförband 

- Olika profiler för framtida amfibie

förband (PSYOPS, Specialoperatio

ner, mil-civil profil i internationella 

insatser) 

- Ledningskrigföringsförmåga 

- Bassäkförbands utveckling inom ra-

men för övriga säkförband inom FM 

- Ökad utveckling av sjörörligt under

håll 

- Minkrigsystemets koncept mot "det 

totala undervattenshotet" 

- Röjdykförmåga avseende ammröj / 

bom belesarmering 

- KJ /Adyk-funktionen avseende speci

alförbandsutveckling 

- Artillerifunktionens integrering i am

fibiesystemet och utveckling ombord 

- Tung kustrobot som PTK " markmåls

robot" 

- UAV-system ombord på far tyg 

- Integreringsmöjlighet av flottilj -och 

brigad ledningskoncept 

Officersutbildning i framtida " hot/ris

ker/aktörer" 

- Övningskoncept där nationell låg

konfliktinsats genomförs samtidigt 

som internationell insats pågår i ell e r 

utanför närområdet. 

Flera av de system som erfordras i fram

tidens insatsmarin finns idag. Dock mås

te den förhärskande " invasionsförsvars

profilen " snabbt brytas och nya insats ty

per börja övas. Övergången mot korvett

flotta i och med Visby-serien måste av

speglas i övningsprofi ler och tak tiskt ut

nyttjande. I kombination med utveckling 

av amfibiesystemet mot marinkårsprofil 

och ubåtssystemet mot specialföretag 

och långräckviddig robotförmåga ser vi 

dagens marina kärnkomponenter - ut

veck lade mot morgondagens behov av 

en ny svensk insatsmarin. 

12 ledstjärnor för 
utvecklingen 
Det gynnar visionen att i kortfattad form , 

typ strecksatser, kunna beskriva mål för 

verksamheten (huvudmål och delmål) 

och utvecklingen. Några ledstjärnor som 

redan idag skulle kunna ansättas för den 

marina utvecklingen kan vara följande: 

- Framtagning av en svensk marin dok-

trin 

- Aktiv närvaro i fred 

- Områdeskontroll mot alla hot/risker i 

det maritima området. Särskild för

måga att utnyttja/motverka utnyttjan

de av uv-media t 

- Ökad integration med kustbevakning 

- Anpassad profil mot behoven (fred -

kris - krigsprofil) 

- Kunna behovssammansätta styrkor 

med flygvapen-, arme- och civila en

heter 

- Nya övningsmönster 

- Specialisering av framtidens amfibie-

styrkor och ökad sjörörlighet = över

gång svensk " marinkårsprofil " 

- Brigadledning + flottiljledning = inte

greras vid behov 

- Spridning och rörlighet i hela ap-om

råde t 

- Ledningskrigföring med marina spe

cialförband på djupet 

- Samordnade långräckviddiga mark

målsrobotinsatser från plattformar ur 

A/M/FY över hela ap-området 

Det finns en påtaglig utvecklingspotenti

al vilket med kraft måste understrykas i 

dessa dagar när försvarsmaktens perso

nal "söker ljuset". En kärnfråga blir - i 

en för försvarsmakten krympande eko

nomi - att ta fram en framtidsanpassad 

marin prioritetslista. Vad skall vi ha för 

marin? Vilken marin vill nationen ha? 

En ny form av maritim debatt kommer 

här att påverka svaren. 

I den gamla världsbilden har olika 

tyngdpunkter mellan sjö- och kustför

svarsstridskrafter ständigt diskuterats, 

prövats och debatterats. Detta utifrån 

olika uppfattningar om hur att bäst möta 

en invasion. När nu behoven av marin 

förmåga ändrar karaktär kommer detta 

också att påverka synen på "marin ba

lans". Marin balans får en ny innebörd. 

Det handlar om balans i att kunna agera 

internationellt och nationellt för att häv

da vilja. Det handlar om att kunna agera 

öppet och dolt. Det handlar om att kun

na agera i låg-konflikter och i högre kon

flikter. Kustflotta och Kustartilleri är inte 

längre tillräckliga som begrepp och in

riktningar. En sjögående marin m ed 

amfibisk förmåga är på väg, för nationel

la och internatione lla krishante ringsbe

hov. D et handlar om att ta vara på ett ut

märkt arv och att ha kraft att utveckla 

nya marina förmågor. För att få kraft till 
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detta måste vi prioritera - också när det 
kan upplevas som risktagningar -. 

Det vi behöver är en krishanterings
marin med basen i en solid förmåga att 
kunna etablera omvärldsuppfattning i de 
marina medierna med såväl offensiva 
som defensiva vapensystem av högsta 
klass. Det vi behöver i grunden för detta 
är engagerad personal som vill utveckla 
denna marin . Vi har detta idag - vi skall 
behålla och utveckla denna personal. För 
detta krävs en tydlig marin vision, en 
doktrin och en samlad marin vilja. 

Marin förbandsutveckling i 
stort 
De marina stridskrafterna skall utnyttjas 
för att visa respektingivande närvaro (för 
att bidra till stabilitet). En utveckling av 
flottan mot ett mer utvecklat säkerhets
politiskt redskap med förmåga till hög
teknologisk strid är nu rätt väg att gå. 

Ytstridsfartyg måste ytterligare ut
vecklas mot mångsidighet och för uthål
lig närvaro. För såväl marinen som för 
kustbevakningen torde framtida mindre 
insatsfartyg kunna utformas som "en
hetsplattformar" på ett kostnadse ffektivt 
sätt. Dessutom kan samma personal ut
nyttjas i fred-kris-krig genom gemensam 
utbildning och arbetsrotation. En kärn
flotta av korvetter kompletterad med ett 
antal fregatter krävs i morgondagens in
ternationellt inriktade försvarsmakt. 
Långräckviddiga precisionsvapen för oli
ka måltyper (sjö, mark , luft och te lekrig) 
ger flexibilitet. Helikopterbase ringsför

måga är ett krav. 
Ubåtssystemet är idag på framkant 

när det gäller " konventionellt" uh-ut
nyttjande. Markmålsrobotsystem bör 
prövas, men än viktigare är att nu se till 
att göra ubåtssystemet till den basplatt-
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form för de kvalificerade specialförband 
som morgondagens insatsmiljöer kräver. 
l en avvägningssituation är det så att spa
nings- specialföretagsförmåga är viktiga
re de närmsta 10 åren än markmålsro
botkapacitet. Obemannade undervat

tensfarkoster prövas (t.ex. genom ut
veckling av tung torped). 

Minröjningssystemet är på rätt väg. 
Vad som är väsentligt är att utveckla röj

dykfunktionen avseende bomblammröj
förmåga i hamnar. För denna form av 
"omvärldsuppfattning" är en djupare in
tegration av bassäkförband naturlig. 

Kustförsvarsstridskrafterna bör nu 
med kraft utvecklas mot ett svenskt ma
rinkårskoncept med huvudrollen "om
världsuppfattning i amfibiezonen " . Spe
cialiserade bataljoner bör prövas vissa 
med tydlig specialföretagsprofiL Dagens 
understöd i form av KA-bat 12/80 bör 
prövas att utvecklas mot ett unelerstöds
system som enkelt kan sjötransporteras. 
Tung kustrobot bör snarast göras till ett 
" provturskommando" för att tillsam
mans med armen testa framtida " fler
målsrobotsystem" (bl a markmålsrb). 

Ledning bör ske från ett marintak
tiskt kommando som kan prövas och 
samgrupperas med flygtaktiskt komman
do. Såväl marintaktiskt kommando som 
flygtaktiskt kommando är underställda 
ÖB. Delar ur dessa kan ingå i " behovs
sammansatta" insatsledningar som är 
försvarsgrensintegrerade, tex för ledning 
av en internatione ll operation. Enligt 
Försvarsmaktsvisionen etableras en ny 
form av regionalalloka la territoriella och 
funktion e lla staber. Vissa av dessa bör 
innehålla marindistriktfunktione r. Dis
tribuerad ledning i virituell miljö (YR) 
ger i framtiden helt nya möjligheter för 

ledningssystemutveckling. 
Personalförsörjningen måste överses 

i grunden. Frivillighet för internationell 
tjänstgöring blir ett krav. Kontraktsan
ställningar och arbetsrotation mellan oli
ka maritima myndighete r bör prövas. 
Plikttjänstgöring kräver att plikten inne
fattar skyldighet till internation ell tjänst
göring annars måste olika anställnings
form er tillämpas. 

Ovan är några tunga områden som di
mensionerar framtida marin utveckling. 
Fler finns och måste givetvis också be
handlas. 

Beskrivna tankar är till flera del ar 
kända - detta är bra - då har vi möjlighet 
att med ökad kra ft anpassa vissa del ar 
mot ny profil. Utmaningen hade varit 
övermäktig om "allt" skulle stöpas om. 
Dock elen reella utmaningen är i första 
hand inte vilka plattformar som skall ut
vecklas, utan i högre grad hur att utnytlja 
och hur att profiiiera det som redan 
finns! Det är den viktigaste utmaningen 
för marinen. Om målet står klart till vad 

nationen skall ha marinen, faller det na
turligt ut vilka förbandstyper och platt
formar vi skall ha. Att tvärt om resonera 
utifrån vad olika plattformar "skulle 
kunna göra" (utan att se målet) är en 
mer långsökt väg som kräver bredare 
och djupare marin först åelse inom he la 
försvarsmakten och samhället. 

Att forma framtiden -
vägvalet för marina visioner 
är klart 
Man kan se nuläget som en brytningst id . 
En brytningstid för FM i sin helhet, en 
brytningstid för marinen och därm ed 
också för nationens möjligheter att ut
nyttja maritima möjlighe ter och att han
tera maritima ho t och risker. Förvisso 
har gånga ticler återkomm ande haft pe
rioder av " brytningst ider" så det är ingen 

unik situation. Möjligen kan nuvarande 
brytningstid ha inslag som fn uppl evs 
som revolutionerande. Utvecklingen i 
Sverige, Europa och världen i övrigt mot 
informationssamhällen och därmed in
formationsnätverk globalt, medför en ny 
samhällsutveckling, nya möjlighete r och 
därmed också nya hot. Gamla hot kan i 
ett längre tidsperspektiv inte helt avskri
vas, men kan inte tillåtas vara dim ensio
nerande längre. 

Att gå vidare med ett invasionsför
svarskoncept enligt djupförsvarsprinci
pen med tillgänglig ekonomi skulle inne
bära otillräckliga möjlighete r att inrikta 
FM till den form av aktiva förebyggande 
fredsbevarand e och konfliktförebyggan
de försvar som nu efterfrågas. Valet är 
också gjort. FM skall utvecklas mot ett 
nytt håll. Marinen bör därfor nu övergå 
till att bli en aktiv insatsmarin för interna
tionell krishantering och nationell vilje

markering. 
Det handlar nu om att snabbt se må

let och omedelbart inrikta utvecklings
krafterna på fältet mot nya profiler och 
övningsmönster. Ser man sådana mål ut
gör de närmsta åren av mycket begränsa
de övningsanslag en positiv tidsperiod 
där vi formar nya koncept för en ny 
svensk insatsmarin. Vi kan utnyttja ett 
par tre år för ny taktikutveckling och att 
omforma övningsmönster och utbild
ningstabeller för att ansluta till behoven 
för "operativa behovssammansatta in
satsstyrkor". Vi kan nu ta fram nya typer 
av amfibiekoncept med tydlig specialför
bandsinriktning (vilket framtiden krä
ver) och vi kan öva sjöstridskrafterna i 
de ls nya roll e r och dels utveckla inte rna
tione ll övningsverksamhet. Vi ha r nu 
möjlighet att utan att äventyra nationens 
säkerhet - utan tvärtom öka denna ge
nom ökad förmåga att agera internatio-
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nellt - praktisera och utforma visioner på 
fältet. Vi kan nu börja utveckla marinen 
för det breda verksamhetsfält som våra 
resurser i grunden är tänkta föl~ 

Med en så tydlig inriktning av marin 
utveckling som försvarsmaktsvisionen 
anger finns det anledning att nu med 
kraft ta sig an en stor marin utveck lings
utmaning. Vi går en helt ny marin till mö
tes. En aminriktning som behöver visio
ner i helt annan omfattning än vad vi tidi
gare nöjt oss med. 

Jag hyser förhoppningen att min skis
sade vision om en aktiv insatsmarin för 

framtida behov kan leda till debatt och 
känslor. Stora steg måste tas, nya mål 
måste tydliggöras och en strategi för "vä
gen till målet" måste läggas ut. Ett helt 
nödvändigt första steg är dock att kunna 
tydliggöra en vision - ett mål - för mor
gondagens marin. I dag är behovet av 
framtidstro stort. Det är dags att byta 
osäkerheten inför morgondagen mot en 
tydlig bild av vad vi " vill " med landets 
marina utveckling. Nationens nya säker
hetspolitiska vilja behöver en marin vi
sion. Denna vision bör vara riktad mot 
en ny form av Insatsmarin 2020. 

Utveckling av Marinen 

Begr interoperabilitet 
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Imorgon 

•Fartygsnärvaro i Östersjön 
•Aktivt PFF-deltagande & ledning 
•Hög interoperabilitet 
•Sjögående Amfibiekapacitet 
•Europisk randhavsförmåga 
•Utvecklad förmåga Maritim 
omvärldsuppfattning 
•säkerhetspolitiskt redskap 
•Utvecklad krishanteringsförmåga 
•Utvecklad långr. bekämpnings
•förmåga 
•Marina Specialföretag fred-krig 

Ledamoten 
TAGE ANDERSSON 

Kommendörkapren Tage Andersson rjänsrgör vid 
lnrikrningsavdelningen inom Operalionsledningen i 
Högkvarrerer 

Ökad internationell verksamhet - konsekvenser och 
förändringar för Marinen 

Ledamoten Tage Andersson har under våren 1998 varit forhindrad att avhålla sill 
inträdesanförande, varfor det nu enbar! publiceras på delta sätt. 

Försvarsmakten står inför en stor förändringsprocess de närmaste åren. Med 
anledning av den säkerhetspolitiska och tekniska utvecklingen på senare tid samt en 
viss ekonomisk försvagning skall nu Försvarsmakten ominriktas. Detta konuner 
bl. a. att ställa krav på hög internationell samverkansförmåga och en utökad 
internationell verksamhet. Marinen har ett bra utgångsläge inför denna process, men 
en rad åtgärder måste vidtas. 

säkerhetspolitisk och 
militärstrategisk överblick 
Sedan det kalla krigets slut och "murens 
fall" har stora säkerhetspolitiska föränd
ringar skett. Sovjetunionens kollaps har 
bidragit till en avspänning mell an stor
makterna. Inför Försvarsbeslut 96 1 gjor
de regeringen bedömningen att det idag 
saknas politiska och militära förutsätt
ningar för storkrig i Europa men att svår
förutsägbarheten, framförallt beroende 
på utvecklingen i Ryssland, torde bli ett 
dominerande inslag under lång tid. Olika 
aktörers intressen i Östersjön samt Kola
halvöns fortsatta kärnvapenstrategiska 
roll har betydelse för den militärstrate
giska utvecklingen. 

I regeringens proposition Totalför
svar i förnyelse -etapp 2 2 konstaterades 
bl. a betydelsen av en eventuell ny ut
vidgningsomgång av E U. NATO har med 
IFOR placerats i centrum när det gäller 
genomförandet av större multinationella 
fredsfrämjande insatser. PFF-verksam
het, säkerhetsfrämjande åtgärder och 
krishantering blir allt viktigare funktio
ner för NATO. Den säkerhetsfrämjande 
verksamheten har stärkts i Östersjöom
rådet bl a genom att östersjöstaterna del
tar i PFF-samarbetet. Inom Ryssland 
finns emellertid politiska krafter som 
verkar för en mer nationalistisk hållning. 
Översynen av CFE-avtalet 19961edde till 
bl a möjlighete rna !'ör Ryssland att place
ra tung armemateriel i flankområdena. 
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Betydelsefulla steg i riktning mot ett 
säkrare Europa har tagits med samar
betsavtal mellan NATO och Ryssland. 
NATO:s planerade utvidgning, upprät
tandet av Euroatlantiska partnerskaps
rådet (EAPR) och ytterligare steg mot 
en fördjupning och utvidgning av EU är 
exempel på viktiga åtgärder för en ökad 
säkerhet. 

l släptåg med det kommunistiska sy
stemets sönderfall i Europa har andra et
niska , nationalistiska och religiösa oros
härdar dykt upp vilket illustreras bl a ut
vecklingen i f d Jugoslavien. Andra pyran
de konflikthärdar är situationen i mellan
östern , Iran och Irak , Indien - Pakistan, 
Nord- och Sydkorea samt på ett flertal 
ställen på den Afrikanska kontinenten. 

Ett växande maktcentrum i Asien är 
Kina. Ä ven om en successiv övergång till 
marknadsekonomi kan skönjas, finns inga 
tecken till demokratisering. Greppet om 
minoriteterna har hårdnat (Tibetfrågan 
t ex) . Den militära maktdemonstrationen 
utanförTaiwan visar att man är beredd att 
använda militära maktmedel. 

Rysslands offensiva kapacitet är idag 
starkt begränsad trots tillgång på en stor 
mängd militär materiel och personal. De 
ekonomiska förutsättningarna att ge
nomföra en militär iståndsättning av den 
offensiva kapaciteten de närmaste åren 
har bedömts som mycket begränsade 3 

Först på mycket lång sikt och efter en 
ekonomisk återhämtning torde en sådan 
iståndsättning vara möjlig. 

Några mer omvälvande förändringar 
inom de Europeiska säkerhetsstruktu
rerna jämfört med vad som skett under 
90-talets inledning torde inte inträffa på 
många år. Den säkerhetspolitiska situa
tionen i vårt närområde och i Europa tor
de därför under lång tid framöver vara 
tämligen stabil. 
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Problemområdena i Europa och Eu
ropas närområde kommer under lång tid 
att vara etn iska konflikter främst i sydös
tra Europa. G loba lt finns ett stort antal 
konflikter och latenta konflikter som kan 
eskalera till lokala kriser och krig. 

Internationella organisationer 
och försvarsallianser 
Reformeringen av FN har bl a inneburit 
att arbetet inom FN med fred och säker
het satts i centrum på ett mer uttalat sätt 
än tidigare. Fredsfrämjande insatser 
kommer även i fortsättningen att vara ett 
viktigt instrument för FN. FN:s förmåga 
att leda fredsfrämjande insatser (Peace 
Support Operations) är emellertid be
gränsad. FN torde därför inom överskåd
lig framtid endast kunna leda fredsbeva
rande insatser (Peacekeeping). Freds
framtvingande insatser (Peace Enforce
ment) torde därför endast komma att le
das av en försvarsallians eller en " Lead 
Nation ". 

OSSE och EU roll inom det konflikt
förebyggande området har ökat. Dessa 
organisationer har i likhet med FN inga 
reella möjligheter att leda en större mul
tinationell insats utan måste också luta 
sig mot NATO. 

VEU förmåga att hantera kriser och 
fredsfrämjande insatser är under upp
byggnad. Det finns idag ingen förmåga 
att leda större multinationella insatser. 
VE U-ledda insatser torde kunna sträcka 
sig till humanitära insatser och insatser 
enligt FN-stadgans kap VI (Peacekeep
ing). 

I Europa och eventuellt Europas när
område är NATO fn den enda lämpliga 
organisationen att leda större multinatio
nella insatser enligt FN-stadgans kap V fl 
(Peace Enforcement). l Europa blir där
för NATO:s standard (med CJTF-kon-

ceptet) styrande för utvecklingen av in
ternationell samverkansförmåga. 

Ominriktning av 
Försvarsmakten 
Den säkerhetspolitiska och tekniska ut
veckl ingen de senaste åren samt för
svagningen av Försvarsmaktens ekono
mi har lett till ett behov av aminriktning 
av Försvarsmakten. För närvarande på
går därför ett omfattande arbete med att 
utreda och förbereda Försvarsmaktens 
framtida utveckling. Enligt ÖB sälental 
skall Försvarsmakten de närmaste två 
åren genomföra detta ominriktningsar
bete. Ominriktningen kommer bl a att 
innebära att Försvarsmaktens internatio
nella förmåga utvecklas. 

J n ledningen till en ökad internatio
nell profil för Försvarsmakten togs med 
Försvarsbeslutet 1996. l detta Försvars
beslut fastlades en viss resursnivå 
( snabbinsatsstyrkan ~bl a) som bl a skulle 
svara mot eventuella behov av omedel
bart gripbara resurser. Snabbinsatsstyr
kan skulle bli Sveriges bidrag vid freds
främjande insatser. Den senaste tidens 
erfarenheter (bl. a. CMX 98 ' ) har dock 
visat att denna insatsresurs inte alltid 
svarar mot efterfrågan och behov av re
surser. 

För att kunna möta nya krav på resur
ser som idag är svåra att förutse och för 
att kunna ha tillräcklig uthållighet vid en 
internationell insats är det angeläget att 
elen internationella förmågan utvecklas 
brett i Försvarsmakten. Denna operativa 
avvägning måste genomföras inom ra
men (ör Försvarsmaktens ominriktnings
arbete. De delprojekt och inflytelsefak
torer som konuneratt påverka Försvars
maktens utveckling måste knytas sam
man med perspektivplanearbetet l elen 

idebild som angivits i Försvarsmaktens 
perspektivplanearbete har Försvarsmak
ten hög internationell samverkansförmå
ga. Förmåga skall finnas att genomföra 
fredsfrämjande insatser såväl i närområ
det som globalt. 

Utveckling av internationell 
förmåga 
Viktiga utgångspunkter som kan påverka 
elen långsiktiga utvecklingen av Försvars
maktens internationella förmåga är bl a 
CJTF-konceptets utveckling, det fördju
pade PFF-samarbetet och försvarsplane
ringsprocessen (NATOIYEU, PARP). 

Försvarsmaktens operativa planering 
(OPP 98) med en internationell del som 
unelerlag för försvarsplanering (UFF In t) 
och Joint Military Doctrine for Peace 
Support Operations (JMD PSO) utgör 
inriktning för och blir därmed dimensio
nerande för Försvarsmaktens internatio
nella utveckling. UFF I n t beskriver en 
verksamhetsvolym i närområdet som be
rör i allt väsent ligt hela försvarsmakten. 
De krav och förmågor som framkommer 
i UFF In t blir i allt väsentligt applicerba
ra på Europa. Det som har största inver
kan på försvarsmaktens handlingsmöjlig
heter är avstånd från Sverige samt miljö
faktorer. Detta blir ytterligare accentue
rat sett i ett globalt perspektiv. Avstånd 
och miljöfaktorer påverkar i stigande 
grad våra möjligheter till ledning och 
kommunikationstjänst (transporter mm) 
men också urvalet av förband . Allmänt 
sett så är de rent militära handlingsmöj
ligheterna störst i vårt närområde. Vi kan 
således operera med större resursinsats i 
mer komplicerade situationer i närområ
det. I mer avlägsna och klimatiskt extre
ma områden blir urvalet av lämpliga och 
möjliga förband mindre. Valet av förband 
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som kan utnyttjas i både humanitära och 
militära insatser (specialresurser) bör 
härvid komm a i första hand vid utveck

ling av global förmåga. 
Sveriges medverkan i fredsfrämjande 

in ternationella insatser är i huvudsak ak
tue llt under fred- och krissitu ationer. 

Gränssättande för våra möjli gheter till 
inte rnation ella insatser är bl a att perso
nalen måste vara fri villig samt de konse
kvenser den begränsade förbandsverk
samheten får för personalens kompetens 
att lösa svåra uppgifte r i områden med 

hög konfliktnivå. 

Multinationella insatser 
En multinationell operation kan ledas av 
en multinationell organisation (t ex FN) 
e ller av en försvarsallians (t ex NATO). 
Utmärkande för en multinationell opera
tion är att fl e ra olika nationer lämnar bi
drag med förband till operationen . Den 
multinationella representationen är på 
motsvarande sätt representerad i den 

stab som leder operationen. 
Vid en operation, som leds av en mul

tinationell o rganisation , utgörs lednings
resurserna av betjäningsförban d och i 
staben ingående stabsmedlemmar. Till
sättandet av stabsmedlemmar står nor
malt i proportion till det truppbidrag 
som nationen är beredd att lämna. För 

betjäningsförbandet svarar normalt en 

nation . 
Försvarsalliansens sätt att organ isera 

ledningsstrukturen sk ilj er sig från den 
multinatione lla organisationens sätt. För
svarsalli ansens ledning utgår från en re
dan etablerad och vedertagen lednings
princip. Stab med betjäningsförband är 
o rganiserat av försvarsalliansen. Eventu
e ll a partne rl änder kan bidra med viss 

stabsofficersrepresen ta tio n. 
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Skillnaden mellan den multinationel
la organisationens ledningsprinciper och 
försvars-all iansens ä r i praktiken inte så 
stora om försvarsalliansen är den störste 
förbands-bidragsgivaren. Försvarsallian
sen får därmed det största genomslaget i 
ledningsstrukturen avseende o lika funk
tioner såsom ledning, logistik , mm. 

En multinationell Peace Support 

Operation (PSO) som leds av NATO 
samordnas och sammanhålles av en Re
gional Command (RC). Under RC leds 
operationen av en Combined Jo int Task 
Force(CJTF) stab. CJTF-staben leder ge
nomförandet av operationen. En mark
operation understöds normalt av sjö- och 
flygstrid skrafter. Beroende på operatio
nens omfattn ing så leds sjö-och fl yg

stridskrafter av antingen CJTF-staben 
(normalt i direkt anslutning till insatsom
rådet) och/eller Naval respek tive Air 

Component Commands (CC). 
Krave t på en CJTF-stab är att den har 

förmåga att leda och samordna en multi
nationell operation (PSO) 6 vilket inne
bär att ledningsresurser, pe rsonal och 
kompetens måste finnas (dvs personalen 
måste vara samtrimmad avseende ruti
ner och metoder mm). Idag torde denn a 
förm åga besittas endast hos NATO. J 
CJTF-staben ingår representation från 
respektive deltagande nation (National 

Staff Element mm) . 
Vid en multinationell insats torde de t 

krävas en nationell representation i all a 
relevanta ledningsnivåer (mht resursbi
drag) för att bl a säkerställa ett effekti vt 
utnyttj ande av all a förband. Detta är 

också ett natione llt intresse. 

Marinens internationella 
förmåga idag 
Fartygsförbanden (främst korvetter, min -

röjningsfartyg, är ge nom deltagande i årli 
gen återkommande PFF-övningar (större 
och mindre) på god väg att erhålla en god 
internationell utbildningsnivå. Vissa ma
teriell a förbättringar har skett och är på 
väg att införas t e x båtmateriel och bunk
ringsanordninga r. 

Minröjningsflottiljerna har genom 
Baltikuminsatserna erhållit vissa erfa

renheter av abete i internat ionell miljö 
även om det är skillnad me ll an denna typ 
av verksamhet och att deltaga i en freds
främjande multinationell insats. 

Behov av tekniska åtgä rder enli gt 
krav i interoperabilitetsutredningen ha r 
defini e rats. Kvarstående behov av åtgär
der utgörs av bl a igenkänningsutrust
ningar och krypte rade sambands-/strids
ledningsförbinde lser mell an ytstridsfar
tyg vilka är tekniskt definierade och kan 
åtgärdas efter beslut om gemensamt sys
tem för PFF-länder. Befintliga lednings
system på våra kvalificerade sjöstrids
krafter har hög teknisk standard vilket 
innebär att behoven av ytterligare tek
niska åtgärder för att uppnå interopera
bilitet inte bedöms bli alltfö r omfattande. 

Det är med dagens materiel fullt möj
ligt att efter vissa modifie ringar följ a ut
givna taktiska anvisningar (EXTAC) un
der förutsä ttning att NATO inte utnytt
jar sitt kryptosystem.Steget till att ha 
uppn åt interoperabilitet i det närmaste 
fullt ut bedöms som litet. E n möjlighet är 
att NATO lånar ut länksystem till aktuel
la fartyg. Utredning pågår inom NATO 
om val av dataöverförin gssystem inom 
en PFF-styrka. 

Uneler de närmaste åren är ett antal 
mate ri e lå tgärder planerade såsom bun
keran ordningar, ledningscontainrar fö r 
sjögående stab prövas på Carlskrona, 
prov med satelitkommunikation, eventu
ell anpassning till högre skydelsnivå på 

vissa fartyg samt installation av led nings
och igenkännin gssystem. 

Materiel åtgä rder tillsammans med 
åte rkommande PFF-övningsverksamhet 
innebär att huvuddelen av fa rtygsförban
den ligger väl framme avsee nde intero
perabi li tet I Kustflottan har utbildnings
verksa mheten anpassats så att vissa öv
nin gar bedrivs med engelska som kom
mandospråk och EXTAC som taktiska 
anvisningar. 

Överslagsmässigt kan maximalt c a en 
tredjedel av aktuella ytst rids- och min
röjningsfartyg delta i insatser upp till c:a 
tre månadersvarak tigheL Vid krav på 
längre missionsticler torde rotation med 
andra nationers motsvarande förband 
vara en framk omlig väg. 

I ett inte rn ationellt perspektiv har 
svenska marina stridskrafter en in tres
sant förmåga som kan komma att bli ef
terfrågad, nämligen s k " littoral warfare". 
Amfibieförbanden är ett exempel på så
dant fö rband. 

Amfibieförbanden har hög stridstek
nisk, taktisk och operativ rörlighet. För
banden har genomgående en modern 
och hög teknisk nivå och bred personell 
kompetens. J likhet med SWERAP krävs 
sä rsk ilda transportresurser (i regel sjö
transport) för att komm a till insatsområ
det 

Konsekvenser och behov av 
förändringar i Marinen 
En rad förändrin gar torde bli nödvändi
ga att genomföra för att anpassa marinen 
till bl a den in te rnati onell a verksamhe
ten. Nedan redovisas några exempel och 
synpunkter på sådana förändringar. 

För att kunna delta med förband i en 
multinatione ll fredsfrämjande insats 
(Peacekeeping och Peace Enforsement) 
krävs att fartyg/förband (fa rtyg, division, 
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flottilj) kan delta i strid (duellförmåga). 

Detta är grunden för allt deltagande i 

fredsfrämjande insatser. Den förmåga 

som byggs upp för internationella insat

ser skall vidare kunna utnyttjas för våra 

nationella behov. De förband som skall 

delta i internationella insatser är således 

förband ur krigsorganisationen. Om er

farenheter från t ex en Peace Enforce

mentinsats visar att viss materiel krävs så 

skall denna inskaffas till krigsorganisa

tionen (motsv). Några särskilda förband 

eller resurser kan således ej skapas för 

den internationella verksamheten. Nuva

rande SWERAP är exempel på förband 

som inte riktigt passar in vare sig natio

nellt eller internationellt (utom special

resursernaa). Nuvarande SWERAP mås

te därför byggas om till en mekaniserad 

bataljon, vilket är internationellt gång

bart. Vissa undantag kan dock komma att 

ske om specialresurser skall utnyttjas i 

vissa extrema miljöer. 
Behovet av att på ett flexibelt och för

utsättningslöst sätt kunna gradera insat

ser efter en konflikts/situations karaktär 7 

innebär att det måste finnas en stor 

bredd av materiel och personal som skall 

kunna utnyttjas vid en internationell in

sats. Det går idag inte att peka ut vilka 

exakta resurser som kommer att efterfrå

gas om tio år. Det är därför nödvändigt 

att den internationella förmågan utveck

las brett i marinen. Med anledning av att 

huvuddelen av marinens förband är mo

derna och har en hög teknisk standard 

passar dessa väl in i internationella sam

manhang. Det synsätt som idag präglat 

marinen , dvs professionalism och kvalile 

utgör en god grund för att möta kraven 

på utökad internationell förmåga. En för

utsättning för att kunna bidra med för

band med god kvalitet för internationella 

insatser är att erforderliga resurser avdc-

138 

las för förbandens övningar och utbild

ning. Det är idag uppenbart att marinen 

tydligt måste prioritera förbandens verk

samhet före ledningsorganisation och in

frastruktur i land . 
Ett område som måste förändras är 

principerna för ledning av marina strids

krafter. En utveckling mot ett marintak

tiskt kommando (MTK) i likhet med det 

flygtaktiska kommandot torde vara nöd

vändigt inte bara för att antalet strids

krafter succesivt reduceras utan också 

för att förbättra den internationella sam

verkansförmågan . Med MTK torde möj

ligheterna att samla kompetens samt att 

utveckla internationellt kompatibla led

ningsmetoder och stabsrutiner vara 

gynnsammast. Möjligheterna att utnyttja 

vår fasta nationella ledningsorganisation 

torde inte vara möjlig i en multinationell 

insats som leds av en försvarsallians. Kra

vet att samordna olika stridskrafter och 

att ytterligare rationalisera ledningsorga

nisationen kan på sikt också innebära att 

MTK och FTK knyts ihop i någon form. 

Principerna att flygstridskrafter skall 

kunna utnyttjas i nära samverkan finns i 

många andra länder,. Sverige borde inte i 

detta sammanhang vara något undantag. 

En förändring torde vara nödvändig 

även på den operativa ledningsnivån ( 

vilket också antyds i FMI 2020) så att 

möjligheter finns att dels ingå i en CJTF

stab och dels ta emot samverkansteam 

från andra nationer. En utveckling mot 

en CJTF-förmåga i framtiden skulle kun

na övervägas. 
I RML finns idag personal som kan 

bemanna internationella staber vid en 

multinationell insats. RML är också läm

pat för att kunna medverka i en svensk 

eller multinationell förbandsledning. l 

likhet med andra förband måste RML 

utveckla den internationella förmågan 

genom ständigt återkommande övning

ar. 
Marina uppgifter i fredsfrämjande in

satser finns beskrivet i Joint Military Doc

trin e Peace Support Operations. Svenska 

marina förband kan delta i övervaknings

insatser, närvaro Qmf kanonbåtsdiploma

ti) , embargoinsatser, anti-embargoinsat

ser, eskortverksamhet, minröjning, under

hållstjänst mm. Marinen har hittills haft 

en tydlig beredskapsprofiL Detta kommer 

också framgent att vara nödvändigt men 

med en större dragning åt beredskap för 

internationella insatser. 
I marinledningens underlag till reger

ingsuppdrag angående utökad interna

tionell förmåga har följande föreslagits: 

- under en tremånadersperiod kunna 

avdela en reducerad korvettdivision , 

en reducerad minröjningsflottilj (min

röjningsfartyg, röjdykare etc) samt en 

ubåt, 
- kunna avdela en amfibisk stridsgrupp 

(inklusive transportkapacitet till och 

från insatsområdet). 
För att möjliggöra ovanstående för

måga krävs att i stort sett samtliga mari

na förband bygger upp en internationell 

förmåga. Avdelade förband måste kunna 

avlösas (främst avseende personal) , vil

ket torde kräva rekrytering från samtliga 

förbandstyper. 
Ett viktigt inslag i den förtroendeska

pande verksamheten kommer troligtvis 

att vara PFF-övningar mm. PFF-övning

arna är i många avseenelen bra och läro

rika men måste i framtiden vidareut

vecklas om de skall utgöra en stor andel 

av övningsverksamheten. Som tidigare 

nämnts så är det väsentligt att förbanden 

övar för att klara stridsuppgifter. Bland 

de hittills genomförda PFF-övningarna 

är det långt ifrån alla som har sådan kva

litet som svarar mot interoperabilitets-

kraven. PFF-övningarna måste därför vi

dareutvecklas och bli mer avancerade 

om antalet övningar skall kunna bibehål

las på dagens nivå. Viktiga steg har dock 

redan tagits i utbildningsplaneringen vid 

förbanden. För att komma längre i öv

ningarna torde utnyttjandet av NATO:s 

stridslednings- och sambandssystem 

(krypto t ex) vara nödvändigt. 

Nästa ambitionsnivå är att genomföra 

någon övning på stort avstånd från 

Sverige ( t ex Medelhavet) för att pröva 

taktiska koncept, få erforderliga erfaren

heter men framförallt för att visa att det 

är möjligt att uppträda med svenska ma

rina förband på stort avstånd från 

Sverige. Intill dess att detta kan tydligt vi

sas så är allt utredningsarbete och lämna

de förslag av begränsat värde. 

Viktiga utgångspunkter för framtida 

internationell verksamhet är kravet på 

frivillighet för tjänstgöring i internatio

nell verksamhet samt det totatal a antalet 

av väpnad personal som samtidigt får 

vara i utlandstjänst. Inom dessa områden 

torde behov av förändringar bli nödvän

diga. Oavsett om internationell tjänstgö

ring blir frivillig eller ej är det nödvändigt 

att skapa möjligheter till stor uthållighet 

genom att den internationella förmågan 

utvecklas brett i Försvarsmakten. En 

bred rekryteringsbas måste därför ska

pas. 
På sikt torde det dock bli nödvändigt 

med ett nytt synsätt på tjänstgöring inter

nationellt. Inledningsvis torde krav kun

na ställas på fast anställd personal att 

tjänstgöra i internationell verksamhet. 

När personalem anställs kan dessa krav 

och möjligheter redovisas. För värnplik

tig personal kan en sådan lösning ligga 

längre fram i tiden om inte ett värnplikts

system liknande det danska införs (möjli

gen för vissa förband). Möjligheter torde 
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också finnas att kunna hantera frågan 
om obligatorisk tjänstgöring på ett an

norlunda sätt tex genom att ha obligato

risk tjänst i närområde t och Europa och 
frivillighet utanför Europa (extrema kli

matförhållande n etc). 
Försvarsmakten är idag uppbyggd ut

ifrå n svenska nationell a behov och en gi

ven hotbild. Våra natione lla behov kom

mer även fortsättningsvis att vara styran

de för Försvarsmakte ns utformning och 

de materielsystem vi väljer me n istället 

för att styra utvecklingen från e n viss 

hotbild så måste förm ågestyrning få ett 

större insl ag. Detta kommer att vara 

nödvändigt t morgondagens anpass

ningsförsvar. Kraven på internationell 
förmåga kommer att få ett stort inflytan

de på förband och utveckling av materi

elsystem (t ex storlek på fartyg, uthållig

het , helikopte rkapacitet på fartyg, luft

försvarskapacitet etc). 
Marinen har goda förutsättningar att 

kliva in i en förmågestyrd miljö. Anskaff

ning av YS2000 är exempel på sa tsning 

som bättre kommer att passa in i den in

ternationella miljön än dagens system. 

Amfibiesyste met är ett annat exempel på 

koncept med utvecklingspotentiaL 

Sammanfattning 
Den säkerhetspolitiska, tekniska och 

e konomisk a utvecklingen har inne burit 

a tt Försvarsmakten nu skall ominriktas. 

Detta arbete so m har påbörjats, kommer 

att pågå de närmaste två åren. Försvars

ma ktens aminriktning kommer bl a att 
innebära en utökad internatione ll verk

sa mh et. 
Marinen har kommit en god bit på 

väg in i de n internatione lla miljön bero

e nde på att vi tidigt börjat deltaga i in ter-
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nationella övningar och verksamheter, 

traditioner finns med internatione ll a 
kontakter samt att förband en är utfor

made utifrå n kvalitetskrav och ett pro

fessionellt synsätt. 
Vissa förändringar måste dock vidtas 

o m inte marinens kvalitet och förmåga 

skall vittra . Exempe l på sådana föränd

ringar och åtgärder är: 
- Införande av ett marinta kti skt kom

mando och reduce ringar av infra

struktur till förm å n för förbandens 

utveckling och ve rksamhet, dessa å t

gärder kan inte vänta för lä nge, 
- Utveckla övnings-/utbildningsprofi

len så att kraven på interoperabilite t 

kan tillgodoses,detta innebär också 

att någon övn ing måste kunna förlä g

gas på större avstånd från Sverige för 
att pröva och visa att det är möjligt , 

duellförmåga och att kunna delta i 

strid är e tt grundläggande krav, 
- Genomföra redan planerade materi

ella- och tekn iska förändr inga r, 
- Anpassa materi elutvecklingen efte r 

krav på förmåga istället för hotbild. 

Noter 
1 Totalförsva r i förn yelse, prop. 1995:12 
2 Prop. 1996/97 :4 
3 ÖB Sälenta l 1998 

" SWERAP skall även kunna ingå i SHIR
BRIG (Multinational United Nations Stand
by Forces High Readiness Brigade) 
5 Crises Management Exercise - NATO öv
ning i krishantering med inbjudna partnerlän
der. 
" PSO är verksamhet som omspänner all t från 
Peace Enforcemcnt till Peace Keeping (PK) 
7 Under led ningsövni ngen CMX 98 efterfrå
gades svenska marina fö rband (minröjnings
förband) i den multinationella insa tsen. 

Korresponderande ledamoten 
TOR EGlL ElLERTSEN 

Kommendörkaplen Tor E g il E i l ertsen .fiån norska marinen 
är verksam som strategilärare vid Försvarshögskolan i 
S10ckholm 

Sjöinvasjonsforsvarets fremtid 

Denna artikel, som är skriven med utgångspunkt i norska förhållanden, tilldelades 

hedersomnämnande och penningbelöning i "Norsk Tidskrifi for Sjovesens" 

uppsatstä vling 1997. 

Först beskrivs det nåvterende sjöinvasjonsforsvaret og de grunnleggende forut

selningene dette er basert på. Dette vurderes opp mot endringer i trusse/bildet, 

motivert av Sovjetunionens sammenbrudd og ny russisk mifitterdoktrine, utviklingen 

av operasjonsteori som igjen er sterkt på virket av militterteknologiskefremskritt slik 

sammenhengene er beskrevet i Forsvarssjefens grunnsyn. Det konkluderes med at 

vurdert mot disse faktorene er det vanskelig å se noen fremtid for det nåvterende 
konseptet i en strengfagmilitter sammenheng. Eventuelle endringer bör innrettes mot 

å opprette et invasjonsforebyggende forsvar, og en mu tig struktur av detteer skissert. 

Innledning 
Bakgrunn 
Sjöinvasjonsforsvaret er de n sjömilitcere 

delen av invasjo nsforsva ret - den delen 

av Forsvaret som iht den gje ldende for

svarsko mmisjon og langtidsmelding 1 ska l 

priorite res. Rammebetinge lsene for for

svars- og sikkerhetspolitik ken har imid

lertid gje nnomgått meget store forand

ringe r i löpet av de siste lO årene, og fo r

andrer seg fortsatt med meget stor dyn a
mikk. Dette gjelder både generell utvik

ling av samfunnet, oppfatninge n av trus

selbildet, vektlegging av fredsoperasjo

ner/krisehåntering kontra krig og utvik-

ting av internasjonale, overstatlige a llia n

ser og organisasjoner. 
Samtidig med dette gjennomgår vi 

en ny militce rteknologisk revolusjon , 

som ka n karakteriseres ved at an vendel

se av mikroprosesso re n for alvor er i 

ferd med å bryte gjennom i militcer tek
nologi. 

Forsvaret skal vcere statens og nasjo
nens forsikring - og på samme måten 

som i det daglige liv må forsikringer og 

forsik ringsavta le r sees gjennom en ga n g i 

blant for at vi ska l vcere sik re på at de gir 

tilstrekkelig sikkerhet og ikke er un öd
vendig dyre. !motsa tt fall kan vi gjöre oss 
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selv uaktuelle ved at vi suboptimaliserer 
tradisjonelle lösninger med små og irre
levante effektforbedringer som resultat i 
stedet for å utvik le nye lösninger med re
levante effekter. 

Analyse 
Ana lysen av oppgaven kan oppsumme
res som fö lger: 

• med sjöinvasjonsforsvaret menes 
konseptet som skal avskrekke/mot
virke en eventuell landstigning mot 
vårt territorium over sjöen , med inn
gående strukturelementer 

• med fremtid menes en ikke nrermere 
definert del av fremtiden, mer kon
kret ikke lenger enn vi tror å ha så
pass oversikt over utviklingen for å 
kunne fastslå tydelige utviklings
trekk, og samtidig langt nok til å kun
ne se materialisering av beslutninger 
som blir tatt i nrertid. Dette gir et tids
perspektiv frem mot ca år 2015 

• identifisering, beskrive lse og vurde
ring av dagens og fremtidens önskede 
kapasiteter skal vektlegges. 

Metod e 
Anvendt metade for lösning kan karak
teriseres som analytisk/kreativ, og er pri
mrert kvalitativ. I tilnrermingen til pro
blemstillingen har jeg forsökt å benytte 
et "Top Down" perspektiv. Dette med
förer at jeg först gjennom de grunnleg
gende betraktningene har forsökt å klar
legge hvilke krav til kapasitet dagens si
tuasjon og ikke minst fremtiden vii kreve. 
Deretter vurderer jeg hele konseptet 
mot disse önskede kapasitetene, for så 
tilslutt å identifisere strukturelementer 
som har eller ikke har slike fremtidsret
tede kapasiteter. 
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Avgrensninger 
• besvarelsen er utelukkende basert på 

ugraderte ki lder 

• fellesoperasjoner beskrives ikke, ut 
over åpenbare grensesnitt mellom 
Forsvarsgren er 

• hva teknologiutviklingen i realiteten 
innebrerer av muligheter og begrens
ninger behandies kun overfladisk. 

Grunnleggende betraktninger 
Beskrivelse av det tradisjonelle 
sjöinvasjonsforsvaret 
Sjöinvasjonsforsvaret har så langt vrert 
basert på et samspill mellom en statisk 
struktur, represente1t ved Kystartilleriets 
over- , og undervannsforsvar og mobile 
komponenter fra Marinen; U-båter, uav
hengige minefel t og MTBer med primrert 
missiler og torpedoer. l t illegg kommer 
Flyvåpenets angrepskapasitet med missi
ler, men også i noen grad bomber og ra
ketter. 

Trusselen har vrert ansett å va:re en 
strategisk landstigni ng, dvs först etable
ring og sikring av et brohade med mari
neinfanteri av brigadestörrelse på spesi
altonnasje, for deretter å landset te styr
ker for landstrid, dvsutbrytingav broho
det og åpning av en ny operasjonsret
ning, noe som antas å kreve styrker av 
störrelsesorden divisjon. 

Hovedtanken bak konseptet har vrert 
å utnytte de komparative fortr inn en for
svarer har i et land som Norge, represen
tert av en spesie ll og vanskeli g tilgjenge
lig kysttopografi , få og relativt små hav
ner og dårlig u tviklet infrastruktur foröv
rig. Dette er spesie lt fremtredenede når 
det gjelder veier og jernbane ut fra po
tensielle landstign ingsområder. l tillegg 
har de barske naturforholdene og egen 
overlegenhet innenfor farvaons- og len-

dekjennskap vrett ansett å vre rc en fordel 
for forsvareren. 

I tillegg har den tradisjonelle, norske 
Hrerens stedbundeth et, e ller snarere 
mangel på mobilitet2 gjort at man med 
stor troverdighet har kunnet si at Hrerens 
sjöfront har vrert dekke t. 

Dette har medfört at de bedömte 
landstigningsamrådene for denne type 
operasjoner stort sett har vrert begrenset 
til noen sentrale og etter forho ldene sto
re havner. 

Forsvaret har vrert arganisert som et 
forsvar i dybden , dvs ytterst ha r U-båte
ne vrert gruppert, dere tter har MTB -
ene operert med missiler og torpedoer, 
og innerst har de ua vhe ngige minefelt
ene og KAs stridsmidler vrert gruppert 
Utgangsgruppering har vrert rundt på 
forhånd utpekte geografiske 01nråder 
som er forutsatt å vrere viktige e ll er av
gjörende for en forsvarskamp. 

Sicten spesielt de begrensede mobile 
ressursene har vrert en begrensende fak
tor, har stor vekt blitt lagt på det stasjon
rere forsvaret , innled ningsvis ved at disse 
komponentene skulle produsere holde
tid , dvs sikre mobilisering, oppmarsj og 
omgruppering av flyttbare hreravdelin
ger, men senere for å kunne gi aksevar
sel, dvs nok "holdetid" til at de mobile 
en hetene fra Marinen kunne omgruppe
re og virke med sine våpen i den angrep
ne aksen. Ideelt sett er önskemålet at en 
eventuelllandstigning toretas utenfor de 
viktige og avgjörende områdene, noe 
som gavner vår forsvarskamp, e ll er om 
a ngriperen allikevel sku lle angripe i ak
sen, at han skal påföres så store tap at 
hans angrepskraft svekkes tilstrekkelig 
til at resterende styrker kan nedkjempes 
av egne landstridskrefter. 

Prinsippene for sjöinvasjonsforsvaret 
kan derfor oppsummeres som fölger: 

• aksevarsel, evnt holdetid 

• stoppekraft basert på variert våpen
virkning og stridsutholdenhet med 
basis i evne n til selvforsvar og fortifi
kasjon som den avgjörende faktor for 
de stasjonrere en hetene, og mobilitet 
og selvforsvar for fartöyene 

• kanaliserende effekt 

• samvirke mellom aksespesifikt for
svar og mobile enheter. 

Delkonklusjon 
Kjernekomponentene i dette konseptet 
er MTB våpenet og Kystartilleriet i syner
gi3 Disse strukturkomponenetene har 
sjöinvasjonsforsvaret som stort sett enes te 
krigsoppdrag. De andre, foran nevnte 
komponentene er mer fleksible og kan 
tenkes å ha flere oppdrag, også i krig. 

Det te medförerat je g fortselningsvis i 
stort vii begrense meg til å vurdere de 
konseptbrerende deler av sjöinvasjons
fOJ·svaret , nemlig MTB-våpenet og Kyst
artilleriet. 

Moderne operasjonsteori4 

Eegrepet manöverkrigföring kom inn i 
det norske militrere vokabularet med divi
sjon 2000 konseptet i Hreren. Eegrepet 
var ikke nytt, men fik k sin store aktualitet 
med den amerikanske hrer/luft-taktikkut
viklingen med "Air Land Battle" og NA
TOs "Follow on Forces Attack." Konsep
tet ble utviklet som en motvekt mot den 
store sovjetiske trusseleo på SentraJfron
ten i Europa (under den kalde krigen),
og ble sett på som et middel for å overvin
ne det sovjetiske "Operational Manouvre 
Group konseptet." Lanseringen i Norge 
var en naturlig konsekvens av beslutning
en om å satse på divisjonskonseptet, og å 
forsöke å in n före reellmobilitet på taktisk 
nivå også i landstriden. 
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Dette forhold er senere forsterkel ved 
at det viderutvik lede konseptet "Air 
Land Operations" - og dermed også 
manöverkrigföringsprinsippet i stor grad 
b le fulgt av koalisjonens bakkestrid under 
Gu lf-krigen. Den store dekningen av den
ne krigen i massemedia må også sees på 
som en medvirkende faktor til dette. 

Manöverkrigföring kan beskrives 
som: 

En metode for krigföring som ikke 
fokuserer på nedslitning og ödeleggelse 
av motstanderens ressurser, men primcert 
på å utmanövrere ham ved å forårsake 
systemkoll aps. Dette vii i praksis si å 
motvirke synergier og ödelegge ledeisen 
av operasjonene hans slik at disse brytes 
ned til en ukoordinert serie av taktiske 
haneii iger og forhåpentligvis fölgende 
sammenbrudd. 

Manöverkrigföringen utnytter den in
direkte metode, og fokuserer på tyngde
punktsbetraktninger5. Dette innebcerer 
at man benytter egen styrke mot mot
standerens svakhet, og beskytter egen 
svakhet mot motstanderens styrke. 

Tempo (dvs hastighet e ller raskhet i 
oppdagelse, beslutning og utförelse) blir 
meget viktig i slike betraktninger, da en 
svakhet meget ve! kan snustil styrke et
tersom tiden går. Dette medförer at: 

• etterretn ing i sann tid blir avgjörende, 
dasvakheter må oppdages, og det må 
vcere svakheter som bidrar i störst 
mulig grad mot systemkollaps hos 
motstanderen 

• tiden fra oppdagelse av svakhet til ef
fekt er satt in n mot den er kritisk , slik 
at ikke motstanderen k larer å utbedre 
s vak h eten 

• mobilitet, treffsikkerhet og våpen
virkning er viktig, for å kunne oppnå 
overraskelse og effekt 
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• beslutningsnivået må clelegeres (for å 
kunne utnytte "Winclow of Opportu
nity") Dette meclförer at personellet 
må ha höy kompetanse på alle nivåer 
og sambands- og KKI-systemer må 
vcere gode og pålitelige 

• styrkemulti plikatorer6 som e lektro
nisk krigföring (og C2 Warfare) må ut
nyttes. 

Motstykket til manöverkrigföring er 
"Attrition Warfare" eller utmattelses-/ 
nedslitningskrigföring, som i korthet går 
ut på å sli te ned motstancleren fysisk , 
ved å sette inn större ressurser enn det 
han klarer å mönstre. Denne metoden 
er ikke irrelevant, og vii ofte benyttes av 
elen makt som har de stö rste ressursene. 
En blokacle er eks et eksempel på clette, 
(normalt på krisenivå) mens luftoffensi
ven för landstriden under Gultkrigen er 
et eksempel på et höyere intensitetsni
vå. 

I henhold til "Forsvarssjefens grunn
syn for utvikling og bruk av norske mili
tcere styrker i fred , krise og krig7 ska l 
manöverkrigföringsprinsippet legges til 
grunn for viderutviklingen av det norske 
Forsvaret Dette medförer at prinsippet 
ikke som ticlligere bare skal anvendes på 
taktisk nivå xi Hceren, men også som en 
fellesnevner fra strategisk nivå og ned
over, og fölgelig også i dc andre forsvars
grenene. 

Motivasjonen for dette er at det kun 
er innenior et slikt konsept at et nume
rcert mindre forsvar kan avskrekke eller 
vinne over en numercert större angriper
men clette krever et overtak i kvalitet. 

Delkonklusjon 

l elen viclere vurderingen vii manöver
krigföringsprinsippet bli brukt som et 
suksesskriteri u m. 

Utvikting av trusselbildet 
Russlanels marine er i dag arven etter 
Sovjetmarinen. I Norges ncerområcle er 
det Nordflåten som clominerer i dag som 
tidligere. I historisk perspektiv har Sovjet 
og Russlanels maritime kapasitet först og 
fremst vcert brukt som stötte til armeen, 
som er "Senior Service". Uneler elen kal
de krigen, og spesielt uneler aclmiral 
Gorshkovs leclelse, har utviklingen gått i 
retning av kjernefysisk "Power Projecti
on " mot hovedmotstancleren USA. Det 
har imicllertid i liten utstrekning vcert sat
set stort på konvensjonell " Power Pro
jection" , som omfatter blant annet amfi
biekrigföring. Especlisjonskorpsorgani
sert marineinfanteri etter vestlig mönster 
har alclri vcert u tviklet fullt ut. En viss ka
pasitet harvcert utvikJet på marineinfan
terisiden - og også på spesialtonnasjesi
clen - men de viktige kapasiletene til å 
gjennomföre luftkontroll og bidra med 
offensiv, koorclinert luftstötte til denne 
type operasjoner samt logistik k har aldri 
vcert tilstrekkelig vektlagt, og må i dag 
ncermest karakteriseres som ikke eksiste
rencle. 

Sovjetunionens hoveclinnretning med 
de maritime styrkene var: 

• sikre elen strategiske andreslagskapa
silet 

• kontroHere de om råelene som var vik
tige for å proclusere strategisk anclres
lagskapasitet 

• nekte USA/NATO bruk av forbinclel
seslinjene til sjös (spesielt de transat
lantiske) 

• stötte pågående landoperasjoner 

• interesseprojeksjon som et maktek-
spansjonistisk middel. 

l dag er den strategiske andreslagskapa
siteten absolutt viktigst, og har ökt i vik
tighet som en konsekvens av Sovjetunio-

nens og i realiteten også den sovjetiske 
konvensjonelle militcermaktens disinte
grasjon, og det faktum at Russland fort
satt har stormaktsintensjoner. 

Den teknologiske utviklingen har 
samtidig i noen grad gjort det lettere å 
opprettbolde elen strategiske andreslags
kapasiteten, da våpenbcererene i dag i li
ten grad trenger å transittere til utsky
tingsområder på tvers av verdenshavene 
grunnet lengre missilrekkevidcler og stör
re presisjon. De andre tidligere oppgave
ne lider i dag under ressursbrist 

Verken Sovjet eller Russland har 
noen gang gjennom övelser eller på an
nen måte vist en evne ti l å gjennomföre 
strategiske lanclstigninger over verdens
havene. Denne kapasiteten er det hittil 
bare USA som har hatt. Dette betyr ikke 
at Sovjet/Russland har hatt andre ambi
sjoner i randhav, eks Östersjöen. "Zap
ad" övelsene på midten av 80 tallet viste 
en slik höyere målsetning. Det er imidler
tid viktig å merke seg at dette med stor 
sannsynlighet kan tolkes som stötteope
rasjoner til en SentraJeuropeisk land
strid , i et område og i en fase av krigen 
h vor hovedmotstanderen hadde små mu
ligheter til å innvirke på operasjonene. 

I historisk perspektiv kan clette bely
ses gjennom de operasjonene som ble 
gjennomfört etter at Sovjetunionen igjen 
kom på offensiven under Den andre ver
denskrigen . Eksempler på dette kan vcere 
operasjonene ved Asov-havet9 ("bak" 
Krim) e ll er Petsamo-Kirkenes operasjo
nen10. Marineinfanteriet og beerstyrker 
over havet ble her utnyttet som en del av 
beerens "flankeoperasjoner" (Egentlig 
som en taktisk omfatning over havet,) og 
var av en helt annen karakter enn ameri
kanske operasjoner i Stillehavet, invasjo
nen i Normandie e lle r landstigningen på 
Inchon under Korea krigen, som alle ha d-
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de strategiske/operative aspekter ved å 
åpne nye frontretninge r. 

På den andre siden har imidlertid den 
store fokuseringen på landstriden innen 
Sovjetunionen fört til at h.:eravdelinger 
på taktisk (divisjons) nivå har relativt 
store mengele r ferge- og overskipningsut
styr som kan utnyttes til kortere forflyt
ninger over sjöen (eks over fjorder). 

Under de tidligere nevnte "Zapad" 
övelsene ble de t også övet bygging av 
kunstige havner basert på bruk av lekte
re ( eksvis av typ e "Volgoba lt"). Bygging 
av e n slik havn ble gjort i löpet av timer, 
og lossekapsiteten kunne oppgå til om
kring en divisjon/dögn 11

• Kapasiteten var 
sannsynligvis re lativt lite avhengig av an
dre faktorer enn muligheten for trans
port ut fra brohodet, og dette medförte 
at eksempelvi s "postbrygger" med dybde 
2 - 3 meter kunne utnyttes. Elvelekterne 
kunne også inneha bifunksjoner som 
skinnmål (gjerne lastet med tömmer for 
å bedre flyteevnen), og i tillegg utnyttes 
som sperrebrytere i uavhengige minefelt 
for å erstatte tidkrevende minerydding. 
Denne type operasjoner antas imidlertid 
å v.:ere relativt avhengig av stor grad av 
egen sjö/luftkontroll , hvilket gjör at den 
neppe noen gang har v.:ert aktuell uten
for randhavene. 

Ser man på den nye russiske milit.:er
doktrinen fra 1993'2, er denne grovt sett 
ganske lik NATOs nye strategiske inn
retn ing, og betaner det milit.:ere makt
apparat som et anvendelig verktöy også 
i lavintensitetskonflikter og i fred. Dette 
krever imidlertid gripbarhet som igjen 
krever en omstrukturering av forsvaret 
til en profesjonell sty rk e. Marineinfan
teriet og deler av luftl andestyrkene sy
nes a llerede i dag å v.:ere strukturele
menter som er relativt vellykkede kom
ponenter å bygge videre på innenfor 
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dette konseptet. Det er allikeve l sv.:ert 
langt fra dette til å kunne stille på bena 
tilsvarende kapasiteter som USA er i 
stand til i dag. 

Delkonklusjon: 
• trusselen for en sjö invasjon mot norsk 

territorium på kort sikt er fo rsvinnen
de liten 

• dersom Russland velger å bygge opp 
et kon vensjonelt " Power Projection " 
instrument , kan det v.:ere grunn til å 
anta at det ikke planlegges å v.:ere av 
dårligere standard/kapasitet enn da
gens "State of the Art". I dag finnes 
denne ikke i Russland. For at denne 
skal gjenoppstå, kreves en dramatisk 
omlegging av prioriteter, forbedring 
av de grunnleggende forutsetningene, 
og ikke minst flere års intensiv sat
sing. 

• om vi derfor skal planlegge med en 
struktur på et fremtidig sjöinvasjons
forsv ar som skal virke mot en gjen
oppstått russisk trussel , må vi i alle 
fall planlegge mot en fremtidig trus
sel, og ikke mot den kalde krigens 
trusse] D 

Moderne "Power Projection" 
- noen betraktninger i et 
flåtemaktperspektiv 
På amerikansk hold ble det hevdet rundt 
l 990 14 at mens US N a vy på 70-ta ll et var i 
stand til å foreta landsl igninger på 25% 
av verdenes kyster, mens de samme på 
90-tallet ville utvilke kapasiteter til å 
gjöre dette på 75 % av verdens kyster. 
Uavhengig av prosenter er dette en for
midabel utvikling som har skjedd gjen
nom at kapasiteten t il "Over the Harizon 
Assault" har blitt kraftig forbedret , og i 
dag er i stand til å projisere reell , milit.:er 

makt fra avstander på 75 - 100 nm 15 med 
fart 275 - 40 knop - direkte mot et an
grepsmål og i prinsippet uav hengig av en 
strand for landst ign ing. (Avhengig om V 
- 22 eller LCAC' 6 utnyttes). 

Denne kapasiteten har fått enda stör
re betydning etter at begrepene "Littora l 
Warfare" og " From the Sea ... " b le lan
sert tidlig på 90-tallet. 

Delkonklusjon 
• dersom "Over the Harizon Assault" 

taktikk/teknikk utnyttes, vii dette i 
stor grad motvirke de komparative 
fortrinn en forsvarer har i en kystto
pografi som den norske, med mindre 
forsvareren skaffer segsystemer med 
ree ll , praktisk rekkevidde til å påvir
ke de plattformene som benyttes som 
utgangspunkt for projeksjonen . 

• begrepet aksespesifikt har mistet si n 
betydning mot en motstander som be
hersker "Over the Horizon" kapasi
tet. Årsaken til detteer ga nske enkelt 
at motstanderen ikke er avhengig av å 
operere i kun en akse, grunn et drama
tiske forbedringer i rekkevidden og 
kapasilet ved gjennomföring av se lve 
Jandstigningsoperasjonen. 

Effekt- og 
rekkeviddebetraktninger 
Dersom den avskrekkende effekten ikke 
virker består sjöivasjonsforsvaret rent 
teknisk sett av sjömålsbekjempende ef
fekt. Et sjömå l bekjempes gjennom at 
det stoppes, elle r ideelt sett senkes. Av 
ressursmessige årsaker e r det tilstrekke
lig at det stoppes. 

Slappefunksjonen kan oppnås ved en 
eller fl e re av töigende virkninger: 

• vanninntrengning utenfor umiddel
bar kontroll 

• brann 

• ödeleggelse av fremdrifts- eller styre
funksjon 
Det kan videre ski ll es mellom typer 

av sjömål, hvor disse effektene kan opp
nås på u like må ter. Et stridsfartöy er tra
disjonelt av relativt liten störrelse og har, 
for å underlette havarikontroll og der
med sikre fartöyets fortsatte kampkraft/ 
stridsverdi ved å minimere risiki for 
vannintrengn ing og brann , et system av 
skott og dekk som danner relativt sett 
små rom. 

Det som tradisjonelt blir sett på som 
angrepsverdige mål , troppeb.:erende spe
sialtonnasje og handelsfartöy, spesie lt 
Ro-Ro fartöy, er derimot mye större, og 
av enkl ere konstruksjon. Disse kjenne
tegnes spesie lt av store rom, ofte på man
ge h undre m3 

Yåre haveelvåpen mot sjömål er UTI

dervannsvåpen (torpedo - miner) , missi
ler og relativt småkalibrede granater le
vert fra kanoner. 

Den mest kostnadseffektive måten å 
bekjempe sjömål på, er å initiere den 
ödeleggelsesenergien angriperen bringer 
med seg, nemlig utlöse brann. Dette er 
imidlertid en effekt som er meget van
skelig å beregne virkningen av, ogjeg vel
ger å se bort fra denne i den videre disku
sjonen. 

Når det gje lder å generere vannin
trengning, e r det undervannsvåpensyste
mene som utmerker seg med den store 
effekten relativt store, brisante stridsho
der fo rdemmet av vanntrykket gir. Når 
det gjelder våpen levert gj ennom luften , 
er ik ke bildet like enkelt. Störst virkning 
gir en trykkvirkning inne i lukkede rom. 
Erfaring og forsök har vist at Jadningene 
mot det vi definerer som hovedmål -
transporttonnasjen - må v.:ere i mange 
hundrekilosk lassen for å få denne virk-
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ningen. Dette forhold gjör trykkvirknin
gen uaktuell både for den type missiler vi 
snakker om og granater. Det som gjen
står, er splintvirkningen. Ulfordringen 
består da i å finne balansen mellom 
sprengladningens störrelse og bössingen 
(stålet) slik at flest mulig store splinter 
med tilstrekkelig utgangshastighet til å 
penetrere doble, v:rskefylte tanker dan
nes1 7. 

En mulig måte å forbedre våpenvirk
ningen på er å styre stridsilodet mot kri
tiskeseksjoner av fartöyet. Dette er i rea
liteten kun mulig med missiler. 

Stridshodet må fölgelig ha en minste 
masse for å kunne ha tilstrekkelig stop
peevne ved treff. I avveiningen mellom 
artilleri og missiler bör vi tenke på at de 
to granatene som bidro til å stoppe 
" BIUcher" i Oslofjorden 9 april1940 bad
de en masse på rundt 300 kg hvorav i un
derkant av 100 kg var sprengbomull. 

Det kan v:rre grunn til å vurdere 
n:rrmere den effekt stridsiloder i stör
relsesorden 1/10 av dette har på det som 
defineres som hovedmål, selv om man 
ivaretar effekten av flere treff i samme 
mål. 

Når det gjelder rekkeviddebetrakt
ninger, er dette i höy grad et spörsmål om 
stridsbodene er styrte eller ikke styrte. 
Torpedoer og missiler styres mot målet, 
og er for de moderne variantene i mindre 
grad enn tidligere uavhengige av målets 
manövrering etter avfyring. Når det gjel
der artilleri, derimot, er ikke dette tilfel
let. På grunn av granatenspåvirkning av
og luftmassenens uberegnelighet vii det 
med stor sannsynlighet v:rre praktisk 
umulig å gå til virkningsskyting uten for
utgående innskyting. Her vii treffsann
synligheten avta eksponentielt etter at 
flyvetiden overstiger en viss ( reaksjons) 
terske l. 

148 

Som et eksempel kan nevnes at med 
flyvetid 10 sekunder, (som tilsvarer ca lO 
km skyteavstand) vii et mål som har en 
fart over grunnen på 10 knop (5 m/s) ha 
beveget seg 50 m. I hvilken retning rela
tivt det beregnede fremforpunktet? 

Det er derfor e t åpent spörsmål om 
ikke den praktiske skuddvidden mot 
denne type mål ligge r et sted rundt ek
semplet, uavhengig av kaliber. Havedär
saken til dette ligger ikke i et dramatisk 
större spredningsbilde eller teoretiske 
rekkevidder, men ganske enkelt at målet 
er i bevegelse, og i at ammunisjonsbe
holdningen alltid vii v:rre en knapp res
surs. 

Dette kan naturligvis kompenseres 
med sluttfasestyrt ammunisjon , men det
te vii bli en avveiningssak mot fra för 
marginal nyttelast, kostnadsnivå og kom
pleksilet i ildledning. 

Delkonklusjon: 
Artilleri mot den type sjömål vi betrak
ter som måltyper har begrenset virkning, 
både i dagens situasjon og spesielt mot 
den predikterte trussel. Årsakene til det
te er både for kort praktisk rekkevidde 
og meget begrenset virkning i de priori
terte måltypene. 

Sammenfattende vurdering av 
sj ö in vas j onskonseptet 
Konseptet som helhet 
Manöverkrigföringsprinsippet innebre
rer at egen styrke skal anvendes mot 
motstanderens svakhet, og egen svakhet 
skal beskyttes mot motstanderens styrke. 
Det er videre viktig å identifisere egne og 
motstanderens kritiske sårbarheter, kalt 
tyngdepunk t. 

Hva kan så en motstanders intensjon 
vrere med å gjennomföre den type sjöin-

vasjon vi har planlagt mot gjennom de 
siste tiår? 

Etter min oppfatning kan det enten 
vrere å opprette en ny operativ retning, 
dvs en ny landoffensiv eller retning for 
landstrid ut fra det opprettede brohodet, 
eller å viilede oss til å tro at det er dette 
han önsker. La oss först ten k e oss at han 
virkelig önsker å åpne en ny operativ ret
ning. 

Den kritiske sårbarheten vii i så fall 
vrere de styrkene som skal gjennomföre 
landstriden ut fra brohodet. 

Vårt sjöinvasjonsforsvar har så langt 
v:rrt innrettet mot å unngå at brohodet 
blir etablert, ved i förste omgang å forsö
ke å bekjempe de styrkene som skal eta
blere brohodet, nemlig marineinfanteriet 
på spesialtonnasjen. Detteer styrker som 
ikke har evnen til å opptre autonomt 
over lengre tid en n ca en uke, dersom de 
ikke blir etterforsyn t. 

l et manöverkrigsperspektiv vii det 
riktige v:rre å tone ned bekjempningen 
av denne ikke kritiske ressursen , og hel
ler kraftsamle mot tyngdepunktet, styr
kene som skal virke ut fra brohodet. 
Dette betyr ikke at vi ikke skal bekjem
pe også den förste bölgen om den kom
mer, men at den ikke skal bekjempes 
med absolutt alle midler. Det er spesielt 
farlig å gi seg inn i en duell innlednings
vis mot en sterkere motstander ved å 
blottstille alle ressursene, dette vii före 
til en nedslitning av våre styrker raskere 
enn hans, noe som igjen medförer at vi 
vii stå uten instrumenter å spilie på i 
neste runde. 

Dersom han önsker å utnytte eh 
sjöinvasjon for å viilede oss, blir det 
enda viktigere å ikke forspilie for mye 
av egne ressurser på å bekjempe en slik 
invasjon. 

Krigföring er egentlig kamp meJlom 

viljer, dette medföre r at både planlegging 
og gjennomföring blir svrert komplisert 
og meget dynamisk. På mangemåter kan 
det sammenliknes med kortspill snarere 
enn sjakk . Regiene er i og for seg klare 
og entydige, men for å vinne har elemen
ter av slump, intuisjon og evnen til å blöf
fe stor betydning- og det er viktig å age
re og ikke bare reagere. Dette er også 
viktige forutsetninger når det gjelder å 
skaffe seg materielle og moralske over
tak på motstanderen i krig - som derfor 
snarere kan betraktes som kunst en n ek
sakt vitenska p. 

En annen forutsetning for å vinne i 
kortspi il , er normalt å hol de kortenes bil
ledside skjul t for motstanderen. I dagens 
sjöinvasjonsforsvar gjör vi egentlig det 
motsatte, vi definerer först de viktigste 
område for oss sel v, og forsvarer disseså 
med i egne öyne sterke, statiske forsvars
installasjoner. Disse kan forsterkes med 
mobile enheter etter at aksevarsel i form 
av forbekjemping eller direkte angrep er 
i verksatt 

En motstander kan med en slik logik k 
lett tenke som fölger: 

Vi angriper med tilstrekkelig moment 
og kapasilet der hvor forsvareren tror at 
vi kommer, og oppnår dermed å etablere 
et "fait accompli"- og når våre sluttmål 
för hans mobile stridskrefter kommer i 
posisjon. Disse vii da ganske enkelt kom
me "for sent" til krigen. 

Et annet aspekt ved ikke å vrere et 
"etterretningsproblem i sann tid" er at 
det gjör planlegging av en operasjon mot 
dette konseptet mye enklere enn om det 
hadde v:rrt det. Terskelen for ikke å an
gripe blir höyere dersom vanskeligbeten 
er större (dvs usikrere) - med andre ord 
er avskrekkingseffekten av dagens sjöin
vasjonsforsvar nödvendigvis ikke så stor 
som vi tror. 
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Det stasjonrere 
sjöinvasjonsforsvaret 
Konsekvensvm-deringer av bruk av mo
derne våpen mot stasjonce re anlegg fin
nes ganske inngående beskrevet i åpne 
kilder, eks i in teressante artikler' s_ 

Det går ikke lenger å bortforklare at 
det finnes en rekke mäter å slå ut faste 
anlegg på i dag. Enkelte av disse mätene 
kan motvirkes med mottilta k, andre ikke. 
Sårbarhet/ikke sårbarhet blir etter min 
mening egentlig ganske irrelevant , når 
det forövrig lider under: 

• björnestenen i et operasjonsteoretisk 
tvilsomt konsept 

• kan virke mot en trussel som ikke ek
sisterer i dag 

• kan med stor sannsynlighet ikke virke 
mot en eventuell gjennoppstått trus
sel. 

Selv om dette i störst utstrekning gjelder 
artillerikomponenten , kan det også i til
strekkelig grad også sies å omfatte det 
stasjoncere undervannsforsvaret. Rekke
viddene er på ingen måte tilstrekkelige 
til å kunne virke mot den trusselen som 
kan ventes å gjenoppstå. 

l tillegg skal vi ikke glemme at det er 
ikke oss selv et forsvar skal overbevise/ 
avskrekke. Det er derimot patensieile 
motstandere. Dette medförer at de ele
menter som vårt forsvar skal bestå av, må 
ha troverdighet også utenfor landets 
grenser, og helst også hos de makter som 
kan tenkes å vurdere å anvende militcere 
maktmidler mot oss. Dette forholdet ta
ler sterkt mot spesielie "scere" lösninger 
- som mangler internasjonal forankring 
innenfor prestisjefylte miljöer. 

Man kan spörre seg om ikke konsep
tet med stasjoncert forsvar minner mer 
om den franske "Maginotlinjetenkin
gen" enn om "Littoral Warfare" eller 
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NATOs nye styrkestruktur/operasjons
mönster etter 1990. 

De mobile 
sjöinvasjonskomponentene 
Det tenkes her spesielt på MTB våpenet 
Dersom man benytter definisjonen av 
mobilitet fra fotnate 2, kan man spörre 
seg om MTB - våpenet av i dag er reelt 
mobilt, e ller snarere semi- stasjoncert 
Dette vil i noen grad kunne kompenseres 
med större våpenrekkevidde i fremtiden. 
Problemet er imicllertid også det at ev
nen til å bolde seg skjult i fremgruppert 
posisjon i et höyintensivscenario må sies 
å vcere en nisje som ikke er uavhengig i 
utviklingen av avanserte sensorer og ev
nen til prosessering. Med andre ord- det 
kan stilles spörsmål med hvorviclt det er 
kostnadseffektivt å satse på slike, relativt 
sett dyre plattformer, i såvidt utsatte situ
asjoner. 

Dette forhindrer imidlerticl ikke at 
det kan vcere rett å satse på denne eller 
liknende plattformtyper for mindre kre
vencle scenarie r - eks fredsoperasjoner 
eller fred/krise/suverenitetshevclelse -
men dette ligger utenfor denne oppga
vens tema å vurdere. 

Hvordan bör et fremtidig 
sjöinvasjonsforsvar utformes? 
Begrepet invasjonsforsvar innebcerer at 
man forsvm-e r seg når motsianderen an
griper - altså er det en relativ negativ 
målsetning. I Forsvarssjefens grunnsyn er 
det lansert en mer positiv målsetning, in
vasjonsforebyggende forsvar. Dette 
innebcerer at det skal avskrekke et an
grep mot landet, hvilket medförer at det 
også må vcere kompetent til å forsvare 
mot et angrep. 

Prioritering vii si å velge bort noe for 

å kunne velge noe annet. Den delen av 
denne prossessen som er vanskelig er å 
velge bort. Når det gjelder Sjöinvasjons
forsvaret- tror jeg ikke vi kommer uten
om å velge bort alle statiske komponen
ter. Dette kan imidlertid ikke skje over 
natten , mekanismene i et demokrati som 
vårt medförer at det alltid vil vcere en 
ganske lang "hale" - dvs en lang tid med 
gammeJ struktur også e tter at en eventu
ell beslutning om avviklinger tatt. 

En praktisk ordning for avvikling kan 
eks vcere at det eldste og minst sofistiker
te anlegg legges ned först, deretter kan 
man eks fjerne de funksjonene som ikke 
kommer inn under betegneisen "sjö
målseffekt" . Disse bifunksjonene repre
senterer et meget stort antal! hoder, og 
vii, dersom de fjernes også kunne bidra 
til å frigjöre store ressurser i fredsorgani
sasjonen. 

Frigjorte ressurser kan så igjen benyt
tes til å forsterke andre, og mer fremtids
rettede elementer. Maritim kapasitet 
kjennetegnes etter min mening ikke av 
territoriell virksomhet, tvert i mot. Dette 
vii etter min mening vcere riktig å satse på 
tradisjonelle, maritime komponenter -
komponenter som representerer det man 
forbinder med sjömakt - tilstedevcerelse 
over lang tid, hevdelse av suverenitet og 
interesse/maktprojeksjon. Dette krever et 
antall kjöler, som representerer fartöy 
med kapasitet og störrelse til å bemestre 
de farvann som omgir oss, og som med
förer at vi kan bidra troverdig både i styr
ke- og ledelsesfunksjon innenfor den alli
ansen vi harvcert medlem av siden 1949. 

Komponenter i Sjöforsvaret som alle
de i dag kan sies å ha invasjonsforebyg
gencle effekt er: 
• U-båtene 
• eskortefartöyene 
• mine- og minemottiltakfartöyene 

• etablering av internasjonalt trove rdi
ge, sjögående staber for ledelse av 
operasjoner 

• kystvaktkonseptet 
En fortsatt videreutvikling og satsning på 
disse områdene vii vcere meget kostef
fektivt i et konsept som skal virke inva
sjonsforebyggende. Eskortefartöy vii 
vcere et meget viktig bidrag både gjen
nom muligheten for kompetanseheving 
av fremtidige sjefer på höyere nivå, og 
ikke minst et uproblematisk bidrag til al
lianseforpliktelser og fredsoperasjoner 
over alt hvor Norge önsker å gjöre sin 
stemme gjeldende. U-båtene represente
rer i dag vår eneste, virkelige offensive 
plattform, som i tillegg har kvaliteter som 
kan utfordre en sterkere motstander. 
(Eks "Stealth" .) Dette kan utnyttes i ut
vikling av nye konsepter - eksempelvis 
som en mulig plattform for kryssermissi
ler - i tillegg til den tradisjonelle rollen 
som trussel mot/bekjempelse av mot
standerens forsyningslinjer og "High Va
luable Units." 

At komponenter i strukturen fjernes, 
vii heller ikke si at det ikke finnes kvali
teter i den samme strukturen som repre
senterer positive elementer som kan be
holdes. Det er åpenbart at i et land som 
Norge trengs det styrker som kan gjen
nomföre strid ved kysten - en funksjon 
som noen må ivareta. I en slik tankegang 
kan transportelementet i KAs nye le tte 
missilavclelinger anvendes, og man kan 
se interessante utiordringer på tvers av 
de tradisjonelle forsvarsgrengrensene. 

Det kan også argumenteres for at det 
vii vcere meget hensiktsmessig om Norge 
etablerte en form for marineinfanteri -
det kan sogar föres et ökonomisk resan
nement for at det vii vcere billigere å ha 
en profesjonell norsk marineinfanteriba
taljon med elen spesialtonnasje som kre-

151 



ves enn å opprettbolde dagens territori
elle, faste struktur, med alt det inneba:rer 
av mangeslungen virksomhet, spes ie lt i 
fredsorganisasjonen. Et slik e lement, 
som man kunne tenke seg kunne inngå i 
UK/NL/NO Landing Force, ville endog 
bidra meget sterk t ti l å oppfy lle det för
ste av Forsvarets fire hovedmål: " ... -Bi
dra til dialog, samarbeid og evnen til kol
lektivt forsvar, slik at norske sikkerhets
politiske interesser knyttes til andre 
lands filsvarende interesser ... "' 9 

I de siste årene har tanken om mid
delstunge, landbaserte missilbatterier 
v<ert lansert Sett ut fra den definisjonen 
på mobilitet som fremgår av fotnate 2, 
kan dette va:re et interessant konsept 
Det e r videre lett å argumentere for at et 
slikt konsept i et sårbarhetsperspektiv er 
adskillig mer robust enn kombinasjonen 
fast KA/MTB, samtidig som plattform
kostnaden er betydelig lavere enn for til
svarende våpeneffekt på kjöl. Motargu
mentet har vrert mangel på relevans i 
fred/krise, vanskeligbeten med samvi rke 
med andre forsvarsgre ner, samt kom
pleksiteten i å bygge opp et tilstrekkelig 
"sjöbilde", som gjör at det kan vrere lett å 
komme i "Blue on Blue" situasjoner. 

Denne type strukturelementer finnes 
imidlertid i en rekke land, og "lnverse 
Power Projection" anföres av US Navy 
som et problem for flåternakten i "Litt
eral Operations". 

Fremtiden til en slik struktur ligger 
etter min mening i om en eventuell vide
re utvikling av Ha:rens mobile opera
sjonskonsept er önskel i g. Dette ligger det 
u tenfor oppgaven å vurdere. 

Man kan imidlertid registrere at det 
representerer et interessant grensesnitt 
meJlom forsvarsgrener som jeg vi i kom
mentere overfladisk. En landstrid i Nor
ge vi i stort sett overalt ha en sjöfront I 
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dette perspektivet er det ikke utelukket 
at den mobile Hrerstyrken ( divisjonen) 
burde ha organisa toriske elementer for å 
hindre "flankemarsjer20" over sjö fronten, 
på samme måten som den organisatorisk 
har luftvern. Dette sjöbildet er ikke van
skeligere å oppbygge enn eks luftbildet 
eller landbildet, i tillegg vii "Blue on 
Blue" problematikken va:re kraftig ned
tonet fordi intensiteten vi i va:re så höy at 
man vanskelig kan se for seg hvordan 
egne overflatefartöy kan overleve i et 
sl ikt scenario. 

I fremtidens forsvar vi i man etter stor 
sannsynlighet måtte revidere grensene 
mellom de tradisjonelle forsvarsgrenene, 
og ton e ned forsvarsgren vise operasjoner 
i stor grad. På grunn av de nye mulighete
ne som utvik lingen har medfört på en 
rekke områder, må man i större grad 
snakke om fellesoperasjoner, under en 
"Joint" sjef - hos oss re presentert av ÖK
nivået 

Forsvarsgrenen e må i större grad få et 
produksjonsansvar- dvs produsere styr
keelementer med en definerbar effekt, 
som kan kombineres i ulike sammenhen
ger og strukturer avhengig av oppdraget 
Dette medförer med andre ord at at det 
må bestå av "Type" byggeklosser som 
kan settes sammen i flere "Task Organi
zations"- avhengig av oppdraget 

Man kan endog tenke seg at en for
svarsgren utdanner strukturer som i krig 
normalt skal kjempe organisatorisk i en
heter fra andre forsvarsgrenere. Et ek
sempel allerede i dag er Luftforsvaret som 
er ansvarlig for materiell, personell og ut
danning til divisjonsluftvernet - et annet 
eksempel er helikoptertjenesten .. Innen
for det området oppgaven omfatter kan 
det tenkes flere varianter av dette som eks 
strid ved kysten , amfibiekapasilet og 
eventuelt middelstunge missilbatterier. 

Avslutning 
Realismen i og muligheten for å gjen
nomföre såvidt dyptgripende forandrin
ger som her skisseres ligger i å oppnå for
ståelsefo r problemet ikke bare på fagmi
litrert, men også på politisk nivå. Såvidt 
dyptgripende forandringer er neppe mu
lig u ten at det godkjennes av en ny parla
mentarisk forsvarskommisjon. Endringe
ne i de fleste rammebetingelsene har 
imidlertid va:rt såvidt gjennomgripende 
at det etter min mening er re levant å dis
kutere dette allerede nå. 

Erfaring har imidlertid vist at selvom 
dette virker militrert logisk , er det ikke 
sikkert at det er politisk logisk, forsvar
debatt med fagmilitrert relevant innhold 
er ikke vanlig kost verken i et historisk 
eller nåtidsperspektiv i vårt land. Je g tror 
at denne type spörsmålligger langt uten
for de områdene som egentlig er politisk 
prioritert Dette gjör at man snarere kan 
skape problem uten politiske muligheter 
hell er enn muligheter for politisk profile
ring ved å bringe spörsmål om de tradi
sjone ll e sannhetene opp på den politiske 
agendaen. 

Konsekvensene ved ikke å forandre 
konsepter kan bli skjebnesvangre - selv 
om det nödvendigvis ikke er sannsyn lig 
at dette synliggjö res - det er jo tross alt 
stort sett fred nesten bestandig. Et for
svar som ikke evner å fornye seg, kan 
komme i samme situasjon som det pol
ske kavalleriet til hest- som var verdens 
beste-havnet i da det mötte tysk kavalleri 
uten hester i Vestpolen i september 1939. 
Den raske utviklingen i dag har ikke 
gjort problemstillinger som denne min
dre, men snarere mer aktuelle. Teknolo
giutviklingen i dag går betydelig raskere 
enn på 30- tallet. 

Det grunnleggende spörsmålet blir 
helt til slutt - ska l vi satse på hva Einar 

Förde angivelig skal ha sagt i Gro Har
lem Brundtlands 50 - årsdag: " ... Ideolo
giske omprövni nger er alltid pinefulle 
fordi de for et stort an ta ll mennesker re
presenterer tap av noe kjent og kjrert 
Men - det er ingen vei utenom ... " - e ll er 
ska l vi stemme i med byfogdens replikk 
til dr. Stockmann i Ibsens "En folkefien
de": " .. . Å; almenheten behöver ingen 
nye tanker. Almenheten er best tjent 
med de gamle, gode, anerkjente tanker 
den al lerede har ... "? 
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godkjenn ing gjcnnom l n n st S nr 150 ( 1992 -
93) og som siden i grovt har v <ert ful g t opp i dc 
år lige budsjctter. Ref St prp nr l (J 995 - 96) 

2 Med mobilitet menes ikke bare evnen til å 

bevege seg, me n summen av våpcnb<ererens 

(lokale) mobi litet og våpensystemets re kkc
vidde. Av dette kan det re nt teore tisk utledes 

at et våpensystem med lang rekkevidde ikke 

krever en like höymobil plattfonn som et vå

pensystem med kort rekkevidde. 
3 Synergidlekt e r elen e ffek tökning som som 

samspille t mellom ulike sys te me r meclföre r. 
Mate matisk se tt vii det v<ere forskjellen me J

lom summen av deleffektene og e ffekten av 

sammenvirkencle system. 
4 Kilder er NM Rekkeclal , C Lutken og T Jo

hansen: FFI Rapport -92/5027 - Utvikling av 

Moderne krigföring, FFI 1992, Operativ 
Handbok , Rcmissutgåva , MHS. Stockholm 

1993 samt Marco Smedbe rg: "O m str idens 

Grunder" Page One Publ isbing AB, Stock
holm 1994. 
5 Med tyngdepunkt menes det element som er 

av vesent lig betyd n i ng for oss e ll er motstande

ren - med andre ord en kriti sk så rbarhet. 
6 

" ... A force multiplyer is a co llection of rela
tecl characteristics, other than weapons and 

force sizc, that make a military organiza tion 

more effec ti ve in combat. For example. two 
units of about the same size with about the 

same types of weapons wo u l el bee mo re or less 

cgually matchecl- uniess one unit posesses a 
force multiplier that renderecl in the superior 

way .... " (" Inte rnational Military and Dcfcnse 

Encyclopeclia "- Brassey (US) 1993 s 975 
7 Utgitt 20 juni 1995 som de t förste, overordne
cle dokument i Forsvarsstudien 1996 (FS 96). 

' Betegne isen taktisk, operativ og strategisk 
benylles her som taktisk på forsvarsgrennivå, 

siclen det fe ll esoperative nivå hos oss er For

svarskommandoe ne. og forsvarsgrenenes bi 
drag til dette represente re r clcler av det totale. 

Strategisk benylles i denne sa mmenhcngcn 

om planl egging av fremticlige forsvarskonser
ter som he lh et. 

' Col M . h . h. Eva ns RM OBE:Thc Projection 
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of Sea Powe r Ashore. Brassey, London 1990 

Map 2.3 
10 lbicl. Map 4.4 
11 Tidsskr ift för Kustartilleri e t nr 2/87, artikkel 

av Lars Ulfing: Ryssen Iandsstige r. Stockholm 

1987 

" Se eks (I nte rne t) hltp: www.ria-novosti.com/ 

ria/military. html 

1.
1 Betraktningcn kan egent lig v<crc utgangs

punkt for en interessant diskusjon; Hva er 

egentlig Forsvarets skarpe ende? En utradi

sjonell må te å betrakte dette på er å se cle tte 

avhengig av trussc l og beredskapsnivå - i en 

tid med höy trussc l. som eks unele r elen kalde 
krigen kan man si at dc stående 

avdel ingenc.samt mobiliserbarc avdel inger 

utgjorde de nne skarpe enden. l e n tid med sto

re endringer i rammefaktorene sa mtidig som 
t russelen har av talt betyclelig - ka n man argu

menterer med at det er de forsknin gs institu

sjonenc og stabene som har kompetanse til å 
ta fram og utviklc fremtidige. re levante struk
turer som egentl ig e r den skarpe cnden. 
14 Egne notater etter besök ved "Nava l Co

astal Systems Center" Panama City, Florida 

aug 1989. 

L' D isse data er hen te t i Evans: The Projection 

of Sea Powe r Ashore fig 13.1 
16 V 22 er et "Tiltrotorfly" med sto r Iastekapa

sitet som tar av og lander som he likopter, og 

fl yr som et vanlig propellfly gjennom vridning 
av motoren e i ulike faser. Landing Craft Air 

Cushion er et luftpu tefartöy med stor lastcev

ne og gode utholdenhetsege nskapcr. l tillegg 
finnes tradisjoncllc he likopter. som ti ldels har 

gjennomgått store kapasitets- og te kniske for

bed ringer. 
17 Vi skal videre merke oss at dette e r et dia
metralt motsatt prinsipp en n det som artilleri

ammunisjon bercgnet mot landmå l konstrue

res e tte r. Denne optimal ise res prim<ert mot 
små og midde ls sp litller beregnet mo t "blöte" 

mål. Dette gjör at ut vi kling av sjömålsammu

nisjon blir kostbar. siclen anvcnderne på ver

dcnsbasis er m og seriene fölgelig bli r korte. 

~,, Se Paul Narum: ''Presisjonssty rte våpen mot 

faste installasjoner" FFis Å rbok , de l II , For

svarets Forskningsinstitut!, Kjeller 1994. 
1') Formu le ringen hetlle t fra FDs 7- sans 1996. 

Denne er av iedet fra det andre av et sett på tre 

hovedmål som stortinget i 1993 sluttet seg til , 
ne mlig .... - ä beskytte norsk handiefrihe t 

overfor politisk og milit<ert press, og ivare ta 
norske retligheter og inte resser, ved å sikre 

norsk mcd inntlytelse i internasjonale sa mar-

beidsprosesser .. " (Rcf St. Prp nr. l , 1995- 96) 
20 Siclen denne landstride n er mobi l, vii den 
heller ikkc ba en fast sjöl'ront, En eventuel l 

landstign ing i flanken vi i v;:ere e n funksjon av 
hvordan landstr iden utvikler seg, og vii v<cre 

umulig å [OI·utse, med mindre elivisjone n sc lv 

har muligbete n for å nek te e t slikt operasjons

möns te r. 

ETT SHELL·FÖRETAG ~, 

BUNKEROLJOR & 
MARINSMÖRJMEDEL 

Sannes AB, Box 53240, 400 16 Göteborg 
Tfn 031-708 17 20 Tfx 031-708 17 39 
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FORENINGEN FOR G6TEBORGS FORSVAR har 
tiU uppgift arr under samverkan med mi litar eller 
annan myndighet sltirlro nkets fo rsvar mom Göte
borg med omnejd. 
Föreningen. som är partipolitiskt obunden och 6p
pen foralla. btldadesår 19 /2. 
Förenmgen dr Svenges störsia lokala forsvars
foremng och hade vid /997 år.s u/gång 614 med
lemmar. 
FOremngen arbetar f ortlöpande med forsvarsupp

lysning och lamnar btdrag fl il fnvt lliga ~rsvars-

orgamsatwner. 

INBJUDAN TILL UPPSATSTAVLING 

FÖRENINGEN FÖR GÖTEBORGS FÖRSVAR inbjuder härmed 
till en uppsatstävling under rubriken: 

VÄSTSVERJGE I ETT SÄKERHETSPOLITISKT PERSPEKTIV 

En prissumma om sammanlagt J 50.000 kronor ställs till foifogande. 

Syftet IJr att uppsatserna skall erbjuda IUiderlilg f/Jr bedömning av behovet av 

f/Jrsvarsresurser i V4stsverige, sllrskilt GiJteborg, med lllgångspiUikt i detta 

omrtUks betydelse f/Jr Sverige såvdl nationeUI som inlematwneUt. Perspektivet 

skall vara långsiktigt från den historis/UJ och den nuvarande sllkerhetspolitis/UJ 

situatione11 

Framställningen skall vara objektiv och bygga på ingående kunskaper i tJmne/, 

hålla en god vetenskaplig standard och även vara lättillgänglig. Uppsatsen bör 

omfana cirka 20 trycksidor. högst 60.000 tecken. 

Forskare uch andra personer med l·ärskiida insiicer i ilmnet inbjmles så.lunåa 
att della i tllvlingen. FiJretriJdare flJr universitet, skola, industri, media och 
andra civila verksamheter och f/Jr f/Jrsvaret lir alla Ii/uJ v/Jlkomna. Fkra f/Jr

f attare flir samver/UJ om en uppsats. 

Bedömningen av uppsatserna är anförtrodd en jury. I denna ingår professor em. 
Jörgen Weibull, professom vid forsvarshögskolan och allmänna forsvars

föreningens ordforande Bo Hu/dl, f d. militärbefälhavaren i Västra miJitär
omrodet konteramiral Bengt Rasin samt ordföranden iföreningens arbetsutskott 

kammarrättslagman Gunnar Dyhre. 

Första pris 1Jr 75.000 kronor, andra pris 50.000 kronor och tredje pris 25. 000 

kronor. Vid utbetalning göres avdragför preliminär inkomstskatt. 

Föreningen förb ehåller sig ratten att fn·n föifoga över prisbelönta uppsatser, 

inkluderande rätten att låta trycka och publicera dessa och, i samråd med ftJr

fanaren. även i kortfattad populär form. 

Uppsats inlämnas anonymt. Uppgift om fölfattares namn bJfogas i slutet 

lmvert. Detta öppnas efter det att juryn fattat sitt beslut. 
Uppsats skall vara iniamtrad senast den 3 J december J 998 under adress 

Föreningen för Göteborgs flirsvar, c/o Geron Jannesson, R.agnhildsgatan 6, 

442 35 KUNGÄLV. Det tir Onskvärt att uppsats även lämnas på diskett. 

Pn"sutdelning avses fo rrättas vid foreningens årsmöte våren J 999. 

Upplysningar lämnas av styrelseledamöterna Johan Hallenborg tel. 03 J -2877 J 2. 
John Hägglund /el. OJJ-164295 (liven 0300-27228) eller Geron Jannesson tel. 

0303-21 J922. 

Örlogskapten 
HANS FORSHELL 

Orlogskaplen Hans Fo rshelllämnade den a k liva ljiinslen 
vid Marin en 1963, varefl er han arbeiade 19 år vid 
Cöiaverken. En del av denna lid var han varvets 
in( ormalionschef Tre år i bö1jan av 1980- f{flei ägnade 
Forshell år universitelssiudier i his!Oria och arkeologi. 

Etymologiska strövtåg i den nautiska ordboken 

Titeln på denna lilla betraktelse är hämtadfrån skrifter, som efterlämnats av fram
lidne viceamiralen Hans Alarik Wachtmeister (död 1925) och varifrån jag delvis 
hämtat mitt material. Wachtmeister verkade i svenska örlogsflottan en tid, då segel
fartygsutbildningen var obligatorisk. Mycket av hans kunnande härrör alltsåfrån en 
svunnen epok och många av de ord och termer, som han härleder har försvunnit ur 
det natutiska medvetandet. Hur många ännu levande "kaphornare" och hur många 
av dagens språkvetare har hört talas om t. ex. BOVENBLINDBÄNDA (ett råsegel 
på bogsprötet)? Mycket lever dock kvar både i och utanför seglarkretsar och kan 
vara värt en granskning. 

Låt mig börja med de nautiska ordens 
geografiska ursprung. Man finn er att det 
finn s två härledningscentra för begrepp, 
definitioner och uttryck, som till stor deJ 
lever kvar inom sjöfa rtens vokabulär. 
Det ena är ett germanskt område med de 
fornnordiska språken (inklusive isländ
skan) , lågtyskan , holländskan och anglo
saxiskan. Det andra området är östra 
Medelhavet med dess latin och grekiska 
och där vokabulären senare spritts till 
den fransktalande sfä ren. Men tro ts att 
seglingskunskapen i östra Medelhavet är 
något tusental år äldre än den i norra Eu
ropa, och rimligen bo rde lämnat grund
läggande språkliga spår, är det den sena
re germanska vokabulären som släppt till 
och bevarat majoriteten av de in ternatio
nella gångbara nautiska orden. Och trots 

a tt engelskan anses vara "sjömanssprå
ket" får den stå tillbaka inför fornnordis
ka och ho llänska inom den germanska 
gruppen. 

Det må vara fac khistoriker förbehål
let att redvisa seglingskonstens föd else 
och spridning. Själv vill jag bara - icke 
enbart på grundval av Wachtmeisters 
fund eringa r - koncentre ra mig på reella 
och fortfarande levande ord och begrepp 
i svenskan, och deras ursprung. 

Germanska ord 
De germanska orden i den nautiska sfä
ren kan - som nyss antytts- hänföras till 
två huvudomrden med olika grundele
ment: 

det forn no rdi ska, och 
det holl ändska. 
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Från de fornnordiska språken kommer 
ord som anger de ursprungli ga och enk
laste redskapen för färd öve r vatten. Ex
empel: båt, köl, bort, toft, rå, segel, stag, 
skot, åra. 

Av holl ändskt ursprung är begrepp 
som sammanhänger med de fornnordiska 
redskapens utveckling - i takt med seg
lingskonstens förfining - såsom: män~ vant, 
gigtåg, bogspröt, bom, klyvare, lejdare, split
sa. 

Grekisk-latinska ord 
Här rör det sig om förh å ll andevis få be
grepp som är allmänt etablerade och det 
handlar då mindre om seglingstekni ska 
termer än om fartygstyper, titlar, situatio
ner etc. Några exempel: ji·egatt, korvett, 
brigg, galär, galeas, kommendöt; löjtnant, 
kapten kadett, korpral (varav de tre sist
nämnda alla kommer från latinets caput 
för huvud) . Vidare: haveri, signal, karan
tän. En parentes: Amiral är av arabiskt 
ursprung, Emir-al-Bahr, furste till sjöss. 

Engelska termer 
När och var kommar de engelska orden 
in i den svenska floran ? Förvånansvärt 
nog finns det bara e tt fåtal ord med rent 
engelskt ursprung, oavse tt "försvenska
de" eller på originalspråket. Av fortfa
rande använda äldre sjötermer existerar 
bara något tiotal , t. ex. flagga, skaleji (sky
light) , gunrum, gigg, penteri, röjel (royal). 
De talrika engelska sjötermerna används 
och har an vänts på originalspråket inom 
den intern ationella handelssjöfarten i 
långt större utsträckning än i den svens
ka örlogsflottan. Detta äve n om man ofta 
finner holländska , franska , grekiska och 
fornnordiska ord bakom de engelska. 

Exempel på specialtermer 
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Det finns en mängd ord och uttryck som 
låter egendomliga, är felöversatta e ler 
vars bakgrund man inte tänker på. 

Spygatt tror många är ett hål där 
däcksvattnet spys ut. Fel. "Spij " är hol 
ländska för propp, som alltså skall dras 
loss för att släppa ut slagvattnet genom 
hålet, d.v.s. gattet Uämför Kattegatt) . 

Kölsvin har osäker härkomst. Att det 
inte har med svin = gris är helt klart. San
nolikt är här svin en förvrängning av syll: 
på norska heter orde t kölsvii l. 

Dyvika/dyveka hänger sam man med 
holländskans "dyv" = do b b (propp). 

Hammock för hängkoj är via spansk
ans "hamaca" ett indianskt ord "amaca " 
för just hängmatta. 

För lösa boliner betyder i va rdags
språket ungefär nonchalant beteende, 
men det är ett rent sjömansmässigt be
grepp. Boliner halas så att de sträcker rå
seglen lovarts stående lik föröver så att 
maximal vind kan utnyttj as. Lösa boliner 
är alltså en styggelse till sjöss. 

Att förd äck på ett fartyg he ter backen 
förundrar mången. Men eftersom denna 
del av däcket ofta var upphöjt och (med 
lite fantasi) såg ut som en bricka, på hol
ländska " bak", fick det sitt namn. 

To the bitter end har egentli gen inget 
med någon bitterhet att göra. När man 
fällde ankare på ett segelfartyg löpte kät
tingen runt en järnpollare på fördäck, en 
beting (betoning på första stavelsen) som 
bromsade dess far t. Beting är " bit" på 
engelska. Om man var tvungen låta hela 
kättingen löpa ut , d.v.s. sticka ifrån sig an
karet, kom kättingen just " to the bitter 
end " . 

Den holländska dominansen 
Hur kommer det sig att holl ändskan 
(med lågtyskan) så klart präglar den nau
tiska vokabu lären? Det har give tvis med 

sjöfa rtshistoria att gö ra. Men varför då 
inte lika gärn a portugisiska e ll er span
ska? Under 1500- och 1600-tal en var ju 
Portugal och Spanien, och för all del 
Frankrike, väl så driftiga sjönationer som 
Holland och E ngland . Förklaringen tor
de vara att holländarn a i så mycket högre 
grad satsade på handelssjöfart med ut
gångspunkt från sin förträffliga hamn 
Amsterda m. De övriga nationerna lade 
mer tyngdpunkt på upptäcktsresor och, 
för all del, sjökrig. Handelssjöfa rt be
främjar språksprid n i ng. 

Wachtmeister hävda r att Holl and år 
1650 hade 16.000 fartyg varav 6.000 oce
anfarare. Alla andra europeiska länder 
till sammans hade 4.000 skepp, av vilka 
England hade cirka en sj undedel. Detta 
låter ju otroligt och jag vet inte varifrån 
han hämtat siffrorn a. Någon pålitlig sta
tistik finns ju inte. Men ett visst belägg 
för denna ojämna fördelning ger oss re
dan den gamle amiralen Walter Raleigh 

som år 1603 i en promemoria till kung Ja
cob l påstår att Hollands handelsmarin 
var lika stor som Englands och tio andra 
kungadömens sammanlagda flottor. 
Långt senare har den fi nlandssvenske 
historikern Erik Hornborg (i segelsjöfar
tens Historia) redovisat forskn ingsresul
tat som visserligen inte ger samma sky
höga tal som Wachtmeister, men som i 
stora drag bekräftar de o jämna propotio
nern a. 

Med denna dominans och med a ll a de 
nymodighete r och förbät tringar den för
de med sig är det lätt att förs tå holl änd
ska språkets genomslagskraft. Till och 
med ryskan har lånord som vanty, schkot, 
gals (hals) , bu/in, brass y etc. Ett land, inte 
oväntat Frankrike, har emell ertid envist 
behållit egna, inhemska benämningar. 

En fråga inställer sig dock till slut: 
varifrån fick det lilla trädfattiga Holl and 
sitt fartygsvirke? Men det är en annan 
historia- av icke e tymologisk art. 

Film/video som speglar händelser i marinen från 
seklets början fram till vår tid finns i AMFs arkiv 
som är ett av de största militära filmarkiven. 

Ring , faxa eller skriv! 

Vi hittar snabbt dokumenterat mat eri a l. 

ARME- MARIN- OCHFLYGFILM 
Skeppargatan 61, 114 59 Stockholm 
Tfn 08-667 09 40 Fax 08-663 67 41 
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasä llskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sä llskapets syfte är 
att följa och arbeta för utvecklingen av sjök rigsvetenskapen och sjöväsendet i allmän

het. 
I en lighe t med detta syfte delar Sällskapet ut belöninga r för tävlingsskrifter, artik

lar i Tidskrift i Sjöväsendet och fö rtjänta a rbeten vid Försvarshögskolan. 
Täv lingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö

väsendet i a llmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den inde lning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

L. Strategi och stridskrafters anvä ndning. 
2. Personal, utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion. 
5. Humanteknik och underh ållstjänst. 

Tävlingsskrifter för 1998 ska ll se nast den l september 1998 va ra Sä llskapet tillhan
da under adress: 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannsä ll skapet 
Box 101 86 
100 55 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtfölj as av ett fö rseglat kuvert som innehåller författarens 
namn och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets 
medalj elle r hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjö
väsen det, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskri ft. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendiet främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefa ttande utvecklingen av vapen bärare, vapen 
och hj älpmedel - navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utde lning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 
vid Sä llskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifråga komma fö r st ipendium under år 1998 skall skicka in utred
ning e ll er avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
JOO 55 STOCKHOLM 

senast den l september 1998. 
Arbete för vilket författa ren tillde lats stipendium förbehåller Ö rlogsmannasäll

skapet sig rätten att puclicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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Visste du att en av marin
industrins giganter har sin 
bas i Kristinehamn? 
Kamewa's verksamhet har expanderat till en global organisation, 
Kamewa Group, med ca 25 dotterbolag och en total omsättning 
på mer än 1, 7 miljarder kronor. Kamewa Group kan idag 
erbjuda marknaden världens mest kompletta program av 
framdriftssystem och däcksmaskinerier. 

Kamewa 
PROPELLERs 

Kamewa 
WATER JETS 

Aquamaster 
AZIMUTH THRUSTERS 

Rauma 
WINCHES 

Kamewa 
SERVICE 

KAMEWAoroup 
EXCELLENCE I N PROPULSION 

KAMEWA AB Box 1010 681 29 Kristinehamn 
Tel 0550-84 000 Fax 0550-181 90 
www.kamewagroup.com 

W Part of the Propu ls ian Tech nology Division of Vicke rs PLC 
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J(K ENuEl,'A L L .• THoHA.s 
10?9 

SI<OLGATAN 7' 
37'j 38 KARLSk"RONA 

Ny generation! 

Rekvirera senaste 
numret av 
Marindieselnytt. 
Där finns mycket 
att läsa och lära. 
Ring 08-668 O 160, 
faxa 08-668 lO 12. 

rnatom ingår i 
,.. CODOG maskineriet 

i YS 2000 "VtSby"-klassm. 

Tack vare ett nära samarbete 
mellan Mercedes/MTU och Derroi t Diesel 
har en ny genemtion diesdmowrer sett 
dagens ljus. Det b:i~ta av tysk och ameri
kansk teknik i forening ligger bakom de nya 
motorserierna MTU/DDC 4000 och 
DDC/MTU 2000. Samarbetet innebär 
dessutom att vi kan erbjuda ett heltäckande 
motorprogram från 50-1 0.000 hk. 

IVIARINDIESEL 
Söder Mälarmand • Kajplats 17 • 11825 Smekholm 
Tel 08- 668 01 60 • Fax 08- 668 30 12 
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