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Meddelande 
från 

K u ng l. Örlogsmannasällskapet 

Nr 3/2001 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm onsda
gen 28 mars 2001 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet hölls den 28 mars i Sjöofficerssällskapets lokaler, Långa Raden 8 på 
Skeppsholmen i närvaro av 36 ledamöter och en inbjuden gäst. 

§ 2 Anmäldes att ledamoten Olof Gäfvert har avlidi t. 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdes protokoll. Protokolle t godkändes och la
des till handlingarna. 

§ 3 Valdes ledamoten Magnus Bergman att vara föredragande i vetenskapsgrenen 
IV; Vapenbärares konstruktion. 

§ 4 Höllledamoten A nders Järn inträdesanförande under rubriken "Revolution 
in Military Affairs- trendig vinnare eller vinnande trend?". 

§ 5 Höll korresponderande ledamoten Per M!illl er Nielsen inträdesanförande un
der rubriken "Den svenske Marine og NORDCAPS". 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Nr 4/2001 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm onsda
gen 25 april 2001 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets lokaler, Långa Raden 8 på Skeppsholmen 
i närvaro av 27 ledamöter och en inbjuden gäst. 

§ 2 Anmäldes att hedersledamoten Erik Malmberg, ledamöterna Bertil Nilzen 
och Anders Muren avlidit. 

§ 3 Föredrogs och godkändes föregående sammanträdes protokoll. Protokollet la-
des till handlingarna. 

§ 5 Valdes ledamoten Mats Westin till föredragande i vetenskapsgrenen I. 

§ 6 Orienterade ledamoten Lars Werner om revisorernas verksamhet. 

§ 7 Föredrogs bokslut och förvaltningsberättelse. 

§ 8 Föredrogs revisionsberättelse. 

§ 9 Beslutades om dispositioner i enlighet med bokslut och revisionsberättelse. 

§ 10 Beviljandes styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2000. 

§ 11 Uppmanades styrelsen att granska stadgar med tillämpningsföreskrifter och 
återkomma med eventuella förslag till anpassning till nu tillämpad praxis. 

§ 12 På grund av sjukdom kunde ledamoten Jan Berglöw ej hålla sitt inträdesanfö
rande inom under "Gröna fartyg - miljön är allas vår angelägenhet" . Anföran
det kommer att publiceras i TiS. 

§ 13 Höllledamoten Peter Bager inträdesanförande under rubriken "Tekniksprång 
och taktikutveckling-haltande eller i takt?" 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Från och med 1 maj 2001 har Kungl. 
Örlogsmannasällskapet ny postadress: 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Box 13025 

103 01 STOCKHOLM 

Förändrat verksamhetsprogram för hösten 2001 

l. Ordinarie sammanträde 26 september 2001 i Stockholm 
Sammanträdet inleds med gemensam lunch kl. 1300 i Sjöofficerssällskapets lokaler. 
Mötesförhandlingarna omfattar fastställande av högsta antalledamöter till inval2001, 
fastställande av vallistor och beslut om akademiens belöningar 2001. Inträdesanföran
de hålls av ledamoten Mikael Wendel. 

Kl. 1500 avgår båttransport från Östra Brobänken till Rindö för studiebesök vid och 
orientering om Vaxholms amfibieregemente (Amfl) och Amfibiestridsskolan (AmfSS). 

Kl. 1730 avgår förhyrd buss till Klarabergsviadukten i Stockholm. 

2. Ordinarie sammanträde i Stockholm 31 oktober 2001 
Sammanträdet, som är årets valsammanträde, inleds kl. 1730 i Sjöofficerssällskapets 
lokaler på Skeppsholmen. Tidigare annonserat program kompletteras med inträdes
anförande av korresponderande ledamoten Klaus-Richard Böhme. 
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Baltic Future 2001 
Östersjöns maritima framtid- Säkerhet och miljö i Östersjön 

Sverige ska stödja en fredlig utveckling i Östersjöområdet genom att medverka i en 
positiv utveckling av olika säkerhetsstrukturer. Det är därför viktigt att Östersjölän
derna åstadkommer en helhetssyn och formulerar en hållbar maritim strategi för om
rådet . Det gäller att tillvarata allas intressen och förebygga en negativ utveckling, där 
den gemensamma säkerheten kan komma att hotas. En för Östersjöländerna gemen
sam maritim strategi ska utgöra en del av såväl en regional som en världsomfattande 
omsorg om havens värde och gemensamma användning. 

Med detta som övergripande syfte anordnar Kungl. Örlogsmannasällskapet och -
Östersjöinstitutet i samverkan och med stöd av Utrikesdepartementet ett seminarium 
i Karlskrona 30-31 augusti 2001. Programmet inleds vid lunchtid 30 augusti och avslu 
tas med lunch 31 augusti. Den första dagens program ägnas främst åt den säkerhetspo
litiska situationen igår, idag och i morgon. Framstående representanter för samtliga 
Östersjöländer bidrar till programmet. Bland tilltänkta talare, som inbjudits, märks 
statsrådet Leif Pagrotsky och guvernören för Kaliningrad, förutvarande chefen för 
ryska Östersjömarinen (hedersledamot i KÖMS), amiral Vladimir Jegorov. Dagen av
slutas med en gemensam bufft~middag på Sjöofficersmässen i Karlskrona. 

Den andra dagen ägnas i huvudsak miljöaspekterna och möjligheterna för att ge 
miljön i Östersjön en positiv utveckling. Det är arrangörernas förhoppning att Sveri
ges ED-kommissionär Margot Wallström med ett anförande skall bidra till ett intres
sant och angeläget förmiddagsprogram, som avslutas med sammanfattande paneldis
kussion under ledning av Ulf Wickbom. 

Inbjudan skickas till representanter för organisationer verksamma inom det mari
tima området från Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen , Ryss
land(Kaliningrad), Sverige och Tyskland. Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter 
välkomnas att delta i detta seminarium. Avgiften för deltagande uppgår till 500:- för 
täckande av kostnader för dokumentation och måltider. Kostnader för resor och logi 
betalas enskilt. 

En programkommitte för Baltic Future 2001 håller på att utforma det slutliga pro
grammet. Upplysningar lämnas av korresponderande ledamoten i KÖMS Rolf Ed
wardson (tel: 0709-22 96 98, e-post: rolf.edwardson@abrahamsons.se), som även tar 
emot anmälningar. 
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Ledamoten 
ANDERS JÄRN 

Kommendörkapren Anders .Järn, som sedan l maj 2001 är 
militärsakkunnig i Försvarsdepartementet, kommer 
närmast från krigsforbandsledningen i Högkvarteret 

Revolution in Military Attairs - trendig vinnare eller 
vinnande trend? 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 28mars 2001 

Försvarsmakten har i och med försvarsbeslutet 2000 påbörjat ett ominriktningsar
bete. Behovet av en ominriktning är tydligt dels utifrån yttre behov såsom förändrad 
hotbild och statsmakternas inriktning av försvaret dels av ett inre behov såsom foku
sering från verkan~>plattformar till sensor-, vapen- och ledningssystem och balans 
mellan uppgifter och resurser. Invasionsförsvaret byts mot ett flexiblare försvar. En 
bärande del i detta nya flexiblare försvar är införandet av de tankar som symbolise
ras av Revolution in Military Affairs (RMA). Alla har vi väl hört detta den nya 
världens begrepp. Förbandsnedläggningar och minimerade eller helt borttagna ma
terie/projekt upplevs ha fått stå tillbakaför detta nya begrepp. Förkortningen RMA 
kommer inte ensam utan det talas om flera t ex PE, DM och DBA. Vad är nu detta 
egentligen? Hur har vi hamnat mitt i en värld bestående av förkortningar, dessutom 
på engelska? Har vi dessutom blivit förblindade av det glamourösa i denna nya 
värld? 

Uttrycket RMA har under de senaste 
åren blivit en fluga. Vi läser, om inte dag
ligen så åtminstone någon gång i måna
den, artiklar förknippade med denna re
volution. Tyvärr är begreppen inte helt 
utredda utan som ett nytt koncept har 
RMA ännu ej funnit sin fasta form. I mi
litärtekniska tidskrifter 1 talas det om 
RMA:s fyra hörnstenar. I Marinnytt2 

görs ett försök att på ett strukturerat sätt 
beskriva RMA. Tyvärr övergår artikeln 

snabbt i tekniska problemområden utan 
att överhuvudtaget reflektera över da
gens marina system. 

Generellt hävdas det att RMA med 
sina delar behöver införas för att erhålla 
en bättre avvägning mellan sensorer, led
ningssystem och vapen för att passa in i 
ett framtida försvar. Det gamla försvaret 
med överkapacitet till bekämpning byts 
mot ett flexiblare försvar med balans 
mellan sensorer, ledning och bekämp-
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ningsdelarna. Själva vapenbärarna, eller 
plattformarna som de benämns, margi
naliseras hårt i argumentationen för 
RMA. Det nya är just nu "comme-il
faut" , erfarenhet och arv förbises till nyt
ta för det nya. 

Är detta verkligen för Sverige ett op
timalt sätt att planera och dimensionera 
framtidens försvar? Finns risken att vi 
anammar ett koncept avsett för Stor
makten vilket ej tillgodoser våra svenska 
förhållanden? Ett exempel på denna oro 
framför akademiens ordförande konter
amira l Bertil Björkman enligt följande. 
"Grunden för den nya strategin är att do
minera och bestämma. Resonemanget har 
sitt ursprung i Stormakten som tror eller 
förutsätter att han hela liden har försteg 
dvs. har alltid mer och bättre information 
än andra, ..... Del är inte säkert, inte minst 
för en liten nation som Sverige, att man til
låts få veta allt. Clausewitz ~s "Friction of 
war" tror jag kommer att gälla även i det 
Tjugoförsta århundradet"3 

Vad hände med resterna av det " tidi
gare" invasionsförsvaret? Vad har egent
ligen RMA att erbj uda marinstridskraf
ter? Eller kanske omvänt vad har marin
stridskrafter att erbjudaRMA? 

Det marina arvet 
Ominriktningen som den beskrivs, och i 
vissa fall drivs av individer utan förståel
se för marina operationer, tar udden av 
gamla men för sina uppgifter vä l etable
rade system. Arvet i form av vapen- och 
ledningssystem har blivit obsoleta. Eller 
är vårt arv verkl igen gammalmodigt? 

Främst framtvingat av ubåtsinci
denterna har marinen under de senaste 
årtiondena på ett adekvat och framsynt 
sätt utvecklat både ledning, sensorer och 
vapen. Invasionsförsvaret har som 
grundkoncept utvecklats, åtminstone på 
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taktisk nivå (marinkommando och un
derliggande nivåer) till en väl samman
satt och fungerande kedja av system. In
formation (både tal och data) har, olika 
systemnivåer till trots, kunnat spridas till 
användare allt från enskilda fartyg till 
sammansatta stridsgrupper. Sambands
vägarna har varit allt från "ropa medde
lande" till ordinarie radiosamband. Syf
tet har varit att skapa en gemensam lä
gesbild för spanings- e ller vapeninsatser. 

Utvecklingen har drivits mot ett ge
mensamt dataformat och kompatibilitet 
mellan olika enheter. Ett övergripande 
problem var att interfacet till den opera
tiva nivån, militärbefälhavare och opera
tionsledning, ej fungerat på annat sätt än 
med fax och telefon. Detta har dock ej 
upplevts vara negativt då uppdragstaktik 
utnyttjats. Taktisk chef har kunnat lösa 
sina uppgifter utan att högre chef har lagt 
sig i detaljer eller ens haft möjlighet till 
detta. 

Ledningsmässigt har den taktiske 
chefen i ordinarie ledningsstruktur kun
nat genomföra sjökrigsföretag på opti
malt sätt. Kedjan: "Taktisk chef- Taktisk 
ledare - Stridsgrupp - Fartyg" har funge
rat väl för de uppgifter som genomförts 
under 1980- och 1990-talen. Detta har ty
värr endast fun gerat inom ramen för det 
"stuprör" som omfattar marina strids
krafter. Vid samverkan med sidoordnade 
förband tillhörande t ex flyg- eller mark
stridskrafter har problemet med led
ningssystemen varit liknande det som är 
för kontakt med den operativa ni vån . 

Dagens existerande sensorer, vapen, 
sambands- och ledningssystem, både 
hårdvara och mjukvara, har utnyttjats 
och utnyttjas alltjämt idag på ett optimalt 
sätt för att sammanställa och överföra in
formation inom de marina systemen. 
Skall vi då låta ett begrepp som RMA i 

och med aminriktningen omkullkasta 
det arv vi besitter? Det vore skamligt att 
ej utnyttja dels existerande kunskaper 
avseende ledning av sjökrigsföretag, de ls 
de tekniska system som vuxit fram under 
å ren. Det naturliga borde vara att bygga 
vidare på detta arv. 

RMA vad och hur? 
Men varifrån kommer dessa ideer om 
RMA och hur har det växt fram. Ur
sprunget har sin upprinnelse i USA där 
bl a erfarenheter frå n G ulfen- och Bal
kan-konflikterna klart uttalade ett behov 
av samordning av de deltagande strids
krafterna. För att uppnå detta fo rmulera
des 1996 "Joint Vision 2010". Genom att 
tillvarata teknikutvecklingen inom infor
mationsåldern utvecklas fy ra operativa 
grundkoncept 
• Precision Engagement (PE) 
• Dominant Manouver (DM) 
• Fuii-Dimensional Proteetian (F-DP) 
• Focused Logistics (FL) 

Tillsammans möjliggör dessa att "full 
spectrum dominance" kan uppnås. 

Övriga länder i NATO har som ett 
naturligt steg, efter USA, påbörjat arbete 
med RMA. Våren 1999 antogs Defence 
Capabi lities Initialive (DCI) . Från bör
jan var DCI tänkt att minska det allt väx
ande teknikgapet mellan USA och övri
ga allie rade. Men nu breddas DCJ till att 
även omfatta arbete med doktrin och or
ganisationsstruktur för att klara morgon
dagens operationer. Genom att tillvarata 
teknikutvecklingen för att utveckla led
nings- och informationssystem samt att 
anpassa dagens metoder för manöver 
(DM), effektiv insats (PE), överlevnads
möjlighet (F-DP) och uthållighet (FL) 
ser sig NATO genom DCI kunna slå in 
på den väg USA tidigt påbörjat inom 
RMA.Visioner om operativa grundkon-

cept till trots så ä r de viktigaste faktorer
na , vilka påskyndar införandet av RMA, 
de "fredstida hoten" mot försvarsplane
ringen nämligen: 
• Teknikutveckling. inom TT-området 

är det som är mest pådrivande. Denna 
drivs främst av civila krav inom data 
och telekommunikation för t ex m
terneta p pi i k a tioner. 

• Minskad medelstilldelning vilket di
rekt påverkar anta l och storlek på till
gängliga styrkor och indirekt i sin tur 
ökar kravet på kvalitet och säkerhet. 

• Förändrad hotbild mot mer oförut
sägbara och asymmetriska hot vilket 
framtvingar styrkor med hög tillgäng
lighet vilka kan användas inom ett 
brett spektrum av uppgifter. 

• Nollvision ställer krav på att insatser 
genomförs utan egna förluster. 
För att kunna genomföra de fyra ope

rativa grundkoncepten tillkommer ge
nom utnyttjandet av teknik- och doktrin/ 
taktikutveckling två begrepp som skär 
tvärs igenom dessa nämligen: 
• Information Superiority (IS) 
• Dominant Battlespace Awareness 

(DBA) 
Det vill säga att egna stridskrafter 

skall genom informationsöverläge (IS) ut
ifrån en överlägsen omvärldsuppfattning 
(DBA) kunna ledas för att på ett säkert 
sätt kunna uppnå eftersträvade mål. Själ
va uttrycket RMA nedtonas och istället 
talar man om Network Centric Warfare 
(NCW). Detta är det koncept, som skall 
möjliggöra informationsöverläge och 
överlägsen omvärldsuppfattning. 

Konceptet NCW 
Själva uttrycket NCW kan ju tolkas olika 
beroende på om betoningen läggs på 
Network e ller Centric. Innebörden av 
NCW får en avsevärd skillnad. Utgående 
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från att nätverkstänkandet är det revolu
tionerande är betoningen på Network 
och inte Centric, vilket får stå för varje 
taktisk chefs stora oro att högre chef 
ständigt utövar mikromanegemen t. 

NCW är själva klon med RMA, nämli
gen hur införandet av nätverksapplikatio
ner påverkar genomförandet av operatio
ner. Själva tanken är att lednings- och sen
sorinformation finns tillgänglig i ett nät
verk. Ä ven plattforms- och vapeninfor
mation finns på detta nät. På detta vis kan 
alla enheter skapa sig eller e rhålla en ak
tuell "gemensam lägesbild". Nätet kan 
liknas vid dagens civila internetapplika
tion. Här finns all information tillgänglig 
för den som har behov eller behörighet att 
erhålla den. Att definiera NCW med ex
akt innehåll, gränssnitt mm kan för själva 
NCW vara förödande. Chefen för Naval 
War College, USA, viceamiral Arthur K. 
Cebrowski påpekar uttryckligen att NCW 
är ett koncept. "Som ett sådant kan. det inte 
ha någon. definition, därför att koncept och 
definitioner är motparter. Koncept är ab
strakta och generella, medan. definitioner 
är konkreta och specifika. Som ert koncept 
är NCW ungt och genomgår en ständig ut
veckling" 4 • 

Med denna syn på NCW och följaktli
gen på hela begreppet RMA kan vi börja 
få fotfäste i en abstrakt värld av förkort
ningar och uttalanden. Det är alltså mer 
på det mentala planet RMA påverkar än 
i konkre ta system konfigurationer. Ä ven 
i USA har NCW och följaktligen RMA 
mötts med skepsis och ifrågasättanden. 
Detta kan om inte på annat sätt speglas i 
förespråkarnas beskrivningar om miss
uppfattningars och myter6 om NCW. 
Dessa har på ett öppet och konkret sätt 
diskuterats. 

Av dessa kan bl a nämnas: 
• NCW gör oss sårbara för asymme-
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trisk krigföring. Sårbarheten beror på 
hur NCW struktureras i form av ope
rativa koncept, doktriner, förbandsin
delning mm. Vid uppsältandet av in
formationsstrukturen måste givetvis 
sedvanlig sårbarhetsprövning ske och 
vid behov måste säkerhetsåtgärder 
införas. 

• Vi är på god väg mot NCW lösningar. 
Idag saknas nätet, alltså den informa
tionsstruktur som behövs. Denna 
måste "byggas" för att vi skall kunna 
gå vidare. 

• Civil IT har redan lösningarna, dessa 
behöver endast "militariseras". Vissa 
delar kan utnyttjas, andra behöver ut
vecklas och prövas i militära applika
tioner. Vad som fungerar på internet 
är kanske inte lämpligt för NCW. 

• NCW klarar ej av "fog and friction". I 
krig uppstår "fog and friction" , detta 
måste alltid mötas. Vid konfigw·ering 
av nätverk måste givetvis !T-säkerhe
ten beaktas. På så sätt kommer de 
kända riskelement som tillför "fog 
and friction " kunna reduceras. Samti
digt är ett syftet med NCW att skapa 
förutsättningar för en god omvärlds
uppfattning vilken i sin tur kan redu" 
cera "fog and friction " . 
Av vad som idag framkommit finns 

inget som tyder på annat än att NCW 
som koncept har kommit för att stanna. 
NCW får inte betraktas som en slutlig 
lösning utan som ett koncept för hur in
formation och beslut finns att tiLlgå för 
den som har behov och behörighet. 
NCW är ett sätt att genom teknikanpass
ning möjliggöra integrering av ledning, 
sensorer och vapen. Detta görs inom ra
men för ett nätverk där information och 
beslut flödar fritt fullt tillgängliga för 
uppkopplade enheter. NCW minskar på 
detta sättet även behovet av egna senso-

rer och egna vapen för insatser samtidigt 
som tempot för informationsflödet ökas. 

RMA i svensk tappning 
l Sverige pågår sedan 1998 studieverk
samhet i anknytning till RMA. Försvars
makten har fokuserat på tre studieområ
den , Dominant Eaulespace Awareness 
(DBA), Desicion. Support (DS) och Pre
cision Engagement (PE). 

I skapandet av en svensk tillämpning 
av RMA kan vi utifrån dessa studier och 
den tidigare beskrivna amerikanska in
delningen se en övergripande indelning i 
fö ljande tre delar: 
• information och omvärldsuppfattning 
• ledning med beslutsstöd samt 
• insats och verkan 

Genom utnyttjandet av moderna nät
verksapplikationer integreras dessa delar 
i ett nätverksförsvar. Vi har helt enkelt 
utifrån egna behov strukturerat en egen 
undergruppering för RMA i en svensk 
applikation. Varför har vi en annan syn på 
RMA jämfört med ursprungslandet 
USA? Svaret är åtminstone tvådelat. 

För det första är det direkt olämpligt 
att kopiera den amerikanska versionen 
av RMA med sitt globala perspektiv. Att 
Sverige har andra behov och möjligheter 
än stormakten USA är knappast något 
att fundera över och ett annat närmande 
till RMA är således helt logiskt. 

För det andra införs RMA i Sverige 
med en tung argumentation för att mins
ka fokuseringen på plattformarna . Dessa, 
dvs den gamla världens vapenbärare, 
med sina vapensystem har till förmån för 
RMA utsetts till "syndabockar". Följakt
ligen kan inte grundkoncepten DM, FL, 
F-DP och PE utnyttj as i direkt översätt
ning. Dessa begrepp är ju starkt koppla
de till plattformar. Genom att göra en 
ombrytning och då fokusera på om-

världsuppfattning, beslutsstöd och preci
sionsbekämpning kan Försvarsmaktens 
plattformstunga arv på ett enklare sätt 
aminriktas till förm ån för ett svenskt 
R MA. 

Tyvärr har vi genom denna gruppe
ring missat två av grundkoncepten -
nämligen skydd och logistik. Dessa kon
cept finns där som F-DP och FL. I det 
svenska resonemanget kommer de tyvärr 
in "som jästen efteråt i degen" . Detta 
kan vara ett uttryck för vårt arv från in
vasionsförsvaret, där det inte har givits 
större satsningar inom något av dessa 
båda områden. Både skydd och logistik 
behöver utvecklas speciellt med tanke på 
de internationella engagemang Försvars
makten redan idag bundit upp sig för. 

Prövning av konceptet 
I ett försök att konkretisera RMA i 
svensk tappning kommer Försvarsmak
ten att inom ramen för en "Ledningsde
monstrator 2005" försöka visualisera 
RMA-konceptet. Här är inriktningen att 
främst visa på omvärldsuppfattning (BA) 
och ledning- och beslutsstöd (DS). Målet 
är att visualisera hur en RMA-värld kan 
komma att te sig. Samtidigt kommer gi
vetvis ännu ej identifierade problemom
råden att konkretiseras vid denna första 
prövning. 

Att sammanfoga olika stridskrafter 
och ledningsnivåer kräver dock eftertan
ke. Därför är det viktigt att välja över
skådliga och fattbara delat att demon
strera. De delar som provas, bör så göras 
i realistiska miljöer och scenarier. Uti
från det nätverkskoncept RMA utgör 
behöver givetvis nätverket skapas. Om 
det skall vara ett e ller flera olika nät för 
olika informa tion e ll er olika beslutsnivå
er beror på formatet och mängden av 
data samt antal och vilken typ av använ-
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dare som finns. På detta nät kan sedan 
information samlas för distribuering och 
föräd ling. 

Tekniskt har vi redan här ett konkret 
problemområde. Försvarsmakten måste 
tidigt, helst redan nu, sätta vissa paramet
rar såsom gränsytor för kommunikati on 
och dataformat Att tidigt konfigurera 
nätverkets standard är ett måste. Detta 
behöver ske utan att för den skull försö
ka definiera slutprodukten "nätverksför
svaret" . Det är enbart kommunikations
vägar och dataformat som behöver nå
gon definition. Här kan inte någon steg
vis, evolutionär, utveckling ske. Om så 
sker, är risken att "köra in i en återvänds
gränd " uppenbar. Det är först på lägre 
nivåer inom enheter eller inom delsys
tem som metoden evolutionär utveckling 
kan komma att göra sig gällande. säker
hetsaspekterna måste även de tidigt be
aktas, dels för att säkerställa tillgänglig
het ge nom redundans i systemet dels för 
att säkerställa erforderlig sekretess, både 
mot externa intrång och internt för olika 
behörighetsnivåer. 

Jämförelse -Vad är 
egentligen nytt ? 
Inom RMA talas det om ett antal be
grepp t ex DM, PE, F-DP, FL, DS. Att vi 
tal ar om amerikanska uttryck frå ntar oss 
inte behovet att ha en svensk uppfattning 
av vad det iir vi menar. Tyvärr erhålls oli
ka uppfa ttningar om vad som är vad och 
hur det hela hänger ihop. Att som idag 
försöka få acceptans för RMA utan att 
ha någon koppling till "arvet" har inte 
underlättat processen. E n jämförelse 
med tidigare kända begrepp såsom krig
föri ngens tio grundregler7 är på sin plats. 
Flertalet av dessa återfinns bland RMA
konceptets delar. Säkert känns följande 
uttryck igen: 

114 

• "Eftersträva kraftsamling" 
• "Eftersträva överraskn ing" 
• "Tillgodose rimlig säkerhet för egna 

stridskrafter" 
• "Utnyttja stridskrafterna ekono

miskt" 
Dessa grundregler är i huvudsak di

rekt jämförbara med PE, DM, F-DP och 
FL. Inte nog med detta utan samtidigt är 
dessa tillsammans med övriga av krigfö
ringens grundregler, beroende av om
världsuppfattn ing (BA) och ledning- och 
beslutsstöd (DS). Följaktligen blir frågan 
ännu mer konkret. Är RMA verkligen 
något nytt? Eller är det en följd av att 
Försvarsmakten fokuserar på nya tren
der för att angripa gamla problem? Vid 
en jämförelse av dagens marina system 
med de svenska RMA-termerna infor
mation och omvärldsuppfattning, led
ning- och beslutsstöd samt insats och ver
kan kan följande konstateras. 

Information och 
omvärldsuppfattning 
Självklart är skapandet av en "gemensam 
lägesbild" inte någon ny företeelse. Varje 
chef har alltid haft behov av en god om
världsuppfattning. Att utifrån tillgängliga 
sensorer och underrättelser skapa en ge
mensam lägesbild vilken samordnat kan 
utnyttjas vid spaning eller vapeninsats har 
alltid och kommer alltid att vara en över
gripande verksamhet fö r alla former av 
stridskrafter. Detta är vad marinen sysslar 
med dagligen, att skapa ett gemensamt 
luft-, yt- och undervattensläge. 

Här kan nämnas exempel såsom 
• luftläget vid ett eskortföre tag 
• ytläget inom ett specifikt angivet ma

rint operationsområde 
• undervattensläget vid ett minröj

ningsföretag 
Av exemplen framgår klart att storle-

ken på det fysiska området varierar 
sta rkt , dels utifrån själva uppgiften, dels 
utifrån sensorinformationen. Att beho
vet av omvärldsuppfattn ing är olika be
roende på verksamhet och media är helt 
naturligt. Det viktiga är att den är så god 
att verksamheten kan genomföras med 
ett lyckat resultat. Inom detta område 
vill jag påstå att RMA inte tillför något 
revolutionerande. Dock möjliggör RMA 
att tidigare, ur marint perspektiv, otill
gängliga sensorer kan komma att ut
nyttjas. Detta kommer att påverka ma
rinstridskrafternas omvärldsuppta ttning 
positivt. Det nya, som tillförs med RMA, 
är möjligheten att data från enskild sen
sor kan distribueras på nätverket och 
inte som idag endast fi ltrerad sensorin
formation. 

Ledning- och beslutsstöd 
Vid en direkt jämförelse med arvet har 
RMA mycket att tillföra. System för be
slutsstöd har helt saknats. Idag existeran
de ledningssystem på taktisk nivå har 
god förmåga att leda marinstridskrafter. 
Problemet ligger i att kopplingen mot 
den operativa nivån är ytterst åldersti
gen. Därav lämpar sig uppdragstaktiken 
för ledning av marina operationer. Detta 
har den stora fördelen att operativa che
fer idag inte har möjlighet att utöva kom
mandotaktik med mikromanagement 
som följd. RMA kommer att ge operativ 
chef denna möjlighet. Att få chefer på 
denna nivå att fortfarande utöva upp
dragstaktik , är således en förtroendefrå
ga snarare än en teknisk fråga. Dock bör 
det påpekas att i vissa fall t ex vid inter
nationella insatser kan kommandotaktik 
vara lämpligt. Här kan behovet av poli
tiska beslut och eller avsaknaden av 
ROE göra att uppdragstaktiken för en 
kort tid måste överges. 

Insats och verkan 
De existerande marina vapensystemen 
är optimerade för strid mot sjömål och 
då med sänkande verkan. E ndast ett fåtal 
system för graderad verkan finns. Beho
vet av fler vapensystem med möjlighet 
till graderad verkan fin ns redan idag. 
RMA kommer dels genom utveckling av 
helt nya vapen dels genom teknikanpass
ning på existerande vapen att möta detta 
behov. De typer av vapen som har sak
nats och som möj liggörs genom RMA är 
vapen för långräckviddig markmålsbe
kämpning och precisionsvapen. På så sätt 
öppnas en ny värld av möjligheter för oli
ka insatser. Jag vi ll utifrån denna jämfö
relse hävda att marinstridskrafterna har 
utveckla ts mot stora delar av de tankar 
och visioner som RMA idag beskriver. 
Gränssättande har varit dels tekniken el
ler tillgång på modern sådan, dels en 
övergripande ovilja hos vissa beslutsfat
tare att se möjligheterna med marina 
applikationer inom Försvarsmakten. Ma
rinen har redan idag den mentala förstå
else för NCW som krävs. För oss som 
sysslar med sjökrigsföretag är RMA en 
logisk utveckling. Vi är redo att ta steget 
vidare mot ett nätverksförsva r. 

RMA vinnande trend 
Gamla vedertagna sanningar såsom krig
föringens tio grundregler ell er stridens 
grundelement gäller alltj ämt även om de 
ikläds engelska förkortningar. skillnaden 
ligger snarare i hur vi uppnår de intentio
ner dessa "tidlösa sanningar" beskriver. 
Vid utvecklingen av nätverksförsvaret 
måste alltid reflektion göras mot det hi s
toriska arvet. 

Marina stridskrafter har genom de 
tekniska och taktiska erfarenheter som 
under åren vunnits ett gott utgångsläge 
för att vara mottagliga för RMA. Det 
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viktiga är att vi ser möjligheter, inte svå
righeter. Följaktligen gäller det som all
tid "att ha ankare i mössan". Dagens sätt 
att genomföra sjökrigsföretag pekar åt 
rätt håll. Trenden att genom skapande av 
en gemensam omvärldsuppfattning, sam
ordnad ledning och moderna vapensys
tem säkerställa genomförandet av sjö
krigsföretag, har fört marinen mot den 
nya värld RMA beskriver. Detta har 
skett utan att vi har talat om revolution, 
snarare har det skett en löpande teknik
utveckling och metod/taktikanpassning i 
en föränderlig värld. För att inte tappa 
tempo vid utvecklingen av nätverksför
svaret krävs att Försvarsmakten tidigt 
fastställer ett antal dimensionerande fak
torer. Informationsstruktur ( dataforma t) 
och nätverkskonfiguration (arkitektur) 
måste definieras. Samtidigt måste det re
dan idag klaras ut hur gränsytor till äldre 
system, arvet, skall hanteras och hur de 
skall anslutas till nätverket. 

Det revolutionerande med RMA är 
knappast vilka sensorer och vapen som 
används, utan det som konstituerar "re
volutionen" ligger mer på det mentala 
planet, att införa en nätverksfilosofi i en 
hierarkiskt uppbyggd organisation. För
svarsministern uttalar sin syn på RMA 
att det är mer ett nätverkstänkande än 
kulor och krut. "RMA syftar på en meto
dik att för att eff"ektivt kunna utnyttja och 
samordna militära resurser. "8 

Införandet av RMA kommer att på
verka förmågan till marina operationer 
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positivt. Vare sig vi vill det eller ej så har 
RMA redan satt sina spår på dagens och 
framtidens försvarsmakt. Utifrån det ma
rina perspektivet torde det te sig som en 
normal utveckling, att genom anpassning 
till ny teknik och utveckling av strategier 
och doktriner i aminriktningen av för
svaret, mot ett effektivare och mer mång
facetterat verktyg för statsmakterna än 
vad gårdagens invasionsförsvar varit. 
Krigföring handlar lika mycket om ledar
skap som om teknik . Det är genom ut
veckling av ledarskapet som "det tän
kande vapnet"9

, officeren och ledaren, 
tillsammans med ny teknik utgör mor
gondagens nätverksförsvaL 

Noter 
1 From brute force to brainpower, Militärtek
nisk Tidskrift 3-2000 och Revolution in Mili
tary Affairs, milita:r Teknikk 5-6/2000 
2 Marinen i en omdanad försvarsmakt, kk 
Evorn Mårtensson och örlkn Mats Nordin, 
Marinnytt 4-2000 
3 Östersjön- hot och möjlighet, TiS 4/2000 

'Anförande vid 1999 års Command and Con
tro! Research and Technology Symposium 
5Viceamiral Arthur K. Cebrowski 1999. 
6 Network Centric Warfare, Developing and 
Levering Information Superiority av Alberts, 
G artska och Stein 
7 Taktiskt reglemente för Flottan TR FL 1987 
8 I huvudet på Björn von Sydow, FMYaktuellt 
6/2000 
9 FHS LI, 1999, Peter A. Mattsson och Cecilia 
Wijnbladh. 

Korresponderande ledamoten 
PER M0LLER-NIELSEN 

@rlogskaptajn Per M0ller-Nielsen tjänstgör vid Försvars
högskolan som lärare i strategi och ingår samtidigt i staben 
för NORDCAPS, som är etablerad i Täby 

Den svenske Marine och NORDCAPS 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 28mars 2001 

I Sverige har Fredsslottende Operationer ltenge vteret en sag, som kun var forbe
holdt Hteren. Imidlertid har Fredsstoftende Operationer fået en ny klang i svensk 
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den svenske Regering soger nu gennem sit engage
ment i EV s krisehåndteringsformåen at kunne bidrage med milittere enheder fra alle 
tre vcern for dermed at kunne realisere stors te mu/i ge handlingsfrihed Den svenske 
Marine har fået udstukket sin internationate profil. Samtidigt er et nyt begreb "Nor
die Coordinated Arrangement for Military Peace Support (NORDCAPS)" blevet 
lanceret. NORDCAPS markerer de nordiske landes fornyede bestrcebelser på at op
trtede sammen i Fredsstoftende Operationer. Det er på denne baggrund ncerliggende 
at fremfore, at den nye rettesnor for opstilling af potentielle milittere enheder fra alle 
tre vcern i Fredsstoltende Operationer, og det revitaliserede nordiske samarbejde i 
form af NORDCAPS, vi/få stor betydningfor udviklingen af den svenske Marine på 
både kort og lang sig t. 

Baggrund 
I februar måned år 2001 fik Sverige som 
medlemsstat af FN en uofficiel fore
sporgsel fra FN med ordlyden .. . "vil Sve
rige kunne stille Militcere observatorer 
og/eller en heder, som ville kunne patrul
jere floderne i Congo i forbindelse med 
FN 's Sikkerhedsråds fredsbestrcebelser i 
området?2 Sverige og de andre nordiske 
!ande har Iange traditioner for at kunne 
stille med "Militcere Observatorer" til 
brug for FN's fredsmissioner, men de 
svenske amfibiske styrker, som kunne 

have vceret egnet til at lose opgaven i 
Congo for FN, var i dette tilfcelde ikke et 
alternativ. De svenske amfibiske styrker 
er ikke reprcesenteret i Regeringens op
gorelse over enheder, som skal kunne 
stilles til rådighed for eksempelvis FN 
operationer m.m.3 Jeg vii her påpege, at 
medlemslandene i FN i princippet er for
pligtigede til at stille op, når en begcering 
herom modtages fra FN's sikkerheds
råd.4 Som modpol til dette står det ligele
des klart, at en Regering ikke uden vide
re still er op med alle til rådighed vceren-
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de milit<ere midler, selv om det er FN's 
Sikkerhedsråd, som henvender sig. Der 
er nationale hensyn at tage, som eksem
pelvis nationens pkonomi, sagens v<egt i 
de samlede overvejelser omkring natio
nens interesser. Det ubesvarede spprgs
mål i denne sammenh<eng er, hvor stor 
betydning FN systemet har for svensk 
Sikkerhedspolitik, og hvor stor v<egt den 
svenske Regering l<egger i at kunne bi
drage med de milit<ere midler, som man 
allerede har investeret i! 

Den svenske marines nuv<erende in-

ternationale profil har langt fra v<eret gi
vet, h vilket fremgår tydeligt, h vis man kas
ter et blik tilbage i tiden til årene 1998-99. 
I denne periode så det l<enge ud som om, 
at Sverige ikke vi lle satse på alle tre v<ern, 
som komponenter i Regeringens uden
rigs- og sikkerhedspolitik. Den milit<ere 
rådgivning til det politiske niveau , og det 
deraf fplgende udspil i form af Försvars
beredningens rapport fra ultimo 1998 pe
gede i al v<esentlighed kun på den svenske 
H<er, som en muligenhed for inds<ettelse i 
fredsstpttende Operationer.5 

Tidsperspektiv FLYG MARK SJÖ SPECIAL 
På kort sikt Inga insatser Europa och Inga insatser Minröjning, 

dess närhet flygtransporter 

På (medel) Inga insatser Globalt Inga insatser Minröjning, 

lång sikt flygtransporter 

Fig. l Fredsframtvingande insatser med svenska stridskrafter i Europa och globalt enligt 

Försvarsberedningens rapport. 6 

Jmidlertid har situationen omkring 
Regeringens handlingsfrihed , når det 
g<elder densmulighed for at inds<ette mi
lit<ere styrker i Fredsstpttende Operatio
ner forbedret sig v<esentligt i perioden 
fra 1998 og frem til i dag. Man må for
mode, at politikkerne i tiden efter För
svarsberedningens rapport har fået pjne
ne op for de fordele, som det svenske fly
vevåben og den svenske marine kan 
byde på i Fredsstpttende Operationer. 
Det er n<er liggende at tro, at disse to blå 
v<erns potentielle tilg<engelighed i form 
af lave beredskabstider og et relativt hp
jere sikkerhedsniveau for det udsendte 
personel har haft en stor betydning for 
skiftet i den politiske holdning. Der råder 
ingen tvivl om, at den politiske hand
lingsfrihed bedst sikres ved at have mi
lit<ere enheder fra alle tre v<ern til rådig
hed for internationate operationer. Det 
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har blandt andet udmpntet sig i, at de 
nordiske landes forsvarsministre i f<el
lesskab står bag om formuleringen, at 
man har brug for enheder fra alle tre 
v<ern for at kunne inds<ette disseenheder 
i en bred vifte af Fredsstpttende Opera
tioner.7 Skiftet i den politiske holdning 
har haft den effekt, at et bredt udsnit af 
svenske milit<ere enheder nu er tilmeldt 
forskellige register for eventuel inds<et
te lse i Fredsstpttende Operationer, hvo
raf NORDCAPS er et af disse register. I 
en informationsmeddelelse fra det svens
ke Högkvarter (HKV) forlyder det, at 
NORDCAPS skal udvikl es indenfor 
rammen af den samlede udvikling af ev
nen til at udfpre krisehåndtering.s Derfor 
ligger en hel del af svaret for den svenske 
Marines fremtid , når det g<elder Freds
stpttende Operationer, i udviklingen af 
organisationen NORDCAPS. 

NORDCAPS 
"The Nordie Coordinated Arrangement 
for Military Peace Support (NORD
CAPS)" er den officielle engelske for
kortning for de nordiske landes måls<et
ning om at optr<ede sammen i Fredsstpt
tende Operationer. Baggrunden er den , 
at de nordiske Forsvarsministre på det 
nordiske ministermpde på Grpnland i år 
1997 besluttede at omdpbe NORD
SAMFN9 til NORDCAPS. Skiftet af 
navn gjordes for at markere, at det nord
iske Forsvarspolitiske samarbejde skulle 
udvikles og modemiseres i takt med ud
viklingen i omverdenen siden Berlin Mu
rens fald. 

NORDCAPS er i princippet en 
netv<erksorganisation , som d<ekker alt fra 
det politiske niveau og ned til det taktis
ke niveau med blandt andet uddannelse 
og tr<ening. Hovedopgaven for NORD
CAPS er at opstille et register med mi
lit<ere en heder fra alle tre v<ern, som skul
le kunne t<enkes at blive indsat i freds
stpttende Operationer i en nordisk ram
me. Denne opgave har dog vist sig at 
v<ere besv<erlig at lpse i en ren netv<erk
sorganisation, hvor de respektive landes 
repr<esentanter kun mpdes lejlighedsvis. 
Af denne årsag blev det fundet npdven
digt at oprette et permanent planl<eg
ningselement i NORDCAPS regi, som 
ville kunne assistere netv<erksorganisa
tionen med at drive aktiviteterne fremad 
mod de politiske og milit<ere opsatte mål. 
NORDCAPS planl<egningselement (PLE) 
blev oprettet 01. oktober 2000 og var klar 
til indvielse den 01. november 2000 med 
deltagelse af de nordiske forsvarsminis
tre. NORDCAPS PLE fik til huse i 
Stockholm og vii indtil videre v<ere pla
ceret i de repr<esentative maritime omgi
vetser bag om "Näsby Slott" . '0 Det er 
planen, at NORDCAPS PLE også i 

fremtiden skal v<ere lokaliseret i Sverige i 
regionen omkring Stockholm. 

For at skabe sig et overblik over 
NORDCAPS, som organisation , vii jeg 
kort beskrive denne. I for l<engelse af det 
nordiske råd har de fire skandinaviske 
Forsvarsministre den bestemmende kraft 
i NORDCA PS. De har i sinsagen styre
gruppe kaldet "NORDCAPS Steering 
Group (NSG)" til at klargpre og kontrol
lere, at de politiske viljer fpres ud i livet. 
NSG er sammensal af nordiske hpjtstå
ende repr<esentanter fra det ministerielle 
niveau. Hvis intet uforudset indtr<effer, 
mpdes NSG to gange om året, og med
lemmerne i NSG refererer direkte til de 
respektive Forsvarsministre. Formand
skabet i NSG er t<enkt at skulle rotere 
hvert andet år, og for nuv<erende er det 
Finland, som besidder denne post. Den 
milit<ere koordinationsgruppe, som kal
des NORDCAPS Military Coordination 
Group (NMCG), er etableret for at kom
dinere det milit<ere niveau efter de ret
ningslinier og direktiver, som NSG uds
tikker. NMCG består af en udpeget re
pr<esentant fra hver af de respektive lan
des Forsvarskommando/Högkvarter 
(HKV), som i NORDCAPS regi ben<ev
nes Chief of Detense Headquarters 
(CHOD HQ). Formandskabel i NMCG 
roterer ligeledes hvert andet år. Sverige 
besidder for n<erv<erende formandskabel 
iNMCG. 

NORDCAPS PLE er oprettet med 
den s<erlige opgave at stptte NMCG. Af 
denne årsag er NORDCAPS PLE ikke et 
niveau i sig selv, men skal betragtes som et 
stabsstptteelement for NMCG. NORD
CAPS PLE refererer direkte til Forman
den for NMCG. NORDCAPS PLE ledes 
til daglig af en stabschef, kaldet Chief of 
Staff (COS) , som er fra samme nation 
som formanden for NMCG. Hver nation 
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stiller med l - 2 officerer for at besrette 
posterne i PLE - staben. NSG har fastlagt, 
at det er NATO procedurer, som er geel
dende i planlregningsarbejdet i NORD
CAPS. PLE - staben er derfor organise
ret efter NATO mode!. Alt skriftligt, som 

Fig. 2 

produceres, skal vrere på engelsk, og det 
mundtlige kan vrere skandinavisk eller 
engelsk alt efter omstrendighederne. 
NORDCAPS PLE er ikke teenkt at skulle 
udg~re nogen form for kadre for en briga
de eller anden taktisk stab. 
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NORDCAPS PLE ska l med tiden 
kunne afhjrelpe oprettelsen af forskellige 
militrere strukturer indenfor NORD
CAPS regi via sin planlregningsst~tte til 
NMCG niveauet. Til brug for dette, er 
der i NORDCAPS regi oprettet et regis
ter med politiske godkendte militeere 
enheder fra de nordiske !ande, som kal
des "Nordic Pool of Forces Register 
(NPFR)". Den politiske godkendelse af 
en hederne i NPFR var klar ved udgang-
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en af år 2000. Imidlertid geelder det for 
all e de respektive nordiske !ande, at Re
geringen og/eller Folketinget tager den 
endelige beslutning om udsendelse i 
fredsst~ttende Operationer af de militre
re enheder, som indgår i NPFR fra gang 
til gang. Herved ud~ves "Full 
Command"" over de tilgeenge lige styr
ker iNPFR. 

I arven fra NORDSAMFN lå en del 
arbejdsgrupper på det beertaktiske ni-

veau , som nu enten er nedlagt eller har 
fået ny ordf~rende i form af reprresen
tanter fra NORDCAPS PLE. De tilbage
veerende arbejdsgrupper, som benrevnes 
Working Groups , er "Working Group 
Logistic (WG-L)" og "Working Group 
Training (WG-T)". Herudover kan for
manden for NMCG oprette underar
bejdsgrupper, de såkaldte "Sub-Work i ng 
Groups". En sådan underarbejdsgruppe 
med srerlig interesse for den svenske ma
rine blev oprettet den 01. marts 2001 med 
titlen "Sub-Working-Group (SWG) 
AlR-NAVY". De vresentligste direktiver 
fra NSG af interesse for "SWG AlR
NAVY " er, at NPFR skal indeholde en
heder fra alle tre vrern. Y dermere skal 
NMCG udarbejde et forslag for ambiti
onsniveau, hvad angår marine- og flyve
våben enheder. 12 "SWG AIR-NAVY" er 
blevet inddelt i tre syndikater, som be
nrevnes "AIR", "NAVY" og "AMPHI
BIOUS". Dermed er den f~rste Marine 
orienterede underarbejdsgruppe i NORD
CAPS regi blevet etableret. SWG AIR
NAVY nedieegges formodendig senest 
01. oktober 2001. Kortfattel betyder det
te, at "SWG AIR-NAVY" vii studere 
mulighederne for at opstille en freiles 
nordisk MCM styrke, samt en freiles nor
disk fregat/korvet styrke. Resultaterne, 
som "SWG AIR-NAVY" fremlregger, 
skal, derefter forankres på CHOD ni
veau i de respektive nordiske lan de. Der
nrest skal det endelige resultat fremlreg
ges for godkendelse på det politiske ni
veau via NSG f~rend de freiles nordiske 
marine strukturer kan planleegges og 
etableres. 

Mulighederne for en finsksvensk am
fibiestyrke1 3 studeres ligeledes i samme 
åndedrag. I f~rste omgang vii en feelles 
finsksvensk amfibiestyrke dog forudseet
te at disse militeere enheder godkendes 

politisk for at indgå i NPFR. Imidlertid 
viser heendelsesudviklingen omkring 
FN's fredsbestrrebelser i Congo, at der er 
eftersp~rgse l efter svenske amfibiske en
heder. Så med bedst mulige handlingsfri
hed for ~je for den svenske Regering, b~r 
svenske amfibiske enheder snarest mu
ligt planlregges at skulle indgå i NPFR og 
andre register. Et bud fra min side er, at 
de nationale svenske amfibiske enheder 
vii kunne veere klare for international 
operationer fra og med år 2003. En feelles 
finsksvensk amfibiestyrke vii formodent
lig kunn e vrere klar fra ca. år 2006. 

Den svenske marine 
Den kolde krig fik de nordiske nationer 
med adgang til 0sterspen til at udforme 
deres Marine i overensstemmelse med et 
anti-invasionsforsvars koncept. Det be
t~d , at man gennem å rene udfasede st~r
re marine enheder og satsede på små en
heder med stor ildkraft men med relativ 
lille udholdenhed. Evnen til at kunne 
bolde s~en i lcengere tid blev ikke anset 
som vrerende vigtigt, eftersom man for
udså , at de spmilitrere kamphandlinger i 
0sters~en ville udspille sig med stor in
tensitet og over en kortere periode. Med 
andre ord , så ansås det at vrere spild af 
penge at satse på enheder med stor ud
holdenhed , eftersom de alligevel ikke vil
le kunne overleve mange dage i s~kri

gens tempo i 0sters~en. Al snak om at 
kunne vrere torebyggende med forsvars
magten gennem evnen til at styre kriser 
var ryddet af bordet til fordel for et kon
cept, hvor det var evnen til at krempe i 
krigen , som skulle afskreekke en poten
tiel fjende. Politikkerne lod under den 
kolde krig mere e ller mindre bevidst de 
traditionelle naturlige roller for Marinen 
nedprioritere. Varetagelse af nationens 
maritime interesser, samt anvendelse af 
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Marinen i krisestyringsrollen , som igen
nem he le verdenshistorien har vreret na
turlige roller for en nations marine, fo r
svandt til stor del med udfasnin gen af ssr;
milit<ere enheder med udholden hed. Ef
ter den kol de krigs ophsr;r bsr;r den logiske 
konklusion vrere at de nordiske Mariner 
igen overgår til sine naturlige roller fo r at 
tj ene nationens maritime interesser, samt 
udenrigs- og sikkerhedspolitikken, bedst 
muligt. En parallel til denn e udvikling 
kan man betragte i den igangvre rende 
omstillingsproces af det danske ssr;v<e rn. 
Ved det seneste forsvarsfarlig i Danmark 
blev det besluttet, at nedl<egge mindre 
en heder, som havde tjent ve l i det danske 
anti-invasionsforsvar, mod , at der bygges 
og projekteres stsr;rre en heder, som bed re 
er tilpasset kravene til udholdenhed og 
alsidighed i krisehåndteringsopgaver. 

Det kunne fremfsr;res, at en for tydelig 
satsning på en marine som er tilpasset 
krisehåndteringsopgaver, ville kunne 
bringe det svenske nationale forsvar i 
fare. lmidlertid vii jeg påstå, at potentie l
le krigsudviklings scenarier i Sveriges 
n<erområde grundlreggende ikke er af en 
anden karakter end de konflikter, som i 
denne tid opleves i Sydeuropa. l forbi n
delse med konflikterne på Balkan har 
prreventive deployeringer og lynhurtige 
indsatser med milit<ere enheder, for at 
demonstrere vilje og intentioner, vist sig 
at v<ere nsr;glen til at undgå en eska leren
de krig. Je g er overbevist om, at det e r de 
samme mekanismer som vill e v<ere at fin
de i potentielle konflikter i 0sterssr;områ
det. Mari ne en heder, som er tilpasset kri
sestyringsopgaver med stor udholden
hed, er i princippet globale i sin ro ll e og 
vii derfor også kunne an vendes med suc
ces i 0sterssr;en. l kraft af den ko lde krigs 
ophsr;r og overgangen fra bipolaritet til 
pluralitet i ta~nkbare konflikter, som kun-

122 

n e bringe Sveriges sikkerhed i fare, er det 
mere vigtigere end nogensinde at kunne 
slukke brande inden de breder sig. Der
for bidrager ssr;milit<ere en heder tilpasset 
krisestyringsopgaver maksimalt til sven
ske vitale nationale in teresser, det v<ere 
sig i tilknytning til direkte e ll er indirekte 
si kkerhedsin teresse r. 

Man kunne fristes ti l at stille spsr;rgs
målet med fsr;lgend e ordlyd . Skal den 
svenske marine nu omstilles ti l en " Blue 
W ater Navy"? Svaret e r nej. Al le verden 
ens Mariner har stilJet skarpt på " Litto
ral Warfare" eller i andre sammenhreng 
kaldet "Brown Water Warfare" 14

• I den 
ssr;militrer NATO stab CO MNAV
NORTH i Storbritannien har man for 
n<ervrerende en dansk ssr;office r siddende 
med specie! kompetence i "Littoral War
fa re", hvilket kraftigt indikerer, at de tra
ditionelle "Blue Wate r Navies" forssr;ger 
at tilegne sig denn e kompetence. Så i fuld 
overensstemmelse med det gamle ord
sprog "Skomager bliv ved din l<es t", bsr;r 
den svenske marine fastbolde sin " 
Brown Water Warfare" kompetence. Det 
eneste "aber dabei" e r, a t man skal om
stille enhederne til også at have den nsr;d
vendige udhold enh ed. 

Den svenske marine har i mangt og 
meget allerede den nsr;dvendige udhol
denhed . Ubåden , Hallands" deployering 
til Middelhavet har tyde li gvis demon
streret det svenske ubådssystems udhol
denhed. Svenske minerydningsenheder 
har ligeledes påvist, at de har den nsr;d
vendige udholdenhed , som forven tes af 
disse enheder. De multinationale mine
rydningsoperationer i kystområdet ved 
de baltiske stater har klart demonstreret 
det svenske minerydningssystems udh ol 
denhed og interoperabilitet med NATO 
enheder. Svenske ssr;milit<ere overflade
enheder bliver i disse år testet ved "Flag 

Officer Sea Training (FOST) " i Sydeng
land. Resultaterne viser, at de svenske 
bes<etninger klare sig godt med et hsr;jt 
professionell niveau, men visse sej ladser 
har måtte indstilles på grund af for h sr; j ss;;, 
og de hårde test under "Torsdagskrigen" 
har vist, at korvetterne er for små til at 
klare alle opgaver på samme tidspunkt 
Med andre ord er udholdenh eden ikke 
optimal i korvetsystemet D et danske ssr;
v<ern har l<enge levet med et korvetsy
stem til at klare indsatserne i de inte rna
tianale operationer. Danmark har måtte 
sande, at korvetterne var og stadig er en 
minimum lsr;sning i denne sammenh<eng. 
Derfor indgår der nu i plane rne for mate
ri elanskaffelse i det danske Forsvar, at 
man vii bygge overfladeenheder, som be
sidder bedre udholdenhed . 

Denne udholden hed kan sammenfat
tes til at overfladeenheden skal have et 
tilstr<ekkeligt stort deplacement fo r at 
kunne opfylde fsr;lgende krav: 
- Holde ssr;en uanset vejret og kunne 

fsr; lge en NATO standard ,Task 
Group". 
Have plads til tilstr<ekkeligt med be
s<etning og kommunikationsudrust
ning for at kunne varetagealle ,War
fares", samtidigt med at der udsr;ves 
omfattende ,Damagecontrol" af eget 
fartsr;j. 
Kunne udfsr;re ,Replenishment At 
Sea (RAS)" med NATO standard 
koblinger m.m. 
Helikopterbrerende for med Helikop
teren at kunne udskifte personel, 
modtage reservedele, samt andre for
syninger. Samtidigt bsr;r Helikopteren 
kunne udfsr;re ,Fast Rope" 15 operatio
ner. 
Bygningen af Visby-klassen er et 

skridt på vej i rigtig retning, hvad angår 
kravene til overfladeenheder. Det studie 

af Visby-klassens muligheder for delta
gelse i internatiana le operationer fra for
året 1999, som jeg sel v var delagtig, viser 
at Visby-klassen med visse begrrensning
er kan deltage i f. eks. E mbargo operati
ons, når vejrforholdene i området er af 
samme karakte r som 0sterssr;en eller 
Middelhavet. Grundet Visby-klassen re
lativt mindre udh oldenhed vii den med 
stsr;rste sandsynlighed ikke blive indsat i 
forreste linie, men Visby-klassen vii kun
ne anvendes i E mbargo operationer. 16 

Imidlertid kan man drage parallellen ti l 
de o lympiske lege, h vor mottoet lyder, at 
det ikke g<elder om at vinde, men om at 
v<ere med . Det samme g<elder, som ud
gangspunkt for deltagelsen i en Freds
stsr;ttende operation under FN mandat. 
Det g<elder om at kunne v<ere med for 
bl.a. at give ope rationen legitimitet. I 
specielle situationer greJder det i forlren
gelse af dette rresonnement ikke kun om 
at vrere med, men om nsr;dvendigt at kun
ne fremstå, som et skoleeksempel for an
dre nationer. Når Sverige har s<erlige po
ster, som eksempelvis siddende i FN's 
Sikkerhedsråd e ller besideler Formand
skabet i EU, så hvil er der et prespå den 
svenske Regering om at kunne udvise 
handlekraft17, hvilket kan overs<ettes til 
krav om lave beredskabstider. Den ene
ste bekymring i denne sammenh<eng er, 
om Sverige med sikkerhed kan v<ere 
med , når det er påkr<evet, eftersom poli
tiske tilsagn helst ikke skal gsr;res til 
skamme. Derfor er overfladeenheder 
med de avenforstående beskrevne egen
skaber vedrsr;rende udholdenhed, sr;nsk
v<erdigt som arbejdsheste for den sven
ske marine i fremtiden. 

Den svenske Forsvarsmagt bsr;r allere
de nu påbegynde projekteringerne af 
stsr;rre overfladeenheder. Det tager, som 
en tommelfingerregel, circa 10 år fra et 
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fart~j projekteres til det tidpunkt, hvor 
det kan forventes at l~be af stablen. Be
regninger, som udf~rtes under syntes
ugen på Chefprogrammets (97-99) ved 
Försvarshögskolan (FHS), som jeg selv 
deltog i, viste, at der kunne frig~res mid
ler fra år 2011 og fremefter til at foretage 
disse nybygninger af st~rre overfladeen
heder. Man kan om påkrxvet påbegynde 
disse nybygninger tidligere, men i så tald 
skal de vxre politisk dikteret, eftersom 
beregninger gik ud fra samme forde lings
struktur af forsvarsbudgettet , som ken
des i dag. S~militxr strategisk- og amfi
bisk l~ftekapacitet er ligeledes en man
gelvare i den nuvxrende svenske marine. 
L~sningsmodellerne er mangfoldige, 
men savner dybde. Mit bud er, at man er 
n~d til at txnke multinationalt for at få 
tingene til at fungere, h vad angår strate
gisk- og Amfibisk s~militxr l~ftekapaci
tet. 

I Norden er der en rivende udvikling 
indenfor den maritime sfxre. I Norge har 
man taget beslutning om et Fregatpro
gram, som skal bibringe den norske mari
ne de arbejdsheste og platforme, som 
krxves for at kunne deltage i alle irernti
dens internatianale operationer. I Dan
mark har man taget beslutning om at 
bygge et fleksibelt st~tteskib. I dette kon
cept skal fart~jet kunne anvendes som 
"Joint Command and Control" plattorm 
for "Joint" militxre operationer herun
der Fredsst~ttende Operationer. Fart~jet 
får også en vis l~ftekapacitet af hxrenhe
der i st~rrelsesorden kompagni eller 
eskadron. Samtidigt er både Norge og 
Danmark langt fremme med s~militxre 
taktiske stabe. Norge har ambitioner om 
at kunne blive tildelt rollen som 
,Commander Standing Naval Force At
lantic"'8, når deres nye Fregatprogram er 
k~rt ind. Det danske s~v<ern har ligeledes 
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taget et stort skrid t hen imod en langt ty
deligere international profil i kraft af op
rettelsen af ,S~vxrnets Taktiske Stab 
(STS)". Den blev oprettet i efteråret 
2000, og internatianalt kaldes STS for 
,Danish Task Group (DA TG)". For 
Danmarks vedkorumende er det stadig 
"Littoral Warfare" , som er vores domx
ne, sel v om vi nu satser på st~rre flådeen
heder med stor fleksibilitet og udholden
hed. Holland og Belgien har lxnge haft 
dannet fxlles "NL-BE Task Group", 
hvilken med fordel kunne holdes frem 
som et eksempel på en "Nordic Taks 
Group (NTG)". NTG ville i givet fald 
kunne bestå af stabsofficer fra de respek
tive nordiske landes nationale "Task 
Group" . Det er jo ful d t ud muligt, at en af 
de nordiske landes nationale "Task 
Group" kunne g~res til kadre for en så
dan NTG efter et flerårigt rotationsprin
cip. De svenske Minerydningsfart~jer 

har allerede demonstreret, at de kan ind
gå i en nordisk ramme. Jeg finder det 
~nskvxrdigt, at de nordiske !ande også 
på dette område vii efterstrxbe at opsxt
te en fxlles nordisk s~militxr mineryd
ningsenhed, en så kaldet "Nordic MCM 
Force". 

Alle de nordiske !ande har mange og 
tunge forpligtigelser i andre sammen
hxng end NORDCAPS. Af denne årsag 
antager jeg, at en Nordie Task Group el
ler en Nordie MCM Force kun kan sxttes 
op lejlighedsvis. Et godt udgangspunkt 
er, at de nordiske !ande samordner deres 
~velsesm~nstrer, således at de nxvnte s~
militxre styrker kan optrxde sammen i 
~velsessammenhxng. En velegnet ~velse 
til dette formål kunne vxre den årlige til
bagevendende "Nordic Peace" ~velse. 

Der findes flere forskellige samarbejds
former i det nordiske regi . Alt fra fxlles 
"Task Group" til at enhedernes indsxttes 

individuelt men koordineret i en nordisk 
ramme. Jeg finder her, at de nordiske 
ubådsvåben er et godt eksempel på en 
mulig koordineret indsats af de enkelte 
enheder, der i givet tald ville kunne spare 
ressourcer for de nordiske !ande. 

Den svenske marine b~r overveje for
delene med at etablere en "Swedish Task 
Group (SW TG)". I princippet har den 
svenske marine allerede så småt startet 
en sådan SW TG i form at det svenske 
"Marin insats Styrkan". Det man kunne 
overveje er, at mere permanent oprette 
en taktisk stab, som opfattes vxrende or
ganisationsmxssigt frigjort fra MTK. Så
ledes at MTK har OPCON 19 over SW 
TG, som til gengxld har TACOM20 

( Offi
cer in Tactical Command - OTC) over til
delte styrker i tid og rum, h vilket sikkert 
også er, hvad man i praksis g~r i forbin
delse med en TALs bef~jelser. Så langt 
hen ad vejen er det sikkert et sp~rgsmål 
om at kalde tingene ved et mere interna
tianalt navnog givedet et permanent til
snit. Det er meningen, at hovedparten af 
de svenske militxre enheder som skal 
kunne indsxttes i internatianale operati
oner skal vxre på 30 dages beredskab. 
Med tiden b~r den svenske marine arbej
de på at kunne levere visse n~gleenhe
der, som er på endnu kortere beredska b. 
Det er lave beredskabstider, som er poli
tisk appetitlige. Det er denne varen "klar 
t il indsats", som man skal kunne levere 
til politikkerne. Jeg ved, at problemstil
lingen omkring beredskabstider kan 
vxre koblet til vxrnpligtsystemet, men 
på sigt b~r man finde l~sninger på dette. 
Der er store omkostninger forbundne 
med lave beredskabstider, så l~sningerne 
må n~dvendigvis have en vis tidshori
sont 

Sverige som s~fartsnation er på glim
rende vis kortlagt ved "Korresponderan-

de Ledamoten Sven H Salen" artikel i 
"Tidskrift i Sjöväsendet" med titlen "Be
höver vi sjömän? - Om en samhällssek
tor i gungning.21

• Je g vii tillade mig at spe
kulere videre i de samme baner og pege 
på forskeiii ge l~sningsmodeller. Den res
sourcemxssige krxvende opdeling af 
kystbevogtningen og Marinen b~r tilen
debringes. Kystbevogtningen organisato
risk og administrativt samordnes med 
Marinen. Jeg vil ikke nedlxgge Kystbe
vogtningen, tvxrtimod. For at kunne stå 
vagt om Sveriges suverxnitet b~r Kyst
bevogtningens fart~jer udrustes med ar
tilleripjece med besxtning til at betjene 
denne, dermed kan opbundne ressourcer 
i Marinen frig~res til internatianale ope
rationer. Mindre suverxnitetskrxnkelser 
b~r helt enkelt kunne håndteres af Kyst
bevogtningen på egen hånd uden at Ma
rinen skal vxre indsatsklar i henhold til 
IKFN. Kystbevogtningens fart~jer kan på 
denne måde ilangt h~jere grad vxre med 
til at ud~ve "Gun boat Diplomacy" i den 
lavere del af konfliktskalaen . 

Jeg stillede f~lgende sp~rgsmål til Re
deriforeningen i Göteborg i foråre t 1999. 
Ser Rederiforeningen nogen kobling 
mellem den svenske Marine og den sven
ske civile s~fart? Svaret var dengang 
overraskende nej! Dette til trods for at 
svenske orlogsfart~jer ved den svenske 
lovgivning er forpligtigede til at undsxtte 
svenske handelsskibe, som bxrer det 
svenske flag, skulle de foreksempet b live 
beskudt. Da forskellige handelsskibe fra 
det danske rederi "Mxrsk" kom under 
beskydning i den persiske Golf i årene 
1987-88 blev Regeringen opfordret af en 
reprxsentant fra rederiet til at sende en
heder fra det danske s~vxrn til Golfen 
for at beskytte og varetage de danske 
maritime interesser. Paradokset var, at 
den davxrende danske Regering prxcist 
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havde taget beslutningen om at udfase 
de to danske fregatter "HerlufTrolle" og 
"Peder Skram", som med fordel kunne 
have vreret deployeret til Golfen. To år 
senere besluttede et nresten enigt dansk 
Folketing at deployere korvetten "Olfert 
Fischer" til Golfen i forbindelse med em
bargo operationerne mod Irak. Samar
hejdet mellem rederiet "Mrersk" og det 
danske s0vrern, i forbindelse med de 
praktiske foranstaltninger for korvetten 
Olfert Fischer, var uovertruffen. Jeg hå
ber, at det svenske maritime milj0 vil 
tage ved lrere af dette lysende eksempet 
på samarbejde i de maritime kredse i 
Danmark. Der krreves en helt anden ind
sigt og forståelse for det maritime billede 
i Sverige, hvis den svenske Marine skal 
deployere i internatianale operationer 
med minimale friktioner. Me get tyder på, 
at den svenske Marine ude i fremtiden vi l 
b live deployeret i forbindelse med Freds
st\l)ttende Operationer. Til den tid kan 
det svenske maritime milj0 have lagt op 
en bedre samforståelse til gavn for alle, 
og ikke mindst til gavn for Sverige som 
s\l)fartsnation. 

Afslutning 
Med bygningen af "VISBY-klassen" har 
den svenske Marine taget et afg0rende 
skridt ud af Anti-invasionsforsvarets 
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skygge. Det er en kendsgerning, at "VTS
BY" og de \l)vrige korvetter vii kunne bi
drage i Fredsst0ttende Operationer. Be
sretningerne vil helt sikkert have motiva
tionen helt i top til trods for de til tider 
trange kår , og anvendelse af besretning
en på grrensen af dens udholdenheden , 
men det samme har Danmark haft gjort i 
gennem en tiårig periode med korvetter
ue af "Niels Juel-klassen". Derfor kan 
Sverige med sindsro skue blikket frem i 
tiden og tilpasse marinen til i end nu h0je
re grad at kunne honorere de krav som 
udenrigs- og sikkerhedspolitikken stiller. 
Alt imedens skal man ikke glemme de 
kvaliteter som ligger i det svenske ubåds
system og den svenske s\l)militrere mine
rydningskapacitet, som i nuvrerende 
form vurderes at have den kapaciteter, 
som man b0r efterstrrebe. Endelig kan 
man håbe, at Regeringen får 0jnene op 
for det svenske amfibiske system, som 
der beviseligt er eftersp0rgsel efter. 
Imidlertid b0r også det amfibiske system 
udvikles til at have den n0dvendige mo
bilitet. I den forbindelse kunne man stu
dere om mangelvaren "s0militrer strate
gisk 10ftekapacitet" kunne 10ses gennem 
en fremtidsudvikling af de svenske amfi
biske styrker. Endeligt vil de endegyldige 
resultater sikkert vrere kraftigt påvirket 
af ud viklingen i NORDCAPS. 

Bilag l 

"I närtid bör Sverige kunna" 

• delta i fredsframtvingande och fredsbevarande insatser med markförband i Euro
pa och dess närhet, 

• genomföra fredsbevarande insatser med markförband globalt, 

• medverka globalt i fredsfrämjande och humanitär verksamhet med transportresur
ser, minröjningskapacitet och andra specialresurser, 

• delta med såväl mark- som sjö- och luftstridskrafter i övningsverksamhet inom ra
men för det säkerhetsfrämjande samarbetet, främst i närområdet. 

"På medellång tilllång sikt bör Sverige även kunna" 

• delta i begränsade fredsframtvingande företag med markförband globalt, 

• delta i fredsbevarande insatser med sjö- och luftstridskrafter i vårt närområde."22 

"Utvecklingen av sjöstridskrafternas förmåga att delta i fredsframtvingande insatser 
har lägre prioritet"21 

Tidsperspektiv FLYG MARK SJÖ SPECIAL 
På kort sikt Inga insatser Europa och Inga insatser Minröjning, 

dess närhet flygtransporter 
På (medel) Inga insatser Globalt Inga insatser Minröjning, 
lång sikt flygtransporter 

Figur l. Fredsframtvingande insatser med svenska stridskrafter i Europa och globalt 
enligt Försvarsberedningens rapport. 24 
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Bilag2 
(Uddrag af Regeringsbeslut 14, 2000-12-21 Fö2000/2839/SI) 

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att följande förband skall anmälastil FN:s styrkeregister UNSAS 
(United Nations Stand-by Arrangements System): 

- 60 Militärobservatörer från år 2001, 

- Ledningsresurs från 2001, 

- stabspersonal för civil-militär samverkan från år 2002, 

- Två mekaniserade bataljoner från år 2001, 

- Ingenjörkompani med ammunitions- och minröjningsförmåga från år 2002, 

- Militärpoliskompani från år 2003, 

- sjöminröjningsförband från år 2001, 

- Korvettförband från år 2003, 

- Ubåtsförband från 2003, 

- Spanings- och jaktflygförband (AJS 37 Viggen med spaningsförmåga från år 2001, 
Jas 39 Gripen med spanings- och jaktförmåga från år 2004) , 

- Transportflygförband från år 2001. 

Regeri ngen beslutar även att ovanstående förband , förutom 60 militärobservatörer, 
skall anmälas till NORDCAPS (Nordic Co-ordinated Arrangement for Military Pea
ce Support). 
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Med hänvisning till försvarsbered
ningens förslag inför kontrollstationen 
våren 1999 (se figur nr l) frånsäger sig 
politikerna sin möjlighet att utnyttja så
väl sjö- som flygstridskrafte r i fredsfräm
jande operationer i Europa och dess när
het. Konsekvensen av detta blir att politi
kerna frånsäger sig sin politiska hand
lingsmöjlighet, beroende på konflikttyp, 
att kunna välja den typ av resurser som 
Riksdag och Regeringen finner politiskt 
gångbart. Detta innebär att Riksdag och 
Regeringen kan se sig tvungen att skicka 
marktrupp istället för sjö- eller flygför
band vilket i vissa lägen kan innebära en 
högre politisk risktagning. Vi antar att 
marktrupp löper större risk att hamna i 
gisslansituationer och/e ller råka ut för 
förluster sett i relation till en politisk "no 
body-bag war". Därför menar vi att 
Sverige på medel tilllång sikt bör besitta 
en bred balanserad förm åga att sätta in 
försvarsmaktens resurser i fredsfrämjan
de operationer, vilket betyder att alla tre 
försvarsgrenarna bör kunna utnyttj as för 
att nå en maximal politisk handlingsfri
het.zs 

Noter 
1 Fredsst0ttende Operationer e r i denne sam
menh <t:ng det samme som Peace Support 
Operations. 
2 UNSCR 1342, Para 19 og SG rapport S/2001/ 
128 af 12 Feb 2001 para 76 ... Reques t for two 
riverine units ... some 400 pcrsonnel. 
3 Regeringsbeslut 14: Anmälan till FN:s, Nord
ca ps och Shirbrigs Styrkeregiste r, l bilaga, 
2000-12-21 Fö2000/2839/Sl 

(se bi lag 2) 
4 FN pagtens art. 25 

' Rapport från försvarsberedningen inför 1999 
års kontrollstation. 

" Se bil ag l for flere detalj er. 

7 Referat fra nordisk Forsvarsministerm0de i 
K0benhavn 15. november 2000 
8 FM Infonytt beteckning 27/01 datum 2001-
03-01 

" Nordisk samarbe tsgrupp för militära FN
ärenden (NORDSAMFN) 

' 0 Näsby Slott husede frem til firserne den 
svenske s0officersucldannelse 
11 "Full Command" ligger al tid hos nationerne 
og betyder, at det e r nat ion erne (Regeringen 
eller Folketinge t) , som beslutter om de vi! af
give eller hj emkalde milita: re styrker i forbin
delse med NATO led ed e operationer. 
12 Nordcaps Steering Group - direktiv til 
Nordcaps Military Coordination Group af 25. 
maj 2000. 
13 Danmark og Norge har for na:rva:rende ikke 
amfibiske styrker, men kunne ta:nkes at bidra
ge med specialstyrker I denne sammenha:ng. 
14 Brown Water Warfare er i området fra kys
ten til 200 meter dybcleknrven og har i stort 
samme betydning som "Littoral Warfare" . 
Definitionerne er under omarbejdelse i 
NATO regi. 

' 5 " Fast Rope" e r den operation , hvor en heli
kopter hurtigt kan srette et boarelingteam om
bord på et andet fart0j. 
16 FHS CU 97-99 fördjupnings rapport kring 
Visby-klassen J 999-04-26, 19100:60783. 
17 Den svenske Regering f0lte sta:rk anledning 
til at agere ifm. Kosovo - Makedonien kamp
hancllingerne i gra:nsezonen i kraft af Form
andsskabet i E U. 
18 Standing Naval Force Atlantic (SNFL) er en 
NATO multinational krisehånclterings fl åde
enhecl. 

'" Operational Contra ! (OPCON): MTK is 
authorised to direct Tasks or Missions to as
signed units, which are in support of the Mis
sion dictated by Higher Au thority e.g. OPIL 
20 Tactica l Comma nd (TACOM): OTC (TAL) 
is authorisecl to ass ign tasks to units, and re
tain or delegale Tactical Con tro! (TACON) 
21 Tidskrift i Sjövtisendet Kungl. Örlogsmanna
sällskapet N:r 4 2000 
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22 Rapport från försvarsberedningen inför 
1999 å rs kontrollstation, s 138-1 39. 
23 Rapport från försvarsberedningen inför 
·1999 å rs kontrollstation, s 187. 
2~ Rapport från försvarsberedningen inför 

1999 års kontrollstation. (Ta bellen enligt för
fattarna) 
25 Rapport frän fö rsvarsberedningen inför 
1999 års kontro llstation. 

.. Från och med 1 maj 2001 har Kungl. 
Orlogsmannasäl/skapet ny postadress: 

.. 
Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Box 13025 

103 01 STOCKHOLM 

130 

Ledamoten 
JAN BERGLÖW 

Civilingenjör tillika mariningenjör .lan Berg/ö w är sedan 
drygt ett halvår anställd i Walleniusrederiet med ansvar för 
ships managem ent. Denförinnan var han chefför Muskö 
örlogsvarv 

Gröna fartyg - miljön allas vår angelägenhet 
Inträdesanförande 

Dagligen möts vi via massmedia om hur vi, speciellt tidigare, misskött vår unika 
miljö. Det har många gånger skett medvetet, ofta på grund av olika intressen, såväl 
tekniska som ekonomiska, men också omedvetet på grund av okunskap och av att 
forskningen etc inte vid tillfället kommit så långt. Dessaförhållanden gäller än idag 
men de senaste tio femton åren har stora förändringar skett i rätt riktning för att 
bevara vår miljö. Flera företag och organisationer gör idag på frivillig väg egna 
insatser för att minska påverkan på miljön. l detta sammanhang utgör dock skärpta 
lagar och förordningar ett av de fundamentala medlen för att skapa förbättringar. l 
Walleniusrederiet, ett globalt verksamt rederi, sätts stora åtgärder in just för att 
skona vår gemensamma miljö. Jag kommer i anslutning till framförandet främst 
redovisa hur Walleniusrederiet har genomfört detta eller planerar att göra men i och 
med mittföiflutna i marinen kommer jag också att beröra något vad som görs inom 
Försvarsmakten. Åter till den satta rubriken: Gröna fartyg - miljön allas vår 
angelägenhet. Kan sjöfarten, såväl civil som militär, då bli grön och medgrön menar 
jag miljövänlig? Självklart kan den det! 

Transportsektorn som helhet svarar för 
huvuddelen av de försurande kväveoxid
utsläppen s.k. NOx, i Sverige. Dessa ut
släpp skall genom av riksdagen i fastlag
da mål reduceras. Förutom detta skall re
duktion av svaveldioxid och övriga kol
väten också ske. Jag går inte in på de ex
akta målen utan poängterar endast att 
dessa utsläpp skall minskas. Dessa reduk
tionsmål ställer höga krav på kraftfulla 
åtgärder inom samtliga tra nsportslag, så
väl vägtrafiken , den spårbundna trafiken, 

luftfarten som sjöfarten. Av dessa trans
portslag utgör sjöfa rten för ca 20% i 
Sverige. D en militära delen utgör någon 
till några procent. 

R edan från början kan man konsta te
ra att sjöfarten miljömässigt har två stora 
fördelar. Den anvä nder vattenvägen och 
att den är i sig oerhört energieffektiv. E tt 
fartyg kan förflytta enorma mängder 
gods med en relativt liten energiförbruk
ning. Sjöfarten är i det avseendet betyd
ligt resurseffektivare än andra trafikslag. 
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Ett mindre kustfartyg behöver bara hälf
ten så mycket energi för att frakta ett ton 
last som järnvägen. Jämför man med 
lastbilen så blir motsvarande siffra en 
fjärdedel. Jämför man istället med ett 
större kustfartyg så blir det bara en tion
dels så mycket energi som ett tåg. Att här 
jämföra med lastbilen ter sig nästan 
omöjligt, då fartygets energieffektivitet 
är så väldigt mycket större. 

Sjöfarten har alltså stora miljömässi
ga fördelar gentemot andra transport
slag. Och rent generellt med ett fartygs 
jämförelsevis höga energieffektivitet och 
om dessutom miljörenande åtgärder 
sätts in så blir effekterna mycket stora. 
Största fördelen är dock att den använ
der vattenvägen, utan att slita på under
laget. Inte heller bullrar den genom tätt
bebyggda områden eller trängs med 
pendlare i oändliga köer. Den täta trafi
ken i Europa utgör som bekant idag ett 
stort problem och ett växande sådant. I 
ett försök från svenska myndigheter och 
organisationer att få igång ett medvetet 
miljöarbete vid rederierna i syfte att 
minska luftföroreningarna kraftigt, träf
fade för ca fyra år sedan Sveriges redar
förening, Sveriges Hamn- och stuveriför
bund samt Sjöfartsverket en principöver
enskommelse. En del av överenskom
melsen var att införa miljödifferentiera
de farledsavgifter. Dessa nya avgifter in
fördes januari 1998. Det är här precis 
som på snabbköpet, vill man att kunder
na skall köpa ekologiskt odlad mat så får 
den inte vara dyrare än det vanliga utbu
det, snarare billigt initialt. Det är ju trots 
allt till slut plånboken som oftast styr 
vårt val av produkt. 

Miljödifferentieringen innebär att de 
fartyg som minskar sina utsläpp av kvä
ve- och svaveloxider erhåller en minskad 
avgift medan de som inte vidtager några 
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åtgärder får en ökad avgift. Detta har 
medfört att redan ett år efter införande 
så är det ca 1100 fartyg av de ca 3000 som 
årligen anlöper svensk hamn som kör på 
en olja med lägre svavelhalt. Halten lig
ger på max 0,5% för färjor och 1.0% för 
övriga lastfartyg. 

I det följande kommer jag att nyttja 
vissa förkortningar etc så innan jag går 
vidare kan det vara på plats att kort re
dovisa de man främst talar om i miljö
sammanhang. Det är: 

NOx: kväveoxider. Bildas till största 
delen i förbränningsprocessen på grund 
av höga temperaturer och stort luftöver
skott (b l). 

SOx: svaveloxider. Mängden SOx i 
avgaserna är direkt beroende av svavel
halten i bränslet, dvs högsvavlig olja ger 
höga svavelhalter i avgaserna. 

C0
2

: koldioxid. Bildas vid förbrän
ning och bidrar till växthuseffekten. 

HC: organiska kolväten, är oförbränt 
bränsle som avdunstar. 

Biocider: detsamma som bekämp
ningsmedel 

Haloner: ozonnedbrytande ämne. 
Används i brandsläckare. Oskadligt för 
människor. 

Miljöcertifiering enligt 
ISO 14001 
En utomordentlig bas eller nästan en för
utsättning för allt miljöarbete inom en 
organisation är införandet av ett miljö
ledningssystem . Det system som idag är 
allmänt rådande är JSO 14001 . Walleni 
usrederiet var det första svenska rederi 
som erhöll certifikat enligt denna stan
dard. Detta skedde i oktober 1998. Vid 
införande av ett sådant system analyse
ras organisationen från alla håll och kan
ter. Generellt upptäcker man ofta flera 

otydligheter etc. Men framför allt sätter 
man upp mätbara mål. Mål som sedan 
skall kontinuerligt följas upp. Det är ett 
stort antal regler och förordningar som 
påverkar ett fartygs avgasutsläpp, vatten
uts läpp, bruk av kemikalier ombord etc. 
Alla dessa regler och förordningar måste 
kännas till av skeppsbyggaren vid kon
struktion av fartyg, av personalen om
bord och av rederiets inspektör (motsv) . 
Miljöledningssystemet bör därför vara 
ett verktyg för skeppsbyggaren, för om
bordpersonalen och inspektören för att 
kunna möta minst rådande regler och 
förordningar. Den första stora åtgärden 
är därför att införa ett miljöledningssys
tem. 

För Walleniusrederiets del utgör mil
jöledningssystemet basen för allt milj öar
bete. Med detta erhålls ett balanserat 
målarbete med företagets egna ambitio
ner kombinerat med att uppfylla natio
nella och internationella regler och för
ordningar. Här är rederiets mål ofta 
"tuffare" än vad som krävs internatio
nellt. Här kan i detta sammanhang näm
nas mål som: 
• Ballastvattnets renhet 
• Ersätta halon som släckmedel 
• Reducera freon, CFC, med 50% varje 

år 
Idag nyttjas miljöledningssystemet 

som ett verktyg i alla miljöprojekt. Det 
ger klara syften, mätbara mål och utgör 
hörnsten för ett lyckat införande av 
miljöförbättrande åtgärder. Här har 
Försvarsmakten kommit långt och ar
betet med införande av miljölednings
system vid förbanden pågår för fullt . I 
täten för detta går helt naturligt För
svarsmaktens olika verkstäder. K vali
tetssystem inom den sektorn är ju tra
ditionellt ett naturligt inslag för att sty
ra verksamheten. 

Miljö och kostnader 
Historiskt sett har kostnaderna för att 
minska påverkan på miljön setts som för 
höga. Detta kan nog sägas vara riktigt 
även idag, men frågan är om vi ändå kan 
avstå från att genomföra sådana miljö
förbättrande åtgärder. Genom att införa 
metoder och aktiviteter på ett välorgani
serat sätt och i en för verksamheten la
gom takt så är det också möjligt att ge
nomföra utan för stora investeringar. I 
vissa fall kan miljöförbättrande åtgärder 
och ekonomi gå hand i hand. Ett exem
pel på det är reducering av drivmedels
förbrukning. Lägre förbrukning resulte
rar i reducerade avgasemissioner och 
lägre bunkerkostnader. Miljöförbättran
de åtgärder ställer även ökade krav på 
leverantörer, genom att dessa tvingas ta 
fram produkter som marknaden efterfrå
gar. Dessa miljöinvesteringar har visat 
sig ofta kunna göras utan högre under
hållskostnader eller reservdelskostnader, 
vilket utgör en mycket viktig faktor för 
ett fartyg vars livslängd är mellan 25 och 
30 år. Att hålla en grön profil för ett före
tag eller organisation är idag i allra hög
sta grad ett försäljningsargument och 
inger respekt och aktning. 

Miljöförbättrande åtgärder kan som 
tidigare sagts även ge ekonomiska vinster. 
Detta synliggörs bl a vid införande av 
bränsleventiler av slidventiltyp för två
taktsdieselmotorer av typ MAN B&W. 
Huvudmålet vid införande av dessa har 
varit att sänka kväveoxid (NOx) emissio
nerna genom den följsammare förbrän
ning som åstadkoms med dessa ventiler. 
Emellertid så kan man som resultat erhål
la också en minskad cylinderoljeförbruk
ning utan ökat cylinderslitage, vilket med
för minskad kostnad och gör denna inves
tering acceptabel även i ekonomiska ter
mer. Mer om detta senare. 
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Bottenfärger av typen anti-fouling 
färger är e tt annat område som är fören
at med höga initiala investeringar men 
som på sikt kan ge totalekonomiska be
sparingar. Beväxtning av olika slag på 
skrovet är ett stort problem såväl inom 
fritidsbåtssidan som övrig sjöfart. Om 
man inte gör något åt detta kan bränsle
förbrukningen öka med över 50%. Det 
effektivaste sättet är idag att nyttj a en 
färg som successivt avger giftiga ämnen 
till vattnet. Dessvärre skadar man med 
detta sätt även andra organismer i havet. 
Intern ationellt pågår diskussioner att 
helt förbjuda tennorganiska föreningar 
(TBT) från år 2008. Detta kan också 
komma att gälla för andra färger som av
ger olika typer av biocider. Genom att ut
nyttj a en högkvalitativ, tenn- och koppar
fri , silikonbaserad färg på ett av fartygen 
i Walleniusflottan, förväntar man sig att 
kunna förlänga torrdockningsintervallet 
till 5 år, mot dagens 2.5 år. På grund av 
denna färgs goda anti-fouling egenska
per jämfört med tidigare tenn- och kop
parbaserade färger, förväntas också driv
medelsförbrukningen bli lägre. För varje 
procent lägre förbrukning fås årligen en 
besparing på ca 170.000 kronor med da
gens höga bunkerpriser. Dessutom ger 
det då också lägre avgasemissioner av 
NOx, SOx och C0

2
• Färgen är i sig dyr 

initi alt, men förhoppningen är att de 
längre dockningsintervallen och den läg
re drivmedelsförbrukningen ska ll göra 
att det även blir ekonomiskt försvarbart. 
Mest tydliga resultatet för kostnad och 
miljöpåverkan är emellertid den lägre 
bränsleförbrukningen. 

Miljöförbättrande 
åtgärder 
I det följande redovisas några av de på-
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gående projekten inom industrin för sjö
farten som innefattar nya miljöförbätt
rande teknologier. I och med den ökade 
miljömedvetenheten satsas idag mycket 
inom denna sektor. 

Reduktion av NOx emissioner 
NOx emissioner påverk ar vår miljö 
främst genom att regn innehåller syror. 
Svenska myndigheter har speciellt upp
märksammat denna typ av emissioner. 
NOx emissionerna är emellertid också 
en internationell fråga och !MO regel 13 
i annex VI av MARPOL 73/78 begränsar 
NOx emissioner för fartyg kölsträckta ef
ter januari 2000. Walleniusrederiets mål 
är att reducera NOx emissionerna för 
hela flottan med 25% ti ll år 2008. 

NOx uppkommer vid höga tempera
turtoppar genom förbränning i bl a en 
motor. Högre temperatur och tryck re
sulterar i lägre bränsleförbrukning men 
högre NOx emissioner. Utvecklingen av 
effektivare motorer med reducerad 
bränsleförbrukning utgör därför till viss 
del ett motsatsförh åll ande med avseen
de på NOx emissioner. Utvecklingen 
pågår för att minska denna emission och 
har resulterat i olika tekniker. Det är 
främst: 
• Selektiv katalytisk reduktion (SCR) 
• Vatten i bränsleemulgering 
• Direkt vatteninjektion (DWI) 
• Slidventiler med låga NOx-emissions 

nozzlar 
• Avgasåtervinning (EGR) 
• Fuktig luft motor (HAM) 

En del tekniker lämpar sig bäst för 
tvåtaktsmotorer, andra för fyrtaktsmo to
rer. Vid Walleniusrederiet genomfördes 
under förra året en utvärdering av till
gängliga tekniker. Baserat på resultatet 
från denna utvärdering bestämdes att sk 
uppströmsteknik skulle nyttjas, dvs man 

angriper källan istället för att rena redan 
uppkommen emission. Därför valdes att 
prova slidventiler då dessa verkar för att 
NOx inte uppkommer alls. 

NOx-reduktion med 
slidventiler 
För tvåtaktsdieslar har MAN B&W ut
vecklat bränsleventiler av slidventiltyp i 
syfte att minska NOx-utsläpp. Dessa 
bränseleventiler är konstruerade så att 
förbränningen blir mer kontrolle rad och 
utan efterdropp och därmed att höga 
temperaturtoppar undvikes. Fä ltprov har 
gjorts på flera fartyg och resultaten har 
varit bättre än förväntat. Man har lyckats 
nå NOx halter i likhet med fyrtaktsdies
lar utan ytterligare tillskott av bränsle 
och utan någon andra metod som t ex 
nyttjande av urea som katalysator måste 
ses som extraordinärt. 

Försöken har främst pågått och ut
värderats på fartyget M/S DON JUAN 
som innan provet hade konventionella 
bränsleventiler. Provet visade på 30% 
reduktion av NOx. Dessutom såg för
bränningsrummet mycket rent ut. Ytter
ligare fördelar är att minskning av cylin
derolja kan ske utan utökat cylindersli
tage samt att underhållsintervallet för 
översyn av slidventilerna är det dubbla 
jämfört med konventione ll a. Som resul
tat av detta kommer nu samtliga 10 far
tyg i Walleniusflottan byggda vid Dae
woo i Korea att utrustas med dessa 
bränsleventiler. 

Reduktion av SOx-emissioner 
Svaveldioxid, SOx, har en syrapåverkan
de effekt på vårt jordlager. Det genereras 
genom kemisk reaktion av svavel och sy
ret i luften. Vägen att gå för att minska 
SOx är främst att minska svavelinnehål
let i bränslet.Walleniusrederiets mål är 

att minska svavelinnehållet till 1.5% se
nast år 2003. Kravet från IMO är satt till 
4.5% . 

Marindiesel (MDO) som 
bränsle 
För Försvarsmakten är detta ingen större 
fråga , då man där nyttjar marindiesel se
dan gammalt. T jockoljetiden är sedan 
länge där förb i. Frågan inom Försvars
makten är hur låg svavelhalt den skall 
innehålla . För sjöfarten i övrigt, speciellt 
för deep-sea fartyg, är frågan betydligt 
med komplicerad. Försök pågår att nytt
ja renare och effektivare bränsle. På M/S 
TURANDOT, byggd 1995 i Daewoo 
Korea, har utnyttjats diesel som bränsle 
även för huvudmotorern a och inte bara 
för hjälpmotorerna (som Walleniusrede
rierna normalt gör) . Avsikten med provet 
är att analysera de ekonomiska aspekter
na för fartyg i deep-sea trader. Färjor i 
kustfart brukar normalt redan nyttja die
sel som drivmedel. Det högre priset kom
penseras delvis genom att ett renare och 
mer högkvalitativt bränsle utnyttj as och 
därmed erhålls bl a minskad bränsleför
brukning genom högre värmevärde, 
längre serviceintervall , mindre underhåll 
och mindre rengöringsarbete. Emellertid 
har priset för bunker under provets gång 
gått upp dramatiskt varför det fortsatta 
provet måste fortsätta till dessvärre hög 
kostnad. 

Slagvatten 
stagvatten är sådant spill vatten som ex
empelvis samlas i kölarna och innehål
ler ofta viss mängd av olj a, varför res
triktioner finns för att släppa ut detta i 
havet. Idag är kravet att vatten som 
släpps ut endast får innehålla högst 15 
ppm olj einblandning. Olika tekniker 
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finns framtagna för att rena slagvattnet 
med syfte a tt innehålla stä llda lagkrav, 
dvs 15 ppm . Men redan idag finns det 
teknik som arbetar med sk flockning 
som kan reducera oljehalten till under 5 
ppm. l en sådan anläggning renas slag
vattnet i tre steg: 
l. Genom settling separeras olja och 

vatten till ca 100 ppm 
2. Flockningsreaktion i speciella kärl. 

Flockningsmedel transporteras till en 
spilloljetank 

3. Filtrering. Normalt nyttjas olika mi
neraler och kol. 
Anläggningen är lika enkel som ef

fektiv och har gett mycket goda resultat. 
Resultaten är så goda att denna typ av 
anläggning installeras på samtliga av 
Walleniusrederiets fartyg. 

Sintsats och 
framtidsvision 
Miljöpåverkan från sjöfarten kan minskas. 
Målinriktat arbete inom näringen visar på 
detta. Genom att införa de olika tekniker
na på ett välorganiserat sätt kan goda re
sultat erhållas utan större kostnadsökning
ar. Miljöledningssystemet är viktigt och ut
gör ett viktigt verktyg för att erhålla goda 
resultat på både lång och kort sikt. Ekono
mi och miljöförbättrande åtgärder kan de
finitivt gå hand i hand. Framtidsvisionen är 
självklart att sjöfarten inte alls skall påver
ka vår miljö i negativt hänseende. Steg för 
steg tas mot en bättre miljö. Tekniker finns 
som vi sett och dessa utvecklas ständigt. 
Det gäller bara att vi utnyttj ar dem. Gröna 
fartyg- visst finns de! 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Tekniksprång och taktikutveckling-haltande eller i 
takt? 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Stockholm 25 apri/2007 

Taktik är engagerande, alla officerare tycker något om den använda taktiken eller 
det taktiska upplägg som chefen har valt till nästa företag. Det stora intresset, och de 
ibland kritiska synpunkterna, ska ses som ett tecken på ett engagemang utöver det 
vanliga. Däremot är det oroande att så få ägnar större tid åt detta så väsentliga 
ämnesområde annat än när det just berör dem själva. 

Sjökriget har alltid i större eller mindre 
grad, påverkats av teknikutvecklingen , 
därigenom har likaså taktiken påverkats 
i hög grad. Exempel på teknik som på
verkat är skiftet av framdrivningssystem, 
andra exempel är vapen utvecklingen . Jag 
återkommer lite senare till detta. 

Efter första världskriget skrev Chur
chill i "The World Crisis": 

"Det finns hundratals säll all bortför
klara eu nederlag på land och dölja kon
sekvenserna av gjorda misstag. Ett av de 
enklaste är att fortsätta anfallen nästa dag 
i någon ny riktning eller under andra för
utsättningar. Till sjöss återvänder inte till
fällena, flenden försvinner i månader och 
slaget är över. Amiralens order, minut för 
minut, finns nedtecknade för alltid i logg
böcker på varje fartyg som deltar. Så 

länge deras maskineri .fungerar lyder de 
stora fartygen punktligt och obevekligt 
människans order. Vid varje tillfälle finns 
varje fartygs fart och kurs nedtecknad. 
Värdet av varje förlorat fartyg är känt och 
namnet offentliggörs. Fartygens positio
ner i förhållande till varandra kan fast
ställas nästan exakt. Sjöstridens slagfält är 
p/au och nästan oföränderligt, exakta fö r
klaringar kan krävas vid varje tillfälle och 
hela den intensiva scenen kan rekonstrue
ras och analyseras i historiens strålkastar
sken. Detta skall hållas i minnet vid for
mulering av omdömen." 

Churchill pekar här på de t viktiga i en 
välutvecklad taktik. 

Ovanstående ska ses som en inled
ning för mitt vidare resonemang om tek
nikutveckling och tak tikutveckling. Jag 
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menar inte att taktiken blott ska ses i ett 
historiskt perspektiv eller för att hand
lande t i efterhand ska få legitimitet, utan 
för att den valda taktiken och därmed 
möjligheterna till framgång ska vara de 
bästa tänkbara. Churchills ord visar för
visso också på att vi både kan och ska 
lära oss av historien. 

Vad är taktik 
Taktik är en sammanfattande benämning 
på de olika medel och metoder, som an
vänds i olika situationer för att på bästa 
sätt nå ett fastställt syfte med striden och 
med de övriga verksamheter, som hänger 
samman med striden. För mig är det kon
sten att effektivt använda stridskrafter. I 
det ligger också att känna inte bara sina 
egna begränsningar utan också sina egna 
fördelar i förhållande till en motståndare. 
Taktiskt tänkande kan sägas vara filoso
fisk matematik. Taktik är ett kontroll erat 
förhållningssätt till vissa givna och kända 
faktorer, som t ex antal fartyg, bestyck
ning etc. liksom till ett antal okända fak
torer. 

Taktik är ett resonemangsmässigt sätt 
att belysa matematiska för- och nackde
lar och genom att logiskt bearbeta mate
rialet tillskansa sig själv en fördel gente
mot en motståndare. I begreppet ligger 
inte bara att ta hand om egna styrkor 
utan minst lika mycket om konsten att 
hantera egna svagheter eller tillkorta
kommanden. Som framgår ovan innefat
tar begreppet taktik såväl medel som 
metoder, det betyder att teknik och tek
nikutveckling är en naturlig del av takti
ken. 

Exempel på taktikanpassning 
Ett exempel på bra taktikanpassning, 
som bygger på kunskap inte bara om 
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egna system utan också på kunskap om 
motståndarens materiel och vapenpre
standa kan hämtas från Yom-Kippurkri
get 1973. 

Den 6 oktober 1973 utbröt Y om-Kip
purkriget mellan å ena sidan Israel och å 
den andra Egypten och Syrien. Redan 
under krigets inledningsskede utkämpa
des sjöstrider mellan en heter utrustade 
med sjömålsrobotar. Israels sjömålsrobo
tar var räckviddsmässigt underlägsna 
sina motståndares, drygt 20 kilometers 
räckvidd mot 40 kilometers räckvidd . Is
rael kände till detta och utvecklade me
toder att hantera detta. En del i metoden 
var störsändning en annan undanmanö
ver, båda två i kombination med aktivt 
luftförsvar. Under två "sjöslag" på lika 
många dagar bekämpade israeliska ro
botbåtar totalt åtta stycken syriska och 
egyptiska stridsfartyg utan egna förlus
ter. 

Teknikutveckling 
Teknikutvecklingen ha r varit och är en 
naturlig del av taktikutvecklingen. Som 
exempel kan nämnas minan , som från att 
varit ett stillaliggande vapen via tillföran
det av en drivdel , blivit en torped och 
därefter en sjömåls-eller luftvärnsrobot. 
Varje del i utvecklingen har medgivit, ja 
krävt en taktisk utveckling. Vissa utveck
lingssteg har haft avgörande påverkan på 
taktiken och därmed möjligheterna att 
vinna ett avgörande slag eller batalj . Ex
empel på det är slaget vid Midway 1942. 
Det första sjöslaget i historien som av
gjordes genom insatser med flyg basera
de på hangarfartyg och inte genom en re
gel rätt sjöstrid mellan fartyg. Den stora 
frågan idag är om vi utnyttjar de möjlig
heter som teknikutvecklingen ger oss, 
och om vi gör det , utnyttjar vi den opti
mal t eller in te. 

Teknik och taktik i takt 
Jag vill framhålla , att vi vid flera tillfällen 
på ett mycket bra sätt tagit till vara de 
möj ligheter teknikutvecklingen givit oss. 
Med stöd av teknikutvecklingen har vi 
genomfört betydande förändri ngar i vårt 
taktiska uppträdande. 

Ett exempel är införandet av lång
räckviddiga sjömålsrobotar på den lätta 
ytattacken. Genom ett framsynt arbete 
anskaffades inte bara långräckviddiga 
sjömålsrobotar, utan också nya sensorer 
och ledningssystem. Tanken på ett helt 
nytt system möjliggjorde ett helt nytt tak
tiskt uppträdande där möjligheterna till 
initiativtagande på avgörande punkter 
förbättrats. Möjligen förenklades vår 
egen taktikutveckling av de influenser 
som erhölls från andra nationer som re
dan infört system med långräckviddiga 
sjömålsrobotar. 

Haltande teknik och taktik 
Tyvärr är det också så att ny teknik tillva
ratagits på ett icke optimalt sätt. Vi har 
tillåtit oss att halta . Ett exempel är infö
randet av datorstöttade system ombord. 
De nya systemen möjliggjorde inte bara 
en förbättrad omvärldsuppfattning och 
ledningsförmåga utan också en minsk
ning av besättningarnas storlek. Besätt
ningarna minimerades och därigenom 
suboptimerades fartygens totala förmå
ga. 

Fartygens förmåga att insamla, bear
beta , delge information och att genomfö
ra strid minskade inte under "normala" 
förhållanden ; tvärtom förmågan ökade. 
Om fartygen däremot samtidigt tvingas 
bedriva annan viktig verksamhet, t ex 
skyddstjänst i samband med någon form 
av stridsskada är redundansen i princip 
lika med noll. Minimeringen av besätt-

ningens storlek gjorde fartygen subopti
merade istället för optimerade. 

Tillvara 
teknikutvecklingen 
De senaste årens teknikutveckling har i 
mycket hög grad präglats av smygteknik 
och dess fördelar. Initialt var smygteknik 
egentligen förknippat med radarmålare
an på exempelvis ett fartyg. Med tiden 
har begreppet vidgats och omfattar idag 
alla röjande signaturer, passiva såväl som 
aktiva, exempelvis buller, !R-signaturer 
och utsända signaler från radar och radio. 
Begreppet signaturanpassning är därför 
ett mera passande begrepp. 

Sverige har genom anskaffningen av 
testriggen Smyge och dess utprovning in
för anskaffningen av Visby-korvetterna 
erhållit unik erfarenhet och kunskap om 
smygegenskaper för örlogsfartyg. Visby 
är ett av världens modernaste ytstridsfar
tyg. Visby har bl a konstruerats med erfa
renheterna från Smyge som ett ingångs
värde. Visby har mycket noggrant och ge
nomgående signaturanpassats. signatur
anpassningen är avsedd att ge Visby för
delar i jämförelser med ett konventio
nellt utformat fartyg. 

Den signaturanpassning som är mest 
iögonfallande, är de omfattande åtgär
derna för att reducera radarmålarean. 
Genom ett helhetstänkande har fartygets 
radarmålarea reducerats avsevärt. Redu
ceringen av radarmålarean har gjorts bl a 
för att minska upptäcktsavståndet och 
för att förbättra fartygets egenskydd. 
Omfattande stud ier och simuleringar har 
gjorts för att teoretiskt verifiera värdet 
av reduC<eringen av radarmålarean. 

Smygteknikens fördelar 
Vi har genom signaturanpassningen till-

139 



fört våra fartyg ytterligare en förmåga 
som vi inte haft tidigare. Frågan är hur vi 
hanterar denna nya förmåga. De förde
lar, som signaturanpassningen ger oss, 
ska omsättas i ett nytt eller åtminstone 
förändrat taktiskt uppträdande för våra 
stridskrafter och då inte minst våra nya 
ytstridsfartyg. Det är relativt lätt att påvi
sa att reduceringen av radarmålarean ger 
fördelar från såväl egenskyddssynpunkt 
som i upptäcktsavstånd. 

I en duellsituation är det viktiga att 
vinna "slaget om första salvan" . Den som 
vinner "slaget om första salvan" har 
störst sannolikhet att vinna duellen. Ett 
förkortat röjningsavstånd kommer här
vidlag att ge uppenbara fördelar och san
nolikheten att vinna duellen ökar mar
kant. En reducering av röjningsavståndet 
ger också en möjlighet för våra förband 
att undvika en duellsituation, eller att 
hålla känning utan att röjas. 

Möjli a 
utvecEiingsriktningar 
Valmöjligheter 
signaturanpassningstekniken ger intuiti
va taktiska fördelar som exempelvis kor
tare upptäcktsavstånd och bättre egen
skydd. Vad som inte uppfattas lika lätt, är 
vilka andra möjligheter som tekniken 
medger. I uttrycket signaturanpassning 
ligger just att signaturerna kan anpassas. 
Med det vill jag att framhålla att man kan 
mycket väl välja att inte reducera sin ra
darmålarea eller sina emitterade signa
ler. Man kan välja att synas eller höras 
likväl som man kan välja att inte synas 
och inte höras. 

Jag kan tänka mig flera olika situatio
ner där valet inte är givet. Ett sådant ex
empel kan vara vid ett internationellt en
gagemang, där ett av syftena är att visa 
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närvaro och styrka. Att då uppträda på 
ett sådant sätt att man är svårdetekterad 
gynnar möjligen inte det taktiska uppläg
get och de taktiska dispositionerna- sna
rare tvärtom. Av naturliga skäl har yngre 
svenska sjöofficerare begränsad, om ens 
någon , erfarenhet från att uppträda fritt 
till sjöss under längre tid. Tillförseln av 
Visby-systemet ger oss den möjligheten. 
Det kräver dock att vi mycket noggrant 
analyserar skillnaderna mellan ett tillba
kadraget uppträdande med möjligheter 
till reorganisering och ett uppträdande 
fritt till sjöss under längre tid med en 
mindre möjligheter till reorganisering. 
Hur påverkar detta sammansättning av 
besättning, antal och kompetenser och 
inte minst det taktiska uppträdandet. 
Frågan är om vi besättningsmässigt opti
merat Visby? Har vi betraktat henne som 
en stor robotbåt eller en liten jagare? 

Dagens datorteknik medger modelle
ring och simulering. Frågan är om vi an
vänder det i tillräcklig omfattning för vår 
taktikutveckling och optimering av far
tyg och dess förmågor och funktioner. 
Med relativt enkla datorprogram kan si
muleringar göras på enklare skeenden, 
som visar vilken effekt som exempelvis 
ett minskat upptäcktsavstånd ger vid en 
duell med ett konventionellt fartyg. Frå
gan är hur det ska kvantifieras och om
sättas till taktikförändringar och vem 
som ska göra det. 

Haltar vi utvecklingsmässigt i andra 
avseenden? Ja jag hävdar det. Jag ser en 
möjlig utveckling av signaturanpassnings
tekniken på andra stridskrafter än yl
stridsfartyg. Varför är t ex våra amfibiebå
tar utformade som radarreflektorer? För
visso ger såväl fart som val av operations
område inomskärs ett skydd i sig. Men 
med en framtida roll även på den interna
tionella arenan och andra operationsom-

råden med andra förhållanden, finns det 
enligt min mening all anledning att tänka 
om. Jag kan mycket väl se fördelarna med 
en signaturanpassad mindre båt, dels av 
samma orsaker som andra fartygstyper 
dvs. en ökning av egenskyddet men också 
för att uppnå andra taktiska fördelar. Ett 
exempel kan vara för att dolt kunna land
sätta mindre styrkor i områden som inte 
behärskas av oss själva. 

Avslutning 
Inom Försvarsmakten ägnas idag myck
en tid på verksamhet som inte är direkt 
förknippad med förbandens kärnverk
samhet Försvaret ägnar stor tid åt inter
nationaliseringen av förbanden, men äg
nar mindre tid åt vad vi ska erbjuda i 
samband denna internationalisering. 
Förbandschefer ägnar stor del av tiden åt 
ekonomi, arbetsgivaransvar mm. Min 
åsikt är att förbandschefer ska ägna sig åt 
förbandens kärnverksamhet och åt ut
veckling av förbanden däribland taktik
utveckling. 

Visby är ett av världens modernaste 
fartyg och har särskilda egenskaper som 
inget annat fartyg har. Låt oss utveckla 
taktiken så att den motsvarar vad tekni
ken medger. Låt oss också tillsammans 

utveckla och använda smygtekniken 
inom andra områden än just bara Visby
systemet. Utvecklingen är ett ansvar som 
åvilar oss alla, inte bara någon enstaka 
förbandschef som fått sig fartygen tillde
lade. 

Taktikerns roll är inte att förenkla 
utan istället att komplicera. Med att 
komplicera menas inte att krångla till el
ler göra saker svårare. Tvärtom det hand
lar om att skapa flera nyanser och bilder 
av ett möjligt skeende. Det gäller att visa 
att det mycket sällan finns entydiga vin
nare eller förlorare. Där kan en egenskap 
som signaturanpassning vara av avgöran
de slag. Gjorda tekniksprång som inte ut
nyttjas i taktikutvecklingen, kommer i 
historiens sken klart och tydligt att fram
stå som tillkortakommanden. 

Svaret på den av mig i rubriken ställda 
frågan om teknik och taktik är haltande 
eller i takt får tyvärr just nu svaret bli hal
tande. Jag hävdar dock med bestämdhet 
att om vi vill, har vi möjligheter att kom
ma i takt. Ingen kan göra allt, men alla kan 
göra något. Så låt oss med gemensamma 
krafter säkerställa att teknikutvecklingen 
tas tillvara i taktikutvecklingen och att sig
naturanpassningstekniken ger oss de för
delar som den kan ge oss. 
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Korresponderande ledamoten 
STEN-INGVAR NILSSON 

Civilekonom Sten-lngvar Nilsson ägnade 30 år av sitt 
yrkesverksamma liv åt olika chefsbefattningar - utomlands 
och i Sverige. Som örlogskapten i Flottans reserv har Sten
lngvar Nilsson varit ordförande i såväl Flottans 
Reservofficersförbund som Sveriges Reservofficersförbund. 

Hur oberoende är vårt land i en tid av penetrerande 
internationella nätverk? 
Denna uppsats är en tävlingsskrift från 7999, vilken vid högtidssammanträdet samma år 
belönades med ett hedersomnämnande 

Under senare år har jag då och då yttrat mig i säkerhetspolitiska frågor, mest i 
samband med reservofficerens roll, men också när det gäller Sverige som oberoende 
nation i en föränderlig värld. Vid de viktiga och intressanta seminarier som K Ö MS 
hållit under 1998-99 om marinens framtida roll har jag vi några tillfällen riktat 
uppmärksamheten på begreppet nationella intressen och frågan om hur 
suveräniteten kan ha förändrats över tiden. Efter ett sådant seminarium ställd inför 
frågan huruvidajag kunde tänka mig att sammanställa mina tankar kring begreppet 
nationalstat blev jag tveksam. Det borde göras av en samhällsvetare, ansåg jag, väl 
tränad i sådana tankegångar och inte jag som endast har praktisk erfarenhet från 
''fältet". Hur som helst- här är nu mina tankar. 

Bakgrunden till att jag funderat på denna 
fråga hänger samman med de erfa renhe
ter jag fått under min yrkesverksamma 
tid, både som aktiv reservofficer och som 
anställd i det privata näringslivet i ett mul
tinationellt företag, där jag haft omfattan
de internationella engagemang och även 
bott utomlands under längre perioder. 

När jag nu ser tillbaka på den tiden , 
framstår den för mig som om jag levde i 
två helt skilda världar. Som inkallad re
servofficer var jag en del av det Sverige 
som säkerhetspolitiskt styrdes av princi
pen alli ansfrihet i fred syftande tiJI neu-
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tralitet i krig, vilket jag upplevde som iso
lerande och mycket riskfyllt. Tänk om vi 
hamnar på fel sida! I min civila roll och 
då framför aJlt under min tid utomlands 
hade jag kolleger och vänner i mitt före
tag från de flesta länder i västvärlden och 
gränser mellan ländern a var verkligen av 
underordnad betydelse. Jag var svensk, 
arbetande i ett amerikanskt företag, bo
satt i Frankrike och Italien och med hela 
Västeuropa som arbetsfält. Samarbetet 
inom företaget var det väsentliga utan 
avseende på nationaliteter. Det var kon
kurrenterna som var våra motståndare i 

den mån de inte var samarbetspartner i 
något avseende. 

Allt kändes då så fel med den svenska 
alliansfriheten (även om kännedom om 
de avslöjanden som gjorts under den se
naste tiden kunde ha ställt det hela i en 
annan dager) och minnet av den tiden 
har starkt påverkat mig. Den utveckling, 
som inleddes i Europa efter det andra 
världskriget emot en ekonomisk integra
tion, hade jag förmånen att delta i. Det 
var inom den snabbt växande dataindu
strin och det är dessa erfarenheter som 
påverkat mig till engagemang för ett 
brett internationellt samarbete. 

Begrepp som nation, stat, 
nationalstat och suveränitet 
De begrepp som flera gånger kom fram i 
diskussionen i KÖMS var ordet nation. 
Det förekom i flera olika sammanhang 
t.ex. "vad är egentligen en nationalstat 
när nu Holland och Belgien slår ihop sina 
mariner" eller "vi måste försvara våra 
nationella intressen" . För mig var det na
turligt att försöka börj a min studie ge
nom att finna litteratur som kunde klar
lägga dessa begrepp. Jag fann snart att 
det finns mycket skrivet om begrepp som 
nat ionalism, nationalstat , nationalitet , 
stat och även statsnation. Jag gick in på 
databasen vid Stockholms Universitet, 
lade in sökordet "nationalstat" och fick 
till svar att sökningen hade upphört efter 
att 10.000 titlar hade återfunnits och re
gistret klarade inte mer. Samma resultat 
fick jag när jag sökte på "nationalism". 
Jag kände en viss frustration när jag stod 
inför detta faktum, men räddades ur det
ta dilemma, när jag av en händelse fann 
en nyutkommen bok som ger en mycket 
god översikt såväl begreppsmässigt som 
historiskt och framåt syftande. 

Bokens titel är "Den globa la nat iona-

!ismen: Nationalstatens historia och 
framtid ", (ref l). Problemområdets stor
lek förstod jag än en gång av omfattning
en av bibliografin - ca 750 referenser 
ända från Aristotoles till nutid. En anled
ning till att detta område är så stort är att 
funderingar kring dessa begrepp har fun
nits i alla tider och också finns inom flera 
olika vetenskapliga områden såsom 
statsvetenskap, sociologi, krigsvetenskap 
och nationalekonomi. Nu hade jag i alla 
fall funnit ett standardverk som referens. 

Nationalism och nationalstat 
Ett av de längre kapitlen i ovan nämnda 
bok behandlar olika teorier om nationa
lism. En definition som av allt att döma 
funnit författarnas gillande är formulerad 
av den tjeckisk-brittiske antropologen 
och filosofen Ernst Geleer (1925 - 1995): 
Nationalism innebär all politisk lojalitet 
naturligen knyter till sig stora anonyma en
heter som definieras genom en gemensam 
historia, kultur, språk och territorium. Och 
vidare: Nationalstaten blev den organisato
riska enhet som kunde åstadkomma denna 
mera abstrakta gemenskap genom att sta
tens skolväsen och högre utbildningssys
tem sörjde för kulturell standardisering 
och nationell socialisering. 

Dessutom bör tilläggas: Nationalis
men som politisk rörelse låter sig i detta 
perspektiv analyseras som svar på en ho
tande social degradering, en försvars
kamp mol dominans utifrån eller en ag
gressiv reaktion på fruktan för internatio
nell deklassering. l samma bok refereras 
till att Max Webers (f.1922) främsta kri
terium vid definitionen av en stat är: mo
nopol på legitim våldshandling. Inom eu 
politiskt territorium var siaten yttersta 
auktoritet. Utanför det politiska territori
um som staten kontrollerade fanns ingen 
sådan legitim auktoritet. 
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Man kan sålunda konstatera att krite
rier som gemensam historia, kultur, 
språk inom ett och samma geografiska 
territorium är viktiga faktorer för defini
tionen av en nationalstat men även sam
ma religion och etniska ursprung fram
hålls av andra forskare som lika viktigt. 
För min studie, som syftade till att belysa 
staters utveckling från oberoende till oli
ka former av samarbete syftande till eko
nomisk och annan integration, gav dessa 
definitioner ingen större hjälp. Detta led
de mig över till att betrakta staters suve
ränitet. 

Stat och suveränitet 
I diskussionen om nationalstatens karak
tär är det viktigt att skilja mellan begrep
pen "nation", "national" och "stat". I 
"Sverige och folkrätten " (Ref 2) förkla
ras att en stat som politisk enhet (den su
veräna staten) kan innefatta flera folk el
ler delar av ett folk. En nation däremot 
är en kulturell enhet, ett folk med ge
mensamt kulturarv och gemensamt 
språk , som endast adresseras av folkrätt
ens regler om den samtidigt utgör en stat. 
Enligt detta synsätt är en nationalstat 
den statsbildning som samtidigt omsluter 
kri terierna för en nation. En strikt til
lämpning av detta skulle medföra att yt
terst få om än några stater skulle kunna 
kallas nationalstater. l stället får man 
vidga begreppet såtillvida att national
staten är den stat, där majoriteten av be
folkningen och framför allt dess ledandes 
skikt tillhör samma nationalitet. 

Det är också viktigt att se till relatio
nen mellan befolkningen och statens led
ning. I moderna demokratiska stater är 
befolkningen medborgare med både 
skyldigheter och rättigheter medan man 
historiskt (och än idag runt jorden) kan 
identifiera många olika auktoritära stats-
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bildningar där befolkningen i första hand 
är undersåtar. I suveränitetsbegreppet 
innefattas två viktiga förhållanden för 
statsledningens relationer. Dels inom 
staten till den egna befolkningen, landets 
geografiska område med naturresurser 
och andra tillgångar som styrs genom la
gar och förordningar, dels beträffande 
statens yttre förhållande till andra län
der. 

Beträffande de inre nationella rela
tionerna pågår i många länder en bety
dande minskning av den nationella suve
räniteten att dominera och styra sina 
medborgare. Den accelererande teknis
ka utvecklingen under efterkrigstiden 
med i princip obegränsad fysisk och elek
tronisk kommunikation har medfört ge
nomgripande förändringar med mycket 
stor rörlighet över landgränserna för per
soner, företag, produkter och kapital. 
När det gäller den senare frågan , har så
väl folkrätten med uppföranderegler 
som internationella överenskommelser 
med mellanstatliga arrangemang fått su
veräna stater att förhandla fram trakta
ter med frihet att acceptera eller avböja 
juridisk bundenhet. Den nationella suve
räniteten har härvid i stor utsträckning 
fått ge vika. Både FN-stadgan och EG
rätten är kända för att innehålla över
statliga moment med åtföljande reduce
ring av nationell suveränitet. 

En fråga som under det senaste året 
varit mycket aktuell är huruvida folkrät
ten kan tillåta en suverän stat att behand
la sina medborgare eller grupper därav i 
strid mot FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter och huruvida sanktioner med 
våld gentemot en sådan stat av andra sta
ter kan accepteras. Diskussionen i sam
band med konflikten i Kosovo är bely
sande för denna problematik. Var det ett 
brott mot folkrätten att angripa den su-

veräna staten Serbien/Jugoslavien som 
utövade etnisk rensning i en del av sitt 
suveräna område. Många debattörer 
framhöll att NATO:s bombning var ett 
sådant brott mot FN-stadgans våldsför
bud, medan andra påpekade att den et
niska rensningen var ett större brott, ett 
folkmord och humanitär katastrof och 
måste stoppas med alla medel. 

l en debattartikel i Dagens Nyheter 
den 29/5 1999 framhåller forskaren i 
folkrätt vid Stockholms universitet Gus
taf Lind (ref 3) "att tro att FN-stadgan är 
oföränderlig och alltid måste tolkas efter 
sin bokstav är en farlig inställning". FN
stadgan kan förändras genom att med
lemsländerna tolkar den på nya sätt och 
att denna tolkning vinner stöd i stats
praxis. Om en stor majoritet stödjer en 
omtolkning och om den har tillämpats 
vid ett antal tillfällen, (precedensfall) har 
en ny rättsregel vuxit fram . Vid FN:s ge
neralförsamling under hösten 1999 kom
mer det förmodligen att visa sig om 
NATO-bomberna i Jugoslavien tillsam
mans med några tidigare precedensfall 
kan leda till att rätten till humanitär in
tervention fasts lås i folkrätten. 

Historik 
Många historiker finner att man grovt 
kan indela Europas historia som natio
nell tillblivelseprocess från tidernas be
gynnelse fram till våra dagar i tre epoker. 
Dessa avgränsas av två symboliska årtal, 
den Westfaliska freden 1648 och Rom
fördraget 1957. 

Under den första epoken fanns det 
visserligen olika statsbildningar, men le
gitimiteten knöts där till monarken 
(England, Frankrike och Spanien). I öv
rigt fanns det olika imperier (ex. Heili
ges Römisches Reich Deutscher Nation), 
härstammande från antiken, lokala feo-

dala härskare som kontrollerade så 
mycket territorium som deras vapen
makt räckte till för och dessutom fristå
ende handelsstäder, såsom Hansan och 
de oberoende italienska handelsstäder
na. 

Med den Westfaliska freden "föddes" 
nationalstaten och resulterade i ett sys
tem av oavhängiga suveräna stater, som 
inte heller var delar av något imperium. 
Denna ordning varade i princip under 
300 år, till efter andra världskriget. Syste
met var ju givetvis inte färdigstöpt från 
början , många förändringar skedde över 
tiden - såsom krigen i Norden, franska 
revolutionen och Napoleon krigen , enan
deprocesserna i Tyskland och Italien, för 
att nämna några- men den övergripande 
principen kvarstod . 

Nationalstatens suveränitet kan ock
så betraktas historiskt. I den westfaliska 
fredsöverenskommelsen formulerades 
principen om nationell suveränitet som 
furstens enväldiga makt över land och 
folk inom sitt område. Det är denna na
tionella suveränitet som ansågs med ti
den skulle bli garanten för såväl trygghet 
och välstånd. Hur det gick med det, å ena 
sidan med lyckosam utveckling emot da
gens demokratier och å den andra med 
fruktansvärda misslyckanden bär histori
en vittne om. 

Genom suveräniteten skapades möj
ligheter för härskaren (kungar, furstar, 
den härskande klassen eller varför inte 
det härskande partiet i enpartistaten) att 
utnyttja makten för egna syften i statens 
namn. Exemplen är många hur stater 
gått i krig för att uppnå fördelar och sökt 
tvinga eller "inspirera" sina befolkningar 
till "hjältedåd". Förevändningarna kun
de antingen vara att erövra och bli stora, 
rika och mäktiga eller att få befolkning
en att tro att faror måste avvärjas på 
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grund av att andra hade anspråk på det 
egna territoriet. Ett exempel på detta är 
från så sent som på 1970-talet. Den ryske 
exilförfattaren Vaslensky skriver i sin 
bok "Nomenklaturen" om den sovjetiska 
härskande klassen att dess utrikespolitis
ka mål är att erövra Västeuropa för att 
därigenom kunna öka sin levnadsstan
dard. Å andra sidan får man inte glömma 
att de förhållanden, som styrt vissa na
tionalstater, varit till stor hjälp till enande 
och försvar, när dessa stater utsatts för ag
gression och erövringskrig. Idag tillhör de 
kretsen de västerländska demokratierna. 

Med Romfördraget 1957 går Europa 
in i en ny epok. Nationalstaten som tidi
gare varit garanten för trygghet upplev
des inte längre som lösningen på framti
dens problem. Minnena av kapprustning 
och krig med sönderbombade städer, 
miljoner döda och sårade krävde nya lös
ningar utanför den snäva ramen för na
tionalstaten. Så startade det nya Europa 
att växa fram i ett sökande efter en 
blandning av överstatliga, transnationel
la, nationella etc. lösningar baserat på oli
ka principer t.ex. subsidiaritetsprincipen 
för att skapa bästa möjliga levnadsbe
tingelser. En mycket viktig tidpunkt i 
denna nu pågående epok måste året 1989 
betraktas, då Berlinmuren raserades som 
början till den fortsatta förändringen i 
Östeuropa. Förhoppningsfullt skall detta 
leda till ED-anslutning och ytterligare 
avspänning. Som ett stort frågetecken 
kvarstår dock rollen för det framtida 
Ryssland. 

Det är från 1960-talet och framåt som 
jag haft förmånen att vara internationellt 
engagerad, först i IBM och sedan under 
1990-talet nära knuten till ED-kommissi
onen i Bryssel. Tidigt började jag inse 
den stora betydelse som den ökande 
ekonomiska integrationen hade. Företa-
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gen expanderade över landgränserna, 
inte bara genom handel utan framför allt 
genom att etablera nätverk av dotterbo
lag med försäljningskontor, forsknings
och utvecklingscentra och fabriker. An
talet personkontakter med samarbete 
mot gemensamma mål som detta med
förde går givetvis inte att beräkna men 
resultatet är uppenbart; uppbyggande av 
samförstånd över gränserna som lett till 
dagens situation. 

På samma sätt har tiotusentals medar
betare varit engagerade inom EG/ED:s 
olika organ. Dessa har under kortare el
ler längre tidsperioder under hela efter
krigstiden deltagit i den gemensamma 
utvecklingsprocessen och också kunnat 
bygga upp starka personrelationer över 
gränserna och påverka inställningen i 
sina hemländer. Jag föreställer mig också 
att medarbetarna i ledningsorganisatio
nen i NATO med tiden kunnat fördjupa 
goda relationer och samförstånd mellan 
länderna. Min erfarenhet av NATO är 
dock mycket begränsad, den bygger på 
samarbetet mellan de nordiska marina 
reservofficersförbunden och på de kon
takter jag hade under ett antal år med re
servofficersorganisationen i NATO -
CIOR - för att finna en form för att an
sluta de svenska reservofficerarna, en an
slutning som till slut ägde rum sommaren 
1999. 

Områden med minskande 
nationell suveränitet 
Inledningsvis refererade jag till hur jag 
upplevde den traditionella svenska neu
tralitetspolitiken speciellt i ljuset av 
mina internationella erfarenheter från 
näringslivet. Långt in på 1990-talet hör
des tongångar från ledande personlighe
ter såsom "vi försvarar bara Sverige, 

ingen annan försvarar Sverige och 
svenska intressen". Ett påstående som 
omedelbart låter högtidligt, men vad 
innebär egentligen "svenska intressen" 
nu för tiden och var går gränserna för 
svenska och utländska intressen? Man 
kan också fråga sig hur stort Sveriges 
oberoende är med hänsyn till de föränd
ringar som inträffat under efterkrigsti
den och fortfarande pågår och som 
översiktligt berörts ovan. 

I det följande vill jag resonera kring 
min uppfattning om de förändringar som 
skett under vår livstid, i princip sedan an
dra världskriget. Förändringarna gäller 
tillkomsten och fördjupningen av ett an
tal internationella nätverk som funda
mentalt påverkat Sveriges relation till 
andra stater. Jag är väl medveten om att 
min uppfattning kanske inte represente
rar vad majoriteten av svenska folket 
tycker för närvarande, men å andra sidan 
tror jag att min erfarenhet gett mig en 
annan förståelse för de megatrender som 
kan spåras i utvecklingen. Jag håller mig 
till de fyra komponenter som ED defi
nierat som väsentliga för att skapa den 
inre marknaden i Europa (första pela
ren) såsom varor och tjänster, personer 
och kapital. Den erfarenhet jag här vill 
åberopa, är den jag fått genom mitt enga
gemang i Bryssel under större delen av 
1990-talet som ansvarig för en del av den 
process som initierats av ED-kommissio
nen för att säkra anpassningen av !T-om
rådet till den inre marknaden. Framställ
ningen kunde givetvis breddas med ex
empel från andra områden med fortlö
pande internationalisering såsom ED
samordning av socialpolitik , krishante
ring inom utrikespolitiken och polisverk
samhet men den följande beskrivningen 
räcker säkerligen till att exemplifiera de 
stora förändringarna. 

Varor och tjänster 
Om man ser till varuflödet mellan Euro
pas länder efter andra världskriget, fin
ner man att oerhört mycket som mark
nadsfördes var producerat nationellt. Å 
ena sidan skyddades inhemsk industri av 
tullar och å den andra hade tekniska 
standarder och regleringar tillkommit i 
olika länder som ett resultat av nationell 
forskning och produktutveckling. Allt 
detta var ett stort hinder för ett transna
tionellt varuflöde, något som man inom 
gemensamma marknaden ville skapa. 
Först fick man bort tullarna , vilket var 
klart i början av 1980-talet. Många trod
de då att det skulle vara tillräckligt, men 
det visade sig att de tekniska handels
hindren var mycket svårforcerade. De 
tillverkare, som ville vara med i konkur
rensen, var tvungna att konstruera pro
dukter för varje enskild marknad. Något 
som var mycket kostsamt och som häm
made europeisk industri. 

Den väg man valde var att låta de eu
ropeiska standardiseringsorganisationer
na arbeta fram gemensamma tekniska 
standarder och sedan via rådsdirektiv 
förmå alla enskilda länder att se till att de 
produkter som tillverkats enligt dessa 
standarder (som påvisas genom CE
märkningen) hade fritt tillträde till alla 
marknader. Vi kan nu se att många pro
duktområden såsom elektriska artiklar, 
teleterminaler, maskiner för att nämna 
några få av ett 25-tal områden nu inlem
mats i detta system. För att inte stanna i 
Europa med denna utveckling har ED
kommissionen förhandlingar igång med 
större länder som DSA och Japan för att 
skapa ömsesidiga överenskommelser 
och vidga systemet globalt. Det är lätt att 
inse att denna väg påverkar den natio
nella suveräniteten. Gränserna öppnas 
för handel, företagare kan fritt se till att 
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egna produkter får avsättning överallt 
och att människor från mottagarl andet 
engageras i verksamheten. Det är lätt att 
förstå hur effektivt detta system är för in
dustriell integration. 

U nder de senaste åren har en ny dis
tributionsform tagit fart som hål ler på 
att förändra de nationella gränsernas be
tydelse- internethandeln. På uppkoppla
de web-sidor kan man läsa och beställa 
all slags varor och få dem sända direkt 
hem från hela världen. Givetvis sker be
talningen också elektroniskt Här finns 
ytterligare hot mot nationell suverän itet. 
Produkter, som är förbjudn a e ll er recept
belagda (apoteksvaror) , kan lätt sändas 
med post förbi kontroller och tullar och 
punktskatter kan undgås. Andra produk
ter som är elektroniskt lagrade - dator
program, information, musik, TV, ra
dio ..... - kommer också att enkelt och bil
ligt kunna distribueras över nätet. 

Personer 
Människors rörlighet över landgränser 
har fortlöpande förenklats under efter
krigstiden. Pass- visum- och tullkon
trollerna försvinner mer och mer, vilket 
underlättar för kortare turist- och affärs
resor. Sådana besök i främmande land 
får normalt icke överstiga tre månader. 
För längre tids bosättning i andra länder, 
än där man är medborgare, finns det oli
ka regler beroende på syftet med ut
landsvistelsen (studier, anställning, pen
sion ... .. ) e ll er vederbörandes anknytning 
ti ll hem landet (fast egendom, förmögen
het, pension från stat lig e ller privat 
tjänst... .. ). Gemensamt för alla dessa fall 
är att vederbörandes bosättning måste 
fastställas eftersom det är i bosättnings
landet som man normalt betalar skatt. 
Det är sålunda bosättningen och inte 
medborgarskapet i ett land som avgör 
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vilka skatter man betalar och vilka för
måner man får. Det kan också vara så att 
man kan bli skattskyldig både i hemlan
det och i bosättningslandeL För att mini
mera risken för dubbelbeskattning, har 
Sverige upprättat avtal med ett flertal an
dra nationer. 

Tillkomsten av EU:s regelsystem för 
fri rörlighet har underlättat för personer 
att slå sig ned, där man tycker att det är 
bäst. Härigenom kan en suverän stat som 
stödjer FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter och som av olika skäl inte har 
förmågan att attrahera vissa medborgar
grupper att bo kvar i sitt hemland riskera 
att förlora dem till utlandet. Det kan gäl
la både enskilda personer (såsom studen
ter, idrottsmän , yrkesverksamma och 
pensionärer) och företag, som kan flytta 
hela eller delar av sin verksamhet till 
andra länder. Stor uppmärksamhet har 
givits denna fråga under senare år efter
som det kan leda till förlust av såväl kun
skap, företag och kapital för landet. Den 
suveräna staten kan inte längre, om den 
är demokratisk , låsa in sina medborgare 
mot deras egen vilja. 

Kapital 
Finansmarknaderna var länge föremål 
för regleringar. Överföring av kapital 
från ett land till ett annat kunde endast 
ske efter tillstånd från berörda myndig
heter. För privatpersoner bosatta i 
Sverige fanns det mycket stora begräns
ningar och tillstånd gavs i princip endast 
för inköp av turistvaluta och att utföra 
ett mindre belopp för inköp av semester
bostad i utlandet. Likaledes var det för
bjudet att skaffa sig ett eget utländskt 
bankkonto. Stora förändringar skedde 
emellertid under 1980-talet i samband 
med kapitalmarknadens avreglering. Nu 
kan privatpersoner exportera kapital 

både för inköp av fast egendom och för 
placering i t.ex. utländska fo nder. Det 
finns dock vissa restriktioner av skatte
skä l. Utförseln måste anmälas och inne
hav och avkastning skall beskattas i 
Sverige. 

s ituationen för företag har tidigare 
berörts, speciellt i samband med den eko
nomiska integrationsprocessen. Tack 
vare en liberal syn på nödvändigheten att 
underlätta företags expansion ti ll nya 
marknader, skapades förutsättningar för 
att få tillgång till erforderligt kapital re
dan långt före avregleringen . Vad som 
kännetecknat de senaste åren är ett ökat 
utl ändskt innehav av svenska aktier, in
troduktion av svenska aktier på utländ
ska börser samt svenska företags utflytt
nin g, utförsäljning eller fusioner med ut
ländska företag. Beräkningar görs fortlö
pande och publiceras av massmedia. En 
färsk undersökning visar att 35-40% av 
totala aktiekapitalet i de större svenska 
företagen har utländskt ägande. Men 
samtidigt finns det ett betydande svenskt 
kapital investerat i utlandet. 

Ett område som länge varit starkt 
knutet nationellt är vapenindustrin, ofta 
med statligt ägande. Under senare tid har 
dock före tagsekonomiska aspekter varit 
vägledande för ett antal strukturaffärer 
och flera länder har fått se delar av sina 
"nationalklenoder" gå över i utländsk 
ägo eller etablera intimt samarbete. För 
Sveriges del räcker det med att nämna 
företagen SAAB och Celsius. Denna 
summariska redovisning räcker säkert 
för att påvisa att myndigheterna i suverä
na stater numera har blott begränsade 
möjligheter att styra det privata kapital 
som finns i landet. 

Skatter 
Beskattningsrätten är ett område som är 

erkänt nationellt. Inom EU hörs då och 
då krav på harmoni sering av olika typer 
av skatter, men de enskilda ländernas su
veränitet har ännu inte rubbats. Kan då i 
själva verket varje land helt besluta om 
sina egna skatter och skattesatser? Ja, i 
princip. Men som Klas Eklund påvisar i 
"Jakten på den försvinnande skatten" 
(ref 4), kan konsekvenserna bli förödan
de. 

Eklund studerar samtliga skatter i 
Sverige och konstaterar att vi har värl
dens högsta skattetryck (55% av BNP 
1996) men att för varje skatt finns det en 
skattebas. Dessa är antingen trögrörliga 
(finns i Sverige och kan inte flyttas) e ller 
rörliga vilka kan flyttas härifrån av sina 
ägare/huvudmän om skatternas höjd 
överstiger en viss smärtgräns. D e flesta 
skattebaserna ärrörliga-finansiellt kapi
tal , aktiekapital. arbete och konsumtion
och kan flyttas ut ur landet genom att bo
lag, människor e ller kapital flyttar eller 
förflyttas medan fastigheterna stannar. 
Betecknande är att fastighetsskatten är 
den skatt som ökats mest under senare 
tid. Och som Ek lund säger: "husen ligger 
där de ligger -men man bör inte glömma 
bort att människorna som bor i dem är 
rörliga" och att det kan förväntas att den
na skatt blir än nu högra under komman
de år. Det kan sålunda konstateras att 
även om beskattningsrätten är ett områ
de av nationell suverän karaktär, så har 
inte myndigheterna full frihet att agera 
utan konsekvenser. Det är givetvis ett re
sultat av globali seringen och den ekono
miska integrationen. 

Nationellt territorium 
Tidigare fanns det lagar som stipulerade 
att endast svenska medborgare eller ak
tiebolag med dominant svenskt ägande 
har rätt att äga svenskt territorium. Det 
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fanns dock viss möjlighet att genom dis
pens förvärva fast egendom. Dessa lagar 
är nu strukna. Ändringen måste anses 
vara motiverad av att svenskar redan ti
digare hade rätt att förvärva fast egen
dom i många andra länder och att reci
procitet måste eftersträvas. En annan för
ändring av betydelse är borttagande av 
de regler som krävde att utländska med
borgare inte fick uppehålla sig inom ett 
stort antal skyddsområden i våra skär
gårdar. Dessa exempel är också exempel 
på förändringar i suveräniteten. 

I den ovanstående beskrivningen har 
jag hållit mig till de områden där natio
nell suveränitet påverkats och minskats 
av överstatliga eller mellanstatliga ar
rangemang. Men även andra ändrings
processer kan konstateras. Regional 
samverkan över landgränser har t.ex. på
börjats på flera håll i Europa och mest 
påtagligt för Sveriges del är givetvis sam
arbetet i Öresundsregion en. 

Sammanfattning 
Suveräna nationalstater har funnits un
der lång tid. Suveräniteten har tagit sig 
många uttryck och förändrats över tiden 
från auktoritärt styrda furstemakter till 
dagens demokratier. I denna uppsats vill 
jag visa att förändringar pågår ständigt 
och icke minst under slutet av 1900-talet. 
En mångfald av nätverk som penetrerar 
nationsgränserna och som påtagligt på
verkar och på olika sätt begränsar stater
nas självbestämmande har tillkommit. 
FN och EU har skapat gemensamma 
överstatliga regelsystem och mellanstat-
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liga arrangemang, globalisering av tek
nologi och ekonomisk integration har på 
alla nivåer fört folk och länder samman 
och resultatet har blivit att landgränser 
minskat i betydelse och att suveräna na
tionalstater blivit mycket beroende av 
varandra. Detta har lett till att enskilda 
länders agerande i många frågor blivit 
begränsat - suveräniteten har minskat 
och kommer med all sannolikhet att 
minska mer och mer allt efter som de 
faktorer som redovisas kommer att få 
ökad betydelse för en fortsatt fördjupad 
integration mellan länderna. 

Hur detta skulle kunna påverka mari
nens framtida roll har inte diskuterats i 
denna uppsats, men slutsatsen känns för 
min del ganska given . Borde inte även 
försvarsresurserna i stor utsträckning in
riktas på en mer integrerad verksamhet 
med de länder som Sverige är i färd med 
att etablera en fördjupad ekonomisk in
tegration till förmån för inte bara gemen
sam krishantering utan också för ett ge
mensamt försvar? 
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Örlogskapten Carl David Philipson är fanygschef på 
robotbåten HMS Nynlishamn i 3. Ytstridsjlouiljen 

Rules of Engagement - ROE 
Examensuppsats från kurs i Marin folk rätt 1999 vid Försvarshögskolan 

Rules of Engagement (ROE) är ett mångfacetterat begrepp som närmare måste 
preciseras för att kunna avhandlas. Det enda säkra är att det rör sig om någon form 
av handlingsregler, vilketförekommer inom så gott som alla yrken och varierar med 
omständigheterna. Jag kommer i denna avhandling att avgränsa mig till ROE 
gällande för fartyg och då örlogsfartyg i synnerhet. Ä ven inom detta område finns ett 
vitt spektrum av handlingsregler. Det kan skilja på om fartyg befinner sig på eget 
territorialhav, inre vatten, angränsande zon, ekonomisk zon eller på fritt hav. 
Förutom detta finns skiljaktigheter beroende på statens tillstånd (råder fred, kris, 
neutralitet eller krig) eller deltagande i en av FNIOSSE sanktionerad insats samt 
vilkenform av "hot" som skall mötas- undervattens-, yt- eller lufthot. 

Inom NATO används nedanstående konfliktskala som mall för att illustrera 
komplexiteten i de olika tillstånden. 

Nationell konflikt 

Nationell lag 

KONFLIKTSKALAN 

Icke-internationell 
väpnad konflikt 

Terronsm 

egränsade 
egionala konflikter 

Internationell väpnad· konflikt 

mfattande regionala 

ontlikter l krig 

Massförstörelsevapen möjliga 

Internationell lag 

För att det skall vara relevant att utfärda 
ROE krävs att örlogsfartyget har någon 

form av uppgift att lösa samt att den kan 
vara av vitt skild kraktär, alltifrån rena öv-
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ningar till skarpa offensiva företag, där mil
jön kan variera på motsvarande sätt. Upp
gifter kan även komma att vara av mera 
polisiär karaktär såsom att förhindra drog
trafik, vapensmuggling, illegal invandring 
eller miljöförstöring. Det är i hög grad san
nolikt att Försvarsmakten i betydligt högre 
utsträckning kommer att utnyttjas för att 
lösa denna typ av uppgifter1

• 

De flesta ROE-system innehåller en 
skala för att markera den politiska viljan. 
Där kan tre olika ambitioner utkristalli
seras, nämligen2: 

• AVSPÄNNING: Minska spänningen 
l Upptrappning av situationen ej ac
ceptabel. 

TILLSTÅND SYFfE 

FRED AVSPÄNNING 

SKARPA NÅ 

INTERNATIONELLA STABlLITET 
INSATSER 

KRIG VINNA 

• STATUS QUO: Bibehåll nuvarande 
läge. 

• ESKALERING: Risk för eskalering 
acceptabel. Ta initiativet inom ramen 
för gällande uppträdandeprofil även 
om detta innebär att konfrontations
nivån ökar. 
Nedanstående tabell är ett försök 

att återspegla marina företagstyper, 
vartill de syftar samt vilken risktagning 
detta innebär. Tabellen skiljer sig vä
sentligt från den traditionella uppdel
ning av sjökrigsföretag som beskrivs i 
TRFP och är mera anpassad utifrån 
dagens l morgondagens uppgiftsställ
ning. 

FÖRETAGS- RISKTAGNING 
TYPER 

• Övningar LAG 
• Marin närvaro 

• Stöd till det civila 
samhället 

• Humanitära insatser 

• Peacekeeping 

• Peacebuilding 

• Peace Enforcement MEDEL 

• Peacemaking 

• Embargoes 
• Tnterception Ops (MIO) 

• Evacuation Ops (NEO) 

• Naval Control of Shipping 

• Sjöfartskontroll HÖG 

• Skapa sjöherravälde 

• Bestrida sjöherravälde 

• Sjöfartsskydd 

• Blockad 

(Vid internationella företagstyper har de engelska uttrycken använts för att undvika 
mis:,jörstånd, översättning till vissa kan återfinnas på sidan 19) 

Jag vågar påstå att hanterandet av 
handlingsregler har varit ett eftersatt 
område i Sverige, då det under kalla kri-
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gets dagar tycktes glasklart om vilka reg
ler som gällde. I och med Sovjetunionens 
fall och den förändrade omvärldsbild, 

som detta ledde till har det av nöden bli
vit tvunget att ägna hanterandet av hand
lingsregler ett större intresse. 

De publikationer Sverige främst har 
förlitat sig på, tillträdesförordningen , 
skyddslagen, IKFN (Ingripanden vid 
Kränkningar under Fred och Neutrali
tet) och RUFF (Riktlinjer för Uppträ
dande med Fartyg och fartygsförband vid 

Nödvändighet 
Tillåtet bruk av våld för att 
besegra en fiende 

Främmande manttm verksamhet), äger 
fortfarande giltighet men täcker inte 
längre in hela det spektrum av situatio
ner Sverige kan utsättas för, inte minst 
vid tanke på internationella insatser. 

Vid allt bruk av våld gäller proportio
nalitetsprincipen4, vilken illustreras av 
nedanstående modell. 

Medmänsklighet 
Undvikande av onödigt lidande 
och förbud mot allt våld som ej 
oundgängligen behövs för att 
nå militära syften 

1-~---·-····-···--'*"_:::::-~-*-=~-=-::.---·-Q·~~,.·-.. -· .. --~··"·-:.~=--'ill•"··-···~·-···:... ......... ~ 
Proportionalitet 
Militär fördel skall uppväga 
det lidande som skapas av 
våldsanvändandet 

För att belysa problematiken med vi l
ka handlingsregler som gäller, kommer 
jag att beskriva de som ett svenskt ör
logsfartyg har att rätta sig efter i olika 
konfliktnivåer samt vid internationella 
insatser. 

Inventering av tillämpliga 
avtal, lagar och 
publikatJoner 
D et finns ett flertal publikationer som 
äger tillämpning i specifika fall. Nedan 
följer en uppräkning av sådana avtal , la
gar eller publikationer som äger tillämp
ning eller som har legat till grund för 
andra publikationer. De flesta av dessa 
böcker finns samlade i "Materialsamling 
i Folkrätt"5• Det är som synes en bland-

ning av såväl nationella lagar som inter
nationella konventioner och traktat. 
• Haag-konventionerna III, VII-IX, XI 

och XIII (1907- 10-18)6 

• Londondeklarationen (1909-02- 26)1 
• Havannaavtalet (1928-02~20)g 

• Londontillägget (1936-11-06)~ 
• Förenta Nationernas stadga (1945-

06-26) 10 
• Deklaration om mänskliga rättighe

ter (1948-12-10) 11 

• Geneve-konventionerna II-IV (1949-
08-12)12 

• IKFN-förordningen (1982:756) 13 

• UNCLOS (1982-12-10) 14 

• sjötrafikförordningen (1986:300) 15 

• s kyddslagen (1990:217) 16 

• Tillträdesförordningen (1992:118) 17 

• PFP (1994-01-10) 18 
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• San Remo manualen (1994~06) 19 

• RUFF (Försvarsmakten, Kustflottan 
1998~04~29 bet 02 100)20 

• Draft UFM (1999~10~xx)21 

Sverige i fred 
I Sverige under fred, vilket här också 
innefattar olika tillstånd av kris, bedrivs 
normalt sett övningsverksamhet i olika 
former vilket dock i kristider kan få en 
mer skarp prägel. Ett exempel är den 
ubåtsjakt som bedrivits under större de
len av 1980- och 90-talen. Verksamheten 
här kan för marinens del närmast liknas 
vid krigstillstånd, om än inte i rättsligt 
hänseende; detta är dock ett undantag 
från normalbilden. 

Svenskt territorialhav, 
angränsande zon och inre 
vatten 
På svenskt territorialhav och på inre vat
ten kommer främst skyddslagen och till
trädesförordningen att tillämpas även 
om också RUFF kan användas. Skydds
lagen syftar till att skydda skyddsobjekt 
och skyddsområden, sådana är föremål/ 
områden "av väsentlig betydelse för ri
kets säkerhet" och exempel på detta är 
ytstridsfartyg och hanmar men även re
surser ur det civila samhället såsom vat
tentorn, kärnkraftverk och riksdagshus. 

Utnämning av skyddsobjekt görs för 
militär del av försvarsområdesbefälhava
ren (FoBef) och för civil del av länssty
relsen. För att kunna agera enligt skydd
slagen krävs att man är utbildad och för
ordnad av behörig myndighet som för 
försvarets del är FoBef och för civil är 
länsstyrelsen. Ingripande vid militära 
skyddsobjekt görs av militär skyddsvakt, 
då misstanke om spioneri, terrorism eller 
sabotage föreligger. 
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Tillträdesförordningen reglerar i hu
vudsak statsfartygs tillträde till svenskt 
territorialhav och är en av grundpelarna i 
IKFN-förordningen. Det är med IKFN
förordningen som grund som ubåtsjak
ten bedrivits. Här ges stöd att bruka va
penmakt för att förhindra en motstånda
re att fortsätta med otillåten verksamhet. 
Enligt IKFN gäller detta alltid på inre 
vatten och efter varning även på territo
rialhavet22. Det finns dock möjligheter 
för Överbefälhavaren att sanktionera va
penmakt utan föregående varning även 
på territorialhavet23

. 

Syftet med de flesta befogenheter är 
annars att få motståndaren att avbryta 
sin otillåtna verksamhet och om det rör 
sig om statsfartyg lämna svenskt vatten, i 
övriga fall kan det bli frågan om att föra 
fartyget till hamn eller ankarplats för vi
dare påföljd/undersökning av civila myn
digheter. För att kunna lösa ovan angiv
na uppgifter ges befogenhet att bruka 
våld, här är principen densamma som i 
de flesta konventioner, nämligen att inte 
bruka våld annat än som en sista utväg, 
inte mer än nöden kräver samt avbryta 
våldsanvändningen så snart syftet nåtts24

. 

Man kan även hitta stöd i UNCLOS 
artikel 25 för att med våld förhindra pas
sage som inte kan anses vara oskadlig el
ler för att förhindra passage, då visst om
råde blivit avlyst för skydd av rikets sä
kerhet eller vapenövningar. 

Inom den angränsande zonen äger 
staten rätt att förhindra kränkningar av 
statens tull-, skatte- , immigrations- eller 
sanitära regler och lagar. Staten äger 
dessutom rätt att inom den angränsande 
zonen bestraffa brott mot ovan nämnda 
brott begångna inom statens territorium 
eller territorialhav25 För svenskt vid
kommande skulle detta innebära att om 
Sverige hade haft en angränsande zon , 

skulle örlogsfartyg kunna ingripa endast 
på uppmaning av polis, tull eller kustbe
vakning då Försvarsmakten inte har poli
siära befogenheter. 

På inre vatten äger staten full suverä
nitet i likhet med landterritoriet När räta 
baslinjer dras på ett sådant sätt att de 
skapar inre vatten av områden som tidi
gare ej har betraktats som sådana skall 
rätt till oskadlig genomfart föreligga 26

. 

Svensk ekonomisk zon 
Inom den ekonomiska zonen äger kust
staten rätt till alla levande resurser samt 
resurser på eller under havsbotten, staten 
äger dessutom rätt att utveckla övriga 
ekonomiska resurser såsom energi ur 
strömmar, vind eller att utvinna själva 
vattnet27

• Uppgifterna för att kontrollera 
och beivra överträdelser mot de lagar, 
som gäller i zonen, tillfaller normalt sett 
Kustbevakningen men skulle kunna 
komma att överföras på ett örlogsfartyg. 
Här handlar det återigen om rent polisiä
ra uppgifter vilket Försvarsmakten ej 
skall ägna sig åt utan ett förordnande. 
Försvarsmakten kan dock vara Kustbe
vakningen behjälplig med resurser såsom 
fartyg, flyg eller personal. l övrigt råder i 
stort sett samma frihet som på fritt hav, 
vilket innebär att andra stater kan ge
nomföra militära operationer så länge de 
ej påverkar de resurser för vilka kuststa
ten har exklusiv rätt till. Det är emeller
tid inte oomstritt huruvida militära ma
növrar och bruk av vapen kan anses vara 
en fredlig användning av havet28• 

För att reglera svenskt örlogsfartygs 
befogenheter i den ekonomiska zonen 
ges tillämpligt alternativ enligt RUFF 
som givetvis varierar med vilken uppgift 
som givits. Ett exempel på konflikt inom 
den ekonomiska zonen härrör från 1994 
då det amerikanska statsfartyget USNS 

Kane söder om Gotland bedrev vad 
svenska myndigheter då klassade som 
marinvetenskaplig forskning för vilket 
det krävs en föranmälan. USA hävdade å 
sin sida att det rörde sig om mätningar av 
strömmar och andra rörelser i vattnet. 
Efter intervention av Kustbevakningen 
lämnade USNS Kane den ekonomiska 
zonen29

• 

Fritt hav 
En av huvudteserna i UNCLOS är att 
det fria havet skall utnyttjas för fredliga 
ändamål och att det skall vara fritt för 
alla30

, med andra ord ett Mare Liberum 
(fritt hav) som den holländske juristen 
Hugo Grotius hävdade 160931

• En annan 
viktig aspekt är att örlogsfartyg och stats
fartyg i icke-kommersiell statlig tjänst 
äger immunitet mot alla förutom egen 
stats jurisdiktion32

• På fritt hav likväl som 
i den ekonomiska zonen löser svenska 
örlogsfartyg i första hand uppgifter så
som övning och underrättelseinhämt
ning. Vid den senare är det av vikt att an
svarig chef till sjöss är väl förtrogen med 
de handlingsregler han erhållit, vanligtvis 
med alternativ enligt RUFF, men även 
att man är medveten om vilka övriga la
gar som dessutom finns. 

Ett fall med folkrättsligt intresse är 
Estoniakatastrofen, där ett estländskt far
tyg med i huvudsak svenska, finska och 
estländska passagerare sjönk i finsk fiske
zon. Via avtal de tre länderna emellan och 
sedermera lagstiftning ville man förhindra 
att gravfriden stördes. Huvudsyftet med 
överenskommelsen och lagstiftningen var 
att förhindra all dykning och andra aktivi
teter som syftade till att bärga offer eller 
tillhörigheter. Frågan var huruvida de tre 
staterna genom avtal och lagstiftning kun
de förhindra andra stater att utnyttja det 
fria havets rättigheter. Vad gäller staternas 
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egna medborgare råder det ingen tvekan 
om att lagstiftningen gällde, men gente
mot övriga stater saknades jurisdiktion, 
vilket gör att då ett tyskt fartyg hindrades 
att närma sig platsen i syfte att genomföra 
dykningar, saknades juridisk grund. Idag 
då Finland ratificerat UNCLOS hade lä
get kunnat vara ett annat om man valt att 
täcka vraket med betong som tanken e n 
gång var. Då hade detta varit att betrakta 
som en anläggning på havsbotten , vilken 
hade fallit under finsk jurisdiktion då den 
befinner sig på finsk kontinentalsockeP3

. 

Sverige under neutralitet 
Då Sverige förklarat sig alliansfri med 
hopp om neutralitet i händelse av krig i 
vår omvärld, måste givetvis regler finnas 
för att reglera vårt handlande under så
dana förhållanden. Detta regleras främst 
i skyddslagen, tillträdesförordningen och 
IKFN-förordningen. Det som regleras är 
främst förhållandet till krigförande stat 
och dess fartyg. För att kunna hävda neu
tralitet är det inte endast en rättighet 
utan även en skyldighet att kunna hävda 
sitt territorium34 Om detta inte sker på 
ett vederhäftigt sätt, kan staten hamna i 
liknande problem som Norge gjorde un
der andra världskriget. Man underl ät då 
att agera mot det tyska fartyget Altmar k, 
vilket föranledde Storbritannien att häv
da att Norge ej uppfyllde villkoren för 
neutralitet och därmed rättfärdiga brit
tiskt agerande mot fartyget i fråga på 
norskt territorium. En stat som förklarat 
sig vara neutral under pågående konflikt , 
kan tillåta att sjuka och skadade från 
krigförande part ges tillstånd att trans
porteras genom sitt territorium under 
förutsättning att kombattanter och krigs
materiel ej medföljer35 • Neutral stat kan 
också bistå med sjukvårdsinsatser36

, vida
re ka n staten mottaga sjuka och skadade 
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krigsfångar37 • Om en stat önskar stå utan
för en konflikt men ändå behålla speciel
la förbindelser med ena krigförande sta
ten är den ur folkrättslig utgångspunkt 
att betrakta som icke-krigförande38 Jag 
kommer här att ta upp de främsta skill
naderna under ne utralitet gentemot 
fredstid. 

Svenskt territorialhav, 
angränsande zon och inre 
vatten 
Då Sverige hävdat neutralitet (neutrali
tetsförklaring) äger krigförande stats 
statsfartyg tillträde till svenskt territori
um endast under vissa premisser. Exem
pel på sådana är att det får befinna sig på 
svenskt vatten under högst 24 timmar i 
följd varefter det ej får återvända förrän 
efter 48 timmar, ej heller får mer än tre 
örlogsfartyg från samma land befinna sig 
samtidigt på svenskt territorium. Detta 
gäller dock inte ubåtar och svävare som 
endast får passera genom Öresund39

. Då 
krigförande örlogsfartyg befinner sig på 
svenskt territorium får de ej bedriva un
derrättelseverksamhet eller stridsled
ning40. 

Sjöfart, som enligt bestämmelserna 
har rätt att utnyttj a svenskt territorium, 
måste skyddas. E n viktig distinktion är 
att alla utländska statsfartyg som ej iden
tifierats som neutrala skall betraktas som 
krigförande stats sta tsfar tyg4

' . I syfte att 
skydda egen sjöfa rt har Sverige möjlig
het att skapa en säkerhetszon utanför sitt 
terri torialhav e ll er att genom konvoje
ring med egna örlogsfartyg eskortera 
sina handelsfartyg42. För att lösa uppgif
ter inom svenskt territorium nyttjas i för
sta hand IKFN-förordningen som tydligt 
reglerar de flesta tänkbara situationer 
som kan komma att uppstå. 

Svensk ekonomisk zon 
I den svenska ekonomiska zonen till
kommer inga förändrin gar i neutralitet 
utöve r vad som gä ller i fred. Ett undan
tag kan vara om en säkerhetszon skapas 
enligt ovan angivna förutsättningar. I så
dant fall måste mycket tydliga ROE 
(RUFF-alternativ) tilldelas det fartyg, 
som har uppgiften att skydda sve nsk sjö
fa rt inom zonen. 

Fritt hav 
På fritt hav i likhet med inom ekonomisk 
zon , sker inga förändringar för ö rlogsfar
tyg, utöver vad som gäller i fred . Det är 
dock sannolikt att konvojeringsuppgifter 
ges varvid RUFF-alternativ måste ges 
med sådan spännvidd att fartygschefen 
på plats har det spelrum som kan komma 
att krävas för att lösa tilldelad uppgift. 
E n viktig faktor för svensk sjöfart är att 
de tappar sin status som neutrala han
delsfartyg om de ingår i en konvoj med 
krigförande stats fartyg och därmed tap
par sitt folkrättsliga skydd43

• 

Sverige i krig 
Då Sverige blir en krigförande stat, upp
hör ett antal publikationer att gälla så
som, IKFN-förordningen och tillträdes
förordningen. K var att reglera fartygs 
handlingsregler är RUFF och skyddsla
gen som även gäller i krig. I krig måste 
separata handlingsregler ges ut för hur 
man skall agera gentemot annan krigfö
rande stat, icke krigförande stat och neu
trala stater. Detta kan resultera i vitt skil
da handlingsregler gentemot de aktörer 
som befinner sig till sjöss. 

Militära chefer ansvarar inte bara för 
att de beslut de fattar är i enlighet med 
krigets lagar, utan de ansvara r även för 
sina underordnades handlingar44

• En mi-

litär chef kan de legera alla sina uppgifter 
men inget av si tt ansvar. En chef som ger 
en order i st rid med gällande lagar riske
rar att fällas i domstol i likhet med övriga 
brott. Ä ven då en underordnad bryter 
mot lagarn a utan att chefen beordrat 
handlingen kan han komma att dömas 
om det framgår att han inte vidtagit mått 
och steg för att undvika brottet45

. Med 
andra ord kan ansvarig chef i land dömas 
för att ha givit undermåliga ROE till far
tygschefen. De beaktanden e n chef mås
te göra med hänsyn till civila och civila 
objekt innefattar46: 

• Strävan att flytta civila och civila ob
jekt från området för militär verk
samhet 

• Undvika att placera militära objekt 
nära tättbebyggda områden 

• Vidtaga steg för att skydda civila ob
jekt från faror i samband med militä
ra operationer 

• Göra allt i sin makt för att verifiera 
att de mål som bekämpas är militära 
mål 

• Vidtaga alla rimliga förs iktighetsåt
gärder för att minimera indirekt ska
degörelse 

• Avstå från varje attack som kan kom
ma att orsaka skada som inte står i 
proportion till den fördel man vi ll vin
na 
Ovanstående fritar inte enskild indi

vids ansvar att fö lja krigets lagar. De är 
inte enbart skyldiga att följa dessa, utan 
är även skyldiga att rapportera brott mot 
desamma47 • Ett särski lt skydd har utver
kats för skeppsbrutna och nödställda48

. 

Besättningsmedlemmar, som uppgivit 
striden eller som är skeppsbrutna eller 
på annat sätt nödställda , får inte utsättas 
för anfall även om det syftar till att fö r
korta deras lidande. 

När tyska trupptransportfartyg sänk-
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tes av de allierade utanför den svenska 
västkusten 1940 förekom det att tyska es
kortfartyg sköt med kulsprutor mot de 
nödställda i vattnet. Eskortfartygen an
såg sig inte kunna delta i räddningsaktio
ner på grund av risken för ubåtsanfall 49

• 

Vad de borde gjort, var att åtminstone 
slänga livräddningsmateriel i sjön och att 
larma civil sjöräddning. Vidare bör för
sök göras att meddela fienden om att en 
räddningsaktion påbörjas. Skulle fientli
ga enheter trots meddelandet störa rädd
ningsaktionen, är detta att betrakta som 
en krigsförbrytelse. 

J september 1942 inträffade den om
talade s k Laconia-incidenten. Laconia 
var ett brittiskt trupptransportfartyg som 
skulle överföra 1800 italienska krigsfång
ar från Västafrika till England. Den 12 
september torpederades Laconia av den 
tyska ubåten U 156 under befäl av kap
ten Werner Hartenstein utanför Ascensi
on. Ombord på det kraftigt bestyckade 
fartyget fanns ett stort antal kvinnor och 
barn. När den tyske ubåtskaptenen fick 
klart för sig att det var krigsfångar och ci
vilister, som gick i livbåtarna, sände han 
en serie meddelanden i klartext med be
gäran om hjälp från andra fartyg i områ
det. Han garanterade säkerheten för de 
enheter som anslöt under förutsättning 
att han själv inte attackerades. Den tyske 
ubåtsamiralen Dönitz beordrade dit flera 
ubåtar samt begärde hjälp från Vichy-re
geringen i Dakar. Tre tyska ubåtar börja
de därefter att med hissad röda kors
flagg bogsera var sin rad av livbåtar mot 
den afrikanska kusten . I livbåtarna satt 
italienare, engelsmän och polska vakter 
sida vid sida . 

Efter fyra dagar anföll en anländande 
amerikansk B-24 Liberator från den ny
etablerade basen på Ascension. Den ge
nomförde omgående fem bombattacker 
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mot U 156 trots att Hartenstein spänt en 
jättelik röda kors-flagga över ubåtens 
däck. B-24:an anföll även en annan av 
ubåtarna som hade 142 överlevande om
bord varav de flesta stående på däck. Fle
ra av livbåtarna kapsejsade varvid döda 
och sårade hamnade i vattnet och locka
de dit en svärm med hajar. Ubåtarna av
bröt räddningsaktionen som dock full
följdes av en fransk kryssare som just an
länt. Denna incident fick till följd att det 
tyska ubåtskommandot utfärdade en or
der med resultatet att inga räddningsin
satser fick göras, om det inte bedömdes 
att underrättelser kunde inhämtas50. Ef
ter kriget ställdes Dönitz till ansvar inför 
krigsförbrytarprocessen i Ntirnberg för 
bland annat utfärdandet av den så kalla
de Laconia-ordern, men han fälldes inte 
på denna punkt, då det ansågs oklart om 
han begått folkrättsbrott på denna punkt 
med hänsyn till omständigheterna51

• 

Inom svensk lag regleras skyldighe
ten att delta i sjöräddning i sjölagen52

, där 
det föreskrivs att befälhavare är skyldig 
att lämna all hjälp som är möjlig och be
hövlig för att rädda den nödställde, såvitt 
det kan ske utan allvarlig fara för det 
egna fartyget eller de ombordvarande53

. 

Detta gäller i såväl fred , neutralitet som 
krig. 

Målval 
En av de svårigheter en militär chef står 
inför är att särskilja icke legitima mål 
från de legitima, av vilka en uppdelning 
görs mellan militära och ekonomiska 
mål. Dessa uppräknas nedan: 

Militära mål54 

Till militära tillåtna mål räknas fientliga 
örlogsfartyg och flyg, militära under
hållsresurser, militära baser iland, varvs
resurser för örlogsfartyg, militära depåer 

och förråd , bränsledepåer, tonsättnings
resurser, hamnanläggningar, broar, flyg
fält, militära fordon , artilleri, ammuni
tionslager, truppkoncentrationer och 
embarkeringsfaciliteter, kommunika
tionsresurser och övriga objekt som syf
tar till att stödja militära operationer. Til
låtna mål inkluderar även geografiska 
mål, såsom byggnader och anläggningar 
för administration och ledning av militä
ra operationer, sambands- och lednings
anläggningar men även förläggningar, 
mässutrymmen och träningsområden. 

Som synes är det många av dessa mål 
som en svensk sjöofficer aldrig behövt 
överväga tidigare, men i framtiden med 
internationella insatser och även inom 
ramen för den svenska insatsstyrkemo
dellen kan det mycket väl vara sjöstyrke
chefen som får ta beslut om vilka mål på 
land som skall bekämpas. Den tekniska 
utvecklingen leder också mot vapen med 
kapacitet att bekämpa landmål, något 
som för övrigt tränas redan idag genom 
NGS (Naval Gun Support) . 

Ekonomiska måJS5 

Till de tillåtna ekonomiska målen räknas 
fientliga transportleder, järnvägsområ
den , broar, pråmar, krigsindustrier och 
kraftverk . Fiendens ekonomiska mål som 
indirekt, men på ett effektivt sätt bidrar 
till fiendens krigsansträngningar är också 
tillåtna mål. 

Förbjudna måJ56 

• Civila mål som inte syftar till statens 
krigsansträngningar 

• Sjukvårds- och religiösa anläggningar 

• Dammar och fördämningar som skul
le innebära oproportioneliga civila 
förluster i förhållande till den militära 
fördelen 

• Livsmedel, skördar, boskap, dricks
vatten och andra föremål som ound
gängligen behövs för den civila be
folkningens överlevnad 

• sjukhusfartyg (och andra sjuktrans
porter) , mindre kustfartyg med upp
gift att genomföra kustnära rädd
ningsaktioner, fartyg som undantagits 
genom avtal mellan de krigförande, 
passagerarfartyg, fartyg som kapitule
rat, livflottar och livbåtar, 

• sjukvårdsflyg som identifierats som 
sådant och som flyger inom område 
som kontrolleras av egna styrkor eller 
utanför stridsområdet 

• Flyg som undantagits genom avtal 
mellan de krigförande och följer de 
regler som överenskommits 

• Civilt trafikflyg som utnyttjas till dess 
ursprungliga användningsområde och 
ej avsiktligt stör kombattanterna 
Dessa regler gäller för såväl ytstrids-

fartyg, ubåtar som flygplan 57
• Utöver 

ovanstående skall hänsyn tas till miljöas
pekterna, skador på miljön till följd av 
vapeninsats som ej står i proportion till 
den militära vinsten är förbjudet58

. 

Vapenval 
Ä ven om ett mål är legalt att bekämpa är 
metoderna för att åstadkomma detta till 
del reglerade. Konventionen mot inhu
mana eller urskillningslösa vapen finns 
till exempeJ59• Som inhumana vapen räk
nas sådana som antingen säkerställer 
fiendens död med överdriven verkan i 
förhållande till den militära vinsten eller 
sådana som syftar till att försvåra vård av 
skadad60. Exempel på den förstnämnda 
kategorien är förgiftade projektiler och 
exempel på den andra är när man använ
der material som inte syns på röntgen 
som verkansdel i sin ammunition. Vapen 
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som inte kan dirigeras mot avsett mål 
klassas som urskillningslösa. Exempel på 
sådana är drivminor och långdistansro
botar utan målsökarfunktion (t ex de tys
ka Yl- och V2-raketerna under andra 
världskriget men även de irakiska SCUD
robotarna under Gulfkriget). Ett vapen 
anses inte vara urskillningslöst bara för 
att det kan orsaka oavsiktliga eller indi
rekta skador, under förutsättning att den 
militära vinsten står i proportion till de 
eventuella skadorna61

• 

Minor 
Minor är ett effektivt vapen för att av
gränsa områden, kust- och hamnförsvar 
samt att bekämpa ytstridsfartyg och ubå
tar. Dess potential att verka urskillnings
löst har lett till vissa begränsningar62 som 
redovisas nedan: 
• En minerings position skall tillkänna

ges så fort det medges 
• Minor får inte utläggas på icke-krig

förande staters territorialhav 
• Förankrade minor skall bli oskadliga 

så fort de sliter sig 
• Ej förankrade minor skall bli oskadli

ga inom en timme efter det att man 
förlorat kontrollen över dem 

• Position över utlagda mineringar 
måste noga registreras för exakt till
kännagivande och för att möjliggöra 
senare borttagning och l eller desar
menng 

• Minor må nyttjas för att kanalisera 
neutral sjöfart, dock inte så att tran
sitpassage eller genomfart av arkipi
laghav hindras 

• Minor får ej utläggas utanför fientlig 
kust eller hamnar med enda syfte att 
hindra civil sjöfart, de må i övrigt ut
läggas som en strategisk blockad ut
anför fientlig kust, hamnar eller i sjö
leder 
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• Utläggande av mineringar med oklar 
omfattning på internationellt vatten 
är förbjudet. Rimligt avgränsade om
råden må dock utläggas under förut
sättning att alternativa leder runt el
ler genom mineringen kan säkerstäl
las med rimlig säkerhet för sjöfarten 

Ubåtar 
Efter det första världskriget propagerade 
en stark opinion för att reglera ubåtars 
anfall mot handelsfartyg i krig. Detta var 
en direkt följd av det tyska s.k. oin
skränkta ubåtskriget 1917-18, där han
delsfartyg anfölls utan föregående var
ning även då de ej gick i konvoj. 

Resultatet blev 1936 års Londonpro
tokoll, som gav ubåtarna skyldighet att 
följa samma regler som övervattensfar
tyg vid anfall mot handelsfartyg. Enligt 
dessa får handelsfartyg inte sänkas eller 
göras manöverodugligt utan att passage
rare, besättning och skeppshandlingar 
först har bringats i säkerhet. Detta kan 
ske genom att dessa ges tid att gå i sina 
livbåtar, under förutsättning att man be
finner sig nära land eller annat fartyg. Att 
lämna passagerare och besättning på öp
pet hav i sina livbåtar kan inte ses som att 
de givits chans att sätta sig i säkerhet. 
Detta koncept förutsätter att ubåten i 
god tid innan anfallet varnar handelsfar
tyget vilket för ubåtens del äventyrar 
hans säkerhet. Handelsfartyg som vägrar 
att stanna eller som gör motstånd mot vi
sitering har ubåten rätt att sänka utan 
fördröjning63

. 

Under det andra världskriget följde 
de tyska ubåtarna initialt Londonproto
kollet, men hösten 1940 förändrades situ
ationen , då det tyska högkvarteret gav 
order om inskränkningar inom en krigs
zon runt de brittiska öarna. Efter hand 
utökades denna zon och snart var det 

oinskränkta ubåtskriget åter ett faktum . 
Såväl fientliga som neutrala handelsfar
tyg sänktes utan förvarning. Den främsta 
anledningen till Tysklands avsteg från 
Londonprotokollet var den ökande allie
rade förmågan vad avser ubåtsjakt. Detta 
förhållande accentuerades i och med in
förandet av radar på allt fler fartyg, men 
kanske framförallt när den började infö
ras på flygplan. 

Vid Ni.irnbergrättegången åtalades de 
tyska amiralerna Raeder och Dönitz för 
att ha utfärdat order som stred mot folk
rätten. Den amerikanske amiralen Ni
mitz inkallades för att uttala sig om de 
tyska ubåtsoperationerna varvid fram
gick att de allierade hade givit motsva
rande order till sina ubåtar. Han ansåg 
att det här var frågan om ett avsteg från 
folkrätten som var motiverat av militär 
nödvändighet. Då domen föll, fälldes inte 
amiral Dönitz för att ha sänkt handels
fartyg utan föregående varning men för 
att ha sänkt neutrala fartyg inom de pro
klamerade zonerna. Han fick dock inget 
straff för detta64

• 

Londonprotokollet äger idag fortfa
rande sin giltighet. Det syftar däremot 
inte till att begränsa ubåtsoperationer i 
sådan utsträckning att de omöjliggör an
fall mot handelsfartyg. Följande tolkning 
kan göras61

: Londonprotokollet skall föl
jas så långt det är möjligt, om risken för 
upptäckt och bekämpning anses vara 
stor får avsteg från protokollet göras un
der förutsättning att målets bekämpande 
innebär en avsevärd militär fördel. Far
tyg från icke-krigförande och neutrala 
stater får endast anfallas då de ingår i en 
fientlig konvoj eller tar direkt del i fient
ligheterna. 

Ett omdebatterat exempel på senare 
tid är sänkningen av den argentinska 
kryssaren Belgrano 1982. Runt Falk-

landsöarna hade såväl Storbritannien 
som Argentina proklamerat zoner inom 
vilka vissa verksamheter förbjöds (dessa 
zoner kommer att avhandlas under av
snittet problemområden). När Belgrano 
sänktes, befann hon sig strax utanför den 
proklamerade zonen och sänkningen an
sågs initialt vara ett brott mot folkrätten , 
men man kom snart fram till att Belgra
no var ett legitimt mål och Storbritan
nien hade rätt till självförsvar. 

Frågan kom istället att gälla vapenin
satsens storlek. När den atomdrivna brit
tiska ubåten HMS Conqueror avfyrade 
tre Mark 8-torpeder träffade två målet 
varvid 368 människor dog, de flesta i sam
band med torpedträffarna och resterande 
del i den iskalla Sydatlanten. Frågan var 
här huruvida vapeninsatsen var propor
tionelig eller om det hade räckt med att 
avfyra en torped så att fartyget neutralise
rats som militärt hot, samtidigt som det gi
vits en viss möjlighet att för egen maskin 
söka nödhamn. Argentinas ståndpunkt i 
frågan uttrycktes som att den första torpe
den var krig, medan den andra var mord. 
Ur taktisk synvinkel kan konstateras att 
det krävs mer än en torped för att säker
ställa att fartyget träffas med rimlig träff
sannolikhet och en ubåt får troligen bara 
en chans att attackera. Efter anfallet ut
sattes HMS Conqueror mycket riktigt för 
sjunkbombsanfall och tvingades till om
fattande undanmanövrar på djupt vatten . 
Amiral Woodwards slutsats blev att det 
knappast rörde sig om ett folkrättsbrott 
vare sig vad avser platsen för sänkningen 
eller vapeninsatsens storlek66 även om 
andra fortfarande bestrider detta. 

Falsk nationsflagga 
Användandet av krigslist och spionage är 
tillåtet i sjökriget. Vad avser användandet 
av nationsflagga finns sedan länge en sär-

161 



bestämmelse i sjökriget: Falsk nations
flagga (fiendens eller neutral flagga) får 
nämligen användas av örlogsfartyg för 
att nalkas en fiende eller för att undvika 
fientlig kontakt. Under strid skall alltid 
den egna nationalflaggan vara hissad. 
Om flaggan nedhalas, utgör detta tecken 
på att fartyget vill ge upp striden67 . 

Perfiditet 
Den krigslist som inte är lovlig kallas för 
perfiditet. Här handlar det om handling
ar som syftar till att få sin motståndare 
att tro att man själv inte utgör ett lovligt 
mål. Exempel på sådana handlingar är6R: 

• Anfalla medan man simulerar ett 
olovligt, civilt eller neutralt mål 

• Anfalla under falsk flagg 
• Anfalla medan man simulerar att ha 

kapitulerat eller att man befinner sig i 
nöd 

• Att simulera att man är ett sjukhusfar
tyg, mindre kustnära räddningsenhet 
eller sjukvårdstransport, ett fartyg sys
selsatt med humanitär insats, ett civilt 
passagerarfartyg, ett fartyg skyddat av 
FN eller röda korset , ett fartyg som 
undantagits enligt avtal mellan de 
krigförande eller ett fartyg sysselsatt 
med transport av kulturella föremål 
med särskilt skydd 

• Att falskeligen utnyttja skyddande 
symboler, tecken eller signaler i syfte 
att skada, döda eller tillfångata fien
den 

Krigförandes rätt att 
kontrollera havsområde 
Inom det direkt anslutande området 
kring marina operationer har krigföran
de rätt att begränsa eller helt förbjuda 
neutrala fartygs och flygs tillträde. Exem
pel på sådana omständigheter är: 
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• En krigförande stat får inte neka till
stånd till område eller internationellt 
sund såtillvida inte alternativ led 
inom rimligt avstånd finnes 

• En befälhavare på krigförande ör
logsfartyg må styra neutrala handels
fartygs och flygplans kommunika
tionssändningar, vilka annars skulle 
kunna komma att äventyra den mari
na operationen 

• I samband med räddningsaktioner 
skall kommunikationssändningar til
låtas så att räddningsaktionen inte 
äventyras 

Sverige under deltagande 
i internationella insatser 
Sverige har under senare år kraftigt ökat 
sitt internationella engagemang och har 
ambition att ytterligare öka detta. Svens
ka internationella insatser kan i huvud
sak indelas i följande kategorier: 
• Örlogsbesök 
• Deltagande i PFP-övningar 
• Deltagande i operationer med FN- l 

OSSE-mandat 
• Bilaterala eller multilaterala opera

tioner 
Jag kommer nedan att beskriva de 

skillnader i ROE som de olika insatserna 
innebär: 

Örlogsbesök 
Örlogsbesök syftar bland annat till ökad 
avspänning och ett ökat utbyte med sta
ten ifråga. Här är själva tanken att allt 
skall gå fredligt till , varför inga svårarta
de ROE krävs. De ROE som ges, är van
ligtvis hämtade från RUFF och kan inne
bära begränsningar för att försvåra an
nan stats underrättelseinhämtning eller 
för att minimera risken att statens lugn 
och ordning störs. 

PFP-övningar 
Sedan 1994 deltar Sverige i PFP och har 
deltagit i ett antal övningar. Att det var 
just flottstyrkor, som genomförde de för
sta övningarna och med väldigt kort för
beredelsetid dessutom, är föga förvånan
de. Flottstyrkor har sedan urminnes tider 
använts som ett av de främsta utrikespo
litiska instrumenten. Här är även flexibi
liteten stor att snabbt ändra operations
område eller alternera sin verksamhet. 
För örlogsfartyg är likheterna många 
gånger fler än olikheterna oavsett natio
nalitet. I de PFP-övningar som hitintills 
genomförts har respektive stat reglerat 
sina fartygs handlingsregler. Det före
kommer dock, att inom ramen för en öv
ning, taktisk chef reglerar styrkans ROE 
vilka då gäller under övningen men som 
inte fråntar fartygen de ROE som de er
hållit från sitt hemland. Om dessa är i 
konflikt med varandra får fartyget anmä
la detta till taktisk chef som sedan får 
ändra på antingen ROE eller tilldela far
tyget andra uppgifter. Hela PFP-koncep
tet bygger på förtroendeskapande åtgär
der varför man så långt som möjligt för
söker tillfredsställa samtliga deltagande 
nationers önskemål. 

FN-/ OSSE-insatser 
De FN-uppdrag som i dagsläget är möjliga 
rör sig om s k Peace Support Operations 
(PSO) vilka kan indelas i följande under
kategorier med svensk översättning: 
• Humanitarian Operations (Humani-

tära insatser) 
• Peacekeeping (Fredsbevarande) 
• Peacebuilding (Freds uppbyggande) 
• Peace Enforcement (Krigsavhållande 

l Särskiljande) 
• Peacemaking CFredsframtvingande) 

Under dessa finns ytterligare ett antal 

verksamheter som inte beskrivs närmare 
här. Att delta i FN-operationer kan vara 
mer eller mindre tvingande för medlems
länderna då säkerhetsrådet fattar beslut 
om insats med stöd av kapitel VII i FN
stadgan. I sådana situationer är det bra 
om nationell Jag stöder ett deltagande i 
operationen. 

För svenskt vidkommande infördes 
1992 en lag69 som möjliggör för regering
en att sända trupper på peace-keeping 
operationer utan att riksdagen först mås
te fatta beslut om härom. Rör det sig där
emot om Peace enforcement måste riks
dagen först fatta beslut. En peace-keep
ing operation som sedermera övergår i 
peace enforcement kräver att regeringen 
tar ärendet till riksdagen för beslut. Den
na typ av operationer är oftast en olyck
lig utveckling, då operationen är uppsatt 
och utrustad för en helt annan hotbild 
och verksamhet. 

FN saknar för närvarande ett regel
verk som reglerar ROE, även om diskus
sionerna på senare tid krävt en sådan70

• 

Istället har ett mandat utfärdats som 
grund för att skapa ad hoc-regler. Det är 
sedan upp till den av FN utsedde befäl
havaren att tillsammans med bidragande 
nationer utforma ROE som sedan god
känns av FN:s sekretariat i New York. 
Normalt sett måste sedan dessa godkän
nas av bidragande nationer innan de trä
der i kraft. För tillägg eller klargöranden 
får befälhavaren vända sig till FN:s se
kretariat. Bruket av våld under dessa ty
per av operationer brukar indelas i tre 
kategorier: 
• Minsta nödvändiga våld: Det är det 

minsta våld som krävs för att besvara 
en fientlig handling för att säkerställa 
säkerheten av deltagande förband , 
dess personal och materiel medan 
uppgiften löses. Beroende på omstän-
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digheterna kan det här komma att an
vändas dödligt våld för att lösa upp
giften eller tillgodose säkerheten. Av
sikten med denna nivå är att undvika 
blodspillan men det kan ändå bli re
sultatet. 

• Icke dödligt våld: Denna nivå tillåter 
bruk av våld som utsätter motstånda
ren för liten risk att skadas eller dö
das. Detta utesluter de flesta typer av 
vapen och inriktar sig mera mot olika 
typer av slag eller tvingande åtgärder. 
Tårgas och varningsskott betraktas 
som icke dödligt våld. Bruk av icke 
dödande vapen är föremål för diskus
sion, men betraktas generellt som 
hemmahörande i denna kategori. 

• Dödligt våld: Denna nivå innehåller 
våld syftande till att allvarligt skada 
eller döda eller med stor sannolikhet 
ledande till detta. 
Vi har sedan FN skapades, sett prov 

på de flesta typer av operationer även 
om det först på senare tid blivit gångbart 
att genomföra peacemaking-operationer. 
Då de flesta FN-operationer sker på be
gäran av eller i samråd med den eller de 
stater, som är inblandade i konflikten, 
sker ett avtal om vilka regler som skall 
gälla. Detta heter Status of Parces Agree
m ent (SOFA) och här regleras bland an
nat vilken status FN-styrkorna skall ha. 
Om ett sådant avtal inte kan slutas eller 
ej behövs kan ett Memorandum of Un
derstanding (MOU) skrivas där huvud
linjerna kan i stora drag uppmålas. Då 
det är frågan om Peace En forcement eller 
Peacemaking sker insatsen inte på basis 
av samtycke och någon SOFA eller 
MOU behövs ej, även om det underlättar 
att någon form av avtal slutits. 

Det skulle väsentligt underlätta vid 
alla typer av FN-operationer om det 
fanns ett RO E-system inom FN. l dagslä-
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get är det med stor sannolikhet NATO:s 
system som är mest praktiskt att begagna 
sig av. Att förhandla fram vilka alternativ 
som skall gälla riskerar att bli en långdra
gen process, och tid kan det förutsättas 
vara ont om då en Peacemaking- eller 
Peace Enforcement-operation skall ta sin 
början. Därför är ett förutbestämt system 
en bra bit på vägen. 

Bilaterala eller multilaterala 
insatser 
Denna företeelse är i Sverige förhållan
devis ny och tog på allvar sin början i och 
med minröjningsoperationerna i Balti
kum. I samband med dessa operationer 
uppdagades att RUFF inte särskilt väl 
täcker verksamheter av detta slag. Då 
den operativa ledningen bedrevs från 
högkvarteret och det ytterst är en poli
tisk vilja bakom, saknades i stor utsträck
ning kunskapen och förståelsen för be
hovet av ROE. De ROE som fartygen 
fått med sig har reglerat handlandet fram 
till annan stats territorium. Då fartygen 
väl befinner sig inom operationsområdet 
på annan stats territorium, har fartygen 
varit utlämnade till att uttolka MOU och 
i övrigt skapa sina egna ROE. Detta är 
inte en acceptabel fortsättning, då detta i 
värsta fall kan leda till diplomatiska för
vecklingar, inte bara med de baltiska sta
terna utan även med tredje part. 

Problemområden 
Det finns givetvis en uppsjö av problem
områden inom det avhandlade ämnet. 
Det kan röra sig om skillnader mellan 
nationell och internationell lag eller oli
ka tolkningar av dessa. Det kan också 
röra sig om avsaknaden av lagar eller det 
orimliga i att följa vissa till punkt och 
pricka. Detta avsnitt gör inte anspråk på 

att ta upp alla problemområden, kanske 
inte ens de viktigaste, men nedanstående 
områden utgör intressanta problem. 

Förbudszoner 
Under andra världskriget proklamerades 
olika typer av förbudszoner där fartygs
trafiken begränsades på ett eller annat 
sätt. Till exempel proklamerade Tyskland 
i början av 1940 en krigszon runt de brit
tiska öarna inom vilken de i princip be
drev det oinskränkta ubåtskriget. Denna 
zon kom med tiden att utvidgas till att 
gälla de allra flesta krigsskådeplatser. 
Inom zonen kunde även neutrala fartyg 
sänkas, då de betraktades som bidragan
de till de allierades krigsansträngningar. 
Detta var givetvis i strid med krigets la
gar och skyddet av neutrala . 

U n der Falklandskriget proklamerade 
britterna en Maritime Exclusion Zone 
(MEZ) med 200 distansminuters radie 
utifrån en punkt mitt på öarna. Argenti
nas svar på detta var en Total Exclusion 
Zone (TEZ) som sträckte sig 200 dis
tansminuter ut från såväl det argentinska 
fastlandet som själva Falk landsöarna. 
Britterna kom senare att ändra sin zon 
till en TEZ med samma utsträckning som 
tidigare. Då den brittiske amiralen 
Woodward hemställde hos amiralitetet 
om ett förtydligande om vad som egentli
gen gällde erhöll han den kortaste signa
len under hela kriget; TEZ. 

I denna TEZ proklamerades följande: 
TEZ gäller inte enbart argentinska örlogs
fartyg och understödsfartyg utan även alla 
andra fartyg, såväl örlogs- som handelsfar
tyg, som agerar till stöd för den olagliga ar
gentinska ockupationen av Fa/k/andsöar
na. Förbudszonen gäller också alla flyg
plan, såväl militära som civila, som agerar 
till stöd för den olagliga ockupationen. 
Alla fartyg och flygplan, såväl militära som 

civila, som upptäcks inom zonen utan till
stånd från det brittiska försvarsminist eriet 
kommer att betraktas som stödjande ocku
pationen och därför riskera att anfallas av 
brilliska styrkor7l 

Ä ven under Gulf-kriget 1990-91 eta
blerades liknande zoner. Det juridiska 
motivet till dessa zoner kan variera från 
självförsvar, kollektivt självförsvar till 
försvar av ett mandat (exempelvis FN
mandatet under Gulfkriget). Hur stora 
zoner som kan proklameras beror på i 
vilket syfte de proklameras samt vilka 
hot de förväntas skydda mot. Zonens 
storlek kopplat till hotet beror främst på 
vilka vapen och sensorer man själv och 
fienden disponerar samt vilken sårbarhet 
och skyddsförmåga som disponeras. 

Identifieringsproblematiken 
Med dagens långräckviddiga vapen och 
allt snabbare stridsförlopp, där vapnen 
dessutom blir alltmer sofistikerade, är 
det nästan orimligt att skapa zoner som 
tillgodoser den egna säkerheten. Reak
tionstiden från det att ett mål upptäcks 
till dess det bör bekämpas, blir ofta 
mycket kort, varför identifieringen av 
målet är ett stort problem. Det finns 
många sätt att identifiera ett mål på va
rav några är listade nedan: 
• Optiskt 
• Elektronisk signatur 
• Målfaktorer, uppträdande eller flight

plan korrelation 
• IK-svar eller annan transponderut

rustning 
• Uteslutningsmetod 

Detta är ett av de viktigaste områden 
att reglera ROE, då en missbedömning 
kan få förödande konsekvenser och or
saka enorm prestigeförlust för nationen. 
Exempel på detta är då britterna var 
nära att skjuta ned ett brasilianskt tra-
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fikflyg under Falklandskriget. Händel
sen utspelade sig den 22 april 1982 väl 
utanför den deklarerade zonen, när 
slagstyrkan var på väg sydvart. Ett ar
gentinskt spaningsplan av typ Boeing 
707 hade vid flera tillfällen skuggat styr
kan och brittiska Sea Harrier hade iden
tifierat den. Irritationen steg över att 
deras rörelser följdes av argentinarna 
och man fick tillåtelse från London att 
skjuta ned flyget. Då flyget ånyo dyker 
upp på radarskärmarna med kurs rakt 
emot styrkan, sker pålåsning med LV
robotsystemet Sea Dart, och man invän
tar att flyget skall komma inom det av
stånd som ROE medger bekämpning 
vid. En sista kontroll av planerade civil
flyg sker med negativ rapport som följd. 
Som en allra sista kontroll anmodar 
amiral Woodward stridsledningsperso
nalen att dra ut förlängningen på flygets 
kurs i båda riktningarna. Med endast 
tjugo sekunder kvar till avfyrning kon
stateras att kursen stämmer med flyg
ning mellan Durban till Rio de Janeiro 
och eld upphör beordras. Då jaktflyget 
från HMS lnvincible nådde fram till fly
get kunde det konstateras att det rörde 
sig om ett brasilianskt civilt trafikflyg 
med positionsljus och all kabinbelysning 
tänd. Hade flyget skjutits ned hade för
modligen kriget varit slut för britternas 
del och Falklandsöarna kunde mycket 
väl ha hetat Malvinerna72 • 

Samma "tur" som amiral Woodward 
hade inte Sovjetunionen, då man den l 
september 1983 sköt ned en koreansk 
Boeing 747 eller USA, då de sköt ned et t 
civilt passagerarflyg i Persiska viken. D et 
krävs ingen större inlevelseförmåga för 
att tänka sig konsekvenserna av att sätta 
en sjömålsrobot i ett passagerarfartyg 
med 2000 oskyldiga semesterfirare. Vad 
gäller identifikationsproblematiken finns 
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ytterligare en dimension , nämligen att sä
kerställa att även om man skjuter på rätt 
mål det inte finns ytterligare förbjudna 
mål inom riskområdet. 

Förebyggande anfall 
En omdebatterad fråga är huruvida ett 
förebyggande anfall kan anses vara själv
försvar. Artikel 51 i FN-stadgan som be
kräftar rätten till självförsvar kan i bok
stavlig mening inte ge stöd för detta. Det 
är emellertid orealistiskt att anse att en 
stat skall invänta den stund då fientliga 
styrkor invaderar utan att agera. Under 
sådana omständigheter gör dock staten 
klokt i att införskaffa en gedigen bevis
börda för att rättfärdiga sitt förebyggan
de anfall73

• Det mest kända fallet i mo
dern tid bör vara, då Israel anföll sina 
grannländer dagen innan de själva för
väntade sig att bli anfallna. 

Teknisk utveckling 
Ett ROE-system måste vara ett levande 
dokument, då den tekniska utvecklingen 
ständigt firar nya triumfer. Det krävs en re
gelomarbetning av utgivna dokument för 
att implementera nya vapensystem, senso
rer, säkerhetskrav eller ny taktik. Detta 
kan även vara tvunget av skäl som ändrad 
politisk inriktning nya uppdragstyper eller 
förhållanden gentemot tredje part. 

Definition av självförsvar 
Rätten till självförsvar är en sedvanerätt, 
men är även lagstiftad i FN stadgan74

• An
vändandet av våld för självförsvar skall 
inte förväxlas med användandet av våld 
för att lösa uppgiften. Självförsvar kan 
generellt indelas i följande kategorier: 
• Nationellt självförsvar: Syftar till 

skydd av nationen , dess militära en
heter, nationella tillgångar (t ex han-

delssjöfart) och dess invånare med 
deras tillgångar. Denna rätt kvarstår 
alltid, även under deltagande i inter
nationella insatser75

• 

• Enhetens självförsvar: Syftar till 
skydd av egen enhet som ibland även 
kan omfatta andra enheter från sam
ma nation då fartygen deltar i en in
ternationell insats. Gäller alltid76. 

• Kollektivt självförsvar: Syftar till 
skydd av ett sammansatt förband med 
allierade eller samverkande enheter. 
Nödställd enhet måste begära hjäl
pen , och det måste finnas en giltig an
ledning för den som bidrar med skyd
det för att det skall kunna anses vara 
legitimt. Flera organisationer har av
talat om ett kollektivt självförsvar, 
där en av de mer kända är NAT077

. 

• Mandatets självförsvar: Syftar till att 
skydda utpekade enheter, medbor
gare, fartyg, flyg, utrustning, territori
um eller egendom. Här krävs att 
mandatet tydligt talar om vad som 
skall innefattas i skyddat så att befäl
havaren över styrkan kan utfärda 
specifika ROE för de skilda objek
ten. Denna typ av sjä lvförsvar kom
mer sannolikt att förändras under 
operationens förlopp då förutsätt
ningarna förändras78 

Vid de två senare typerna av självför
svar är det av yttersta vikt att alla inblan
dade är tillfullo insatta i vad självför
svarsbegreppet innebär, men även vad 
det syftar till. 

Sammanfattning och 
slutsatser 
ROE handlar ytterst om en politisk vilja, 
som syftar till att nå politiska mål. Ambi
tionen kan vara att nå antingen avspän
ning, status quo eller eskalering. En stats 

intressen är i princip alltid egoistiska, även 
då det gäller insatser på stort avstånd från 
egen stats territorium. Det första hindret 
vid utformande av ROE är att omvandla 
den politiska viljan till ett mandat eller en 
doktrin varifrån handlingsregler kan ut
formas. Här krävs en förhållandevis hög 
grad av detaljrikedom, då ambitionerna 
ofta är vitt skilda när det gäller var, när 
och hur handlingsreglerna skall gälla. Gi
vetvis krävs skilda regler för insatser på 
eget territorium kontra hur att agera på 
annan stats territorium eller under delta
gande i en multinationell operation. Lika
så krävs vitt skilda regler beroende på vil
ket tillstånd staten befinner sig i. Fred, 
neutralitet och krig kräver var sina speci
fika regler. Det är vidare ett krav att de 
handlingsregler en nation utformar, har
monierar med internationella lagar, kon
ventioner och traktat. 

För svenskt vidkommande bedömer 
jag att skyddslagen, tillträdesförordning
en och IKFN-förordningen är tillfyllest 
vad avser agerande på eget territorium 
under fred och neutralitet. Viss uppdate
ring av dessa dokument kan komma att 
behövas med hänsyn till exempelvis andra 
staters deltagande i PFP-övningar på 
svenskt territorium. Den tekniska utveck
lingen kan också komma att kräva vissa 
omarbetningar. Vad gäller RUFF, finns ett 
antal nödvändiga förändringar som bör 
göras. Den bör bland annat göras betyd
ligt mera omfattande för att täcka in det 
vidare spektrum som våra fartyg l förband 
förväntas verka inom. Alternativen bör 
tydligare beskriva mot vem avsedd be
gränsning är tänkt och vad som gäller gen
temot övriga. Det bör också finnas alter
nativ som närmare täcker in deltagande i 
internationella operationer. Kort sagt bör 
RUFF vara en gigantisk meny av hand
lingsalternativ, där man kan välja alterna-
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tiv med regler som passar för just den 
verksamhet som skall bedrivas. 

Ett större problem är många gånger 
att få beslutsfattare att tilldela de hand
lingsregler som krävs för att lösa tilldelad 
uppgift med avsedd risktagning. Systemet 
med att chef till sjöss hemställer om ytter
ligare ROE för att lösa uppgiften kräver 
en mycket snabb handläggning på besluts
fattande nivå. Erfarenheter från flera öv
ningstillfällen visar att detta som regel all
tid tar för lång tid. Chef till sjöss har då att 
välja på att antingen inte lösa uppgiften 
eller att lösa den med en större risktag
ning än vad som anbefallts. En grundför
utsättning för att snabba beslut skall kun
na fattas på juridisk basis är att den be
slutsfattande nivån har en folkrättslig 
handläggare eller personal med motsva
rande kompetens. l många avseenden 
saknas dessutom en marin doktrin som 
reglerar vilka lagar, avtal och förordning
ar som skall följas i olika skeenden. Här 
skulle det exempelvis framgå om ett ör
logsfartyg som själv sänkt ett annat fartyg 
är den som skall initiera en räddningsope
ration, och själv delta, vilket man är skyl
dig till enligt den svenska sjölagen. 

Det är en stor fördel om RUFF och/ 
eller andra svenska ROE-system är jäm
förbara med dess internationella motsva
righeter. Utarbetandet av ett ROE-sys
tem för FN skulle lösa många knutar 
inom dess verksamhetsområde. Inom 
NATO finns befintliga system som 
skräddarsys för varje typ av operation. 
Det utkast till UFM som är tänkt att gäl
la vid PFP-operationer anser jag vara det 
bästa jag sett inom detta område. Den 
avhandlar hela ROE-problematiken på 
ett lättfattligt och överskådligt sätt även 
om man inom PFP löser uppgifter som 
ibland synes väl stora för svenskt vid
kommande. Publikationen avhandlar till 
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mesta delen principer och tabellerna 
med handlingsalternativ kommer att utö
kas i den slutliga utgåvan. Slutligen vill 
jag påstå att detta är ett stort och kom
plext område, där jag som juridisk lek
man endast har skrapat på ytan. Det 
framstår dock med all önskvärd tydlighet 
att detta eftersatta område måste priori
teras för att ett misstag inom detta områ
de inte skall begås av enskild fartygschef. 
Ett enda litet misstag grundat på ett be
slut som fattats på någon sekund, kan ra
sera många års kompetent och professio
nellt arbete. 
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Kartläggning av Sveriges möjligheter till ingripande 
med tvångsmedel vid civila/militära incidenter på 
internationellt vatten 

l gråzonen mellan civila och militära hot kan Sverige komma att stå inför en situation 
som innebär "icke-konventionell krigföring". Ju otydligare gränsen är mellan fred, 
kris och krig, desto tydligare regelverk behövs. Inte minst gäller detta marina situatio
ner i vårt närområde_ Men räcker de regelverk, t. ex. /K FN-förordningen, som vi har i 
dag? IKFN omarbetades under det kalla kriget och har inte uppdaterats tillräckligt 
sedan dess. Förordningen avser till största delen händelser som utspelas på svenskt ter
ritorium och våldshandlingar som involverar svenska eller utländska statsfartyg_ 

Fall som inte täcks in av I KFN är t. ex. 
vå ld mot tredje part av utländskt statsfar
tyg eller våldshandlingar från icke-krig
förande part mot svenskt fartyg på inter
nationellt vatten. IKFN fokuserar på 
våldshandling mot svenskt territorium 
och mot svenska fartyg från krigförande 
part. Konflikter som inte avser krigföran
de parter eller utspelas på internationellt 
vatten och inte riktar sig mot Sverige 
täcks således inte av nuvarande lagst ift
ning. Hur skulle en incident i Östersjön, 
där t.ex. ett ryskt statsfartyg skjuter mot 
en estländsk passagerarfärja och där ett 
svenskt örlogsfartyg råkar befinna sig i 
närheten, hanteras? På vilket sätt skulle 
Sverige kunna skydda det estniska farty
get? Här skulle det behövas en svensk 

grundsyn som klarlade vad som rättsligt 
är acceptabelt för att skydda medborgare 
på icke-svensk-flaggat fartyg. Självför
svarsrätten enligt FN-stadgans artikel 51 
berörs självfallet inte. 

Under de drygt tio år som gått sedan 
det kalla krigets slut, har den säkerhets
politiska situationsbilden i Europa radi
kalt förändrats. Den tidigare relativt för
utsägbara bipolära världen har ersatts av 
unipolaritet, med USA som enda kvarva
rande supermakt. Både geografiska och 
politiska gränser har suddats ut. Vi har 
fått inomstatliga konflikter i stället för 
krig mellan stater. Följden har blivit en 
ökad instabilitet i världen, också i Euro
pa. Antalet krishärdar har ökat. Gränsen 
mellan civila och militära kriser har blivit 
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mer flytande. Den annorlunda och bre
dare hotbilden kräver nya lösningar och 
större flexibilitet. l dag går försvars- och 
säkerhetspolitiken hand i hand. Vi står 
inför nya hot med andra aktörer än sta
ter, kriminalitet av olika slag, människo
handel , flyktingsmuggling och terrorism 
för att nämna några. Sverige med sin 
långa kustlinje har en given roll som ma
rin nation och också ett folkrättsligt an
svar att övervaka t. ex miljön, oljeplatt
formar, fiske och andra naturresurser. 

Hornblower redivivus -
några scenarier 
Med nedanstående fiktiva och verkliga 
exempel som utspelas på internationellt 
vatten, vill jag peka på problemen med 
nuvarande regelverk samt behovet av 
tydliga Rules of Engagement (ROE) el
ler insatsregler som skulle kunna under
lätta hanterandel av situationerna. 

Scenario 1- Pengar framför allt 
Sommaren 20XX har Sverige anlitat ett 
utländskt rederi för hemtransport av mi
litär materiel från Kosovo. Fartyget, som 
är maltesiskflaggat och med rysk kapten , 
stävar mot Östersjön och Stockholm. När 
fartyget kommer in i "Grytan" , anropar 
den ryske kaptenen Stockholm och med
delar att han inte är nöjd med ersättning
en. Han kräver mer betalt. Om han inte 
får som han vill skall han ta några svens
ka soldater ombord som gisslan, beslagta 
materielen för att sälja den i Ryssland 
och gå till Kaliningrad. 

Vad gör Sverige i detta läge? 

Scenario 2- EEZ 
Ryska statsfartyg har under ett par veck
or på sommaren 20XX genomfört under
sökningar i stor skala i den svenska eko-
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nomiska zonen nära Gotland. Det är 
oklart om det är frågan om sjömätning 
eller geologiska undersökningar. Från 
rysk sida hävdas att man genomför sjö
mätning. Kustbevakningen är av mening
en att verksamheten tyder på geologiska 
undersökningar och har rapporterat 
verksamheten. 

Försvarsmakten genomför en vecka 
senare en föranmäld marinövning i om
rådet. D en ryska verksamheten pågår 
alltjämt och omöjliggör ett antal viktiga 
moment i övningen. 
l. Hur agerar Sverige i denna situation? 
2. Vilka beslutsnivåer gäller här? 
3. Hur tolkar Sverige UNCLOS? 

Scenario 3 - Multinationell 
styrka på röjning 
En minröjningsoperation i EU-regi på
går utanför Rigabukten, med deltagare 
från de baltiska och nordiska länderna 
samt Storbritannien och Tyskland. Ett 
mindre, oidentifierat fartyg närmar sig 
med hög fart. Det sänder nödanrop till 
de deltagande fartygen i minröjnings
operationen, hävdar att personerna om
bord är flyktingar och förföljda av ryska 
fartyg. De vill komma ombord på det 
svenska fartyget för att kunna söka asyl i 
Sverige. En rysk jagare av Sovremennij
klass låter meddela att det är förrymda 
kriminella på fartyget , och skjuter skarpt 
mot det. 
l. Den multinationella styrkan har ge

mensamma ROE, men också egna 
nationella ROE. Olika uppfattningar 
råder om situationen och hur man 
skall lösa den. Sverige har inga egna 
ROE. 

2. Vilket nationellt regelverk gäller här 
för Sverige? 

3. Skall Sverige hävda sitt nationella re
gelverk eller "anpassa sig" till en lös-

ning som kanske går tvärs emot 
svensk lagstiftning? 

Scenario 4 - Kapten Krok slår 
till 
HMS Carlskrona befinner sig på långre
sa våren 20XX. Fartyget är på fritt hav i 
Indiska Oceanen på väg hem från Au
stralien. Fartygschefen har innan avresan 
orienterats om risk för pirater i området, 
men har inte erhållit några ROE. Kapa
de patrullbåtar skall ha attackerat ett an
tal handelsfartyg och dödat besättnings
medlemmar. 

Plötsligt får HMS Carlskrona ett nöd
anrop från ett colombianskt handelsfar
tyg. Man säger sig vara utsatt för beskjut
ning från ett mindre oidentifierat örlogs
fartyg. Carlskrona beger sig snabbt mot 
den angivna platsen. Väl där ser hon vad 
som identifieras som en patrullbåt jämsi
des med det colombianska fartyget och 
som skjuter mot bryggan. 
l. Har Carlskrona rättsligt stöd för ett 

ingripande? 
2. Får de värnpliktiga ombord sättas in 

vid en eventuell konfrontation? 

Scenario 5 - Vila i frid 
Korvetten Visby på väg hem från ett flott
besök i Finland passerar den plats där 
passagerarfärjan Estonia sjönk. Ombord 
fartyget noteras att undervattensaktivitet 
pågår vid Estonias vrak. (Några ameri 
kanska vrakdykare har hyrt miniubåtar av 
ett ryskt företag och försöker ta sig in i 
vraket för att plundra det på eventuella 
värdesaker. USA har inte skrivit på 
överenskommelsen om gravfrid.) Det är 
tekniskt möjligt att skydda Estonia, men 
inget regelverk skyddar vraket. Det svens
ka fartyget har inga ROE för denna situa
tion, men vill försäkra sig om att verksam-

beten upphör. Man dokumenterar genom 
fotografering, skjuter varningsskott , för
söker bringa upp farkosterna till ytan, 
men förgäves. 
l. Vad kan Sverige därutöver göra? 
2. Har det svenska fartyget stöd i 

svenskt regelverk för att skjuta var
ningsskott? 

Scenario 6 - Orion 
Det svenska spaningsfartyget Orion be
finner sig på internationellt vatten i 
Gdanskbukten, nära Kaliningrad. Hon 
följer ryska provskjutningar med sjöro
botar. Ryssarna beordrar plötsligt Orion 
att ge sig iväg från området. FC meddelar 
att Orion är på internationellt vatten och 
har rätt att vara där. Ryssarna svarar med 
att manövrera närmare och skjuta var
ningsskott framför bogen på Orion. Det 
är oklart om det är en avsiktlig provoka
tion eller om något annat ligger bakom 
handlingen. Orion har inte fått några 
handlingsregler. 
l. Är IKFN, 50 §, tillämplig i just detta 

fall? 

Verkligheten överträffar 
dikten 
Nedanstående exempel har alla inträffat 
i verkligheten. De har tagits med för att 
illustrera flexibiliteten i våldsanvänd
ningen som lösning av problemen i res
pektive fall. Man kan diskutera om mins
ta nödvändiga våld gäller i samtliga fall 
och vilka eventuella begränsningar ROE 
ålade fartygscheferna . Tolkningen av 
våldsanvändning i självförsvar är i ett par 
fall generös. 

På internationellt vatten: 
l . I oktober 1985 kapades ett italienskt 
kryssningsfartyg, Achille Laura, i Medel-
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havet av en palestinsk terroristgrupp, 
varvid passagerarna togs som gisslan. 
Terroristerna hotade att avrätta gisslan 
om inte Israel släppte palestinska fångar 
från israeliska fängelser. Egyptens reger
ing ingick ett avtal med terroristerna som 
i korthet gick ut på att de skulle överläm
na sig till de egyptiska myndigheterna. 
Kaparna lämnade fartyget i Port Said. 
Fartygets befälhavare meddelade italien
ska myndigheter att en amerikansk med
borgare dödats av kaparna. Enligt inter
nationell rätt borde terroristerna anting
en lagförts i Egypten eller utlämnats till 
USA. Egypten värnade emellertid om 
kontakterna med PLO och lät flyga ter
roristerna till Tunis, där planet dock inte 
fick landningstillstånd. Amerikanskt 
stridsflyg från USS Saratoga gick upp 
och tvingade det egyptiska planet att fly
ga med till Nato:s bas på Sicilien. Italien
ska so ldater hindrade amerikanarna att 
föra över terroristerna till ett ameri
kanskt transportplan. Slutet blev att 
dessa lagfördes i Italien. 

Händelsen som involverade tre län
ders regeringar, visar på en rad folkrätts
liga problemställningar som t.ex. rätten 
att ta saken i egna händer, repressaliein
strumentet, där USA bröt mot folkrät
ten. Den av USA genomförda flygkap
ningen innefattade hot om våld som en
ligt FN-stadgan inte kan räknas till re
pressalier. Här löstes alltså situationen 
med hjälp av kanonbåtsdiplomati. 

2. En annan händelse som också ut
spelades i Medelhavet på 1980-talet var 
ett rykte om att Hisbollah i Libanon 
hade hotat att anfalla slagskeppet USS 
lowa med lätta plan. När två lätta flyg
plan närmade sig fartyget, gällde det för 
fartygschefen att snabbt bedöma om hot 
förelåg eller ej, att begära identifiering. 
När inget svar kom, gällde det att avgöra 
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om planen hört, inte hört eller inte ville 
höra meddelandet. Det ledde till var
ningsskott. 

I detta fall var det två flygplan med 
CNN-fotografer. 

3. l januari 1989 var en amerikansk 
hangarfartygsgrupp på övning i interna
tionellt vatten (enligt USA) utanför 
Sidrabukten vid Libyen. Libyerna hävda
de att det var libyskt område. En tidigare 
konfrontation mellan USA och Libyen 
1989 hade lett till två nedskjutna libyska 
MIG-plan. Två fartyg närmade sig efter 
detta i hög fart hangarfartyget. Enligt un
derrättelser hade ingen libysk aktivitet 
inrapporterats och en kontroll visade att 
ingen fientlig aktivitet pågick. Trots det 
var amerikanarna ytterst nära att skjuta 
mot fartygen. En dubbelkontroll rädda
de två handelsfartyg från amerikansk at
tack. Sensmoral: Ju högre spänningskur
va,ju tydligare ROE behövs. 

4. Under Iran-Irak-konflikten när 
USA eskorterade kuwaitska fartyg fram 
och tillbaka, sköt USS Vincennes ner ett 
iranskt trafikflygplan med 180 passagera
re på pilgrimsresa till Mecka. USA gjor
de gällande att planet hade samma kod 
och profil som en iransk F14 samt att av
gångstiden inte stämde med civilflygets 
avgångar. Dock hade man, en ligt uppgift , 
missat tidsskillnaden på l timme 40 mi
nuter från Nato:s standardtid! Detta är 
bara en förklaring. Det finns säkert and
ra också. 

5. Sommaren 2000 sku ll e Kanada 
transportera hem militär utrustning från 
den fredsbevarande operationen i Bos
nien. Man anlitade ett ukrainskflaggat 
transportfartyg. Ute på Atlanten medde
lade befälhavaren att han ville ha mer 
betalt, annars skulle han inte gå till hamn. 
Förhandlingar via radio blev resultatlösa 
och det hela ledde till att kanadensisk 

militär sattes in. Fartyget bordades med 
hjälp av fregatter och en helikopter. 

På svenskt territorium 
Dessa båda exempel utspelas på svenskt 
territorium. De har tagits med för att 
peka på svårigheten att med hjälp av 
IKFN välja lämplig åtgärd för att för
hindra lagbrott. Listan på incidenter till 
sjöss och i luften där befälhavarens 
"goda omdöme" avgör insatsen , kan gö
ras lång. Ett regelverk med en mer nyan
serad insatsstege skulle möjligen under
lättat beslut om rätt åtgärd i det senare 
fallet. 

l. Jagaren Södermanland befann sig 
för ett antal år sedan utanför Karlshamn. 
Ett norskt, civilt fartyg som belagts med 
kvarstad, smet från tullen som inte lycka
des preja fartyget. Södermanland som 
sett händelsen på avstånd , konstaterade 
att lagbrott begåtts på svenskt territori
um, lade sig i vägen och sköt varnings
skott mot det norska fartyget. Smitning 
från svensk myndighet på svenskt terri
torium gav rätt att förfölja fartyget. 

2 .En fartygschef ombord på ett ör
logsfartyg utanför Göteborg, fick order 
att ingripa mot ett civilt fartyg som utlöp
te Göteborgs hamn, utan att veta hur det 
såg ut. Han upptäckte en svart farkost i 
dåligt skick och utan nationalitetsbeteck
ning. Han lade sig sida vid sida och kalla
de på kaptenen. Så småningom uppenba
rade sig denne och hissade motvilligt en 
trasig dansk flagga. Enligt regelboken 
hade fartygschefen kunnat skjuta prej-

skott, vilket hade varit väl drastiskt i den
na situation. 

En fartygschef kan självfallet aldrig 
lastas för att ha följt regelboken. 

Sintsatser 
Denna kartläggning har syftat till att be
lysa marina situationer som Sverige skul
le kunna ställas inför på internationellt 
vatten, främst i Östersjöområdet För
svarsmakten har ju till uppgift att skydda 
svenska fartyg på internationellt vatten. 
Som exemplen i texten visat, verkar det 
finnas ett behov att komplettera nuva
rande lagstiftning med insatsregler för 
sådana situationer som i dag inte är med
tagna i IKFN. Tidsintervallet från händel
se till handling är ofta extremt kort. Där
för är det viktigt att ha tydliga insatsreg
ler. 

Slutsatsen blir därför att nuvarande 
regelverk behöver kompletteras så att 
det kommer att finnas utarbetade och 
politiskt förankrade insatsregler anpas
sade till det vidgade uppgiftsspektrat 
som belysts här. Därutöver borde på sikt 
möjligheterna till nationell civil-militär 
samverkan till sjöss utredas. 

Hela rapporten finns att beställa på 
FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). 

Artikeln utgör ett sammandrag av förfat
tarens rapport med samma rubrik som 
denna artikel. Rapporten är utgiven av 
FOI med beteckningen FOI-D-0012-SE, 
april2001 . 
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Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Riksdagen beslutar om Försvarshögskolans fortsatta 
utveckling 

Efter granskning av verksamheten vid Försvarshögskolan föreslog Riksdagens re
visorer ett antal åtgärder som borde vidtas för att effektivisera verksamheten. Bl.a. 
skulle Försvarsmakten få i uppdrag att utveckla metoder för att följa upp och ut
värdera den utbildning och forskning som beställs från Försvarshögskolan samt till
sammans med Överstyrelsen för Civil Beredskap undersöka om det för en bestämd 
utbildning finns andra utbildningssamordnare än Försvarshögskolan. Ett annat förslag 
var att skolan borde upprätta en handlingsplan med mål att nå ut till fler beställare 
samt redovisa resultat och måluppfyllelse i förhållande till beställarnas krav. Vidare 
ansågs att Försvarshögskolans utbildningar skall bedömas av någon utomstående. Re
visorerna föreslog mot denna bakgrund att Högskoleverket skulle utöva tillsyn över 
Försvarshögskolans utbildningar. Riksdagens revisorer föreslog att skolan borde ges 
en styrelse med fullt ansvar för verksamheten. Vare sig beställarna eller försvarsdepar
tementet borde vara representerade i styrelsen. Vidare borde Försvarshögskolan ges i 
uppdrag att analysera vilka styr- och finansieringsformer som är lämpligast utifrån att 
skolan blir ett akademiskt lärosäte. Vid behandlingen av skrivelsen i Försvarsutskottet 
konstaterade ett enigt utskott att (sammanfattande referat) : 
* den dominerande uppgiften är att vidareutbilda Försvarsmaktens officerare så att 

Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation kan bemannas, 
* riksdagen inte nu behöver ta något initiativ till en uppföljning och utvärdering av 

den utbildning och forskning som Försvarsmakten beställer, 
* det är lämpligt att Försvarsmakten och Överstyrelsen för Civil Beredskap vid vissa 

tillfällen redovisar en analys av den utbildning och forskning som Försvarshögsko
lan genomfört på dessa myndigheters uppdrag, 

* regeringen bör inte uppdra åt Försvarshögskolan att aktivt öka sina ansträng
ningar att söka sig till intressenter vare sig i Sverige eller i andra länder, 

* det kan vara lämpligt med en översyn av styrelsens ställning och sammansättning 
men var inte nu berett att ta ställning till om styrelsen bör ha det ansvar och den 
sammansättning som revisorernas föreslår, 

* det ligger inte i totalförsvarets intresse att nu ge Försvarshögskolan ställning som 
statlig högskola, underställd högskolelagen och högskoleförordningen , 

* det kan vara motiverat med en översyn av styr- och finansieringsformerna dock ej 
med det uttalade syftet att Försvarshögskolan skall bli ett akademiskt lärosäte 
samt 

* om Försvarshögskolan skulle ges rätt att utfärda vissa examina enligt högsko
leförordningen, är det naturligt att den därav berörda utbildningen ställs under till
syn av Högskoleverket 
Den strävan som Försvarshögskolan har att utveckla undervisningen kräver bl.a. 
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att ämnet krigskonst kan bli ett forskningsområde jämställt med andra forsknings
områden vid universitet och lärosäten. Utskottet ställningstagande kan vid en första 
anblick upplevas som en negativ inställning till den nuvarande utvecklingen av forsk
ning och utbildning vid Försvarshögskolan. Att så inte är fallet betonades av ordföran
den i Försvarsutskottet i samband med Riksdagens behandling av utskottets betän
kande. Anförandet ~ ingen annan mening anfördes i kammaren ~ utgör utskottets 
sammanfattande syn på utbildningen av officerare men också den utveckling av forsk 
ning och utbildning som genomförs vid Försvarshögskolan. 

Korresponderande ledamoten 
HENRIK LANDERHOLM 

Riksdagens beslut avseende riksdagens revisorers 
skrivelse om Försvarshögskolan (FHS) 
Anförande av Försvarsutskottets ordförande i riksdagens kammare 5 april2001 

Försvarshögskolans verksamhet och framtid behandlas idag av Riksdagen med anled
ning en ganska omfattande rapport från Riksdagens revisorer. Dessa kritiserar i rap
porten såväl FHS som den främste avnämaren ~ Försvarsmakten~ och förordar bland 
annat en översyn av styr- och finansieringsformer i syfte att uppnå status som "akade
miskt lärosäte" . 

Försvarshögskolans utveckling har sedan mitten av 90-talet varit snabb. Efter det 
att Militärhögskolan bröts ur Försvarsmakten i och med LEMO-reformen 1994 och 
det gamla FHS inlemmande i den nya Försvarshögskolan några år senare, föddes en 
helt nya skola med en successivt utvecklad ny inriktning. 

Bärande i förändringsarbetet har det stundom något metafysiska~ men i grunden 
vällovliga ~ akademiseringsbegreppet varit. En och annan har i debatten framfört 
tveksamhet till den process som pågår. Behöver officerare verkligen högre utbildning 
likställd med civila akademiker? Är det inte något helt annat att vara civilingenjör och 
läkare än bataljons- och fartygschef? Underliggande finns ibland en kulturellt och so
cialt betingad föreställning om Försvarsmakten och dess officerare som något främ
mande från samhällskroppen i övrigt. Jag menar att detta är ett helt felaktigt synsätt. 
Försvaret behöver officerare med högre utbildning av samma snitt och status som kva
lificerade civila befattningshavare. Officerare är faktiskt ingenting katten släpat in 
från kaserngårdarna till den akademiska bildningens fina salonger. 

Och varför behövs då en kvalificerad officersutbildning? Och varför är det viktigt 
att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt i utbildningen? Det av
görande motivet är att krig är svårt~ ja t.o.m. ohyggligt svårt. Försvarsmaktens fyra 
huvuduppgifter ställer stora och nya krav på framtidens officerare~ deras ledarskap, 
taktiska, operativa och strategiska tänkande och deras tekniska förståelse. För att ut
veckla detta tänkande~ och därmed också försvarets förmåga på sikt~ krävs ett ve-
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tenskapligt synsätt på problemlösning d v s förmåga att skapa också ny kunskap och 

därmed föra organisationen framåt såväl metodiskt som i sak. 
Med detta sagt vill jag ändå poängtera Försvarshögskolans kärna och " raison 

d'etre"; nämligen att utbilda krigsmän till förmän på mellan- och högre nivåer. Krigs

konst och krigsvetenskap låter sig förvisso och måste t.o.m. studeras teoretiskt - efter

som det praktiska krigets erfarenheter lyckligtvis inte är de flesta förunnade att vinna. 

Men krigskonsten byggs också av skickliga hantverkare som på olika nivåer förmår 

utöva att mer direkt ledarskap och behärska befintliga system intill perfektion. I strä

van efter lagerkransarnas höjder, får vi inte till åta oss att ek lövens stundom prosaiska 

rea liteter glöms bort. 
Men motsättningen mellan lagerkrans och eklöv är i grunden konstlad. Akademi

seringen - hur metafysisk den än kan tyckas - står inte mot "krigarens lovliga gär

ning". Tvärtom är den kvalitetshöjning och det kvalitetsfokus som präglar dagens FHS 

en nödvändighet. Jag vill alltså understryka att det enligt min mening inte finns någon 

motsättning mellan till exempel examensrätt och forskning å ena sidan och den helt 

centrala rollen att utbilda högre officerare för krigets krav. Utbildning av krigsmän 

och av krigsvetenskapsmän är två sidor av samma mynt. Det ena förutsätter det andra. 

Försvarsmaktens dimensionerande uppgift- förmågan till väpnade striden- grundad 

på krigets krav står i centrum för båda. 
Försvarshögskolans positiva utveckling bör enligt försvarsutskottets mening gå vi

dare. I detta sammanhang har det varit svårt för utskottet att i sitt yttrande över revi

sorernas förslag förbigå den centrala och aktuella frågan om examensrätt Jag vill i det 

sammanhanget poängtera det utskottet pekat på vad gäller de fördelar, inte minst ur 

kvalitetssäkringssyn punkt, som det skulle innebära att FHS ges denna rätt. 

Enligt min mening vore examensrätt för FHS ett steg i rätt riktning. Men det är, 

som utskottet också påpekar, ingen riksdagsfråga. Examensrätten kräver dessutom en 

hel del förändringar för att kunna realiseras - och dessutom en rejäl dos politisk vilja 

och mod. Revirbevarare av mer byråkratiskt snitt kommer alltid att kunna finna på 

motargument. FHS mål om examensrätt kan ytterst bara uppnås genom att docenten 

von Sydow övertygar licentiaten Östros om det kloka och önskvärda i att särreglera 

Försvarshögskolans verksamhet på ett sådant sätt att examensrätt möjliggörs. För nå

gon statlig högskola i enlighet med definitionerna i högskolelagen bör inte FHS bli 

enligt försvarsutskottets mening. Det vore att sätta tvångströja på skolan och till del 

stå i direkt motsats till skolans syfte. 
Men på de flesta områden är en utveckling i riktning mot högskolelagens anda och 

mening fullt önskvärd och möjlig. Ett exempel är den akademiska världens livsluft 

den fria forskningen som enligt utskottet bör ges ett större utrymme vid FHS. För egen 

del skulle jag också se positivt på en större fri kvot av direktantagna studenter som på 

så sätt kan få del av den unika kunskap som Försvarshögskolan härbärgerar. 

Frågan om examensrätten bör emellertid enligt utskottets mening bara vara ett av 

ingångsvärdena i den översyn av styr- och finansieringsformerna som utskottet avkrä

ver regeringen. Den avgörande frågan i en sådan översyn bör vara om de nuvarande 

formerna- tillkomna genom LEMO-reformen - tillgodoser statsmakternas behov av 

styrning av verksamheten. Många myndigheter på försvarsdepartementets område 
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har sedan LEM Os genomförande blivit alltmer av "sj älvgenererande stiftelseliknande 

organisationer" som efter fullgjort värv skickar faktura till beställarna som sin tur har 

att betala för kalaset. Om detta förhållningssätt leder till maximal statsnytta för skat

tebetalarnas surt förvärvade slantar är en den centrala frågan för en översyn av styr
och finansieringsformerna på hela försvarsområdet. 

Försvarsutskottets betänkande är enligt min mening ytterligare ett- om än litet 

steg i den utveckling mot en kvalificerad och kvalitetssäkrad utbildning- och forsk

ning - i krigskonst som vårt land och dess försvar så väl behöver. 
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Ledamoten 
CHRISTER FREDHOLM 

Kommendörkapten Christer Fredholm, som närmast före 
sin pensionsavgång 1987 var chefför Malmö marina 
bevakningsområde, driver och förvaltar lUtmera 
familjegården Marielund utanför Karlskrona 

Linjeskeppet Prinsessan Sophia Albertinas förlisning 
vid Texel den 20 augusti 1 781 

När jag en dag förra året satt och bläddrade i amiral Carl Tersmedens kända 
memoarer från 1700-talet upptäckte jag något intressant som jag tidigare aldrig 
hört talas om. På sidan 183 i del V berättar Tersmeden om ett besök på Afvelsgärde 
den 26 augusti 1781 då han tillsammans med sin hustru och generalamiralen Henrik 
Trolie var inbjuden på middag hos kommerserådet Jonas Krook. Det var tydligen en 
rejäl fest för gästerna välkomnades med musik och skålar saluterades med "16 skott 
ur 16 lödiga kanoner". Under kvällen kom posten och detta förändrade på ett 
ögonblick hela stämningen. Kammarrådet G. D. Broorne bad Tersmeden följa med 
honom ut i trädgården och där berättade Broorne att linjeskeppet Prinsessan Sophia 
Albertina "genom en hiskelig storm stött på holländska vallen och andra dagen 
alldeles af stormen sönderslagits". Samtliga officerare däribland fartygschefen 
överstelöjtnant Johan Gustaf Malmskiöld hade omkommit. Malmskiöld var bror 
till Tersmedens hustru och sålunda svåger till amiralen. Ingenting nämns i boken om 
den övriga besättningens öde. Men eftersom det rörde sig om ett linjeskepp borde 
besättningens storlek ha uppgått till4-500 personer. 

De flesta marinhistoriskt intresserade kän
ner väl till korvetten Carlskronas förlisning 
utanför Kuba den 30 april1846, då 114 be
sättningsmän omkom och blott 17 rädda
des. Men Prinsessan Sophia AJbertinas för
lisning var för mig okänd. I praktbandet 
Svenska Flottans Historia, utgiven på AU
hems förlag i Malmö 1945, återfann jag 
emellertid en kort notis, som angav att far
tyget 1781 förlist utanför den holländska 
kusten och att av fartygets besättning på 
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450 man, 419 omkommit däribland samtli
ga officerare och underofficerare utom en 
lärstyrman. Jag letade sedan i Karlskrona 
stads historia. Där måste ju stå något. Far
tyget hade ju utgått från Karlskrona och en 
stor del av besättningen måste ha kommit 
därifrån. Men där stod ingenting. I Karls
kronavarvets historia del l fanns fartyget 
omnämnt. Efter några korta data står i sista 
meningen: "Förolyckad 20-21/8 1781 vid 
Texei,Holland". 

Linjeskeppet Prinsessan Sophia Albertina. Ritning av G. Sheldon 1759, Sjöhistoriska 
Museet. Foto: Johan Johnson 

Jag vände mig nu till Marinmuseet 
men ingen kände till något om katastro
fen. Vid ett besök på museets arkiv fick 
jag emellertid napp. I en av framlidne in
genjören Arne Myllenberg uppgjord för
teckning över från varvet i Karlskrona 
levererade fartyg, återfanns linjeskeppet 
Sophia Albertina. Efter en kort beskriv
ning av fartyget står bl a: "Stötte på 
grund i storm och tjocka den 20 augusti 
1781 vid Haak på holländska kusten un
der utövande av handelsskydd. Av be
sättningen på 450 man omkom 419, däri
bland samtliga officerare." Äntligen hade 
efterforskningarna givit ett konkret re
sultat och bekräftat att Sofia Albertinas 
förlisning var en katastrof vars omfatt
ning vida översteg den tidigare nämnda 
utanför Kuba 1846. Forskningar i Krigs
arkivet och i äldre litteratur gav ytterli
gare fakta om katastrofen och dessa till
sammans utgör grunden för den fortsatta 
berättelsen om fartyget och dess tragiska 
öde. 

Fakta om fartyget 
Linjeskeppet Prinsessan Sophia Albert
irra stapelsattes i Karlskrona den 12 fe-

bruari 1760 och sjösattes den 6 december 
1764. Byggmästare var den kände 
skeppsbyggaren Gilbert Sheldon, son till 
Charles Sheldon. Fartyget var 48 meter 
långt, 12.6 meter brett och hade ett djup
gående på 6.4 meter. Bestyckningen ut
gjordes av 60 kanoner, varav 24 st 24-
pundiga, 24 st 12-pundiga och 12 st 6-
pundiga. Besättn ingsstyrkan uppgick till 
450 man. Fartyget ansågs vara ett bra 
skepp med goda segl ingsegenska per. Det 
var väl inrett och utnyttjades emellanåt 
för kungliga personers färder. 1770 över
fördes prins Heinrich av Preussen från 
Tyskland till Karlskrona och ett år senare 
förde linjeskeppet Sveriges nye konung, 
Gustaf III över Östersjön sedan han 
hemkallats från Paris efter faderns bort
gång. 

Sommaren 1779 ingick fartyget i den 
första neutralitetseskadern tillsammans 
med ytterligare fem linjeskepp och sex 
fregatter. Eskadern skulle uppehålla sig i 
Nordsjön och garantera den svenska 
handelns säkerhet. Därjämte var expedi
tionens ändamål att bereda befäl och 
"gemenskap" övning i sjömanskap och 
krigstjänst samt att pröva ett nytt sjöreg-
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lemente. Slutligen skulle de nya linje
skeppens egenskaper noga utrönas. 
Även sommaren 1780 utsändes en neu
tralitetseskader bestående av fyra linje
skepp och fem fregatter däribland Prin
sessan Sophia Albertina. Eskadern skulle 
kryssa mellan Lindesnäs, Jutland och 
Doggers bankar. På grund av hårda 
nordvästliga vindar kom man emellertid 
ej så långt och i oktober återvände eska
dern till Karlskrona. 

1781 års neutralitetseskader 
1781 befann sig England och Holland i 
krig. Allvarliga övergrepp mot sjöfarten i 
de västeuropeiska farvattnen var van liga 
och kaperiet tilltog ute på de öppna ha
ven. I Sverige beordrade Kungl. Maj:t ge
neralamiralen Trolie i Karlskrona att vid
taga kraftfulla åtgärder för att skydda 
handel och sjöfart. För att lösa dessa 
uppgifter skulle en neutralitetseskader 
uppsättas på nytt. Till eskaderchef utsågs 
konteramiral Carl Gustaf Grubbe. Av 
hans instruktion framgick att han med a ll 
skyndsamhet skulle intaga position i 
Nordsjön för skydd av svensk handel. 
Linjeskepp skulle avdelas för skydd av 
konvojer från Öresund till Kap Finisterre 
och Medelhavet. 

l början av juni låg den stora eska
dern på Karlskrona redd färdig att avseg
la. l eskadern som hade en sammanl agd 
besättningsstyrka på 5500 man , ingick tio 
linjeskepp och två fregatter, bland de 
förstnämnda linjeskeppet Sophia Albert
ina under befäl av överstelöjtnanten Jo
han G ustaf Malmskiöld. Överstelöjtnant 
Malmskiöld var född i Karl skrona den 14 
augusti 1739. Redan vid tio års ålder sök
te han tjänst vid örlogsflottan. År 1755 
utnämndes han till extra ordinarie löjt
nant och tjänstgjorde samma år på linje
skeppet Södermanland på hennes 
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expedition till Medelhavet. Mellan åren 
1756 och 1762 tjänstgjorde Malmskiöld i 
den franska örlogsflottan. 1765 utnämn
des han till kaptenlöjtnant, 1771 till kap
ten , 1773 till major och 1779 till överste
löjtnant. 1772 tilldelades han svärdsor
den. Efter ett år som fartygschef på linje
skeppet Drottning Sophia Magdalena, 
blev han 1781 fartygschef på linjeskeppet 
Prinsessan Sophia Albertina. 

Konungen inspekterar 
eskadern. Elden lös på 
skeppet Sofia Albertina 
För att inspektera flottan begav sig Gus
tav III till Karlskron a dit han anlände 
den 4 juni på morgonen. Efter överlägg
ningar med generalamira len Trolie besåg 
konungen den nya dockbyggnaden varpå 
han med sin svit embarkerade en slup 
som tog honom ut till den på redden upp
ankrade eskadern . Från slupen mottog 
han eskaderns salut. I samband med den
na kom elden lös på skeppet Sophia Al
bertina. Eldsvådan uppstod på så vis, att 
då en av salutkanonerna skulle avfyras, 
kastades en gnista från fängkrutet mot 
en vid kanonen upphängd fyrverksper
sedel och antände denna varpå elden 
snabbt spred sig. En officer, en underoffi
cer och hela kanonservicen blev därvid 
ill a brända. Panik utbröt och vid ropet 
"elden är lös nära krutdurken" rusade 
många till livbåtarn a. Trängsel uppstod 
och flera hoppade i förskräckelsen över 
bord. Därvid drunknade elva besätt
ningsmän däribland en officer, löjtnan
ten Axel Raab. Befälet lyckades emeller
tid lugna besättn ingen och man lyckades 
släcka elden sedan krutet i aktra durken 
kastats i sjön. Särskild rådighet visade 
därvid kaptenerna Samuel Fredrik Zier
vogel och Johan Thingvall. 

Följande dag besökte kungen Prin-

sessan Sophia Albertina varvid han be
römde fartygschefen överstelöjtnant 
Malmskiöld och utnämnde på stället 
kapten Ziervogel till riddare av svärdsor
den för hans rådighet vid släckningen av 
branden . Kapten Thingva ll som vid 
olyckan blev svårt bränd, tilldelades ge
nom kungl. brev den 31 juli 333 riksdaler 
och den svårt skadade underofficeren 
och kanonservicen erhöll ett årligt be
lopp. Skadorna på fartyget var mindre än 
befarat och efter fem dygns intensiva re
parationsarbeten kunde Sophia Albert
ina avsegla från Karl skrona och några 
dagar senare förena sig med den övriga 
eskadern , som då befann sig på Helsing
örs redd. 

Efter ankomsten fick överstelöjtnant 
Malmskiöld order att konvojera svenska 
handelsfartyg till Kap Finisterre och där
efter återvända. Amiral Grubbe fortsatte 
i slutet av juni med neutralitetseskadern 
nordvart men hindrades av motström 
och kraftiga nordliga vindar att uppnå 
sin kryssningsstation på Nordsjön. Efter 
upprepade försök kunde han den 2 juli 
lämna Kattegatt. Men uppehållet i Nord
sjön blev kort. Under en västlig storm 
skadades flaggskeppet och hela eskadern 
tvingades den 13 juli inlöpa till Flekkerö 
utanför Kristiansand. Efter några veckor 
där kom eskadern åter till sjöss men åter
vände dit den 14 augusti sedan skörbjugg 
och andra sjukdomar drabbat besätt
ningarna på flera fartyg. 

Förlisningen 
Vi återvänder nu till Sophia A lbertina. 
Vad som hände sedan hon an länt till Hel
singörs redd är ej närmare känt men en
ligt den ursprungliga ordern sku ll e linje
skeppet den 19 j u ni eskortera en konvoj 
från Öresund till Kap Finisterre och där
efter återvända hem med en ny konvoj. 

På hemvägen mötte svår storm som vara
de flera dagar. Den 19 augusti efter pas
sage av Engelska Kanalen, försämrades 
sikten på grund av regntjocka och kon
vojen skingrades. Vid 19-tiden nästa dag 
siktades en lanterna som man trodde var 
från ett fartyg i lä. Det var i stället landfy
ren på Helderen. Lodning igångsattes 
och djupet konstaterades vara 14 famnar, 
som emellertid snabbt minskade till 31/2. 
Vid 21-tiden grundstötte fartyget hårt. 
Fartygschefen beordrade att samtliga 
master skulle kapas men innan detta 
hade hunnit verkstä ll as, skakades farty
get av ytter ligare tre kraftiga stötar och 
styrbords reling slogs sönder av de krafti
ga brottsjöarna. 

Vid midnatt låg hela styrbordssidan 
under vatten och besättningen försökte 
ta sig upp på babordssidan. Två timmar 
senare börj ade det olyckliga fartyget att 
brytas sönder. Babords reling försvann 
och strax därpå hela försk eppet. Slutli
gen rämnade babordssidan i två stycken. 
Ett fåtal besättningsmän lyckades ta sig 
upp på vrakspillror och tre holländska 
örlogsfartyg bärgade nästa morgon sam
manlagt 31 man som höll sig fast på vrak
spillrorna och ett stycke av skeppsskro
vet som kom drivande in på Texels redd. 
De bärgade var en lärstyrman som hette 
Anders Forsman, en högbåtsman, två 
korpraler, fem volontärer, tre soldater 
och 19 båtsmän. De fördes in till H el
deren och därifrån vidare till Amster
dam. Fartygschefen Malmskiölds lik åter
fanns senare vid Ejderstedt i Schleswig 
c:a 50 mil norr om olycksplatsen och 
igenkändes på ordnarna som fortfarande 
satt kvar på hans slitna officersrock. De 
övriga officera re som omkom var: 

Kapten Samuel Fredrik Ziervogel 
Kapten Bertold Wetzell 
Löjtnant Jakob Fredrik Gersdorff 
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Löjtnant Johan Petter Pehrman 
Fänrik Karl Magnus Litell 
Fänrik Johan Jakob Wulff 
Fänrik Abraham Faxe 
Bland övriga omkomna fanns många 

underofficerare, konstaplar, arklimästa
re, timmermän, segelsömmare, skepps
gossar mm samt ett stort antal båtsmän 
från Blekinge, Södra Möre, Ölands, Got
lands, Östergötlands, Hallands och Sö
dermanlands kompanier. Nyheten om 
förlisningen nådde eskaderchefen amiral 
Grubbe under uppehållet i Fleckerö på 
den norska sydkusten när två handelsfar
tyg anlände och deras befälhavare berät
tade att ett stort svenskt krigsskepp skul
le ha föro lyckats med man och allt vid 
den holländska kusten. Dessa uppgifter 
bekräftades av kapten Gustaf Psilander
hielm på linjeskeppet Prins Karl som va
rit på kryssning i Kanalen och hade hört 
talas om att linjeskeppet Sophia Alber
tina förlist på Norder Haak vid Texel. 
Uppgiften bekräftades på nytt några da
gar senare när eskadern på hemväg till 
Karlskrona mötte linjeskeppet Vasa. Es
kaderchefen beordrade då fregatten Jar
ramas under befäl av major Joakim Hård 
af Segerstad att avgå till Texel. Efter an
komsten fick denne en redogörelse för 
vad som inträffat. 

Nyheten om förlisningen nådde 
Karlskrona i slutet av augusti och gjorde 
ett djupt intryck på stadens befolkning. 
Aldrig tidigare hade en sådan katastrof i 
fredstid drabbat flottan. Sedan de överle
vande återkommit till Karlskrona igång-
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sattes en undersökning för att söka klar
lägga vad som hänt. Lärstyrman Forsman 
och några av besättningen avgav en rap
port om händelseförloppet. Orsaken till 
olyckan kunde ej med säkerhet klarläg
gas men torde med stor sannolikhet ha 
varit att fartyget på grund av väderleks
förhållandena ej kunnat fastställa sin po
sition och sedan av stormen förts in mot 
kusten. N å gr a krigsrättsprotokoll från 
denna tid finns ej bevarade. De förstör
des troligen i samband med stadsbran
den i Karlskrona 1790, då stora delar av 
staden ödelades. Detta torde vara det 
främsta skälet till att så litet är känt om 
linjeskeppet Sophia Albertinas tragiska 
öde. 
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Bokanmälan 
En man i chefsbefattning i två krig 

En man , i två ålderslägen, i två olika 
chefsnivåer och i två helt olika krig. 

Chris Craig har lämnat en redogörel
se för två stora sjökrigsföretag, som far
tygschef i Falklandskriget och som sjö
styrkechef i Gulfkriget. De beskrivna 
händelserna är mycket intressanta, men 
ännu mer givande är ändå synpunkterna 
på ledarskapets många aspekter. 

Författaren har ett friskt och ung
domligt språk, i den första delen nästan 
pojkaktig stil. Dramatiken är mycket på
taglig i fartygschefens skildring av stri
derna kring Falklandsöarna. Det argen
tinska flygvapnets bomb- och robotanfall 
var mycket påtagliga faror. Väderförhål
landena var svåra och den annalkande 
vintern tvingade till skyndsamhet. 
skyddstjänsten sattes på svåra prov och 
fartygsmaterielen höll inte alltid måttet. 

Den tekniska utvecklingen har gjort 
fartygen till komplicerade stridsmaski
ner där kravet på 100% funktionssäker
het är absolut. Detta var en svår utma
ning för underhållstjänsten som skulle 
tillhandahålla reservdelar och repara
tionsresurser fjärran från egna baser. 
Ä ven drivmedelsförsörjningen måste 
oavbrutet säkras. Likaså skulle alla be
sättningars behov av livsmedel, post, m m 
tillgodoses. 

Liknande problem fanns i Gulfkriget. 
Fast man befann sig helt nära världens ri
kaste oljefyndigheter - som så småning
om nästan gick upp i rök- måste man or
ganisera för bunkringar till sjöss från 
egna tank- eller underhållsfartyg. Det 
främsta hotet här var minorna, robotarna 
och osäkerheten om Irak skulle sätta in 
kemiska och/eller biologiska stridsmedel. 

De trånga vattnen och närheten till Iran, 
vars hållning var oklar, vars psykiskt 
pressande faktorer. U ptäcktsavstånden 
till lågt flygande plan och robotar var 
korta. Klimatet erbjöd också problem. 
Om det förstnämnda kriget utkämpades 
i kyla, så var detta krig dess motsats. 
Tvånget att bära en stridsklädsel som 
skulle skydda även mot kemiska vapen 
innebar stora påfrestningar. 

Sjöstyrkechefen/författaren fäste stor 
vikt vid att fördela sina resurser efter de 
olika enheternas prestanda och erfaren
heter samt att noga väga risker mot möj
ligheter. Omsorgen om underställd per
sonal var stor. Han diskuterar även vär
det av krigsutmärkelser. 

I Gultkriget var den en koalition av 
stater, som skulle samordna sina insatser. 
Detta beredde vissa svårigheter även om 
det var USA och Storbritannien som sva
rade för merparten av sjö- och flygstrids
krafterna. Personalomsättning på högre 
poster gjorde inte saken lättare. Hänsyn 
måste också tas till de skilda staternas 
större eller mindre vilja att exponera sina 
enheter för motståndarens vapen. 

Det var givetvis en lättnad när vapen
stillestånd uppnåddes efter 47 dygn. 
Men, som en brittisk officer yttrade, "mi
nor kapitulerar inte". Flera månaders 
riskfyllt röjningsarbete återstod. 

Relationerna till massmedia blir be
lysta i flera sammanhang. Behovet av se
kretess gjorde de nyhetshungrande re
portrarna frusterade och hemmafronten 
svältfödd. Genom att hemlandets radio
sändningar följdes av de i kriget engage
rade fartygsbesättningarna blev dessa 
besvikna över den brist på uppskattning 
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av deras insatser, som tycktes råda. Olika 
metorder prövades för att tillmötesgå al
las krav. 

(Bästa läsare! - Förfäras ej över de 
många korrekturfelen i bokens början. 
Det blir bättre fr o m kapitel fyra. Ha 
också överseende med de språkliga kon
stigheter, som förekommer på en del 
ställen.) 

Författaren har en medryckande stil. 
Man nära nog lever med honom i hans 
pressade situationer, där vila är en brist-

faktor. Boken rekommenderas till studi
um, särskilt värdefullt för blivande far
tygs- och förbandschefer. 

PIR 

ELDUNDERSTÖD 
Sjöstriderna under Falk/ands- och Gulf
kriget 
Författare captain Christopher Craig 
Utgiven av M arinlitteraturforeningen, nr 86 
Abrahamsons Tryckeri, Karlskrona 2000 
(270 sidor, illustrerad) 

Från Ingegerd till Visby- en marinhistorisk bilderbok 

I skala 1:333 har ledamoten i KÖMS 
Bengt Forssbeck under en lång rad år på 
fri hand med blyertspennan tecknat våra 
svenska örlogsfartyg alltsedan 1860 och 
fram till våra dagar. Alla dessa teckning
ar har presenterats i en bok med namnet 
"Från Ingegerd till Visby - Svenska ör
logsfartyg under 140 år 1860-2000. l an
slutning till varje teckning finns för far
tygstypen aktuella tekniska data. På ett 
överskådligt sätt presenteras så gott som 
all a svenska örlogsmän - både de som 
har seglat och de som aldrig kom längre 
än till ritbordet. De allra flesta av våra 
svenska örlogsfartyg är vackra skapelser 
med svepande linjer och proportionerli
ga i sina konstruktioner. Det är många, 
som fastslagit att försöksfartyget H M S 
Smyge (sid 74) är ett marint missfoster. 
Men hon är en skönhet jämfört med de 
skapelser, som presenteras på sidorna 20 
och 34! 

Författaren men framför allt teckna
ren Bengt Forssbeck har åstadkommit en 
"synnerligen lättläst" intressant bok som 
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väl dokumenterar utvecklingen av svens
ka örlogsfartyg under nästan 150 år. Det 
är lätt att hålla med förordets författare, 
hedersledamoten Dick Börjesson, att 
Bengt Forssbeck presenterat ett värde
fullt bokverk, som ger en enkel men ändå 
tydlig beskrivning av svenska örlogsfar
tygs utveckling. Bokens pärmar, på såväl 
ut- som insidorna avslöjar att Bengt 
Forssbeck även är en akvarellmålare av 
rang. Bokens framsida pryds av jagaren 
Uppland, där han under 1960-talet var 
fartygschef. "Från Ingegerd till Visby" är 
en fin presentbok till såväl gammal som 
ung! 

Lars Wigert 

Bengt Forssbeck 
FRÅN INGEGERD TILL VISBY
SVENSKA ÖRLOGSFARTYG UN
DER 140 ÅR 
Förlag Axel Abrahamsons Tyckeri 
2000 

Gulstensgubben och de tre strategerna 

När jag i slutet av 80-talet läste boken 
Sun Tzu's TI1e art of war blev jag fascine
rad av hur denna gamla skrift fortfaran
de är giltig. SunTzu -en kinesisk härs
kare- levde för mer än 2.400 år sedan, 
samtida med Confucius. Trots att den 
handlar om "krigskonst" så handlar den 
om relationer mellan krig och politik , 
mellan ekonomi och diplomati. Genom 
Försvarshögskolans projekt "Operativa 
funktioner" kommer denna och andra 
böcker, nyöversatta direkt från kinesis
kan, att successivt utges på svenska. 

Det är bara att gratulera Försvars
högskolan och önska lycka till med det 
ansvarsfulla arbete som man åtagit sig. 
Ett syfte med projektet är att översätta 
och djupare analysera innebörden av 
dessa kinesiska mästerverk som har sitt 
ursprung 500 till 100 år före vår tideräk
nings början och att göra dem tillgängli
ga för en bredare svensk publik. För
hoppningen är att utveckla en djupare 
förståelse för och skapa en vidgad grund 
för debatt om militärt tänkande inom 
krigskonst. 

Översättningarna har engagerat 
många högre officerare som därigenom 

kommit att diskutera krig och krigskonst. 
Detta har varit till stort värde för projek
tets utveckling. Den första boken som 
översattes var "Sun Zi's Krigskonst"' . 
Den nu aktuella boken är den andra av 
dessa kinesiska mästerverk. Innan året är 
slut planeras att ytterligare två verk skall 
vara klara för publicering. 

Översättningen av "G ulstensgubben 
och de tre strategierna" är gjord av fil.dr. 
Bengt Pettersson och fil.dr Henrik Fri
man. Båda är verksamma vid 
Försvarshögskolans Operativa Institu
tion. Boken är en fascinerande läsning 
och kan varmt rekommenderas. 

Herman Fältström 

KINESISKA LÄRDOMAR ÄR 
ÄNNU AKTUELLA IDAG: GUL
STENSGUBBEN OCH DE TRE 
STRATEGIERNA 
av Henrik Friman och Bengt Pettersson, 
forskare vid Försvarshögskolan 
Boken kan beställas via 
<bengt.pettersson@orient.su.se>. 
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o 1 

Vi bygger 
ALUMINIUMBÅTAR 

FÖR FART OCH STYRKA 

·' 10 11 

STRIDSBÅT 90H 

12 13 14 

FMV Prototyperna Strb 801-802 lev. 1989 
FMV Serie 1 Strb 803-814 lev. 1991-1992 

" 

FMV Serie 2 Strb 815-877 lev. 1993-1995 11 

FMV Serie 2 B Strb 878-907 lev. 1996-1997 11 

SFK. Norge NB 416-431, 435-438 lev. 1996-1998 
FMV Serie 2 C Strb 908-94 7 lev. 1997-2003 11 

Hellenie 
Coastguard NB 433, 434, 440 lev. 1998 
Royal Malaysian Navy NB 442, 443, 457, 458 lev. 1999 
Armada de Mexico NB 445-456, 463-470 lev. 1999-2000 
Armada de Mexico NB 471-490 lev. 2000-2001 
Royal Malaysian Navy NB 491-502 lev. 2001 

N. SUNDIN 

DOCKSTAVARVET AB 

S-870 33 DOCKSTA SWEDEN Tfn. 0613-71 16 00 

GOTLANDSVARV AB 
S-620 35 FÅRÖSUND Tfn 0498-22 19 00 

11 GOTLANDSVARV AB levererar alla båtar med jämna nummer i Serie 2/2 B/2 C 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är 

att följa och a rbeta för utvecklingen av sjök rigsvete nskapen och sjöväsendet i allmän

het. I enlighet med detta syfte de lar Sällskapet ut belö ningar för tävlingsskrifter, artik

lar i Tidskrift i Sjöväsendet och fö rtj änta arbeten vid Försvarshögskolan. 

Tävlingssk rift får även avha ndla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen e ller sjö

väsende t i a llmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indeln ing i veten

skapsgrenar och fack som gäll er inom Sä llskapet nämligen: 

l. Strategi och stridsk rafters användning. 

2. Personal, utbildning och organisa ti on. 

3. Vapenteknik . 
4. Vapenbärares ko nstruktion. 

5. Humantek nik och und erh å llstjänst. 

Tävlingsskrifter för 2001 skall senast den l september 2001 vara Sällskapet tillhan

da under adress: 

sekrete raren i Kungl. Örlogsmannsä ll skapet 

Box 13025 
103 01 STOCKHOLM 

Tävl ingsskriften bör åt följas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 

namn och adress. Om tävl ingsskrifter bedöms förtj änstfulla kan författa ren tilldelas 

Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogs

mannasä llskapet förbehåller sig rätt att i sin t idskrift, Tidskrift i Sjöväsen det, publicera 

inl ämnad- även inte belönad - täv lingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl ÖrlogsmannasällskaJ>et 

Fonden har till ändamål att genom stipendiet främja sjökrigsvetenskapligt arbete inom 

områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbära re, vapen och 

hj älpmedel - navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 

om utd e lning av stipendie r för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 

vid Sällskapets högt idssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för st ipendium under år 2001 skall sk icka in utred

ning e ll er avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasä ll skapet 
Box 13025 
103 01 STOCKHOLM 

senast den l september 2001. 

Arbete, för vilket författaren ti lldelats stipendium, förbehåll e r Kungl. Örlogsman

nasä llskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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Alltid på 
teknikens framkant! 
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