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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 4/2006. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg onsda
gen 15 mars 2006 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet hölls i konferensanläggningen Läppstiftet vid Lilla Bommen i närvaro 
av 113 ledamöter och inbjudna gäster. 

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokolL 

§ 4 Ordinarie ledamoten Dan Sten Olsson höll inträdesanförande under rubriken 
"Nordeuropeisk sjöfart' ' . 

§ 5 Korresponderande ledamoten Henrik Landerholm föredrog utdrag ur årsbe
rättelse i vetenskapsgrenen Il , Personal, utbildning och organisation under 
rubriken "Officersutbildning för framtida nationella och internationella krav". 

§ 6 Ledamoten Emil Svensson presenterade sin bok "Under den fridfulla ytan" 
om ubåtskränkningarna under 1980-talet. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Nr 5/2006. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm ons

dagen 26 april 2006 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler, Långa Raden 8, Skeppshol
men i närvaro av 23 ledamöter. 

~ 2 Föredrogs föregående sammanträdes protokoll. 

§ 3 Inträdesanförande hölls av ordinarie ledamoten Marcus Mohlin under rubri
ken "Privata militära företag- ett modernt strategival"? 

§ 4 Ordinarie ledamoten Claes G rebell kommenterade innehållet till hans i TiS nr 
1/2006 redan införda inträdesanförande "Militärteknik - ett ämne i tiden för 
framtiden". 

~ 5 Kassaförvaltaren redovisade det ekonomiska resultatet för 2005 och föredrog 
förvaltningsberättelserna för akademiens räkenskaper. 

§ 6 Föredrogs revisionsberä ttelserna för räkenskapsåret 2005. 

§ 7 Fastställeles förvaltningsberättelserna för 2005 och styrelsens förslag att balan
sera årets resultat i ny räkning. 

§ 8 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Redaktören har ordet ... 

Efter en ganska så lång och kall period, som vanligen kallas vår, har naturen plötsligen 
exploderat i blommor och grönska. Den andra utgåvan för året av tidskriften skall nå 
läsekretsen under elen ticliga sommaren och det är min förhoppning att detta andra 
nummer av TiS för 2006 kan utgöra en del av sommarens läsning. Verksamheten inom 
akademien uneler årets första del har varit intensiv och har gett bidrag till TiS i form av 
inträdesanföranden och artiklar. 

Utveckling inom olika områden 
I sitt inträdesanförande ger ledamoten Dan Sten Olsson en intressant inblick i hur Stc
na Line utvecklar och moderniserar sin flotta av färjor för att motsvara krav från både 
traditionella passagerare och olika transportföretag, som använder sig av rederiets lin
jenät främst på Nordsjön. l anförandet betonas även vikten för rederierna att leva upp 
till moderna miljökrav, då det gäller att bedriva sjöfart. 

Försvarshögskolans verksamhet har uneler förutvarande chefens, hedersledamoten 
Claes Torn berg, ledning uneler 1990-talet genomgått en förvandling från en traditio
nell militär högskola mot status av en mera konventionell högskola med utbildning 
och forskning inom nationell och internationell som främsta uppgift. Ledamoten Mar
cus Mohlin är förmodligen den förste sjöofficer, som getts möjligheten att verka som 
forskare vid FHS samtidigt som han knutits som doktorand till elen finska försvarshög
skolan. I sitt inträdesanförande presenterar han hur krigshandlingar i vår tid kan fi
nansieras på olika sätt samtidigt som han belyser ansvar, etik och moral kring detta. 
Marcus Mo h lin använder ett inbördeskrig på Papua Nya Guinea uneler 1990-talet som 
exempel för att beskriva genomförande och finansiering av krigsaktiviteter. 

Marin utveckling sedd från London 
Ledamoten Bo Rask är sedan ett drygt år försvarsattache vid svenska ambassaden i 
London. I sin artikel ger han sin syn på elen materiella utvecklingen för Royal Navy. 
Ä ven i Storbritannien handlar det om avsevärda reduktioner i organisationen men 
också ett intensivt nybyggnadsprogram. Bo Rask har avslutningsvis funderingar kring 
möjlig utveckling för såväl Storbritanniens som Sveriges sjöstridskrafter i en värld, där 
internationalisering är ett slags honnörsord . 

En unik utbildningserfarenhet 
Ledamoten Håkan Andersson fick för något år sedan en förfrågan huruvida han hade 
intresse för att delta i en kurs vid en utländsk militärakademi. När han fick klart för sig 
att erbjudandet innebar studier vid Generalstabsakademien i Moskva, kan jag tänka 
mig att han hesiterade något. Nu har han genomfört utbildningen och i sin artikel be
rättar Håkan Andersson om erfarenheter av vardag och utbildning i Moskva. För
hoppningsvis kommer även hans examensuppsats (motsvarande) att publiceras i ett 
kommande nummer av TiS. 
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Coliiosubåtarna 
När Kockums "1987 tog hem ordern på sex ubåtar till Australien var det många såväl i 
Sveriae som i den övriga världen som förvånades över att Kockums lyckades bärga 
hem det största enskilda ubåtskontraktet i modern tid. Affären var en stor framgång 
för företaget Kockums men även många inom Marinen och Fö rsvarets materielverk 
kände att kanske också deras arbete hade bidragit till framgången. 

FMV hade rollen som referensmyndighet att stödja den australiensiske beställaren 
genom att i förekommande fall referera svenska arbetsprinciper, tillämpning av stan
dards och krav och i övrigt företräda och beskriva svensk ubåtsteknik . Det fanns alltså 
åtskilliaa tillfällen att känna av samarbetsklimat och akuta frågeställningar i projektet 
vid bes~k hos RAN och New Submarine Project Office i Canberra,Australian Subma
rine Corporation i Adelaide och sedermera ubåtsförbandet och de nya ubåtarna i 
Perth. Ledamoten Jan Nordenman, som sedan slutet av 1980-talet verkade vid FMV:s 
ubåtsbyrå , engagerades i detta stöd och utbyte med RAN och New Submarine Project 
under många år. Vid FMV:s ubåtsbyrå tjänstgjorde under många år också en austra
liensisk ubåtsingenjör, som kontaktperson och utbytesofficer. Sverige hade på samma 
sätt ubåtsingenjörer tjänstgörande i Adelaide och senare vid ubåtsförbandet i Perth. 

FMV hade inte uppgiften att vara referensmyndighet vid anskaffningen av Collins
ubåtarnas vapen- och ledningssystem. För att belysa detta komplexa område har leda
moten Malte Jönson behandlat detta avsnitt i artikeln" 

I början av 1980-talet ingick ledamoten Roger Sprimont i ledningen för Kockums. 
Han var pådrivande i Kockums omställning till en aggressivare marknadsföring inter
nationellt och kom att leda varvets försäljnings- och förhandlingsarbete i Australien. 
Roger Sprimon t har lämnat underlag med bakgrund och fakta kring förhandlingarna, 
bildandet av Australia n Submarine Corporation och dess inledande verksamhet. 

Ubåtsprojektet drabbades av återkommande rykten och skriverier i media om 
missförhållanden i projektet och "shortcomings" hos ubåtarna, vilket orsakade inri
kespolitisk turbulens i Australien och kommentarer ute i världen kring de av Kockums 
designade ubåtarna. Turbulensen och svallvågorna har numera lagt sig och ubåtarna 
har fått sitt slutliga erkännande så att turerna i och kring den stora ubåtsaffären kan 
överblickas och sammanfattas. 

I slutet av 1990-talet och under de senaste åren har ett antal officiella och "sansa
de" rapporter om The New Submarine Project publicerats i Australien. Utgående från 
dessa samt egna kunskaper, kontakter och insyn i "branschen " har författarna skrivit 
en sammanfattande artikel om projektet för elen av svensk ubåtsteknik och svensk för
svarsindustri intresserade publiken. Den intressanta och genomlysande artikeln av le
damöterna Jan Norelenman och Malte lönson avslutas också med några iakttagelser 
kring det australiska ubåtsvapnet och Australiens ambitioner och avsikter att själv ut
veckla och bygga nästa generation ubåtar. 

Marin säkerhetspolitik i praktiken under Kalla krigets dagar 
Sveriges säkerhetspolitiska situation uneler Kalla krigets dagar med tyngdpunkt i det 
marina agerandet mot Västmakterna belyses i en intressant tillbakablickande artikel 
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av ledamoten Magnus Haglund" Mot bakgrund av artikelns innehåll väneler Magnus 
Haglund blicken framåt och ger avslutningsvis sina egna funderingar kring hur 
Sverige bör bygga upp ett fungerande insatsförsvar. 

En analys av svensk neutralitetspolitik 
Ledamoten Johan Hägg har som en del i sitt examensarbete uneler Aclvancecl Com
mand and Staff Course i England gett sin syn på möjligheterna för traditionell svensk 
neutralitetspolitik även då vårt land är en del av E U. 

Ett gigantiskt sjöslag för 90 år sedan sett med olika ögon 
Ledamoten Bertil Stjernfelt berättar i sin artikel översiktligt om händelseförloppet 
vid det stora slaget på Skagerack 31 maj 1916 för exakt 90 år seelan och har även gett 
utrymme för att berätta om två män- en britt och en tysk- som båda miste livet uneler 
sjöstriden. Avslutningsvis drar Bertil Stjernfelt paralleller mellan slaget vtcl Trafalgar 
för drygt 200 år sedan, slaget vid Tsushima för 100 år seelan och skagerackslaget och 
elen vid de olika tillfällena uppkomna militärpolitiska situationen till följd av samman
drabbningarna. 

En av tidskriftens prenumeranter, Tom Rydberg i Göteborg, har skickat en artikel 
till redaktionen, där han efter att ha läst boken Castles of Steel delger sina tankar och 
iakttagelser kring sjökriget och dess välkända befälhavare uneler Första världskriget. 
Tom Rydbergs artikel har egentligen mera karaktären av en bokrecension, men är 
som sådan alltför omfattande, varför jag valt att i stället se hans bidrag som ett kom-
plement till den andra artikeln om Skagerackslaget. . .. 

Därmed hoppas redaktören att läsarna av Tidskrift i Sjöväsendet htttar mycket las
värt i utgåva nummer 2 för 2006. 

Lars Wigert 
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Ett högteknologiskt företag ... 

... med traditioner 

Saab Bofors Dynamics är ett kunskapsföretag som utvecklar högkvalitativa 

och tillförlitliga försvarssystem för det svenska försvaret och för den inter
nationella marknaden. 

Vi arbetar på teknologins absoluta framkant och för samtidigt hundraåriga 
traditioner vidare. 

SAAB BOFORS DYNAMICS 
www.saab.se 

Saab Bofors Dynamics AB • SE-691 80 Kadskoga. Sweden • Tel +46 (0)586 81 O 00 • Fax +46 (0)586 857 00 

Ledamoten 
DAN STEN OLSSON 

Direktör Dan Sten Olsson är verkställande direktör för 
StenaAB 

Nordeuropeisk sjöfart 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Göteborg I 5 mars 2006 

Svensk sjöfart har sedan 1970-talet fram till dess att Sverige införde EV: s State A id 
Guidelines haft en negativ utveckling, men sedan nettomodellen infördes har svenska 
redare flaggat in 56 fartyg och har ett 70-tal i beställning till ett värde av 18 
miljarder kronor. Fortfarande har svenska redare inte samma villkor som sina 
utländska kollegor. Nu har en utredning föreslagit att även svenska redare skall få 
tonnageskatt, vilket innebär att rederiet betalar en viss avgift per fartyg och år i 
stället för inkomstskatt. Detta kommer att underlätta fartygsplaneringen i så måtto 
att när en redare säljer ett fartyg behöver han inte skatta för reavinsten utan kan 
invänta rätt tillfälle att köpa nytt fartyg, när konjunkturen för köp är gynnsam. 

Svenska redare har varit först vad gäller 
utfasning av enkelskrovsfartyg. Vi har nu 
också fått ett internationellt regelverk 
som påskyndar moderniseringen av flot
tan. Vad som gör sjöfarlen extra intres
sant idag är att det är den miljömässigt 
skonsammaste transporl vägen beroende 
på att , bortsett från hamnanläggningar, 
har havet inget behov av infrastruktur 
och att på ett och samma fartyg kan stora 
mängder gods transporteras. 

För färjetrafiken i synnerhet gäl ler att 
färjesjöfarten mer och mer håller på att 
bli transportresor, visserligen med större 
bekvämlighet, men ändå med mindre 
moment av nöjesresor. Färjornas uppgift 

är att vara en förlängning av vägnätet 
och skapa frekvens på korta linjer. På 
längre linjer är färjetransporten ofta ett 
överlägset a lternativ till vägar. 30-40 % 
av den totala svenska exporten räknat 
som varuvärde går med färjor. Vi skall då 
hålla i minnet att färjor trafikerar bara 
England och kontinenten. Det är idag in
tressant att färjegodset till Östeuropa är 
större än till Finland. 

Sedan Stena AB tog in Stena Line 
från börsen 1999, kom företaget under år 
2000 att gå med en för lust om 900 miljo
ner som växte til l l 500 miljoner efter 
nödvändiga extra avskrivningar. Under 
2005 har vi lyckals vända företaget till en 
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vinst om 250 miljoner efter att ha inves
terat sju miljarder i rörelsen sedan över
tagandet. En stor förändring har genom
förts avseende färjetonnaget. I stället för 
färjor fö r nöjeskryssningar är 27 av 38 
färjor idag RoPax-fartyg, d v s fartyg där 
frakten utgör hälften e ller mer av ne tto
inkomsten. Vi har utvecklat Ro Pax-kon
ceptet från färj or med 1 800 linjemeter 
frakt till färjor med3 500 dito. Vi ha r ock
så på vår linj e Göteborg-TravemU nde 
fördubblat kapaciteten för trailers med 
en ren lastfärja till 2 700 linjemeter. Ro
Pax-a lterna tivet är ofta ett lönsammare 
altern at iv än rena RoRo-färjor då passa
gera ravdelningen kan insta ll eras till mar
ginalkostnad. Designen och tri vseln mås-

te emell ertid även i RoPax-a lternativet 
vara av li ka god kvalitet för passagerar
na . Maskineffekten, d v s bunkerförbruk
ningen öka r enbart margine llt med pas
sagerarinsta ll ationen. Idag opererar Ste
na Line bara en nattfärja för kryssningar 
på linj en Os lo- Frederikshavn. Vi opere
rar fortfarande fem höghastighetsfärj or. 
Med dagens bunkerpriser är höghastig
hetsfärjorna en svår affär. Våra passage
rare har eme llertid behov av snabba 
transporter, så med en turlista väl anpas
sad till efterfrågan fungerar konceptet 
hyggli gt. 

Stenas tankerverksamhet har utveck
lats väl sedan starten på 1980-talet och är 
idag en ledande aktör framförallt i Kari-

, .....•. 
••••••• 

Utökad lastkapacitet för ji·akte1; färre passagerare men med oförändrad komfort och 

med i stort bibehållen kostnadsnivå är tema vid design och anskaffning av Stenas nya 
RoPax-fartyg 
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bien och på Nordsjön. Med sina högkva
lita tiva fartyg och nybyggda säkra MAX
fartyg, som är grundgående och mycket 
lastd ryga , samtidigt som de är utrustade 
med två propellrar och dubbl a maskin
syste m minskas risken för katastrofala 
följd er av maskinhaveri . Därutöver halv
e ras svängningsradien. Miljöaspekterna 
är mycket viktiga [ör alla områden inom 
Stena och exempelvis använder vi endast 
lågsvavligt bränsle och arbe tar intensivt 
med tekniska lösningar för att dra ner 
bunkerkonsumtionen på samtliga fartyg. 

Stenas nybyggnadsprogram uppgår 
idag till nio fartyg med en totalinveste
ring om cirka 700 miljoner US do ll ar och 
vi har drygt hundra fartyg i operation in
klusive inchartra t tonnage för vår tanker
verksamhet. Dessutom har redare till ett 
60-tal fartyg utloka liserat ansva re t för 
bemanning och i vissa fall full drift och 
nybyggnadsinspektion till Stena. Det är 
framförallt rederiets goda arbete med sä
kerhet som har skapa t förtroende i den
na marknad. Tillsammans med Cbevron 
driver Stena ett omfattande arbete som 
har dragit ner olycksfallsfrekvensen för 
Stena-managerade fartyg mätt i LTI (in
cidenter som kräver frånvaro mer än 24 
timmar) till under ett per miljon arbeta
de timmar. 

Eftersom Stena är verksam både 
inom färjenäringen , offshore och tank, 
ha r företaget a lltid haft fartyg under 
byggnad. Förutom en god utveckling 
inom konventionella färjor och tankfar
tyg konstruerade vi de första dykerifarty
gen byggda för ändamå let med en senare 

utveck ling mot rörläggare. Vår senas te 
offshoreskapelse är e tt borrfartyg, som 
skall borra i 3 000 m vattendjup 10 000 m 
ner från fa rtyget i havsbotten. Detta är i 
princip lika långt ner som moderna fl yg
plan flyger högt. 

Tack vare dessa tekniska ansträng
ningar har vi alltid haft en stor te knisk 
stab. Det mest spektakulära nybygge vi 
tagit fram är HSS-fartygen (Highspeed 
Sea Service Craft) som är de stö rsta a lu
miniumkonstruktionerna i världen. Den 
kommersiella succcn med hänsyn till da
ge ns bunkerpris kan dock ifrågasättas. Å 
andra sidan har dessa fartyg varit de fö r
sta som kunnat reducera sjösjukekrite
riet till mindre än l /3 mot det som gäll er 
för en konventionell höghastighetsfärja 
eller ka tamaran . 

Svensk sjöfart genom Sveriges Reda
reförening satsar gemensamt mer på ut
bildning och forskning. Chalmers och 
Handelshögskolan i Göteborg har bildat 
en institution som kallas Lighthouse dit 
utbildningen av sjöbefäl och skeppsbyg
gare samt forskning inom sjöfart kom
mer att förläggas. Uta n forskning och ut
bildning kan vi inte ås tadkomma en hå ll
bar utveckling på sik t. Svenska redare 
har därför beslutat bidra med 100 milj o
ner ti ll projektet. Det är glädjande att de t 
inte råder brist på sökande till sjöbefä ls
skolorna. Upp till l 50 000 personer är in
direkt beroende av svensk sjöfart. Dessa 
befäl kommer at t kunn a göra stor nytta 
på såväl många fartyg som på andra ar
be tsområden. 
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Vill du veta 
mer om cancer? 

@!) 

Cancerfondens 
lnformationstiänst 

020-222 111 

Ändrad adress? 
Det är av största betydelse att akademiens sekreterare och redaktören för Tid
skrift i Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. Vänligen anmäl detta 
snarast till antingen secretary@koms.se eller editor@koms.se . Sådan anmälan 
kan ocks~ göras brevledes till Redaktionen för TiS, c/o Wigert, Pilgatan 5 A, 
352 36 VAXJO 

Ledamoten 
MARCUS MOHLIN 

Kommendörkaplen Marcus Mohlin är verksam som 
forskare vid Försvarshögskolan tillika doktorand vid finska 
Försvarshögskolan i Helsingfors 

Privatiseringens många ansikten- en analys av 
kommersiell inblandning i inbördeskriget i Papua Nya 
Guinea 1997 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 26 april 2006 

Problemet med våldets privatisering har varit föremål för omfattande diskussioner 
de senaste åren. I synnerhet efter USA: s engagemang i Afghanistan och Irak har 
frågan fått nya dimensioner främst på grund av den enorma mängd individer som 
idag är sysselsatta inom den privata delen av våldsutövandet. Bara i Irak lär mellan 
20 000 och 45 000 individer fullgöra uppdrag för civila entreprenörer som opererar 
antingen direkt åt den amerikanska regeringen eller åt den nya regeringen i Irak.t 
Ä ven i Afghanistan finns idag ett stort antal personer som är anställda i sådana 
säkerhet~företag. 2 Mycket av debatten är tätt ihopkopplad med tidigare diskussioner 
om legosoldater och den aktivitet de främst ägnat sig åt i Afrika och i de så kallat 
svaga stater som återfinns där. 3 Många associationer till 1960-talets Kongo och 
1990-talets Angola görs i litteraturen kring detta fenomen och en hel del ägnas 
frågan hur dessa företag skall regleras. 4 

Ett av de problem, som lyfts fram i da
gens debatt kring de privata militära fö
retagen och dess legoknektar, är frågan 
huruvida våldsmonopolet håller på att 
luckras upp varvid staten förlorar insyn i 
och kontroll över våldsutövandet och då 
kan statens autonomi och självständighet 
i förlängningen hotas. Det problem för
fattarna därvid ägnar sig åt har etikette
rats privatiseringen av våldet. Ända se-

dan Thukydides dagar har samma fråga 
ställts gång på gång. Hur kan vi kontrol
lera de armeer som inte ingår organisato
riskt i statens stridskrafter?5 Ä ven Mach
iavelli ställde samma fråga och kom till 
samma slutsats som Thukydides. Lego
soldater är opålitliga och bör helst undvi
kas6 De författare, som idag debatterar 
legosoldater och privata militära företag, 
sällar sig därmed till en lång idehistorisk 
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tradition av skepticism gentemot företa
gen och individe rna som bygger upp 
dem. 

Tanken att våldets privatisering leder 
till en urholkning av staten som ide och 
funktion har nästan fått status som axi
om i dagens debatt. Tyvärr lider vår kun
skapsuppbyggnad kring de privata mili
tära företa gen, och de konsekvenser ett 
användande av dem kan leda till , av att 
detta axiom inte ifrågasätts i någon 
nämnvärd omfattning. 

.. . a state is a human comrnunity that (suc
cessfully) c/aims the monopol y of the legi
Iimate use ofphysicalforce wirhin a given 
territory. f ... j 
... [and} the right to use physical force is 
ascribed to other institutions or to indi
viduals on/y to the ex tentio w h ich the sta
te permils it. 

Max Weber7 

I ovanstående citat av Max Weber fram
går att staten definieras främst utifrån 
förmågan att monopolisera våldsutöv
ningen och att därefter utöva kontrollen 
över det legitima våldet. Över tiden har 
det legit ima våldsutövandet utmanats 
från en mängd olika håll, främst av geril
lagrupper, partisaner och olika former av 
separatister.' Under de senaste seklen 
har utvecklingen i västvärlden gå tt mol 

att det är statligt organiserade, finansie
rade och ledda armeer som utkämpar 
krig med varandra, ett förh ållande vi 
skulle kunna kalla ett weberianskt para
digm. 

På senare år har vi emellertid fått se 
at t flera länder har vänt sig till den priva

ta sektorn för att erhålla tjänster, som 
normalt och traditionellt förknippats 
med det offentliga. Efter den liberalise
ringsvåg, som sköljt över västvärlden, har 
vi sett både sj ukhus och järnvägar säljas 
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ut till det privata för att istället drivas 
där. Det senaste tillskottet i denna mark
nadsliberala instä llning till statens upp
gifter är återkomsten av ett gammalt fe
nomen, privata entreprenörer som lever 
på att sä lja militär kompe tens. En å ter
komst av de gamla italienska kondotti 
ärerna skulle som liga säga 9 

Denna förändring av statens centrala 
och bärande uppgifter, att utöva detlegi
tima vå ldet, riskerar att urholka inte bara 

våldsmonopolet som sådant, utan sägs 
också förändra själva den grundläggande 
iden om staten som funktion och yttersta 
garant för individers säkerhet. 10 Den cen

trala tes som förs fram, är att ett privati
serat våldsutövande blir svårt att kon
trollera för staten och att inflytandet 
över rättsstatens grundläggande princi
per därmed reduceras. Den konsekvens 
som lyfts fram är att staten därmed riske
rar få ett minskat inflytande och kontroll 
över våldsutövandet med följden att sta
ten upphör som funktion. Om staten 
upphör kan anarki i princip utbryta och 
därmed kan hela den moderna samhälls
apparaten kollapsa." Syftet med mitt an
förande är att försöka ge en kortfattad 
beskrivning av begreppet privatisering 
och i samband därmed und ersöka vad 
det innebär re lativt våldsmonopolet I 
fond en för hela undersökningen ligger 
Max Webers tes om våldsmonopolets be
tydelse för staten som ide. 

Som vi kommer att se är detta en stor 
debatt, men också en debatt som kört 
fast på grund av att privatiseringsbegrep
pet använts lösligt. Om vi vill öka vår för
ståelse kring effekter och risker med pri
vatiseringen av våldet, måste vi först ta 
ställning till vad begreppet egentligen 
innebär och betyder i detta mycket speci
fika sammanhang. När det sedan slagits 
fast vad begreppet privatisering betyder 

kan en diskussion kring våldsmonopolets 
uppluckring som sådant vidta. Men för 
att nå dithän , behöver vi först kva lificera
de och mer konceptuella diskussioner av 
den typen som här presenteras. 

För att kunna innehålla syftet kom
mer jag mycket översiktligt att beskriva 
hur det privatägda företaget Sandline In
ternational anlitades av Papua Nya Gui
neas regering för att militärt bekämpa en 
separatistisk gerillagrupp. Jag betraktar 

situationen där som ett typiskt fall av pri
vatisering av våldsutövandeL Den fråge
ställning, som besvaras i undersökningen, 
kommer att åskådliggöras genom att un
dersöka på vilket sätt våldet privatisera
des i inbördeskrigets Papua Nya Guinea 
1997. Då anlitades näm ligen det kontro
versiella privata företaget Sandline Inter
national av Papua Nya Guineas regering 
på ett sätt som fick långtgående konse
kvenser för den sittande regeringen. 

För att svara på frågeställningen är 
den nedbruten i fyra konkreta undersök
ningsfrågor som får tjäna som analytiska 
utgångspunkter. Den första handlar om 
hur kontakten mellan Papua Nya Guinea 
och Sandline etablerades; en viktig kom
ponent här är a tt söka identifiera vem 
som tog initiativet till uppdraget. Nästa 
fråga är den om vem som finansierade 
uppdraget och på vilket sä tt det gjordes. 
En intressant aspekt att belysa är om det 
fanns externa intressenter som delfinan
sierade uppdraget. Den tredje frågan 
kretsar kring det sätt som förhållandet 
mellan Sandline och Papua Nya Guinea 
regl e rades och avslutningsvis skall frågan 
om på vilket sätt själva uppdrage t utför
des besva ras. Dessa fyra undersöknings
frågor är ett resultat av den teorikopp
ling som arbetet bygger på och kommer 
primärt från forskarna Lennart J. Lund
kvist och Olof Peterson. En tydligare 

presentation och förklaring kommer 
längre fram. 

Det legitima användandet av våld an
tas normalt finnas inom det statliga 
våldsmonopolet, men de senaste åren har 
detta beskrivits vara på väg att allvarligt 
urholkas. Flera författare skriver att vål
det hål ler på att privatiseras med den 
konsekvensen att staten som ide håller 
på att förändras. En bärande tanke inom 
debatten är att den företeelse som popu
lärt går under beteckningen privata sä
kerhetsföretag (PSF) eller privata militä
ra företag (PMF) på något sätt därför bör 
regleras. Regleringen skall företrädesvis 
göras på nationell nivå men också på in
ternationell nivå. 12 Endast genom en reg
lering, sägs det, kan statens våldsmono

pol fortsatt garanteras. 13 

Max Weber var den person , som in
u·oducerade tankarna om vå ldsmonopo
let som en av de faktorer som definiera
de statens uppgifter. Han menade att sta
ten som ide i sista hand vilar på detta 
våldsmonopol. 14 Den centrala tanken hos 
Weber måste anses ligga i att staten har 
etablerats just för att garantera indivi
dens trygghe t och säkerhet. Samuel Pu
fendorf menade att staten i utbyte mot 
en medborgerlig lydnad åtar sig att utfö
ra denna uppgift. 15 Om staten inte längre 
ansvarar för monopolet, sägs en r isk fin
nas att samhället kan utvecklas i en pre
modern riktning och därmed fa lla sön
der.'" Dagens debatt kring privata säker
hetsföretag och privata militära företag 
tycks alltså fokusera på att staten som ide 
rämnar just om detta ömsesidiga kon
trakt sägs upp. 

Emanuel Adler och Michael Barnett 
framför att det håller på att växa fram ett 
nytt säkerhetssystem de kallar för säker
hetsgemenska p (security communiries) , 
där nationalstatens be tydelse genomgår 
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en avsevärd förändring.' 7 Den stora för
ändringen sägs ligga i att medborgarna i 
närliggande stater inte längre känner sig 
hotade av varandra, varvid statens funk
tioner förändras och i detta sammanhang 
då specie llt våldsmonopolets utseende. 
Om man sålunda betraktar histori en och 
utvecklingen linjärt, säger Adler och 
Barnett att staten som ide och dess upp
gifter är på väg att förändras jämfört med 
Webers ursprungliga definition. 

Om vi tar Webers och Pufend01·fs 
uppfattningar som utgångspunkt, men 
inte delar Adlers och Barnetts mening 
om en framväxt av nya typer av säker
hetsgemcnskaper, kan det också te sig 
naturligt att betrakta ett urholkande av 
våldsmonopolet som något farligt och 
icke öns k värt. Det är i det sammanhang
et dagens debatt kring våldsmonopolets 
uppluckring och dc privata militära förc
tagen ska ll ses. Det är också där den be
traktas som ett hot mot den råda nde 
världsordningen snarare än en del av en 
större förändring av staten som ide. 

Trots att statsbegreppet idag håller på 
att omvärderas, är våldsmonopolet allt
jämt en central del i hur staten uppfattas 
som ide och konstruktion. Möjligen kan 
det påstås att den debatt, som bedrivs 
kring de privata militära företagen som 
ett hot mot staten som funktion är kon
servativ till sin natur. Det är sällan de för
fattare, som för fram tesen, delar den 
uppfattning som ändå idag är ganska vitt 
spridd, nämligen att vi är på väg att läm
na det statscentrerade systemet och istäl
let är på väg mol en ny post-nationell 
struktur.1x 

En av de forskare som återkomman
de skriver om konsekvenserna av ett pri
vatiserat våldsutövande är docenten De
borah A vant vid Georgclown University. 
Hennes tes är att säkerhet är på väg att 
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bli en kommersiell handelsvara och att 
statens våldsmonopol därmed är hotat. 19 

l sina texter använder hon termen pri
vatiseringen av våldet och menar att det 
främst handlar om att överlåta kontrol
len över finansiering och utövande över 
våldet till privata aktörer2 11 A van t utgår i 
sin und ersökning av privatiseringen av 
våldet utifrån det analysschema som il
lustreras nedan (Tabell J ).21 

Ursprunget till hennes analysschema 
är emellertid John D. Donahues beskriv
ning om vilka beslut som ligger bakom 
privatiseringen som fenomen betraktat. 
Han menar att besluten kretsar kringjust 
finansieringsformen (privat kontra of
fentligt) och vem som är utförare av 
tjänsten (det privata eller det offentli
ga)Y Det är viktigt att poängtera att Do
nahues modell bygger dels på förhållan
den i USA, dels på perspektivet att priva
tisering innebär försök att öka effekten 
av tjänster som normalt utförs av sta
ten. 23 

Svagheten med Donalmes analys
verktyg för detta sammanhang är det fo
kus som han lägger vid enbart finansie
rings- och produktionsformerna. På 
grund av schemats utformning i tabell l 
kan det vara lätt att förledas tro att sta
ten i ocl1 med en privatisering avhänder 
sig kontrollen över sektorn ifråga. Det 
vill säga, schemat saknar et t par viktiga 
dimensioner. Det enda det säger oss är 
att betalning och leverans av en tjänst 
kan varav privat eller offentligt, inget 
mer. Jag uppfattar därför alt det har ett 
begränsat värde som analysverk tyg. Som 
vi kommer att se längre fram har dock 
staten kvar möjligheten att övervaka den 
sektor som privatiserats, något A vant för
bisett när hon applicerat Donahues mo
dell på våldsutövandet 

Den övergripande fråga som Avant 

Kollektiv betalning 

OfTcnt lig leverans 

Privrll leverans 

Tabell l A vant (eg Donahue) 

med sin bok däremot avser att förklara , 
är på vilket sätt privat säkerhet påverkar 
förmågan att fortsa tt innehålla våldsutö
vandet inom politiska processer och nor
mer.24 Hennes fråga är alltså vidare än 
den ambition Donahue ursprungligen 
hade med sitt arbete. NärAvant således 
ställer frågan bortser hon , enligt mitt för
menande, från att privatisering är en pro
cess som omfattar mer än bara beslutet 
att överföra finansiering och utförande 
från den statliga till den privata sfären. 
Detta kommer jag att återkomma till. 

För att ytterligare komplicera diskus
sionen kring begreppet privatisering kan 
vi också betrakta det sätt utifrån vilket 
Robert Mandel resonerar. Han fokuse
rar på själva våldsutövandet och det fak
tum att förmågan att utöva våld nu inte 
enbart finns hos staten utan också åter
finns hos privata aktörer.25 Ä ven om 
Mandel flyktigt för en diskussion kring 
det legitima i ett privat våldsutövande, 
något man skulle kunna tolka som en 
form av reglering, så utgår han i sin defi
nition från begreppet säkerh et (privati
zation of security) och de referensobjekt 
som återfinns där, främst elen civila be
folkningen. Hans användande av begrep
pet privatisering är främst ekonomiskt 
betingat och betyder för honom ett ratio
nellt, praktiskt och ekonomiskt sätt att 
utföra vissa tjänster.26 Det gör att han 
därmed missar själva poängen inom det 
fenomen som privatisering av våldet ut
gör, det vill säga a t t det är en process där 

Individuell betalning 

något förflyttas från en plats till en an
nan. 

Både Avant och Mandel har som jag 
påtalat ovan svarat på frågan om våldets 
privatisering genom att betrakta begrep
pet privatisering på ett ganska skissartat 
och kortfattat sätt. A vant genom att bort
se från att privatisering är en process som 
omfattar fler dimensione r än beslutet att 
flytta finansiering och utförande till den 
privata sektorn, och Mandel genom at t 
fokusera på ekonomiska incitament för 
att privatisera traditionellt sett statlig 
verksamhet. Denna undersökning försö
ker istället att ta ett helhetsgrepp kring 
begreppet genom att studera fler aspek
ter av det och på så sätt problematisera 
frågan ytterligare. Vad ingen av författar
na närmare har undersökt, är alltså på 
vilket sätt denna påstådda privatisering 
som process sedd sker. Detta förhållande 
utgör därför min utgångspunkt och an
sats. Mer precist kommer jag att ta av
stamp ur tankar om att privatisering är 
något som har flera parallella dimensio
ner exemplifierade hos Lennart J. Lund
kvist och Olof Peterson med initiativ, fi
nansiering, reglering och produktion.27 

Mitt arbete tar därför som sin ut
gångspunkt begreppet privatisering så
som det behandlats av Lundkvist och Pe
terson och teorianknytningen skall ses i 
relation till de undersökningsfrågor som 
ställs och som översiktligt presenterats 
tidigare. Den teoretiska anknytningen 
betraktas därför som en katalysator för 
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at t e n bättre teoretisk kunskap skall kun
na utveck las kring privatiseringen av vål
det2" Avsikten är att vi med dess hj ä lp yt
terligare skall öka den allmänna fö rståel
sen av privatiseringen av vå lde t och mer 
tydligt förstå vad som inträffade i Papua 
Nya Guinea 1997. 

Lundkvists huvudtes är a tt privatise
ring är en process som beskrive r hur en 
överföring sker från de t offentli ga till e n 
privat sfär. 29 Han anför att begreppet pri
vatisering skall reserveras och användas 
fö r " ... beslut och handlinga r tagna och 
utförda av demokratiskt a nsva riga aktö
rer och organ i den offentliga sek torn i 
akt och mening att överföra något som 
hittills varit under offentligt ansva r, e ll er 
i o ffentlig ägo, bort från de nna sektor och 
över till den privata."30 Lundkvists tan
kar kan illustreras med hjälp av tabellen 
nedan (Tabell 2). 

Det som kan utläsas ur tabell 2, är a tt 
privatisering infaller, när ett po litiskt be
slut fattas om att överföra ansvaret för 
något som tidigare legat hos staten til l en 
privat sfär. sjukvårde n är till exempel i 
Sverige statligt reglerad och finansieras 
med offentliga medel , men kan i vissa fall 
utföras av privata vårdinrättningar (reg
Iering-offen tlig, finans ie ring-offentlig 
och produktion-offentlig/priva t). Ett ex
e mpel på det senare är Sa bbatsbergs 
sjukhus i Stockholm som helt och hålle t 
lyder uneler statliga lagar och fö rord ning
a r samt politiska beslu t. Sjukhuset finan-

Dimension Huvudmannaskap 

~cg lcring Offentlig 

Finansic- Offe11t lig Privat 
ring 

Produkt ion Offentlig J Pri vat OfTcmlig J Privat 

Tabe/!2 Lundkvist 
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si eras, via Stockholms Läns Landsting, av 
offentliga medel me n drivs i privat regi. 
Ett annat svenskt exempel är dagens te
Iekommunikat io nstrafik som tidigare var 
helt stat ligt monopoliserad på det gamla 
Te leverkets tid. Telekommunikations
markn aden är i vissa avseenelen reglerad 
(operatörerna måste ha tillstånd av sta
ten för a tt öve rhu vudtaget få existera 
som leverantör) men är i övrigt helt och 
hålle t privat ise rad (reglering-offentlig, fi
nansiering-priva t och produktion-pri
vat). Ibland lägger s ig state n överhuvud
taget inte i somliga förhå ll anden , exem
pelvis marknade n för försäljning av tele
fon er som ä r he lt avreglerad (reglering
privat, finansiering-privat och produk
tion-privat). Summan är att privatisering 
är ett ko mplicerat begrepp och det för
hållande eller den a ktivitet som privati
seras, blir i vissa fall e n smältdegel av pri
vata och offentliga ansvarsförhållanden 
inom flera o lika para ll e ll a dimensioner. 

E n annan svensk forskare, som också 
diskutera t privatiser ing, är Olof Peter
son. Han menar at t de t inte finns någon 
entydig gräns mella n de t offentliga och 
det privata, istä llet ryms här många olika 
blandfonner.31 Uppgiftsfördelningen mel
lan stat och privat e ntreprenör kan alltså, 
som visats ova n, bestämmas och regleras 
på ett stort anta l o lika sätt. "En verksam
het kan vara privat i vissa avseenden och 
offentlig i andra" slår Pete rson fast. 32 

En mycket intressant synpunkt som 

Pri vat 

Of/Cntlig Privat 

O!Tcntlig l Pri_vat Offent lig J Privat 

Peterson för fram ha ndl ar om det sä tt på 
vilket den priva ta e ntreprenören , e ller le
verantören av en tj änst, överhuvudtaget 
kommer ifråga. H an me nar a tt de t är elen 
enskilde som geno m ett val faktiskt be
stämmer om en vara skall p rod uceras el
le r ej, alltså e n ma rkn adsliberal syn på 
samarbetet me llan kund och entre pre
nör.33 Liksom Lundkvist använder sig av 
e tt antal olika dimensioner på begreppet 
pri va tisering gör Peterson det också. Det 
som skiljer dem åt är a tt elen senare lyfter 
fram initiative t till a tt e n överfö ring från 
de t offentliga till det p rivata överhuvud
taget skall ske. På sa mm a sätt som Lund
kvist säger han också att privatisering 
handlar om någon form av beslut för att 
få en överföring till stånd . 

l dagens eliskurs kring privatiseringen 
av våldet framkomm er, som vi sett exem
plifierade med Avant och Mandel, inte 
denna komplexa och samm ansatta syn 
på det helt centrala begreppet privatise
ring. De använder ana lyti ska verk t y g 
som inte till fullo e rkänner hur komplext 
och sammansatt begreppet privatisering 
är. Därmed finn s också risken för att vi 
feltolkar och miss uppfatta r elen kontroll 
staten faktiskt har vad gäl ler regleringen 
även av ett priva t vålclsutövancle. Både 
Avant och Mande l di sk ute rar hur en pri
vatisering av våldsmonopolet minskar 
det statliga inflyta ndet utan att gå in på 
vad begreppet privatisering egentligen 
innebär. 

Teoremet att sta te ns suve rä nitet ut
manas av ett utnyttjande av privata mili
tära företa g förs ga nska högljutt , utan att 
för den skull någon särski ld de batt ägnas 
å t begreppet privatisering. Därmed har 
privatiseringen av våldet kommit att bli 
e tt axiom, vars innebörd sä ll an eliskute
ras eller ens lyfts fram på grund av att 
dess grundläggande definitioner vacklar i 

precision. Resultatet är att vår aktuell a 
kunskap bygger på ett resonemang som 
inte är ko mple tt och som därför leder fel 
i tanke n, o m inte också i praktiken, nä r 
dessa företags uppträdande i konfliktom
råden deba tteras och analyseras. 

Ett parallellt exem pel kan vara debat
ten i Sverige vad gä ll er det tidigare anför
da exemplet om svensk sjukvård. Som 
antyddes ova n är förhållandet mell an 
stat och privat vårdgivare reglerat i lag 
och finansie ringen är offentlig men själva 
vårelen ("produktionen " enligt typo login 
i tabe ll 2) kan i vissa fa ll va ra privat. l tid
ningar kan vi iblandläsa om hur privata 
sjukhus ägnar sig å t a tt ge förtur till rika 
människor därför a tt vårelen är privatise
rad, varvid de fattiga får vänta ännu läng
re i växande vårdköer3 4 Diskussione n 
förs i med ia som vore marknaden helt 
avreglerad och privatfinansieracl, vi lket 
den all tså in te är. I Sverige finns ingen 
"privat" sjukvård , elen fungerar snarare 
som e n sofistike rad samverkan mellan 
det offe ntliga och de t privata , där staten 
fortsatt har kontrollen över det avgöran
de bes lutet att privatisera eller inte pri
vatisera. På grund av att media har en 
skev uppfat tning kring vad begreppet 
privatisering innebär, förs ett missvisan
de budskap fram ti llmecliekonsume nter
na. 

E n anlednin g till att privatiseri ngen 
som fenomen är intressant att utfo rska är 
just elen no ncha lans varmed begreppets 
me r centrala beståndsdelar hanteras. Om 
det nu verk ligen är fråga om en privatise
ring bör större hänsyn tas till vad inne
börden av detta är i sammanhanget. Det 
problem som vi måste fundera över är 
hur den process, som en privatisering 
alltså innebär, ser ut när vi specifikt be
traktar våldets förändrade relation gen
temot de t stat liga monopolet. 

113 



Dimension lluvudmannaskap 
Initiativ Oftcntligt (O) Privat ( l)) 
Reglering o p o p 
~ inansic- o Il' o l p 

o -1 p o l p ring 

Produktion Jo] P J o J!' o j p jo l p o l p jo l p o l p JO l p 

Tabell] M oh lin (syntes av Lundkvist/Pelerson) 

För det här papperet utgå r undersök
ningen från et t ana lysschem a, där förhål
landet mell an det statliga monopolet och 
den privata aktören undersöks. Avsikten 
är att analysen ska ll leda till en slutsats 
som säger oss på vilket sätt som en priva
tisering skett med hänsyn taget till vålds
monopolet i Papua Nya Guinea. Genom 
att sålunda kombinera Lundkvists och 
Petersons tankar kan ett för detta ända
mål mer komplett analysschema kon
strueras. (Tabell 3) 

Analysschemat anger, liksom faktiskt 
också A vant säger, a tt privatiseringen va
rierar med huvudmannaskapet. [nnebör
den är att privatisering i detta samman
hang skall ses som en funktion av ett be
slut att överföra delar av våldsmonopolet 
från det statl iga och offentliga till en pri
vat aktör. Den stora skillnaden mot De
borah A vants modell (egentligen Dona
hues) är dock att begreppet inte fokuse
rar på en bart en , nästan tudelad , överfö
ring av aspekterna finansiering och pro
duktion till det privata , utan också lägge r 
vikt vid att vissa aspekter alltjämt kan 
finnas kvar hos staten. 

Ana lysschemat kommer att fungera 
som ett stöd i elen kommande analysen 
av Sandlines engagema ng i Papua Nya 
Guinea varvid fokus kommer att ligga på 
hur regeringen och Sandline in teragera 
de i de fyra o lika dimensioner som anai-
vits i tabell3 ovan. b 

D en första dimensionen, som kom
mer att analyseras, är på vilket sätt som 
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initiativet till en privatisering skedde. 
Här kan vi tidigt få en uppfattning om 
staten Papua Nya Guinea hade kontroll 
över sitt vålelsmonopol och om det gjor
des några försök till reglering. 

Nästa dimension är själva regleringen 
av förh ållandet mellan staten som ägare 
och övervakare av våldsmonopolet i den 
mest weberianska uppfattningen om det
ta. Frågan som undersöks är på vilket sätt 
Papua Nya Guineas regering hade kon
troll över regleringen och hur ett eventu
ellt ansvarsutkrävande av det privata före
taget tillgodosågs. Precis som vi såg i det 
inledande citatet av We ber, kan staten de
legera delar av våldsutövandet till oroani-. b 
salJOner eller individer. Denna delegering 
betraktas i analysen som en form av regle
ring och går att omsätta till det som Len
nart J. Lundkvist och Olof Peterson lyfter 
fram i sina respektive texter om privatise
ring. I sammanhanget betyder reglering 
alltså elen möjlighet staten har att påverka 
och kontrollera förhåll anden inom olika 
sektorer genom lag och även att i ett sena
re skede utkräva ansvar. Denna ansva r
skyldighet är ett centralt tema i den dis
kurs, där privatiseringen av våldet diskute
ras och utgör ofta det centrala spörsmål 
kring företagens legitimitet och faktiska 
existensberättigande inom det internatio
nella systemet35 

I fråga om finansieringen , som skall ses 
som den tredje dimensionen av privatise
ring, handl ar det helt enkelt om huruvida 
själva produktionen ekonomiskt fin ansie-

ras av staten , e ller av privata intressen . l 
vårt fall handlar det egentligen om huruvi
da det är staten Papua Nya G uinea som fi
nansierar en insats eller om finansieringen 
sker på ett alternativt sätt. Re nt allmänt 
sätt kan finansieringen ske på e n mängd 
olika sätt inom den privata sfären och i 
analysen kommer detta att diskuteras uti
från förhållandet vem som finansierade 
Sandlines insats i området. 

Den sista dimensionen är själva pro
duktionen som Lundkvist kallar det. I ana
lysen kommer fokus att ligga på själva 
vålclsutövanclet, eller det planerade ge
nomförandet av elen militära operationen. 
Om initiativ och reglering till stor del rör 
besluten om en överföring av vålelsmono
polet till en privat aktör, handlar denna di
mension om det faktiska arbetet som ut
förs på fältet , eller åtminstone som det var 
planerat att utföras. 

Resonemanget ovan ligger till grund 
för de fyra konkreta undersökningsfrågor 
som inledningsvis presenterades och som 
anses möjliggöra ett besvarande av fråge
ställningen på vilket sätt våldet privatise
rades i inbördeskrigets Papua Nya Guinea 
när Sandline engagerades av regeringen 
1997. Genom att i unelersökningen utgå 
ifrån och besvara dessa frågor kan vi få en 
mer komplett och sammansatt bild av hur 
det statliga våldsmonopolet utsätts för pri
vat konkurrens jämfört med vad som har 
varit normen i ett klassiskt weberianskt 
paradigm. Dessutom kan vi med hjälp av 
denna analys ytterligare problematisera 
frågan om vålelsmonopolets privatisering. 

Bakgrundsbeskrivning 
Den politiska utvecklingen i Papua 
Nya Guinea 
Stalen Papua Nya Gu inea är belägen 
Melanesien , elen övärld i Stilla Havet 

som åte rfinns o medelbart norr om Aus
tralien. Landet består av e tt stort antal 
öar, varav den till ytan största är Nya Gu
inea där också huvudstade n Port Mores
by ligger. Ön Nya Guinea är emeller tid 
uppde lad mell an de båda oberoende sta
terna l ndonesie n och Papua Nya Guinea. 
De andra större öa rna som ingår i Papua 
Nya Guinea är New Britain och Bou
gainville. Det är på den senare som den 
för Papua Nya Guinea huvudsak liga in
komstkällan också finns, Panguna kop
pargruva. Mycket i detta arbete kommer 
att kretsa kring denna gruva. 

Papua Nya Guinea är en komplex 
sta tsbildning som, förutom att vara geo
grafiskt utspridd i e n övärld, utgörs av ett 
stort antal folkgrupper, var och en med 
svaga eller obefintliga kopplingar sinse
mell an. Upp till 850 olika språk finns re
gistrerade ino m Papua Nya Guinea, va
rav sjutton olika språkstammar. Befolk
ningen är utspridd över hela arkipelagen 
och lever ett liv främst präglat av lojalitet 
mot familj och by snarare än mot Papua 
Nya Guinea som statsbildning?' Ide n om 
staten är svag, men inte egentligen utma
nad i någon större utsträckning. 

Efter självständigheten från Austra
lien 1975 har Papua Nya Guinea haft e n 
lång period av relativ politisk stabi litet. 
Demokratiska val har hållits och avgåen
de regerin gar har inte försökt att med 
maktmedel håll a sig kvar vid makten 
utan istä ll et accepterat utgången av håll
na val. Ekonomin har varit någorlunda 
stabil , utan att för elen skull göra anspråk 
på att vara fungerande eller särskilt rik. 
Den sociala levnadsstandarden är låg 
och både skola och sjukvård kan sägas 
vara på en låg nivå med internationella 
må t t m ä t t. 37 

Det enda egentliga orosmomentet 
har varit på ön Bougainville där den före 
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detta gruvarbetaren Francis Ona högljutt 
protesterat mot att de boende där inte 
fått åtnjuta frukterna av Papua Nya Gui
neas inkomster från gruvdriften. Pang
una har dessutom sagts förorena ön så till 
den milda grad att annan verksamhet så
som jordbruk omöjliggjorts. Efter en tids 
debatt och upprorisk stämning etablera
de Ona 1989 en separat istiskt inriktad 
rörelse kallad Bougainville Revolutiona
ry Army (BRA). BRA ockuperade se
dermera Panguna och stängde ned dess 
verksamhet. 3x 

l maj 1990 utropade BRA Bougain
villes självständighet från Papua Nya 
Guinea, varför dess regering, som inte 
hade råd att förlora en av sina huvudsak
liga inkomstkällor, drogs in i ett Litet men 
brutalt inbörcleskrig.3" Sedan dess har det 
varit interna oroligheter i Papua Nya 
Guinea. Flera tusen soldater och civila 
har dödats i konflikten och Amnesty In
ternational har anklagat båda sidor för 
brott mot mänskliga rättigheter40 

Enligt Ewan MacMillan, som tjänst
gjort på Bougainville som officer i en 
australisk-ledd fredsbevarande styrka , är 
konfliktens bakgrund dock betydligt mer 
komplicerad än vad den kanske först kan 
förefalla. Han menar att de två del arna 
av landet, Port Moresby och Bougainvil
le, är så olika att bara detta kan vara an
ledning till konfliktens beskaffenhet och 
tidsutsträckning.4

' Regeringen i Port Mo
resby ä r emellertid beroende av gruvans 
rika fyndigheter och de inkomster den 
genererar åt staten, varför den kan anses 
utgöra det mest akuta problemet åtmins
tone för dem. 

Pangunagruvan var elen största av sitt 
slag i världen och ansågs av många mark
ägare utgöra ett miljöproblem. De senare 
anslöt sig till BRA när gruvan togs över 
av dem och sedan stängdes i slutet av 
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1980-talet. Gruvan, som förutom arbets
tillfällen inte gav någonting tillbaka till 
den lokala ekonomin, ägdes och drevs av 
ett angla-australiskt konsortium, RTZ
CRA. När gruvan ockuperades och se
dan stängeles av BRA 1989 förlorade Pa
pua Nya Guinea 20 % av sina intäkter, 
tillsammans mecl40% av landets export
intäkter, vilket utgör en betydande del av 
landets ekonomi_42 

Sedan dess har både Papua Nya Gui
neas ekonomi och situationen på Bou
gainville försämrats ytterligare. Konfl ik
ten har egentligen inte spritt sig utanför 
Bougainville och inte nått huvudön Nya 
Guinea eller huvudstaden Port Moresby. 
Däremot understöds separatisterna på 
Bougainville materiellt av grupperingar 
på Salomonöarna. BRA har dessutom av 
Austra liens regering fått tillåtelse att upp
rätta ett förbindelsekontor i Sydney, något 
som självklart är en nagel i ögat på reger
ingen i Port Moresby_43 Över tiden harPa
pua Nya Guineas regeringar sökt hjälp 
från både Australien och det brittiska sam
väldet, som de är en del av, men inte fått 
hjälp med att hantera BRA och situatio
nen på Bougainville. När den kände politi
kern Julius Chan gick till val 1995 gjorde 
han det mycket utifrån ett löfte om att få 
ett slut på inbördeskriget.44 

Trots ihärdiga försök att bekämpa se
paratisterna på Bougainville har reger
ingen Chan och Papua Nya Guineas för
svarsmakt (PNGDF) konsekvent miss
lyckats att stabilisera situationen. I juni 
1996 beordrade regeringen att en militär 
operation skulle verkställas för att slå 
ned upproret." Opera tionen , kallad 
High Speed II , som genomfördes i sep
tember fick fö rödande konsekvenser och 
elva soldater ur PNGDF dödades och 
fem tillfångatogs efter en eldstrid vid 
Kangu Beach.<6 Den 10 oktober mörda-

des ledaren för Bougainvilles självutro
pade interimsregering, Theodore Miri
ung och i en efterföljande rättslig under
sökning pekades PNGDF och en dem 
närstående gerillagrupp ut som ansvariga 
för morclet.47 Efter operationen fick ock
så PNGDF ta emot mycken kritik, bland 
annat från Australien, om brott mot 
mänskliga rättigheter.4s 

Det är mot bakgrund av dessa och lik
nande händelser som Australiens ovillig
het att stödja Pap ua Nya Guineas reger
ing skall ses. Sir Julius Chan hävdade un
der efterspelet till krisen att han inte 
hade något annat val än att gå till privata 
entreprenörer på grundval av att reger
ingen inte fick hjälp från någon annan
stans. Den australiensiska regeringen 
hade naturligtvis svårt att öppet stödja 
rege ringen i Port Moresby i dess försök 
att lösa situationen med BRA på grund 
av kritiken från människorättsorganisa
tionen Amnesty International. l Austra
lien var regeringen också tvungen att ta 
hänsyn til l högljudda lobbygrupper, som 
krävde Bougainvilles självständighet 
från Papua Nya Guinea.4

" Ett tredje pro
blem var det faktum att gruvan på Bou
gainville, Panguna, ägdes av ett anglaaus
traliskt konsortium, RTZ-CRA.511 

Uneler 1996 blev situationen så kom
plicerad att regeringen Chan vände sig 
till externa aktörer för att få slut på stri
digheterna och återta kontrollen över 
Panguna. Den avgörande anledningen 
till att Julius Chan och biträdande premi
ärministern Chris Haiveta sökte sig ut
omlands är sannolikt det i september 
1997 förstående valet. Eftersom Chan 
blev vald till premiärminister på ett löfte 
just om att lösa konflikten med BRA och 
inte lyckats sågs detta sannolikt av dem 
som en viktig komponent i en komman
de valkampanj. 

I januari 1997 engagerades därför det 
brittiska företaget Sandline International 
för att militärt lösa konnikten på Bougain
ville. Men när det blev allmänt känt att 
Sandline utgjordes av vad som beskrevs 
som legosoldater från Afrika, utbröt kra
valler och en militärkupp föreföll stå för 
dörren . Uneler en hektisk vecka avsatte re
geringen först sin armechef, som öppet ta
git stä llning mot regeringen för att strax 
därpå själv tvingas avgå på grund av folkli
ga protester. I samband med detta sades 
också kontraklet med Sandline upp, vilket 
ledde till att företaget med dess anställda 
tvingades lämna lanclet.51 

l efterspelet av krisen tillsattes av den 
dåvarande regeringen två oberoende 
kommissioner med uppgift att utreda 
förh ållandena och anklagelser om mutor 
och korruption. Båda kommissionerna 
kom fram till att anklagelserna var felak
tiga och att inga belägg för mutor och 
korruption kunde bevisas. Den första av 
de två, Andrew-kommissionen, fastställ
de dessutom att kontraktet mellan Papua 
Nya Guinea och Sandline, enligt landets 
lagar och förordningar, var helt och hål
let legitimt och att Sandline hade följt be
stämmelserna i cletY 

Papua New Guinea Defence Forces 
Det kan i sammanhanget vara värdefullt 
att kortfattat presentera Papua Nya Gui
neas försvarsmakt (PNGDF) för att få en 
uppfattning om deras kapacitet. Inte för 
att på något sätt söka förklara varför 
Sandline kontrakterades, kan vi ändå se 
att PNGDF är en mycket blygsam orga
nisation med klart begränsade resurser 

och förmågor. 
För det första har Papua Nya Guinea 

redan från självständighetens dagar 
( 1975) fört en debatt huruvida man alls 
skall ha en arme eller icke. Till sist faLLa-
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des i alla fall ett beslut om att de strids
krafter som fanns kvar från kolonialti
dens dagar skulle bibehållas, men inte ut
vecklas i någon nämnvärd omfattning. 
Resultatet är en liten arme med förank
ring i det västerländska, främst brittiska , 
militära tänkandet. 

För det andra var den arme, som exis
terade 1996-97 uppbyggd kring två styck
en lätta infanteribataljoner och en ingen
jörbataljon, totalt 3200 man. Deras utrust
ning förefaller inte ha bestått av några 
moderna splitterskyddade fordon eller 
tyngre vapen annat än enstaka granatkas
tare." Det framgår också av statistiken 
från 1996 att deras flygvapen inte dispone
rar några t1ygstridskrafter överhuvudtaget 
och att de sex helikoptrar som finns upp
tagna är obeväpnade transporthelikopt
rar. Det är dessutom tveksamt om fler än 
två av dessa ens var operativa. 

Vad gäller marina förband slutligen, 
fanns förvisso enstaka patrullbåtar, men 
dessas värde var tveksamt i en konflikt 
som den i Bougainvilles otillgängliga 
djungler. 

stutsatsen av denna korta genomgång 
är att PNGDF var en försvarsmakt av 
klart underordnad kapacitet och förmå
ga till insats. Det enda de förefaller ha 
kunnat göra, var enstaka kortare insatser 
helt i avsaknad av tyngre understöd, ett 
absolut krav i dagens stridsmiljöer. Om 
man vill påverka en motståndare i olän
dig och okänd terräng är flygunderstöd 
helt nödvändigt, något regeringen också 
var medveten om. 

Sandline International - Ett privat 
militärt företag 
Det brittiska företaget Sandline Interna
tional är ett så kallat privat militärt före
tag, vilket innebär erbjudande av tjänster 
utöver det vanliga. Av Sandline kan nämli-
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gen stater, organisationer och företag 
köpa militär kompetens som tidigare nor
malt endast funnits tillgängligt för statliga 
aktörer54 Det förekommer en stor debatt 
om vad denna typ av företag egentligen är 
och hur de skall betraktas55 Att karaktäri
sera privata militära företag och att sedan 
särskilja dem från det nu mer vanliga be
greppet privata säkerhetsföretag är kom
plicerat och låter sig inte göras i en hand
vändn ing. Det finns ingen anledning att 
här gå in i detalj på företagens logik , efter
som analysen fokuserar på privatiserings
processen. Det är därför inte viktigt exakt 
vilken typ av företag Sandline är jämfört 
med andra liknande aktörer. Det centrala 
är istället att de erbjuder tjänster som nor
malt förbehållits stater varmed statens 
monopol utsätts för konkurrens inom en 
ny sfär, den militära och polisiära. 

Sandline International grundades av 
den före detta brittiske armeofficeren 
Tim Spicer under 1996 och sade sig er
bjuda militära tjänster av allehanda slag 
- från analys, utbildning, logistik och sä
kerhetsskydd över till ledning och ge
nomförande av militära operationer.56 

Det senare är kanske lite luddigt, men 
innebär som vi skall se också deltagande 
i regelrätt strid , vilket traditionellt görs 
av statens egna militära förband. 

När företaget Sandline diskuteras, 
finns det olika uppfattningar om vem som 
faktiskt grundade det och vilken roll Spi
cer egentligen hade. Enligt honom själv 
var företaget hans ide och hans eget pro
jekt. Somliga andra hävdar att Sandline 
startade som ett underföretag till något 
som kallas Plaza 107 och att det då fanns 
tydliga kopplingar till gruv- och oljeindu
strin. Bland annat lyfts företaget Branch
Heritage Oil och dess direktör Tony Buck
ingham fram 57 Detta bestrids dock av 
Sandline och Spicer men har blivit till nå-

got av en subdiskurs inom debatten kring 
privata militära företag. Denna tar sig då 
normalt mer moraliska och etiska, om inte 
också konspiratoriska, former och har tyd
liga normativa drag.5~ Ofta framförs tesen 
att det är ett antal storföretag som medelst 
våld försöker sko sig på fattigare länder 
genom att i princip försöka ta makten och 
sedan suga ut det aktuella landet på dess 
tillgångar. 59 

Av den senare anledningen har före
taget ända sedan dess grundande be
skyllts för att faktiskt inte vara något an
nat än organiserade legoknektar, en för
hatlig grupp som, utan anknytning till na
tionalstaten , för krig mot betalning. 

Timothy Spicer själv är före detta of
ficer vid det anrika regementet Scots 
Guards, känt bland annat för ett stort an
tal kommenderingar till Nordirland. Spi
cer var även placerad vid förbandet un 
der Falklandskriget och har sedan dess 
dessutom tjänstgjort med Sir Peter de la 
Billiere i Irak och sedermera även med 
Sir Michael Rose i Bosnien under FN-ti
den. Han blev överstelöjtnant innan han 
tog avsked och får anses vara en mycket 
rutinerad officer med operativ och stra
tegisk erfarenhet av hög kvalitet.60 

Sedan några år tillbaka är Sandline 
som företag nedlagt, men Spicer är idag 
verkställande direktör för Aegis Interna
tional, ett företag med ett mångmiljard
kontrakt för den amerikanska regeringen 
inom ramen för dess engagemang i Irak. 

Fallstudie - Sandline och 
Papua Nya Guinea 

Initiativ till etablerande av 
kontakter mellan Sandline och 
Papua Nya Guinea 
På grund av att regeringen i Papua Nya 
Guinea inte själv kunde få ett slut på 

konflikten med Bougainvi\le Revolutio
nary Army (BRA) tog de under början 
av 1996 kontakt med det brittiska företa
get Defense Security Systems Limited 
(DSL) . Av okänd anledning kunde DSL 
dock inte åta sig uppdraget utan vidare
förmedlade det istället. Under mars 1996 
informerade därför DSL, via dess VD 
A lastair Morrison , Timothy Spicer att re
geringen i Papua Nya Guinea var intres
serat av att komma i kontakt med lego
soldater('1 Spicer tog omgående kontakt 
med försvarsministern Mathias Ijape för 
att undersöka vad Papua Nya Guinea 
konkret behövde hjälp med. Svaret var 
att det främsta behovet var helikoptrar 
för att understödja militära operationer 
på Bougainvi\le.62 En tid därefter, i okto
ber 1996, blir företaget The Corps Com
mission , ett annat brittiskt säkerhetsföre
tag, också kontaktat av regeringen i Pa
pua Nya Guinea för en förfrågan om stöd 
med militär utbildning. 63 Omfattningen 
av kontakterna är inte kända och tjäns
terna anlitades aldrig. Försvarschefen, 
brigadgeneral Jerry Singirok, försökte 
också förhandla fram ett avtal med ett 
företag i Tyskland värt 21 miljoner US
dollar. Kontraktet liknade det, som se
dermera ingicks med Sandline och inne
höll utbildning och materiel för att förbe
reda operationer mot Bougainville. Det 
gick så långt att två delegater faktiskt 
sändes till Tyskland, men regeringen drev 
istället igenom kontraktet med Sandli
ne.64 Enligt Noel Levi, som vid tillfället 
hörde till premiärministerns departe
ment tillika ordförande för det nationella 
säkerhetsrådets kommitte , hade Papua 
Nya Guinea även fått ytterligare två för
slag om privat militärt stöd. Ett kom från 
Australien och ett från Ryssland, men 
båda dessa avslogs innan Sandlines för
slag accepterades.65 Det var alltså inte en-
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bart" Sandline som var aktuellt för en in 
sats på Bougainville och regeringen över
vägde tidigt att söka hjälp från fl e ra olika 
utländska experte r för att han te ra situa
ti onen på Bougainville. 

Premiärminister Sir Julius Chans hu
vudsakliga argument för att överhuvud 
taget engagera e tt privat företag var en
ke lt; Papua Nya Guineas försvarsmakt 
(PNGDF) hade under en åtta år lång pe
ri od av inbördeskrig inte lyckats a tt kvä
sa uppro re t på Bouga inville.66 "We .. . 
have requested the Austra li ans support 
us in providing the necessa ry specialist 
tra ining and equipment ... The y have con
sistentl y declined and the refo re l had no 
choice but to go to the private sector."67 

Även om Sir Julius kommentar ovan 
antyder att initiativet verkligen kom från 
den sittande regeringen i Papua Nya Gu
inea, kvarstår det att vi har ett problem 
med hänsyn taget till just denn a aspekt 
av privatiseringen. Vi kan nämligen inte 
med säkerhet fastställa varifrån initiati
vet verkligen kom. Samtliga för mig till 
gängliga dokument svävar lite på målet 
när det gäller detta. Vi skulle med säker
het behöva fastställa hur regeringen 
Chan kom i kontakt med DSL, det före
tag som vidarebefordrade kontakten till 
Tim Spicer. En sak vi kan vara ganska 
säkra på, är trots allt att det inte var 
Sandline och Spicer som initierade det 
kontrakt som sedermera skrevs under. 
Men initiative t och processen och där
med beslutet att privati sera insatsen mot 
BRA, är inte helt och hå lle t klarlagt. Det 
fö refaller dock vara regeringen Chan 
som faktiskt tog initiativet snarare än ex
terna aktörer, som drev igenom en priva
tiseri ng av våldsmedlets utny ttjande. 

Det är dock föremål för diskussion på 
vilket sätt Papua Nya Guinea kom i kon
takt med DSL första gånge n. Sinclair 
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Dinnen säger att: " H is not exactly clear 
how DSL first beca me invalved in Papua 
New Guinea, whether DSL approached 
government official s o r the other way 
around.""" Dinnen diskuterar vidare 
kortfattat om kontakte rna kan ha kom 
mit via gru vbolage n, men försvarsminis
ter fjape förefa ll er faktiskt ha varit den 
som tog initiativet till den första kontak
ten med Alastair Morrisson från DSL 
som sedan vidarebefordrade kontakten 
till Tim Spicer69 Det är dock tämligen 
klart att denna den in ledande kontakten 
mellan Sandline/Spicer och Papua Nya 
Guinea gick via DSL/Morrison.70 

Reglering- Förhandlingar och 
kontraktskrivning 
Den 7 april 1996 träffas Tony Bucking
ham71, Tim Spicer, brigadgeneral Jerry 
Singirok, chef fö r PNGDF, Ijape och Ja
mes Malagepa, statssekreterare vid för
svarsdepartementet, på Hilton i Cairns 
för att diskutera ett samarbe te. 72 Efter en 
presentation av Sandline som koncept 
och affärside vidtog diskussioner kring 
situationen på Bougainvilte. Under det 
efterföljande samtale t framgår för Spicer 
och Buckingham att vad regeringen 
främst vill ha hjälp med är helikoptrar 
för att från luften kunn a bekämpa sepa
ratisterna på det otill gängliga Bougain
ville. 73 

Trots att del ega tion en framförde vad 
de ville ha hj ä lp med, säger Spicer själv 
att han uneler samta lets gå ng insåg att de
ras behov ege ntl igen var något annat: " ... 
they tho ught they wantecl helicopters bu t 
what they needecl was a plan for ending 
the war."74 I detta tidiga skede handlade 
det alltså egentligen endast om att Papua 
Nya Guineas regering sökte nya helikopt
rar för a tt kunn a bekämpa rebellerna 
från luften, inget ann at. 

Efter en analys av läget skissade Spi
cer på en plan för att lösa situationen på 
Bougainville. I månadssk iftet april/maj 
möttes Buckingham, Spicer och Singirak 
igen i London och den plan som Spicer 
då presenterar omfatta r hans uppfatt
nin g av vad Papua Nya G uineas regering 
egentligen behövde snarare än vad de 
trodde att de behövde.75 Affären ha r nu 
närm ast kommit att betraktas som en mi
litär operation och gavs av Spicer ett mi
litärt klingande kodnamn , Project Con
travene.76 

I det här läget drog affären ut på tiden 
på grund av att genera l Singirok, enligt 
Spicer,förhalade det hela genom samtal 
med andra företag77 Det skulle också 
kunna sägas att Singirak visade på ett 
stort mått av affärsmässighet, snarare än 
förhalning, eftersom han ju tog in anbud 
från flera olika håll. Men i ok tober träffa
de Spicer den biträdande premiärminis
tern Chris Haiveta och presenterade för
slaget för honom, varvid han bjöds in till 
Papua Nya Guinea för förn yade diskus
sioner. I november 1996 möttes Spicer, 
Chris Haiveta, Mathias lj ape och andra 
högre tjänstemän i Papua Nya Guinea 
varvid Spicer fick en officiell förfrågan 
att göra ett militärt bedömande av situa
tionen på Bougainville. Med detta som 
grund blev han kontrakterad på konsult
basis åt Papua Nya Guinea och ombads 
skriva en rapport till den sjätte januari 
19977 x D essa diskussione r nådde enligt 
Spicer varken Papua Nya G uineas folk
valda parlament e lle r ens den samlade 
regeringen. 79 

Spicer återvä nde i december 1996 till 
Papua Nya G uin ea, åtföljd av Tony 
Buckingham, och presenterade Sandli
nes förslag för Ha i veta och andra minist
ra r. I rapporten identifierades Panguna
gruvan som BRA:s svaga punkt och Spi-

cers ana lys ger vid handen att han anser 
att kriget sk ull e kunn a avslutas om elen 
bara kunde återt as. go Förslaget, som även 
redovisades för Singirok, gick ut på att en 
operation sk ull e igå ngsättas mot BRA, 
där syftet var a tt ta Pangunagruvan med 
militära vålclsmeclel. 

Först i januari 1997 gavs Spicer tillfäl
le att in forme ra hela parlamentet men i 
sista stund ställdes mötet in. En tid därpå, 
8 januari, träffade han dock premiärmi
nister Sir Julius Chan personl igen och 
lade fram fö rslaget. Strax därpå godtog 
det nat ionell a säkerhe tsrådet Sandlines 
förslag och efte r det mötet unelerteckna
des kontraktet.~ 1 

Vad gä llde Sandlines uppträdande i 
Papua Nya G uinea under uppgiftens lö
sande, en inte helt irrelevant aspekt av 
regleringen , finn s i det kontrakt som in 
gicks me ll an Sand li ne och regeringen en 
paragraf som gör anspråk på att utgöra 
ett avtal om uppträdandet. Där fram
kommer a tt Sandlines personal är skyl
dig att följa de regler som gäller i en väp
nad konflikt. Tidigare i dokumentet, i ett 
mer allmänt hå lle t stycke, hänvisas till 
Genevekonventionerna, men det står 
inte på vilket sätt Papua Nya Guinea kan 
utkräva ansvar enligt cletta .s2 

Efter denn a summariska genomgång 
kan konstateras att regleringen av för
håll andet mell an staten och Sandline är 
behäftad med åtminstone tre problem. 
Det första problemet är att det bara var 
en handfullministrar som kände till kon
traktet innan det undertecknaclesY3 Men 
i Andrewkommissionen efter krisen fast
stä lldes att kontraktet mellan Papua Nya 
G uinea och Sa ndlin e faktiskt var legitim t 
en ligt Papua Nya Guineas lagar och ock
så att Sandline hade följt bestämmelser
na i clet.K4 Möj li gen kan man säga att pro
blemet a lltså snarare var av demokratisk 
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art än något annat. Papua Nya Guinea 
har uppenbarligen et t system, där en li
ten grupp av politiker kan kontrollera 
den här typen av frågor utan att det be
höver gå genom parlamentet. Det andra 
problemet är att Sandline tycks "sälja 
på" Papua Nya Guineas regering en pro
dukt de egentligen inte från början hade 
avsett att köpa. Om detta beror på att 
Spicer är en särde les god försäljare eller 
om det beror på att regeringen faktiskt 
insåg att deras ana lys inte hade varit till
räcklig, går inte att fastställa. Det är däre
mot klarlagt att Sandline lyckades få Pa
pua Nya Guineas regering att upphandla 
en tjänst dc från början inte hade tänkt 
sig. Möjligen kan det senare förhållandet 
även få konsekvenser för hur vi skall be
trakta initiativet och hur hela affären 
kom till stånd. Forskaren Alex Vines har 
fört fram just detta att Sandline agerade 
väldigt offensivt när det gällde att sälja in 
sin affärside och sitt koncept för lösandet 
av krisen på Bougainville. Särskilt frap
perande menar han är att Sand line föror
dade en militär lösning uppbyggt kring 
ett kraftigt våldsanvändandc.'1 Det tred
je problemet slutligen rör själva ansvars
utkrävandet och berör det faktum att det 
inte i kontraktet framgår på vilket sätt 
staten Papua Nya Guinea kan utkräva 
ansvar av Sandline. 

Finansiering- Sandlines ersättning 
för utförda tjänster 

Finansieringen av Sandlines planerade 
operation är problematisk och inte helt 
okontroversiell. I grunden kan vi konsta
tera att Papua Nya Guineas regering av
såg att finansiera operationen genom ett 
an:al budgettekniska åtgärder. 'r' De eko
no;niska medlen förefaller främst ha 
kommit ifrån två olika håll, dels skulle 
regeringen göra nedskärningar i budge-
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ten och dels sku ll e Pangunagruvan natio
naliseras och sedan sä lj as.' 7 Enligt Sin 
clair Ditmen skulle nedskärningarna 
främst drabba ett antal ol ika områden: 
särsk ilt nämner han försvaret (6.7 miljo
ner Kina) , polisväsendet (2.5 miljoner 
Kina) , sjukvårdssektorn (2.5 mi ljoner 

Kina) samt slutligen skola och utbildning 
(2 miljoner Kina) vilket tota lt skulle fri
göra 13.7 miljoner Kina i landets valuta.'' 

Men eftersom detta inte skulle räcka, 
avsåg man dessutom att insatsen till del 
skulle finansieras med hjälp av inkom

ster från Panguna. På grund av o lika bud
gettekniska aspekter och på grund av att 

regeringen ville hålla affären hemlig, an
litades ett företag som bulvan för affären. 

Företaget som hette Roadco, verksamt 
inom väganläggningsbranschen, skulle 
ges ett större lån som medel för att ersät
ta Sand line ekonomiskt i en lighet med 
kontraktet. 89 Ä ven om det senare till sy
nes är en okonventionell metod för att 
bekosta ett statligt program, är finansie
ringen som sådan förmodligen att be
trakta som statlig och alltså inte privat i 
ens något vidare avseende. 

Däremot skriver Spicer i augusti 1996 
i ett brev till ljape att en delbetalning för 
deras tjänster skulle kunna utgöras av 
gruvkoncessioner och föreslår att Sand Ii
ne, gruvbolaget RTZ-CRA och Papua 

Nya Guineas regering skall ingå ett part
nerskap för att öppna och driva Pang
unagruvan. Spicer antyder också att 
RTZ-CRA möjligen kan vara med och 
finansiera ett militärt återtagande av gru
van: "We may be able to assist with fun
ding and could come to some arrange
ments regarding part repayment with mi
neral concessions."90 Det är dock oklart 

om någon form av betalning till Sandline 
faktiskt utmynnade i gruvkoncessioner 
och huruvida detta sedan skulle ha varit 

illegalt. Andrewkommissionen tycks an
tyda att så inte var fallet. 91 

Det finns dock ett för analysen ytter
ligare besvärande förhållande, som gäller 
Tony Buckinghams koppling till Sandli
ne respektive Pangunagruvan och RTZ
CRA. The Australian Broadcasting Cor
poration har indikerat att det skall ha 
funnits någon slags förbindelse mellan 
Buckingham och koppargruvan 92 För
hållandet blir i detta sammanhang pro
blematiskt inte bara därför att det kastar 
ett tveksamhetens ljus över formerna för 
finansieringen men också för att det ifrå
gasätter sättet som hela samarbetet mel
lan Papua Nya Guinea och Sandline ini
tierades på. Det går inte helt att utesluta 
att här finns ett tecken på att Bucking
ham kan ha haft kännedom dels om re
geringens situation, dels haft egna intres
sen i Pangunagruvan och faktiskt alltså 
påverkat regeringen i något avseende. 
Tyvärr har inga vidare belägg för detta 
funnits, men förhållandet blir försvåran
de för en fullständig analys vad gä ller sät
tet som privatiseringen skedde på. 

Begreppet privatisering kan således yt
terligare kompliceras, eftersom det inte är 
helt klart ens inom aspekten finansiering, 
lika litet som det är som helhet. Fallet med 

regeringen i Papua Nya Guinea och Sand
line kan vara ett konkret exempel på en 
blandning av privat och offentlig finansie
ring av våldsutövandet som får konse
kvenser för hur vi betraktar våldsmono
polet och resultatet av en så kallad privati
sering. Uppenbarligen kan här ha funn its 
en blandform, ungefär som Lina Svedin 
skriver om offentlig-privata partnerskap.93 

Produktion - Genomförande av 
Operation Contravene 
l det kontrakt , som ingås mellan parter
na , framgår det tydligt vi lken typ av upp-

drag som Sandline skall utföra och vad 
som förväntas av dem. De skall utbilda 
en specialenhet i taktiskt uppträdande; 
insamla unelerrättelser för att understöd
ja en effektiv gruppering och kommande 
operationer, att genomföra offensiva 
operationer på Bougainville tillsammans 
med PNGDF och slutligen skall de vara 
beredda att bidra med övrigt operativt 
stöd vid bchov.94 En intressant passage 
finns, som påvisar att Sandline skall stå 

vid sidan av den ordinarie kommando
kedjan och ledningsstrukturen , som finns 
inom PNGDF. Sandline och PNGDF 
skall enligt kontraktet upprätta ett ge

mensamt förbindelsekonto r, Sandline 
skall dessutom bidrag med en projektle
dare för att samverka med (liaison with) 
PNGDF.'J; Att samverka med är en del

mängd av det enli gt svensk militär termi
nologi använda begreppet samordning. 
Den senare kan ske på två olika sätt, ge
nom samverkan eller med order.96 Skill
naden mellan dessa begrepp är den for
mella möjligheten att utöva kontroll över 
den andre parten. Om den ena parten 
kan ge order till den andra parten är den 
förra att betrakta som hierarkiskt högre 
än den senare och tvärtom. Då kan man 
utfärda order som den underordnade är 
tvungen att åtlyda. Om å andra sidan det 
är frågan om två likställda enheter kan 
de samverka med varandra för att nå ett 
gemensamt mål, men in gen av dem kan 
ge en order till den andre. 

Att Sandline på detta sätt skiljer ut 
sig från den militära ledningsstrukturen 
är intressant, eftersom det visar att man 
avsåg att lösa uppgifter utanför ordinarie 
ledningskedja , alltså en tydlig privatise
ring av en del av en operation snarare än 
ett strukturerat partnerskap. Denna as
pekt är också det som i folkrättsliga sam
manhang skapar en stor debatt eftersom 
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det till syvende och sist handlar om en 

form av myndighetsutövning i privat 
reg1. 

Liksom under aspekten finansiering 
ser vi alltså att begreppet privatisering 

inte är så rättframt och okomplicerat 

som det först kan synas. Ä ven här töre
komm er en sorts blandform mellan pri

vat och offentligt som får konsekvenser 
för hur vi betraktar våldsmonopolet och 

resultatet av en så kallad privatisering. 

Möjligen skulle man i denna dimension 

kanske kunna ta steget längre och börja 

föra e n diskussion kring frågan om de t 

inte är så att PNGDF och Sandline ingåt t 

ett privat-offentligt partnerskap vad gäl

ler det taktiska och operativa genomför

andet av Operation Contravene. Det som 

talar för det är att vi nu ser en b landning 

mellan offentligt och privat i främst led
ningen av operationen , men också att dc 

två organisationerna skall arbeta paral
lellt med varandra. ~7 

Ett belägg för att även Spicer tänkte i 

dessa banor styrks av det brev han i au

gusti 1996 skriver ti ll Mathias Ijape. Här 
föreslår han att Sandline, RTZ-CRA och 

Papua Nya Guineas regering skall ingå 

ett partnerskap för att öppna och driva 

Pangunagruvan. Spicer antyder också att 

RTZ-CRA möjligen kan vara med och 
finansiera återtagandet av gruvanYs 

Slutsatser 
Syftet med mitt arbete har varit att un

dersöka vad begreppet privatisering 
innebär relativt Max Webers tankar om 

våldsmonopolet Den frågeställning som 

besvarats handlar om på vilket sätt vå l

det privatiserades i inbördeskrigets Pa

pua Nya Guinea, när Sandline engagera
des av regeringen 1997. 

För att besvara frågeställningen dis
kuterades fyra konkreta unde rsöknings-
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frågor. Den första hand lade om det siitt 
varpå kontakte n mellan Papua Nya Gui

nea och Sandline etablerades, en viktig 

komponent här har varit att slå fast att 

det faktiskt förefaller som om det var sta

ten Papua Nya Guinea som tog initiati

vet till uppdraget. Sandlines engagemang 
i landet var resultatet av en situation som 

varken kunde kontrolleras eller hanteras 

inte rnt och för att lösa de nna valde reger

ingen att anlita ett privat militärt företag. 

Initiativet förefaller ha tagits av reger

ingen Chan och ett kontrakt förhandla

des fram av de främsta politikerna sedan 

dialoger hade förts med flera olika leve

rantörer av mil itära tjänster. Möj ligen 

kan förhållandet att Sand line sålde en 

tjänst som Papua Nya Guinea egentligen 
inte från början tänkt sig få konsekven

ser för hur vi skall betrakta initiativet och 

hur hela affären kom till stå nd. 
Nästa fråga handlade om vem som fi

nansierade uppdraget och på vilket sätt 

det gjordes. En intressant aspekt som be
lystes var att det förvisso fanns externa 

intressenter men de delfinansierade a ld

rig uppdraget utan finansieringen sköttes 

helt och hållet av staten. På grund av att 

Papua Nya Guinea är en stat med klart 

begränsad ekonomi var man från reger

ingens sida beredd att ta till okonventio

nella medel för a t l finansi era opera tio

nen. Att låta företaget Sandline tillsam

mans med gruvbolaget komma i besitt

ning av koncessioner kan ha övervägts 
men är svårt att faktiskt styrka. Sandline 

föreslog att så skulle ske, men det längsta 

vi kan belägga , med tillgängligt material , 

är att regeringen var beredd att nationa

lisera gruvan och sälja ut de lar av elen. 
Den tredj e fråga n kretsade kring det 

sätt som förhållandet mellan Sandline 

och Papua Nya Guinea reglerades på och 
som i e n efterföljande kommission visat 

sig vara legalt och korrekt. När regering

en tvingades att säga upp kontraktet 
lämnade Sandline landet och i en efter

följande förlikning erhöll Sandline de 

resterande 18 miljoner US dollar som var 

utestående betalning för dc tjänster som 
aldrig utfördes. ~~ 

När det avslutningsvis gäller de t sätt 

som uppdraget var tänkt att utföras, har 
det visats att det bäst liknas vid en sam

ve rkan mellan det privata företaget och 

statens funktioner. Sandline skulle utföra 

delar av operationen autonomt från 

PNG DF men skulle stå uneler politisk 

kontroll. Avsikten var att elen militära 

operationen mot Bougainville Revolu

tionm·y Army skulle utföras av det privat

ägcia företaget Sanclline. Deras operatio

ner låg utanför chefen för Papua Nya 

Guineas försvarsmakts ansvar och kon
troll , men de båda entiteterna skulle tak

tiskt samverka med varandra och föra en 

dialog kring uppgiftslösandet Det är allt

så uppenbart att själva vålelsutövandet 

hade privatiserats i så måtto att staten 

överlämnat delar av ett ansvar för detta 

till elen privata sfären. slutsalsen från ar
betel är att privatiseringen av vå ldet är 

något som skapas inom fyra stycken sam

tidiga, men inte konkurrerande dimensi

oner. 
Genom att återkoppla till elen tidiga

re presenterade tabellen 3 kan det kon-

Dimension Huvudmannaskap 

stateras att privatiseringen av våldet i Pa
pua Nya Guinea 1997 var betydligt mer 

komplext än vad Deborah A vant och Ro
be rt Mandel anför om fenomen et som 

sådant. 
Vi kan i ta bellen 4 nedan se att beslut 

om en privatisering har fattats i fler sek

tore r än de två som Avant använder sig 

av och att privatiseringen av våldet där

med blir be tydligt mer problematiskt än 

vad hon framför. Speciellt viktigt är det 

att notera att aspekten reglering är helt 

avgörande för hur våldet de fa cto privati

seras. Så länge staten finns med och skri

ver ett kontrakt som reglerar hur själva 

uppdraget skall utföras har elen också 

möj ligheten att fortsatt utöva , om än inte 

direkt så åtminstone politisk , kontroll av 
våldet. 1()(

1 Vi har också sett att Papua Nya 

Guinea hade denna politiska kontroll så

tillvida att de kunde säga upp kontraktet 
med Sandline och få dem att på kort var

sel lämna landet. 
När det nu i denna konceptuella dis

kussion visats vad privatisering i detta 

sammanhang betyder kan en mer kom

plett diskussion kring vålelsmonopolets 
uppluckring vidta. Det direkta resultatet 

av denna uppsats har varit att vi fått ett 

bättre verktyg för att förstå hur privati

seringen påverkar vålelsmonopolet Det 

analysverktyg som presenterats (Tabell 

3) är ett me r raffinerat verktyg än tidiga-

Initiativ Initiativet kom från Papua Nya Guint.:<lS regering som IOrl'rågningar till ell n n tal privata internationella aktörer 

Reglering Förhållandet mellan Papua Nya Guineas regering och fOrctagct Sandline reglerades i el\ framförhandlat kontrakt 

Finansic- Papua Nya Guineas regering finansierade hela ope rationen via in te rna budgetförändringar 

ring 

Produktion PNGDF och S<lndlinc snmt Executi ve Outcomcs skulle gemensamt och samordnat genomföra operationen 

Tabefl4 Privatiseringen av våldet i Papua Nya Guinea 1997 

125 



l ~~ l 

re använda och visar att privatisering 
sker inom flera olika dimensioner. 

stutdiskussion 
Som kunnat konstateras, är frågan om 
privatiseringen av våldet något mer kom
plex än vad som vanligen framhålls i de
batten. Det är helt uppenbart att privati
sering som process sett är en mer svår
analyserad företeelse än vad Deborah 
Avant beskrivit. Det handlar om något 
mer än bara förhållandet mellan privat 
kontra offentlig finansiering och produk
tion. Eftersom privatisering sker inom 
flera olika dimensioner räcker in te det 
dualistiska betraktelsesätt hon , och 
många and ra, anför för att förstå och för
klara vad som händer när statens vålds
monopol utsätts för konkurrens. 

Som jag visat ovan, vore det bättre 
om vi istället för att betrakta privatise
ring som något som främst handlar om fi
nansiering och produktion istället utnytt
jade ett betraktelsesätt som fokuserar på 
fler dimensioner. Då kan vi se att privati
sering är något som görs längs dessa pa
ralle ll a dimensioner och som också va
rierar över tid . 

Vi har sett att staten Papua Nya Gui
nea inte alls tappade kontrollen över sin 
politik på grundva l av Sandlines engage
mang i konflikten. Tvärtom, folket och 
politikerna i Papua Nya Guinea förmåd
de den sittande regeringen inte bara att 
avbryta kontraktet, men kunde också ut
kräva ansvar genom att regeringen Chan 
tvingades att avgå i avvaktan på en obe
roende utredning. 

En annan intressant aspekt som fram
kommit i denna undersökning är att vi 
kan se att de olika inblandade företagen 
och staten Papua Nya Guinea faktiskt 
var på god väg att ingå något som i vissa 
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avseenden kan beskrivas i termer av of
fentlig-privata partnerskap. Detta syntes 
tydligast i hur företaget RTZ-CRA visa
de sig vara berett att eventuellt vara med 
och delfinansiera operationen på Bou
gainville. På samma sätt sku ll e man kun
na beskriva att den organ isation som Spi
cer förordade för att lösa problemet på 
Bougainville också speglade en form av 
offentligt-privat samarbete utöver det vi 
traditionellt kallar privatisering. Spicers 
förslag gick ut på att Sandline tillsam
mans med PNGDF sku lle etablera en 
strike force parallellt med den av för
svarschefen Jerry Singirak ledda försvar
smakten. Styrkan skulle omfa tta både re
gu lj ära soldater ur PNGDF och personal 
samt helikoptrar från Sancl line/Execut i
ve Outcomes. Organisationen och kon
tJ·aktet antyder att Sandline och PNGDF 
skulle ses som partners ungefär så som 
Mörth och Sahlin-Andersson beskrive r 
det; ett formaliserat samarbete utan 
egentlig hierarki."l1 Vi vet exempelvis at t 
Spicer hade direkt access till regerings
chefen utan att behöva gå via Singirok. 
Detta hade inte varit fa llet om samarbe
tet hade präglats av en traditionell kom
mandostruktur som i en vanlig statlig 
arme. 

En annan intressant aspekt vi förstått 
av Andrewkommissionens utlåtande var 
att kontrakterandet av Sand Iine, och där
med en privatisering av vå lclsmonopolet, 
ur ett lega listiskt perspektiv inte egentli
gen var ett problem. 102 Det föreföll sna
rare li gga på ett mer moraliskt och etiskt 
plan , även för de soldater och officerare 
som var inblandade i sammanhanget. 
Webers definition tillåter ju faktiskt ock
så att staten kan delegera delar av vålels
utnyttjandet till " .. . other institutions or 
to individuals ... to the extent to which 
the state permils it." 101 Här finns a lltså 

inget motsägelsefullt varken vad gäller 
bevarandet av staten som grundläggande 
ide e ll er i en privatisering av våldsutnytt
jandet, så länge staten är den som regle
rar förhållandet. Problemet blir alltså 
egentligen mest av politisk art och hand
lar om att tydligt motivera det gjorda va
let inför befolkningen. En av orsakerna 
till att upplopp bröt ut i Papua Nya Gui
nea i mars J 997 var den höga e rsättning 
som legosoldaterna skulle få ur statskas
san. Oppositionen menade att det var 
pengar som bättre kunde ha använts för 
satsningar inom andra samhällssektorer. 
Man skulle alltså kunna påstå att privati
seringen i det här fallet främst fö ll på elen 
demokratiska legi timiteten sna rare än 
något annat. 

Kanske är det så att debatten kring 
privatiseringen av våldet nu är mogen att 
gå vidare rent intellektuellt och analy
tiskt och lämna det snäva begreppet pri
vatisering därhän . Utifrån elen ovan re
dovisade analysen förefaller det som om 
det vore bättre att istället beskriva 
vå lelsmonopolets förändrade spelregler 
och dess nya dynamik utifrån tankarna 
om offentlig-privata partnerskap. För
modligen skulle man kunna se förekom
sten av dessa som en logisk efterföljare 
till privatiseringar och avregleringar, var
för det då också borde vara lämpligt om 
studiet av vålelsmonopolets uppluckring 
följer i det spåret. I w 

Möjligen är det emellertid väl tidigt 
att börja tala om offentlig-privata part
ne rskap vad gäller vålelsmonopolets för
ändrade ställning i staten, men Mörth/ 

Noter 
1 Fred Schreier and Marina Caparini, Privati

sing Security: La w, Practice and Govemance 
of P rivare Military and Securiry Companies, 

Sahlin-Anclersson framför att speciellt i 
fråga om regleringsaspekten finns det en 
avgörande skillnad. Om samarbetsfor
men priiglas av en hög grad av hierarki , i 
fråga om regleringen , så kommer elen 
snarare att få formen av korporativism 
snarare än ett renodlat partnerskap. Ef
tersom vålelsmonopolet fortfarande exis
terar i de flesta länder (något annat vore 
ju ur ett traditionellt perspektiv att ka
rakterisera en sådan stat som redan ha
vererad , en så kallad ja i/ed state) kan för
hållandet kanske bäst beskrivas genom 
termen korporativism. 1115 Den da g då reg
lerin gen av våldet börjar närma sig et t 
partnerskap snarare än denna korporati
vism kan vi börja ta la om att vålelsmono
po let verkligen utsätts för privatisering. 

Kontentan av detta blir att elen nu ak
tuella eliskursen kring privatiseringen av 
vå ldet inte längre ökar vår generella för
ståelse för det fenomen , e ller elen förete
else, som privata militära och privata sä
kerhetsföretag utgör. Istället har elen 
fast nat i en eliskurs som reproducerar sig 
sjä lv och där kunskapen om aktörerna 
snarar hämmas än ökar. Det borde där
för vara av stort intresse för forskningen 
kring privata militära företag och säker
hetsföretag att i en stuelie placera proble
met inom tankarna kring korporativism 
eller offentlig-privata partnerskap såsom 
Mörth/Sahli n-Anclersson gjort för andra 
sektorer i samhäll et. Då skulle elen gene
rella förståelsen för elen nya privata mili
tära marknaden och dess eventuella kon
sekvenser för staten som ide öka. 

Geneva Centre ror the Demoeratic Control 

of Armed Forces (DCAF), Occasional Pa

pe r no 6., (Geneva: DCAF, March 2005) , s 2 
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127 



l 

stabschef vid PRT Maza r-i-Sha rif i norra 
A fghanista n, 2005-1 2- 14. 

3 Se exempe lvis Jakkie Ci llie rs och Peggy 
Mason (red), Peace, profit o r p/under? The 
privatisalian of Security in War- To n 1 A f ri
can Societies (H a lfway Ho use: Insti tute [or 
Security Studies, 1999) 

' Sc specie llt Musa h A bdel-Fa ta u och Faycmi 
J. 'Kayode (Editors), Mercenaries - A n A fri
can Security Dilemma (London: Pluto Press, 
2000) för ett exempel på de tta . 

5 Thukydides, Kriget m ellan Spa rta och Ar
hen, del l , i öve rsättning till svenska av Sture 
Linner, (Uddeva lla: Forum bibliote ke t, 
1 978) , s 337~ 

6 Machiavelli , Discorsi, Bok l ( l 53 1 ), i över
sättning t ill norska av Jon Bingen, (Oslo: 
Cappe len Akademisk Forlag, 2004) , s 11 9 

7 Max Weber citerad i Carolyn Stephenson , 
" Nation Building" Beyond lntractabiliry. 
E ds. Guy Burgess and He idi Burgess. 
(Boulder: Conflict R esea rch Consortium, 
Uni versity of Colorado, posted januari 
2005) http://www.beyond inll·actability.org/ 
mina tio n_ bu i Id i ng.jsp 

" David l senbe rg, So/diers of Forrune Lrd. : A 
Profile ofToday's Private Sector Corp01-are 
Mercenary Finns, (Washingto n: Cente r for 
Detense Information, 1997), s l 

9 Jämför till exe mpel Philip Contamine, War 
in rhe Middle A ges, (Oxfo rd: Blackwe il Pu
blishers, 1984) , s 127 

10 Jämför till exe mpe l Debora h Avant , Th e 
Marker fo r Force - The Consequen.ces of 
Privari zing Securily (Ca mbridge: Ca mbrid
ge U n iversity Press, 2005) , s 3 

11 Jämför till exempe l Richa rd Corn well , "1l1e 
coll apse of the African state'' , i Ci llie rs 
Jakkie and Mason Peggy (Ed ito rs) Peace, 
profit or p/under! Th e privatisation of s eeu
rity in War-Torn Afi'ican Societies (Ha lfway 
House: Institute fo r Security Stud ies, 1999), 
s 76 

12 Se exe mpelvis Caroline Ho lmqvist för en 
utre rad studie av hur fö retagen av de nna 
anledning skall regle ras, men ock s~1 Musah 
och Fayemi. 

128 

Il lbid. 

" Svante Nordin , Det politiska ränkandets his
to ria , (Lund: s tudentlitte ra tur, 1999) , s 157 

15 Nordin , s 8 1 
16 Robert Cooper, The Breaking of Nations -

Order and Chaos in the Twen.ty- First Cen
tury, (Londo n: Atl a ntic Books, 2003) , s 16 

17 Jämför till exempel Emanuel Adle r och Mi
chael Barn e ll, i" A framework for the study 
of security communities" i E manue l Ad ler 
och Mich ael Ba rn etl (red. ) Security Com
munities, (Ca mbridge: Cambridge Unive rsi
ty Press, 1998), pass im 

'" Se Barry Buza n och Gerald Segal , i "The 
Rise of ' Lite Powers'- A Strategy for the 
Postmode rn Statc" , i World Policy Journal, 

Fall1 996, s 1- 10 
19 D eborah A va nt, Th e M arketfor Force - Th e 

Consequences of Privatizing Security (Cam
bridge: Cambridge Un iversity Press, 2005) , 
s3 

20 A vant, specie llt s 25-26 
21 Avant ,s 24 
22 John D. D onahue, The Privatizarion Decisi

on - Public Enris, Private Means, (Basic 
Books, 1989), s 7 

23 Ibid. 
24 A va nt, s 3 
25 Robert Mandel, A rmies without States- the 

Privatization of Senu·ity (Boulder: Lyenne 
Rienner Publi she rs Inc., 2002), s 127 ff 

2
" Mande l, s 35 ff 

27 Lennart J. Lundkvist, "Privatisering - Var
för och varfö r inte?", i Bo Rothste in (red.) 
Polirik som organisation , (Stockholm: SNS 
Förlag, (1 991) 2001 ) , s 252 ff 

28 Jämför exempe lvis Merriam, s 70 
29 Lundkvist, s 255 
30 lbid. 

·11 Olof Pe te rson, Komrnuna/politik , (Stock-
holm: No rstedts Juridik , (1992) 1998), s 158 

32 I bi d. 
33 Ibid. 

" Se exempe lvis Göran Eriksson " Borgerligt 
krav på patientm akt'' , i Sve nska D agbl adet 

2005-07-05, s 14 e ller Sten Erik Jensen 
"Gärna vinst till pe rsona le n - Yl va Johans
son vill hindra a kti eutde lning me n vå rdan
ställda kan få del av vinst", i Dagens Medi
cin 2004-ll -25, s 5 

35 Se exempelvis Musa h och Fayemi sa mt 
Holmqvist för tydliga stä llnings taga nden 
kring detta. 

"' Anthony Regan , "Th e Papua New G uinean 
policy-making environmn et as a window on 
th e Sandline controversy", i Dinnen Sin
clair, May Ron och Regan A nthony J. , Chal
lenging the State: the Sandline Affair in Pa
pua New Guinea, (Ca nbe rra: Australian Na
tional University, 1997), s 84 

37 A ssessment for Bougainvilleans in Papua 
New Guinea, Uni ve rsity o f Ma ryland , www. 
c i dem . u m d .ed u/i n ser/m a r/ assessme n t. as p? 
groupld-91 001 , accessed on 2005-11-09 

3' David Robie, Mediawatch, "Th e Sandline 
affair inquiry soap ope ra '' , 18 april 1997, 
www.journ.upng.ac.pg/UniTavur/UniT9704/ 
medwatch .html accessed on sept 23, 2005-
12-06 

39 Simon Sheppard. New Left Review, "Foot 
Soldiers of the New Wo rld: The Rise of the 
Corporate Milita1y", Ma rch/April 1998, www. 
g l o b a l p o l icy. o rg/secu r i t y / i ss u e s/s h ep p a r d. 
h t m, accessed 2005-02- 16 

40 Mandel , s 111 
41 E wan MacMillan, Bougainville- My expe

riences, http:/ /rspas.anu.edu. a u/papers/me-
1 a n c si a/conference _p a pe rs/1999/m a cm i Il an. 
htm accessed 2005-09-27 

" Pe ter Symonds, World Socialist Wcb Site, 
"PNG: be hind the Sandline me rcenary af
fair", 28 april1997, wsws.org och Sheppard 

43 Se exempe lvis Tim Spicers a na lys av situa
tionen på Bouga in ville i do kum entet " Pro 
ject Contravene", åte rgive t i Dinn cn et al 
som bilaga l . 

44 David Sh earer, PrivaLe A rm ies and Military 
Intervention, (N ew York: Ox fo rd Uni ve rsity 
Press, 1997) , s 12 

45 Sheppard 
46 lbid. 

" lbid . 

'" Shea re r, s 12 
49 lbid. 
50 Ibid. 
51 Isen be rg, s 12 och Ro bie 

" Ibid. 
53 The Military Balance, 1996/97, (Oxford: Ox

fo rd Un ive rsity Press, 1996), s 193 ff 

" se Sandlines hemsid a, www.sandline.co m 
och l sen be rg 

55 Se Ma rcus Mohlin , Den privata militära in 
dusrrin och privatiseringen av väpnade kon
flikter - En diskursanalays (Uppsala: Upp
sal a Uni ve rsite t, 2005) 

56 Spice r, s 2 1 ff 
57 Se exempe lvis Singer, s l 04 och Musah/Fay

emi , s 23 

" Se frä mst Musa h/Faye mi samt Cilliers et al 
och Holmqvi st. 

59 Jbid. 
60 Spicer, passim och Singer Peter W. , Corpo

rate Warriors - The Rise of the Pri vatized 
Military lndustry, (Ithaca: Corn ell Universi
ty Press, 2003), s 105 

"' Spicer, s 149 och Isen berg, s 12 

''
2 Spicer, s l 52 

"
3 Isen be rg, 1997 

'"' Symonds, 1997 

"' Sheppa rd 

"" fbid. 
67 Sir Julius Chan citerad i Simon Sheppard 

"" Sincla ir Dinne n, "Trading in security: pri 
va te milita ry contractors in Papua New G u
inea", i Dinne n Sinclair, May Ron och Re
gan A nthony J. , Challenging the State: the 
Sandlin e Affair in Papua New G uinea , 
(Ca nbe rra : Australian National U ni ve rsity, 
1997), s 125 

69 lbid. , s 127 
711 fbid. , s 124 
71 De t bör påpekas att det är oklart exa kt vil 

ke n roll Tony Buckingham hade i det h ii r lä
get. Me n Spicer säger att det var ha n som 

129 



Il 

ville ha Buckingham med sig som en slags 

rådg ivare. Spicc r, s 154 
72 Spiccr, s 154 

" lbid. , s 152 
7'1 lbid. , s !56 
75 Spicer, s !56 

'" Sheppard och Anthony Rcga n och Sinclair 

Dinn en, "The Sa ndline Affair: a chronology 

of significan t evcnts", i Dinn en Sincla ir, 

May Ron och Rcgan A nthony J , Challen

ging the State: the Sandline Affair in Papua 

New Guinea, (Canberra : Australian Natio

nal University. 1997), s 10 
77 Spicer, s J 58 
7" R ega n och Dinnc n, s 12, Shepparcl och Spi

cer, s 159 
79 lbicl . 

"" Robie och Tim Spicers analys av situa tionen 
på Bougainvill e, "Project Contravene", 1 

Dinncn et al bilaga l. 

"' Dinnc n och Rega n, s 13 och Spicer, s 160 

" Sandline agreement, paragraf 2.1 (b) 

"
3 SVT 2, Dokument utifi-ån , "Affärside krig", 

sept 1997 

" Isen berg, s 12 

"' A lex Vines, " Mercenarics, Human Rights 

and Lega lit y" , i Musa h och Fayem i, s J 77 

"'' Sc D inne n et a l, Bil aga 5, ko pia av rcgcr

ingsdo kume nt, "Financing the acquisiti o n 

of CRA's interes t in Bougainville Capper 

Limi tecl " . 
87 Singer, s 193 

" Dinn en, s 123 och l Kina var 1996/97 un ge

fär li ka mycke t som l USD. 
89 Sc Dinne n et al , Bil aga 5, kopia av rcger

ingsdokume nt, "Financing th e acquisition 

of CRA's inte res t in Bougai nville Cappe r 

Limitecl " . 
90 Dinnen , s 12. Baserat på Spicers vittnesmål 

ti ll Andrew-kommiss ionen den 3 apri l 1997 . 

'11 Jämför lscnberg, s 12 

n Johan Pele man, "Min ing for Serious Trou

ble: Jea n-Raymond Bou llc and his Corpo-

130 

ra te Empire Project", i Fayemi, och Musa h, 

s 162 
93 Lina M. Svccli n, ' ' Pressade partne rska p; 

K ri shanter ing i av reglerade sektore r", i Ul

rik a Mörth och Kerstin Sa hlin-Ande rsson, 

Privata och offentliga partnerskap - styrning 

utan hierarkieroch tvång? (S tockhol m: SNS, 

2006) (Komm ande) . 

"' Sandline agreement, prea mbel och paragraf 

3 
95 Sandline agreement , paragraf 2. J (g) 

% Se till exempe l Militärstrageisk Doktrin , 

(Stockholm: Försvarsm akten , 2002) , i sin 

he lhet. Ä ve n om denna de finiti on bygger 

på svenska förh ållanden ä r sä ttet a tt se på 

sa mordningens o lika komponenter i princip 

uni verse llt vad avser militä ra förh å lla nd en. 

l synnerhet gä ller detta för armeer inom 

västvärlden, och PNGDF härstammar mili

tärkulturellt fr ån de n brittiska kolonialar

me n. 
97 Jä mför L in a M. Svedin , " Pressade pa rtner

skap; Krishan tering i avreglerade sektorer", 

i U lrika Mörth och Ke rstin Sa hlin -Anclers

son, Privata och offentliga partnerskap -
styrning ulan hierarkier och tvång? (S tock

holm: SNS, 2006) (Kommancle) . 
9

" Dinnen, s 12. Baserat på Spicers vittnesmå l 

till A ndrew-kommissionen elen 3 ap ril 1997 

och Sheppard. 
99 Rob ic 
11

" Diskussione n kring privatiseringen av vål

det skulle dessutom möjligen kunn a kom

pliceras ytte rliga re om vi ti llförde Thomas 

Risse-Kappens tankar om transnatio ne lla 

aktö rer. Han säger att dessa har o lika möj

ligheter att uppträda i och dänned påverka 

e n sta t beroende på huruvida sta te n ä r cen

tra liserad e lle r fragm ente rad. Alltså kan 

man anta a tt et t priva t militärt före tag och 

e n sta t komm er att ingå olika type r av kon

trak t beroende på hur den motlagande sta

te n är beska ffad. Varje sta t har a ll tså unika 

förutsättni nga r för att ingå avtal med ett 

privat militärt företag. Se Thomas Risse

Kappcn, Bringing Transnational Relations 

Back In - Non-Stale Act ors, Domestic Struc-

tures and lmemational Relations (Cambrid

ge: Ca mbridge Un iversity Press. 2003), s 23 
1111 J ämfö r till exempel resonemange t i U lrika 

Mörth och Kerstin Sahlin-Andersson, Pri

vata och off'entliga partnerskap - styrn ing 

uTan hierarkier och tvång! (Stock ho lm : 

SNS, 2006) (Kommande). 

'"' .J ämför fscnbc rg, s 12 och Robie 

'"'Max Weber cite rad i Stephenson , s 3 
11

" J ämför Mörth och Sah lin-Andersson , s 4. 

Lämpliga litteraturtips 
Avant Deborah. The Markel for Force - The 

Consequences of Privatizing Security (Ca m

bridge: Cambridge Univers ity Press, 2005) 

Bailes A lyson .1. K. och Fro mme li !sabe l, Busi

ness and security, Public-privare seefor re/a 

tionships in an new security en vironmelll , (Ox

ford: Oxford University Press, 2004) 

Ci llic rs Jakkie and Masan Peggy (Editors) 

Peace, profit or p/under! The privatisalian of 

Sewrity in War- Torn A frican Societies (Half

way House: Institute for Security Stuclies, 

1999) 

Isenberg David, Soldiers of Fortune Ltd.: A 

Profile of Today 's Pri vaTe SeCio r Corporate 

Mercenary Finns , (Washington: Ce nter for 

Defcnse Inform ation, 1997) 

Mande l Robert , Armies 1vithout States - the 

PrivaTization of Security (Boulder: Lyennc 

Rienncr Pubfishers In c., 2002) 

Mo hlin Marcus, ' 'Privata militä ra företag - en 

Det bör påpekas att e tt embryo till e n så dan 

diskussions förande har inl e tts vid Sl PR!. 

Å tminstone e n konferens kring temat ha r 

hå llits och en bok har redan publicerats i 

denna anda: Alyson J K. Bailes och Isabel 

From melt, Business 1111d security, Public-pri

vare seeror re/ationships in an new sec111·ify 

enviro11111ent, (Oxford : Oxford Un ive rsity 

Press, 2004) 
11

" Mört h och Sa hlin -Anclcrsson, Figur 2, s 6 

nyga mmal a ktör med ett ökat inflyta nde", 

Vårt .försvar, no 3, 2004, s. 20-23, (Stock holm: 

A llm änna försva rsföre ningen, 2004) 

Moh lin Marcus, Den privata militära industrin 

och privatiseringen av väpnade konflikter- En 

diskursanalays (Uppsala: Uppsa la U niversitet, 

2005) 

Musa h Abdci-Fatau och Fayemi J ' Kayode 

(Ed itors) . Mercenaries - An Aji"ican Security 

Dilemma (Londo n: Pluto Press, 2000) 

Shcarer David, Private Arrnies and MiliTary 

Intervention, (New York: Oxford University 

Press, 1997) 

Singer Peter W. , Corporate Warriors - The Rise 

of the PrivaTized Militw·y lndustry, (Ithaca: 

Co rne ll University Press, 2003) 

Spicer Tim . An unorthodox soldia Peace and 

war and the Sandline Affair (Ed inburgh: 

Mainstream Publi shing, 1999) 

131 



l 

l 

1 ,Il 
1 

Det största problemet 
med framtiden? 

Den har ingen tidtabell. 
Världen förändras hela tiden. O ch det går fort. Det enda vi vet säkert om 

framtiden är att den kommer att innebära en förändrad värld. En värld 

där vi måste hantera nya po l1tiska situationer och där vi kommer att möta 

nya, oförutsägbara hot. 

När det gäller ledn1ngssystem och framt iden så kan du lita på Saab. 

Våra modulära och skalbara system kan enkelt integreras med befintliga 

ledningssystem, och de kan uppgraderas med nya funktioner allt eftersom 

dina behov ökar eller förändras. Det gör att du både kan hantera dagens 

krav på ett säkrare samhälle, och vara förberedd inför framtiden 

När den nu behagar infinna sig. 

SAAB SYSTEMS 

www.saabgroup.com 

Ledamoten 
BO RASK 

Kommendör Bo Rask iirfo rsvarsattache vid svenska 
ambassaden i London 

Det marina perspektivet från Londons horisont 

I denna artikel beskriver jag hur Royal Nav y (RN) rustar sig för en annan maritim 
framtid och aktivt utnyttjar flottan till gagn för landet samt dess legitima 
säkerhetsintressen i en osäker värld. Avslutningsvis drar jag några slutsatser med 
bäring på utvecklingen av den marina fartygsindustrin och föreslår ett mer aktivt 
utnyttjande av den svenska marinen. 

RoyalNavy-historiska be
drifter - framtida utmaningar 
RN har stärkta lämnat minnesåret 2005 
- året för 200-årsjubileet av slaget vid 
Trafalgar - bakom sig. Må nga manifesta
tioner av olika slag har hå llits runt om
kring i Storbritannien och även till sjöss 
för att minnas det avgörande sjöslaget 
200 år tidigare. Det var ett sjöslag som di
rekt kom att domine ra utvecklingen 
inom Storbritannien och dess kolonier 
under de kommande hundra åren och 
fortsätter att göra så än idag, vad avser 
det maritima tänkande t inom lande t. 
Detta maritima tänkande speglas bl. a i 
de t brittiska försvarets plane r för framti
den. Såväl strategisk t, operativt som tak
tiskt har elen brittiska militära verksamhe
ten nu ändrat inriktning från Kalla krigets 
övergripande uppgift att förhindra en sov
jetisk operation mot Centrale uropa ti ll att 

med expeditionskrigföring försvara Stor
britannien och vitala brittiska intressen 
var he lst på jorden dessa hot uppstår. 

Bakgrunde n är a tt elen globala säker
hetssituatione n har förändrats drama
tiskt under de senaste femton åren. Med 
nya komplexa utmaningar har rollen, 
storle ken och organisationen av den brit
tiska försvarsmakten ändrats. Centrala 
insatsområde n för elen brittiska försvar
smakten är Mellanöstern. Arabiska Gol
fen , Afrika söde r om Sahara , Sydostasien 
och Europa . Till de nya utmaningarn a 
hör förm åga n att snabbt kunna svara på 
uppdykande hot inom he la detta väldiga 
område ovan nämnt. Det kräver system 
för inhämtning av underrätte lser, förm å
ga till maktprojicering och logistiksystem 
för operat io ne r på stora avstånd. Vidare 
krävs att förbanden är tillräckligt robusta 
för alla typer av militära operationer och 
att de har e n inneboe nde förmåga att an-
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passas vid förändrade förutsättningar. 
Dessa nya krav har krävt att anskaffning
en av försvarsmateriel förändras och in
riktas för att möta de nya operativa kra
ven. 

Tydlig försvarsindustristrategi 
Några dagar före jul offentliggjorde Mi
nistry of Defence (MoD) sin sedan länge 
aviserade Defence Industrial Strategy 
(DIS) . Syftet med strategin är att tydlig
göra dc industriella kompetenser och de 
förmågor som anses vara av strategisk 
betydelse för försvaret av Storbritannien 
och brittiska intressen och som därför 
långsiktigt måste behållas inom landet. 
Till de viktigaste kompetenserna som ur 
ett marint perspektiv måste behållas, räk
nas t. ex sammanhållande systemkom
petenser för alla typer av vapensystem. 
Vidare önskar man behålla kompetens 
inom olika typer av strids- och eldled
ningssystem, olika typer av sensorer, vis
sa precisionsvapensystem t. ex olika ty
per missiler, men t. ex inte torpeder. Man 
önskar behålla hela förmågan till kon
struktion och byggnation av ubåtar och 
även kunskaperna inom Jandet om fram
drivningsmaskinerier till fartyg. Vikten 
av att ha förmåga att utveckla materiel 
som kan användas för terroristbekämp
ning framhålls och slutligen betonas be
tydelsen av en stor kompetens inom prov 
och försök. Med DIS meddelar MoD 
också, att det inte Hingre anses vara eko
nomiskt försvarbart att inom landet byg
ga enklare fartyg, fartygsskrov till mer 
kvalificerade fartyg, stridsfordonssystem 
samt jetflygplan. standardammunition 
kan i fortsättningen också köpas utom
lands. 

l strategin framhålls tydligt den vikti
ga roll som försvarsindustrin spelar såväl 
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för nationens långsiktiga ekonomiska ut
veckling, för arbetskraftens kunskapsni
vå men även försvarsindustrins bidrag till 
brittisk säkerhet. Den bärande tanken i 
DIS är att MoD och industrin tillsam
mans skall skapa förutsättningar för att 
behålla den industri som Storbritannien 
måste behålla av säkerhetspolitiska skäl. 
Öppenhet om MoD möjliga framtida in
vesteringar och förståelse för industrins 
villkor skall borga för ett bättre samarbe
te och därmed en effektivare upphand
ling från en bättre strukturerad industri. 

Nybeställningar till fartygsindustrin 
Samtidigt som DIS offentliggjordes, 
meddelade MoD att de beslutat att in
vestera f 300 miljoner för att slutligt be
stämma design av de två hangarfartygen 
HMS Queen Elizabeth och HMS Prince 
of Wales. Delbeslutet säkrar och nyska
par enligt MoD 10 000 kvalificerade ar
betstillfällen i Storbritannien samtidigt 
som RN tillförs två vitala delkomponen
ter i den nya maritima strategin. Delbe
slutet var ett viktigt steg framåt för far
tygsindustrin , som sedan början av 2000-
talet inte varit fullbelagd och dessutom 
har den varit utsatt för ett stort beställ
ningsglapp i orderböckerna. Detta glapp 
har skapat stora förseningar och fördy
ringar i det pågående ubåtsprojektet 
As tu te och i det pågående jagarprojektet 
(Type 45). Bl. a har kompetenta svetsare 
saknats inom fartygsbyggnadsinclustrin . 
Med DIS och det tidigare nämnda delbe
slutet om de två hangarfartygen , tar 
MoD nu ett tydligt grepp om utveckling
en av elen brittiska fartygsbyggnadsinclu
strin. 

Försvarsbeslutet 2004 talade tydligt 
om behovet av att skapa en ny sorts sjö
stridskrafter - från det kalla krigets be
hov av främst starka ubåtsjaktresurser 

för att skydela sjövägarna till Europa -till 
en mer mångsidigt användbar flotta för 
expeditionskrigföring varhelst på jorden , 
där det behövs för att skydda brittiska in
tressen. Från denna flotta skall vapenef
fekt kunna levereras mot landmål när 
och var Storbritannien beslutar sig för att 
göra det. Försvarsbeslutet framhålle r att 
havet ger möjligheter för brittiska styr
kor att operera med högre säkerhet och 
tempo utan att vara beroende av andra 
nationers territorium för basering. De 
mycket flexibla och mångsicliga sjöstrids
krafterna skall i framtiden kunna levere
ra såväl effekt (maritime strike) som att 
manövrera i kustzonen (manouvre) för 
att åstadkomma avgörande effekt mot 
landmåL 

I DIS klarläggs hur dessa mål skall 
uppnås. DIS talar om ett minskat antal 
men betydligt mer kapabla fart y g. Han
gat-fartygen är väsentliga komponenter 
för att kunna leverera den önskade ef
fekten. MoD söker samtidigt samarbete 
med Frankrike för att förbättra totaleko
nomin i projektet, men anger även att 
detta samarbete inte får medföra några 
förseningar i vare sig de brittiska eller de 
franska fartygen . Om så är fallet , blir det 
inget samarbete. 

MoD har nu sex jagare Type 45 be
ställda och de blir den viktigaste kompo
neJHen i det framtida luftförsvaret till 
sjöss. Avancerad radar- och stridsled
ningsutrustning samt moderna robotsys
tem bestyckar de upp till åtta fartyg som 
kan komma att beställas. Det första far
tyget i serien H MS Daring sjösattes den J 
februari. Framtida ersättare till Type 22-
och 23-fregatter studeras. Några anskaff
ningsbeslut har ännu inte tagits. Tre ubå
tar av Astuteklassen är beställda. Upp till 
fem till kan komma att beställas beroen
de på elen ekonomiska utvecklingen. 

Amfibiekapaciteten har förbättrats mar
kant uneler de senaste åren bl.a. genom 
tillförsel av två amfibiefartyg av Albion
klass. 

F lera olika typer av understöds- och 
logistikfartyg stueleras och behoven är 
tydliga för att förverkliga planerna att le
verera effekt mot landmål för de mångsi
diga sjöstridskrafterna vid expeditions
krigföring. Några anskaffningsbeslut har 
dock ännu inte tagits. l D IS framhålls 
tydligt hur MoD nu avser att öka beställ
ningarna av fartyg, men samtidigt redovi
sas också de ökade ekonomiska möjlig
heterna för industrin att långsiktigt stöd
ja MoD med underhållsåtgärderna på 
fartygen. Det är ett viktigt nytänkande 
att industrin nu skall ta ett större ansvar 
för underhållsåtgärderna under fartygets 
hela livslängd. 

DIS ansätter öppet ekonomiska pla
neringsförutsättningar för industrin för 
tidsperioden 2006-07 till 2014-15. Dessa 
planeringsförutsättningar skall vägleda 
industrins investeringar och nödväneliga 
omstrukturering. Industrisektorn kom
mer att öka markant under elen närmaste 
tioårsperioden för att därefter minska 
kraftigt när fartygen är satta i tjänst. Med 
den moderna flotta som RN kommer att 
ha operativ inom tio år måste därför in
dustrin nu ändra inriktning och ställa om 
sig för en annan, betydligt mindre lukra
tiv framtid . 

Industrin har enligt DIS konsekvent 
brustit i att hålla leveranstidpunkter och 
avtalade kostnader. MoD är öppet irrite
rat över detta, eftersom detta kostar 
pengar för skattebetalarna samtidigt som 
viktig försvarsförmåga inte levereras en
ligt framtagna planer. Därför är det hög
prioriterat att industrin nu omorganise
rar sig mot en framtid med färre fartyg 
med längre livslängder och ökande möj-
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ligheter till uppgraderingar snarare än 
nybyggen. Omstruktureringen skall sam
tidigt vara l"ördelaktig för såväl MoD 
som industrin. 

DIS inriktar slutligen de brittiska var
ven mot kärnverksamheten d.v.s. ubåts
byggnationen, och endast till delar av de 
fram tida ytstridsfartygsbcstä Ilningarna. 
För att behålla kompetenserna vid var
ven , redovisar DIS vikten av ständiga ar
beten vid varven - beställningstakten 
(föreslagen men ej beslutad) - skall för 
ubåtar vara en ubåt var 24:e månad och 
för ytstridsfartyg en bestä llning varje e l
ler vartannat år. Varven får enligt DIS åta 
sig arbeten utöver dessa kärnverksamhe
ter endast om det inte äventyrar de an
givna kärnkompetenserna. För att behål
la designkompetens, inriktas varven mot 
uppgraderingar av ubåtarna vart åttonde 
år. Den tydliga satsning på nyanskaff
ningar av fartyg som nu genomförs, skall 
alltså under lång tid skapa RN:s framtida 
marina effekt. De brittiska uttalandena i 
försvarsbeslutet 2004, om vikten av för
måga för expeditionell krigföring får 
substans genom att industrins order
böcker nu fylls med beställningar av ny
produktion. 

Ökad mångsidighet - minskat antal 
fartyg 
Samtidigt som RN nu kan glädja sig åt att 
nyproduktionen tillför flera högkvalitati
va och potenta fartyg, minskar samtidigt 
antalet fartyg i RN snabbt som ett resul
tat av de senaste två försvarsbesluten 
(Strategic Defence Review (SDR) 1998 
och 2003-04). Fullt moderna fartyg som 
t ex HMS Norfolk, J-IMS Marlborough 
och I-IMS Grafton (Type 23 ASW-fregat
ter) avvecklas nu bl. a genom försäljning 
till Chile. Fartygen var helt färdiga och 
operativa så sent som i perioden 1990-97. 
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Ä ven andra typer av fartyg avvecklas 
(minjaktfartyg och de äldsta ubåtarna) 
eller läggs i malpåse som t ex hangarfar
tyget HMS lnvincible för att möjliggöra 
investeringar i de nya fartygen. J stort 
sett hela tankfartygsflottan måste omsät
tas i närtid till följd av internationella 
krav på dubbelbottnade tankfartyg. Nyss 
avgångne First Sea Lord Admiral Sir 
Alan West är tydligt bekymrad över 
minskninge n av antalet fartyg, eftersom 
flottan utgör den mest flexibla och mång
sidiga delen av den brittiska försvarsför
mågan. Han menar att antalet fartyg re
dan är nere på en kritisk nivå för att han
tera den mängd uppgifter som flottan 
förväntas lösa. 

Framåtriktad operativ verksamhet 
till gagn för brittiska intressen 
RN använder flottan aktivt. Det är en 
viktig del av den brittiska maritima tradi
tionen. Med ett aktivt utnyttjande avser 
jag med de tydliga syften som flottans öv
ningar planeras och genomförs. Det är 
inte längre en fråga om att planera annat 
än grundläggande övn ingsverksamhet i 
hemmafarvatten . Flottan planeras aktivt 
som ett säkerhetspolitiskt instrument för 
att lösa olika typer av uppgifter som ho
tar brittiska intressen. För detta krävs att 
fartygen ombaserar till de platser, där 
hot och risker kan uppstå. 

RN opererar samtidigt inte ensamma 
utan bygger koalitioner som kan verka 
för framtidens behov. När årsplaneringen 
läggs, är de tta viktiga ingångsvärden. Det 
kan t ex innebära en expedition till av
lägsna farvatten för att samöva med en 
annan strategiskt viktig nation och för att 
skapa långsiktiga relationer för att få till
gång till ett basområde. Det kan även 
vara en med []e ra brittiska myndigheter 
och internationella motsvarigheter pla-

nerad antidrogoperation i västind iska 
farvatten e ller en operation i farvattnen 
utanför Afrikas Horn , där det är känt att 
pirater opererar. Andra operationer kan 
rikta sig mot människasmuggling (traf
ficking) eller vapensmuggling. Målbilden 
är att fartygen skall vara operativa från 
det att de lämnar brittiska farvatten tills 
de återkommer för underhållsåtgärder 
ca sex månader senare. 

Det faktum att flottan används aktivt, 
skapar också goda möjligheter till att ge
nomföra framgångsrika operationer mot 
kriminalitet, deltagande i sjöräddning, in 
satser vid Tsumanin 2004 m. m. l oktober 
2005 beslagtog fregatten HMS Cumber
land och förrådsfartyget RFA Wave 
Knight två ton kokain i en operation mot 
drogsmugglingen i Västindien. Den 2 feb
ruari 2006 var det dags igen, den här gång
en lyckades jagaren H MS Southampton 
och tankfartyget RFA Grey !?.over be
slagta ca tre ton kokain , även denna gång 
i Västindien. Försvarsminister John Reid 
uttalar sig i media "a major blow to the 
drugdealers". Han uttalar sin tacksamhet 
till den brittiska försvarsmakten för så 
fina och värdefulla insatser. Andra lycka
de operationer inkluderar ingripanden 
mot växande hot från pirater utanför Af
rikas Horn. 

Med resultaten från dessa lyckade 
operationer får flottan massor av beröm 
av politiker och en tacksam allmänhet. 
På detta sätt genom ett klokt planerande 
av verksamheten motiveras flottans exis
tens av resultaten i sig sjä lv. För att citera 
den nye C-in-C Fleet Admiral Sir James 
Burneil-Nugent "varj e fartyg som övar 
eller patrullerar i de lugna områdena 
runt de brittiska öarna är på [el plats. 
Flottan skall öva där det är risk för po
tentiella kriser - annars är det resursslö
seri". Den tydliga strategi med vilken RN 

utnyttjar sina fartyg betalar sig. Ä ven om 
antalet köla r måste minska för att kunn a 
investera i de nya hangarfartygen och de 
nya jagarna, finns det ingen politiker som 
uttalar sig för en ännu mindre flotta , sna
rare tvärtom. De tydliga satsningar som 
nu görs på ny fartygsmateriel, skall både 
bidra till brittisk säkerhet och arbets
marknadens långs iktiga positiva utveck
ling. 

Sintsatser för svenskt 
vidkommande 
Den tydliga koppling mellan industri, ar
betsmarknadsfrågor och krav på sjöope
rativ effekt som finns i Storbritannien , 
saknas i Sverige. Vi har inte denna tradi 
tion och inte heller insikten om vad mari
nen kan och borde uträtta till skydd för 
vår sjöfart och vår handel. Denna insikt 
saknas tyvärr, trots att mer än 90% av 
landets export och import går sjövägen. 

Genom att inte tydligt ta ställning i 
dessa frågor och genom att nyproduk
tionstakten för kvalificerade fartygssys
tem nu är så låg, risk eras den militära far
tygsindustrins överlevnad i Sverige. Ny
produktion är en kärnfråga för fartygsin
dustrins överlevnad. Industrin kan inte 
långsiktigt överleva på enbart und er
hållsåtgärder och t. ex. på uppgraderingar 
av äldre ubåtar som skall säljas till andra 
nationer som exempelvis Singapore. För
mågan att konstruera och projektera far
tyg går långsamt förlorad samtidigt som 
vissa specialistkategorier t ex konstruk
törer och svetsare lämnar industrin till 
förm ån för andra industrier med bättre 
framtidsutsikter. 

En sådan negativ utveckling ökar fler
faldigt kostnaderna för upphandling av 
framtida farty g genom att kostnadsläget 
är betydligt högre utomlands. Detta kan 
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leda till att kvalitetskraven omedvetet 
sänks för att passa given ekonomi. Det 
vi ll säga vi får färre och sämre fartyg 
köpta utomlands till en generellt sett hög
re kostnad utan att svensk industri kun
nat utvecklas, arbetstil lfällen har gått för
lorade och samtidigt som lande ts gene
rella tekniknivå utvecklats i en långsam
mare takt. En sådan utveckling riskerar 
på sikt hela den marina kompetensen 
inom landet. 

Idag finns inget invasionshot mot 
Sverige, men brott och kr iminalite t pågår 
dagligen till sjöss. Människasmuggling 
förekommer bl. a från Afrika till Europa. 

Giriga kr imine lla o rganisationer kräver 
mycke t penga r för att illegalt föra män
niskor till en bättre framtid i Europa. 
Ofta slutar resan i en katastrof med för
lust av människoliv, för att de fartyg och 
båtar som används inte är sjövärdiga. Va
pen smugglas till områden, där det är 
oroligt med följd att oroligheterna fort
sätter under lång tid och med ökade 
våldsinslag. 

Anta let piratdåd årligen till sjöss mot 
den inte rna tionella sjöfarten är högt och 
relativt konstant. Nedan visas antale t at
tacker under 2005 i några viktiga områ
den. 

Piratattacker under 2005 i farval/nen kring Afrika 
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Pirattacker under 2005 i farvattnen längs Indiens kuster 

Pirattacker under 2005 i Sydostasiens farvatt en 

139 



Svenska handelsfartyg seglar också i 
dessa områden. Har vi inte åtminstone 
en morali sk skyldighet at t med vå ra ma
rina resurser bidra till att vår sjöfa rt kan 
bedrivas säkert på världshaven? Vårt 
land är beroende av säkra transporter till 
sjöss för vår folkförsörjning. Jag anser att 
Sverige kan och aktivt ska ll bidra med 
våra örlogsfartyg i kampen mot brott och 
krimin alitet till sjöss. 

Admiral Mike Mullen , Chief Naval 
Operations United States Navy, har utta
lat att det behövs en "1000 ship navy" för 
att komma tillrätta med piratdåd och an
nan ill egal verksamhet till sjöss. Sverige 
borde anmäla sig till detta löst sa mman
sa tta nätverk [ör att ak tivt bidra till att 
bekämpa brott till sjöss. Hur kan vi bi
dra? Jag anser att vi bör söka samarbete 
med lämpliga strategiska partner i intres
santa områden t ex Indien , Thailand, 
Singapore och Liberia. Sverige verkar 
dessutom redan i Liberia med armeför
band , varför även en marin del är en na
turlig utveckling. 

Sätt samman en lämplig sjöstyrka 
med några korvetter, ett underhållsfar
tyg och några stridsbåta r. Förfl ytta eller 
transportera styrkan till området och låt 
vår marin tillsammans med andra län
ders sjöstridskrafter aktivt bedriva öv
ningar i dessa områden . Bara genom "na
val presence" bidrar vi ti ll en ökad säker
het till sjöss. Vid behov kan styrkan sä ttas 
in mot fartyg e ll er båtar som genomför 
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piratdåd e lle r ann an illega l verksamhet 
till sjöss. Samtidigt som vi får ökad ope
rativ erfa renhe t av området, får vi vä rde
fulla tekni ska e rfarenh eter och dessutom 
prövar vi vår logistikkedja skarpt. I detta 
sammanhang anser jag att beslute t att 
inte längre genomföra utbi ldningsexpe
diti oner med /-/ MS Ca r/s krona, är direkt 
kontraproduktivt mot landets långsiktiga 
behov. Genom beslutet har en utmärkt 
utbildning till sjöss och värdefulla möjlig
heter att visa flagga n och att stödja 
svensk industri försvunnit. 

Marinen har under lång tid sedan mit
ten av J 990-talet övat med olika NATO
länder i o li ka typer av PfP- och bilateral a 
övningar runt Sve ri ges kuster, men även 
runt de brittiska kusterna och också 
längre bort i Medelhavet. En svensk ubå t 
övar nu med US N a vy i Stilla Havet. Den 
övergripand e målsättningen med öv
ningarn a har varit att utveckla "interope
rabiliteten". Resultatet från övningarna 
är gott till mycke t gott. 

Jag anser att marinen därmed i stort 
har den interoperabilitet som tekniskt e r
fordras för att samarbeta med andra län
der. Vad väntar vi på? Vad som saknas är 
modet att fatta beslu t att börja operera i 
områden där illegal verksamhet bedrivs 
och där hoten mot svensk och världens 
sjöfart är dagligen förekommande. Vem 
vet, kanske börjar marinen motivera sin 
egen existens ge nom sådana operationer. 

--
Ledamoten 

HÅKAN ANDERSSON 

Efter återkomsren från Ryssland tjäns1gör 
kommendörkaplen Håkan Andersson på Försvarsmaktens 
Underrättelse- och säkerhetscenrrum i Uppsala. 

De ryska väpnade styrkornas generalstabsakademi i 
Moskva 

Efter att ha läst Emil Svensson bok "Under den fridfulla ytan" och deltagit i den 
frågestund som KÖMS arrangerade i samband med utgivning av nämnda bok är det 
min uppfattning att Försvarsmakten skall skicka militär personal som elever på 
utbildning i andra länder och kulturer. l bokenframkommer tydligt att den initiala 
bristen på kunskap om och förståelsen för det sovjetiska sättet, kulturen, dess 
normer, värderingw; seder och vanor utgjorde ett hinder under ubåtssamtal en. Under 
perioden 2003-2005 hade jag förmånen att vara elev vid De Väpnade Styrkornas 
Generalstabsakademi (DVSG) i Moskva. Marinens personalplanerare frågade 
hösten 2002 om jag var intresserad av utlandsstudier. Tankar på England, Frankrike 
och andra välbekanta länder väcktes i huvudet. "l Ryssland" meddelade 
persona/planeraren. I ärlighetens namn skall jag erkänna att jag tidigare aldrig 
funderat på att delta i utbildningen på en militärakademi i Ryssland, så jag tänkte 
både en och två gånger innanjag beslutade mig. Nästafas var att få med familjen, 
hustru och två barn på detta äventyr. Idag iir jag glad att vi fick möjligheten och 
trots alla problem vi stött på under resans gång är detta en erfarenhet, både 
professionellt och privat, som jag inte skulle vilja vara utan. Jag hoppas att mina 
kunskaper om Ryssland och ryskt handlande skall komma Försvarsmakten till 
gagn. Ryssland är som flera andra länder, en speciell partner och gmnden för gott 
samarbete startar med ömsesidig förståelse. 

Krigskonst defini eras på ryska som "ledandet av krigshandlingar till/ands, till sjöss 
och i luften i teori och praktik. Krigskonstens teori utgör en del av militärvetenska
pen. Krigskonstens delar består av strategi, operationskonst och taktik ... ". 

Jag kommer att redogöra för utbildning
en vid DVSG och även vädra några tan
kar och funderingar angående Ryssland , 

hennes möjligheter och egenheter. 
Oundvikligen blir man påverkad av att 
leva och studera i ett land och jag har sä-
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kert till del blivit russifie rad men se mina 
utvikningar som en av andra utbli ckar i 
dessa tider av internationalisering 

De Väpnade styrkornas 
Generalstabsakademi 
Generalsta bsakademin har anor från tsa
rens militärakademi, som grundades år 
1832 på initiativ av tsar Nikolaj I. Efter 
hans död 1855 bytte akademin namn till 
Nikolajs Generalstabsakademi. Å r 1918 
bytte den namn igen , nu till Röda armens 
Generalstabsakademi och från denna 
bildades 1921 Röda armens militäraka
dem i som då utbildade till takt isk nivå 
(dagens Funze akademin i Moskva). Ge
neralstabsakademin 1 sin nu varande 
form återbildades 1936 och 1991 an togs 
dagens benämning. 

Uneler åren har examinerats tusentals 
högt kvalificerade specia lister som 
tjänstgjort i höga militära befattningar 
och som utmärkt sig såvä l i krigstid som i 
fredstid. Bland eleverna märks försvars
ministrar och generalsstabschefer. Hu
vuddelen av Sovjetunionens krigshjältar 
under det stora fosterländska kriget är 
före detta elever vid akade min. 

Specialfakulteten, med namn efter 
Sovj etunion ens hjälte marskalk Rokos
sovskij utbildar sedan 1939 även utländs
ka officerare. Under åren har e lever frå n 
35 olika länder utbildats, de nesta från 
Angola , Afghanistan Bu lgarien , Indone
sien, Jugoslavien , Kina, Kuba , Mongoliet, 
Nord Korea, Polen , Rumänien, Syrien, 
Tjeckoslovakien, Tyskland, U ngern och 
Vietnamn. Från början utbildades bara 
e lever med erfarenhe te r från högre, le
dande militära befattningar och med er
farenheter från strid, men idag är elen öp
pen för alla högre officerare. 

Idag utbildas officerare från e tt 20-tal 
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länder, hu vuddelen med erfarenhet från 
operativ verksamhet och tjänstgöring i 
centrala stabe r. Bland tidigare elever kan 
särskilt nämnas Egyptens president Mu
barak, Syriens president al-Assad och 
Polens president Jaruzelski. Under min 
studieperiod studerade sonen till Liby
ens president vid akademin. Utbildning
en , som i Ryssland är nivåhöj ancle, har 
högt anseende inom de väpnade styrkor
na , bland ryska beslutsfattare och även i 
samhälle t i övri gt. Det är först när man 
själv varit en del av systemet, som man 
till full o kan föreställa sig konkurrensen 
mellan de ryska e leve rna . 

Organisation 
Akademin består av tre fakulteter. Hu
vudfakulteten som utbildar ryska och vit
ryska elever, specialfa kulteten som utbil
dar utländska e lever samt pedagogiska 
fakulteten som utbildar blivande forska
re och lärare. Tyvärr utbildas ryska och 
utländska officerare åtskilda från varanel
ra och de träffas bara på raster, vid högti
cler e lle r and ra ak tivite ter, där samtliga 
elever och lärare deltar. Konsekvensen 
av detta blir att det är svårt att komma i 
kontakt och närmare lära känna ryska 
officerare. Det är därm ed också svårt att 
etablera något nätverk med de ryska 
eleverna. 

Elever 
Generalstabsakademin examinerar årli
gen me llan 100-135 stycken ryska och and
ra officerare från Oberoende Statcrs 
Samvälde (OSS) samt ett tjugotal office
rare frå n andra delar av v~irlclen. Läsåre t 
2004-2005 var vi ca 20 utländska eleve r 
som genomförde olika kurser på akade
min. Eleverna kom från Algeriet, Ango
la, Armenien , Frankrike, Grekland , G ui-

nea , Kazakstan, Kin a, Kirgiz istan , 
Molclavien , Mongoli et, Sve rige, Sydko
rea och Syrien . Alge riet och Kina är de 
länder, som årligen har flest e lever vid de 
o lika kurserna. Medelåldern bland 
eleverna var 46 år och majoriteten var 
överstar, men även fem genera ler (var av 
en generalöverste) samt två majorer del
tog. Språkkunskapern a varierade kraf
tigt , från utmärkta till undermåliga. Någ
ra e lever har ryska som ett av sina hu
vudspråk och en kinesisk office r arbeta
de före utbildningen som to lk. Motpolen 
utgjordes av en e lev, som med stora svå
righeter talade ryska, trots att han före 
utbildningen genomfört fyra och ett 
halvt års studier vid olika militära skolor 
i Ryssland . 

Nästan hälften av a lla eleverna har 
stridserfarenhet något som tydligt av
speglas i resonemangen i studiegrupper
na och under seminarier. Deras erfaren
heter gav oss övriga elever en bra kopp
ling mellan teoretiska mode ll er och elen 
krassa verkligheten. E tt bra beskrivande 
exempel är betydelsen av ett väl fungera
de underhåll , från strategisk planering till 
taktiskt genomförande. 

Utbildningen 
Akademin genomför en tvåå rig och en 
ettårig stabskurs samt ett antal kortare 
kurser i militär säkerhet, försvarsekono
mi , militärrätt m.m. U töver detta genom
förs även förberedande språkkurser i det 
ryska språket. Den tvååriga stabskursen 
omfattar operativ-strategisk och opera
tiv nivå innebärande teori och praktik 
vid ledning av förband av armes storlek . 
Ettårskursen omfattar operativ och ope
rativ-taktisk nivå och teori vidledn ing av 
förband av armekårs storl ek. Gemen
samt är att båda kurserna lägger stor vikt 

vid ämnena krigskonst, militär säkerhe t 
och militär konfliktlogi. All utbildning 
vid akademin genomförs på ryska. 

Ryssland har som bekant enorma 
markarea ler och tillsammans med bistra 
erfarenheter från tid igare krig fokusera r 
ryssarna på markarenan och dess bety
delse. Detta avspeglar sig tydligt i utbild
ningen, där tyngdpunkten ligger på 
markstridskrafter och dessas utnyttj an
de. Ungefär 80% av utbildningen omfat
tar markstridskrafter och underh åll funk
tioner, 15 % flygstridskrafter och 5 % 
marinstridskrafter. Flygstridskrafternas 
betydelse framhävs visserligen men då i 
syfte att stödja verksamheten på marken. 
På motsva rande sätt utnyttjas marin
stridskrafterna i syfte att stödja verksam
het riktad motifrån kust. 

Språkutbildning 
Jag gick först en tio månaders språkut
bildning vid akademin. Textinnehållet fo
kuserar på militära texter av det slag som 
används på stabskursen. Den militära 
textbasen ger e leverna en utmärkt platt
form att stå på inför stabskursen, men jag 
anser at t det vore önskvärt med ett större 
inslag av även civil ryska . Detta för att 
underlätta e levens varelag i det ryska 
samhället, t.ex. att handla matvaror och 
betala räknin ga r. 

Undervisningen genomförs med om
fattande inlärn ing utantill och hård styr
ning från lära ren. Studieclagen består i 
snitt av fyra timmar lärarledd utbildning 
och fyra till fem timmar lärarledda själv
studier. Grammatik och grunder förkl a
ras snabbt med små möjligheter till ut
vikningar. Dagen inleds med läxförhör 
uneler en till två lektioner för att ge för
ståelse för aktue llt tema och grammatik. 
Huvudhjä lpmedel i undervisningen är lä
roböcker, griffeltavla och krita. 
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Kursinnehållet i den ettåriga 
stabskursen 
U tbildningen behandlar mål, metoder, 
uppgifter och resurser för at t skapa en 
stabilare och säkrare värld. O li ka tänk
bara världsutvecklingar beskrivs allmänt 
och exemplifieras med Ryssland och 
USA. Kärnan i utbildningen är den mili
tära aspekten och den militära insatsen 
och dessa konkret iseras i avslutande 
stabsövningar. Utbildningen fördjupar 
sig i strategi och operat ionskonst och 
omfattar stridskrafter på kårnivå (1-3 di
visioner, 1-3 brigader och operativt un
derhåll , totalt 30-60 000 man). Kursen be
handlar ingående högre förbands sam
mansättning och användning samt sam
verkan mellan markstridskrafter, flyg
stridskrafter och mar i n stridskrafter. 

Utbildningen omfattar även samarbe
te med politiska organisationer och för
bund, religiösa institutioner samt infor
mations- och press tjänst. Försvarsteknisk 
utveckling berörs endast yt ligt men för
svarstekniskt samarbete mellan länder 
ingår. 

Mål för ettårskursen 

- förbereda specialister ur Ryska Fede
rationens väpnade styrkor och andra 
styrkor samt utländska staters militä
rer inom området militär- och stats
ledning och operativ-strategiska för
beredelser 

förbättra högre officerares professio
nalism samt 

- undersöka och utreda grundläggande 
problemställningar i militärvetenskap, 
militärpolitik och fr ågor rörande 
praktiska åtgärder och förberedelser 
av de väpnade styrkorn a. 

Utbildningen genomförs likar tat inom 
akademins alla 16 ol ika institutioner. Fö-
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reläsningar ge nomförs i helklass, där alla 
elever delta r. Därefter förbereds och ge
nomförs seminarier i studiegrupper. 
Elevern a studerar i permanenta studie
grupper med tre till fem deltagare och 
va rj e stueli egrupp har en handledare som 
också leele r seminari et vilket omfattar 
fyra timmar. l n för seminariet kvitterar 
eleven ut instuderingsfrågor på bibliote
ket. 

De ämnen som stueleras på ettårskursen 
är: 

• Säkerhetspolitik 
-Nationell säkerhet och 
- Militär konfliktlogi 

• Militär och civil ledning 

• Militär uppbyggnad 
-De väpnade styrkornas organisation 

• Krigskonst 
- strategi 
- Operationskonst (arme- och kårni-

vå) 

• Ledning av förband 

• Militärhistoria och operationskonstens 
histo ri a 

• Militärekonomi 

• Militär politologi och sociologi 

• Interna tionell rätt och militärrätt 

• Ryska språket 

• Fysisk träning 

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på 
markstridskrafterna och dess utnyttj an
de. Detta avspeglas i utbildningen bl. a. i 
huvudämnet krigskonst där operations
konst de las upp i operationskonst för all
sidigt sammansatta operativa forband ur 
markstridskrajterna samt i operalians
konst för övriga operativa forband ur va
pengrenar och truppslag. Notera särskilt 
att betydelsen av operativt unelerhåll 
medför alt även de t behandlas enskilt. 

\ 'etenskaplig grund- Opera li onskonst 

Opc 1o1liomt:c~• ~1 för ~!l si di:d 

~nu••••an>ntt~ opernti,·a !"lirlJa1ttl 
(fnmt. A, AK) 111 •n:ukdd t ~f-1afl ,,·ua 

Operati {ijJ ~'ic>t iSl fi>r0jletatil' l 

lill (l.:11l.i11 

Optr~ ti <.' '' "ktm~T för O j~l~•!i l'~ 

f0rl.>~nd ur \'apm_gHnilr c>cll t111ppsln":l 

Figur J. Operationskonstens beståndsde
lar enl. rysk utbildning i krigskonst 

Spel och fältövning 
U n der ettårskursen ge nomförs 

- två försvarspoliti ska spel (fem dagar) 
på global och regional nivå med elev
deltagande i ledande befattningar i 
statsledningen och högsta militära 
ledningen 

- ett militärstrategiskt spel (sex dagar) 
med elevdeltagande i ledande befatt
ningar i statsledningen och i ledning
en för in ternationella organ isa tioner 

- en förevisning av en operativ-taktisk 
fältövning (fyra dagar) . Fältövningen 
omfattar gruppering och materiel för 
motoriserad skyttedivision med dess 
stödfunktioner samt praktisk genom
förd försvarsstrid och reträtt, anfalls
strid med passage av vat tendrag (ut
förs av division samt fristående briga
der) . 

Spelen genomföreles med bra spelförut
sättningar och intressanta scenarier. Det 
ligger tyvärr i akademins natur att ge 
eleverna från forna sovjetrepublikerna 
de mest framträdande befattningarna. 
Tyvärr utmynnar spe len i konsten att ge
nomföra en bra redovisning fö re själva 
innehållet i denna. Redovisningen är så 

viktig att det t.o.m. förekommer at t lärar
na själva skriver unelerlaget till e levens 
redovisning så att läraren som handleela
re inte riskerar tappa ansiktet vid slutre
dov isningen. 

Uppsats 
Under kursen skriver eleven en uppsals 
om 25-30 sidor. Eleven skall även försva
ra uppsatsen muntligt inför akademins 
betygskommission. Akademin tilldelar 
eleven ämne och handledare. Jag sk rev 
min uppsats med handledning av strate
giska institutionen. Uppsatsen har tite ln 

"Sambandet mellan militärstrategiska -, 
militärpolitiska - och militärekonomiska 
grunder i en stats militära doktrin ". 

Tentamen och examination 
All redovisning och prövning genomförs 
muntligt vid akademin. Tentamen avläggs 
inför en betygskommjssion från akademin 
i de olika ämnena var för sig. Examen av
läggs sammanfattande vid läsårets slut i de 
två huvudämnena krigskonst och natio
nell säkerhet inför en betygskommission 
från Försvarsministeriet och de väpnade 
styrkornas generalstab. Under den ettåri
ga stabskursen genomförs totalt nio tenta
mina samt två examina. 

Slutlig examensceremoni genomför
des i Kreml , där president Putin hö ll 
mottagning för e lever och lärare. Rysk 
tradition bjuder att presidenten tar emot 
elever som får guldmedalj (motsvarande 
kursetta) från de olika ryska militäraka
demie rna samt alla elever från ge nera l
stabsakaclemin . 

Betyg 
Betygen sätts de ls i en femgrad ig skala 
underkänd, otillräcklig, tillräcklig, bra, ut
märkt och de ls som tillräcklig/otillräcklig. 
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Chef"en för Generalstabsakademin, generalöverste V. Barynkin, överlämnar examens
beviset till kursens svenske elev. 

Betygen ges i direkt ans lutning till tenta
men/examen. Tyvärr sätts betygen sub
jektivt och elevens prestation ingår bara 
som en delfaktor i ett högre spel. Exem
pel på andra faktorer är rådande eller 
önskade relationer mellan Ryska Fede
rationen och elevens hemland. Det finns 
även möjlighet för eleven att direkt på
verka lärarna och därmed bctygsbedöm
ningen. Fusk är naturligtvis förbjudet, 
men det förekommer öppet. När det gyn
nar läraren och akademin ser lärarna 
mellan fingrarna med detta. 

Trots att betygsskalan innehåller två 
grader av otillräcklig används dessa ald
rig. Akademin framhåller att en under-
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känd elev samtidigt skulle innebära ett 
underkännande av läraren och därmed 
även akademin i sin helhet. En sådan 
prestigetörlust utsätter sig inte akademin 
för. Det finns flera exempel på elever 
som inte ens besvarat tentamensfrågor, 
men som ändå erhå ller betyg tillräckligt. 
Dessa förhållanden upplever jag som 
synnerligen besvärliga , då jag som repre
sentant för Försvarsmakten arbetar uti
från svenska värderingar och normer. 
För de ryska eleverna är betygen oerhört 
viktiga och prestigeladdade. Höga betyg 
leder ofta till snabb befordran och höga 
befattningar och de förmåner som följer i 
kölvattnet på dessa. 

Interna regler på DVSG 
[nga läromedel får behållas av eleven ef
ter utbildningen. Under utbildningen 
kvitteras all elevmateriel såsom böcker, 
övningsuppgifter, kartor och anteck
ningsböcker ut i biblioteken. Papperskar
ta är fortfarande huvudläromedlet och 
eleverna övas mycket i kartstudier och 
kartpresentation. Operationsplaner och 
liknande presenteras i första hand på 
karta som kompletteras med en km·tfat
tad textdeL Digitala kartunderlag på hög
re ledningsnivåer anses ännu inte (år 
2005) tillförlitliga. 

Varje sida i anteckningsböckerna är 
handnumrerade så att ingen elev skall 
kunna riva ut en sida utan att det upp
täcks. Eleven är förbjuden att föra ut 
några som helst läromedel från akade
mins område. Detta gäller t.o.m. egna 
lektionsanteckningar. Detta medför att 
alla studier måste göras på akademin och 
självstudier i bostaden begränsas avse
värt. Fakultetschefen genomför intermit
tent inspektion och inventering av elev
skåpen för att kontrollera att inga brott 
mot akademins bestämmelser förekom
mer. I min kurs hände det elever bröt 
mot detta och ertappades vid invente
ring, vilket föranledde rapport till veder
börande lands försvarsattachc. 

Sintsatser av utbildningen 
Den ettåriga utbildningen vid DVSG är 
bra som förberedelser för tjänst i Ryss
land eller för andra tjänster i direkt an
knytning till landet. Utbildningen ger en
dast liten kunskap om stridskrafternas 
aktuella status i dc väpnade styrkorna, 
men ger bra kunskaper om utnyttjandet 
och framför allt resonemangen bakom 
utnyttjandet av de väpnade styrkorna. 
Vidare erhåller eleven kunskaper i be-

slutsfattande på hög rysk militär led
ningsnivå och grunder i rysk statsveten
skap. Eleven godkänns för operativ och 
operativ-taktisk ledningsnivå och kan 
leda förband av armekårs storlek. 

Utbildningen lägger stor vikt på mili
tärvetenskaplig teori som grund inom 
alla ämnesområdena. En stor fördel i Lit
bildningsinnehållet är det fokus på den 
militära insatsen som följer som en röd 
tråd genom alla ämnen. Utbildningen 
skiljer sig avsevärt från utbildningen i 
Sverige och Försvarshögskolan avseende 
utbildningsmetodik och genomförande. 
Vid Generalstabsakademin är det mer en 
fråga om reproduktion av den meddela
de informationen än fritt tänkande och 
stor vikt läggs vid på formalia och defini
tioner. Vidare genomförs endast begrän
sad fördjupning i aktuella säkerhetspoli
tiska problem eller pågående lokala krig 
och konflikter som berör Ryska Federa
tionen. 

l utbildningen på akademin förekom 
Sverige ofta i diskussioner om olika län
ders säkerhetspolitiska lösningar. Trots 
att Sverige är ett litet land, rönte landet 
högt anseende i dessa diskussioner. Rysk 
syn på vår neutralitet är något jag inte 
har kommenterat här, då jag endast kän
ner till lärarnas och elevernas hållning 
och det är inte säkert att den motsvarar 
rysk officiell hållning. Vi stod dock långt 
ifrån varandra i fråga om trovärdigheten 
i neutralitetsbegreppet och hur Sverige 
tillämpar detsamma. 

Generalstabsakademin är enligt mitt 
förmenande inte det naturliga valet för 
våra marinofficerare. Snarare bör vi välja 
någon av dc marina akademierna, som 
kan ge en tydligare koppling till vår verk
samhet. Jag bedömer att det där finns fler 
möjligheter att etablera närmare kontak
ter med ryska officerare, eftersom chan-
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sen till integrerad utbildning ökar på de 
lägre nivåe rna. Nästa svenska elev skall 
vara förberedd på att de t krävs en stor 
studi e insats, men risken finns att det i 
slutändan ändå inte avspeglar sig i bety
gen, då det i betygen även ingår faktorer 
som eleven inte kan påverka. 

studieresultat- var det värt 
besväret? 
Utbildningen har gett mig kunskap om 
högre rysk militär ledning och utbi ldn ing 
samt en möjlighet att komma in djupare i 
ryssarnas tankesätt och fått en ökad för
ståelse för varför de säger och agerar 
som de gör. Jag har uneler utbildningen 
erh ållit goda kunskaper i att förstå de 
väpnade styrkornas organisation och ut
nyttjande. Jag har fått insyn i elen ryska 
beslutsprocessen, lednin gens karaktär 
och funktion, den militära chefens roll 
och enskild officers agerande. Kunska
perna är inte bara militärteoretiska utan 
även kunskap om kultur, sede r och bruk 
har gett mig en bredare allmänbildning 
om Ryska Federationen. Utöver kunska
perna om ryska förhållanden har jag ge
nom mina utländska kurskollegor ökat 
min kunskap och förståelse fö r andra 
länders säkerhets- och försva rspolitik 
och deras militära styrkor. Detta utbyte 
är inte unikt för DVSG utan det som skil
jer akademin från andra utl ändska sko
lor är det stora utbytet med elever från 
Östeuropa, Centralasien och Ostasien. 

Övriga kuriosa 

Foreign Naval Officers Association 
J Moskva finns en marinofficersfö ren i ng, 
Foreign Naval officers Association 
(FNOA), där jag var medlem i und er stu
dieåren. Huvuddelen av medlemmarna 
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är marinat tacheer, men alla utländska 
marinofficerare i Ryssland kan vara 
medlemmar. Tack vare medlemskape t 
har jag och min hust ru kunna delta i må
natliga möten och middagar och därige
nom e tabl e rat et t värdefullt nätverk ba
serat på personliga re lationer. 

Akademin för Säkerhet och 
rättsordning 
Jag har under tiden i Ryssland bli vit in
vald som ledamot i Akademin för Säker
het och rättso rdning. E n udda akademi , 
vars syfte är tämligen okl art , men har en 
medlemsmatrike l som innehåller såväl 
höga ryska militärer som utländska stats
chefer. Jag misstänker att ett unelerlig
gande syfte för de ryska medlemmarna 
är att få en bra referens till sitt ev. 

Avslutande reflexion 
Det har varit en fantastisk upplevelse att 
få tjänstgöra i ett land, som trots alla pro
blem fortfarande förfogar över stora re
surser. Sjä lva upplever ryssarna att de ge
nomgår liknande stå lbad som vi avseen
de reduceringar, kanske till och med en 
ännu mera drastisk red ucering. Av Sov
jetunionens över 200 divisioner finns 
idag endast några få kvar, av fem miljo
ner soldater och officerare finns idag 
"bara" dryga milj onen. 

Av utbildningen vid DVSG framgår 
tydligt att det inte finn s någon tvekan om 
att utnyttj a alla tillgängliga vapensystem. 
Att tveka och avva kta motståndarens 
motdrag är inte huvudmetod. Erövra ini
tiativ på slagfä ltet och bibehåll och ut
veckla detta går som en röd tråd genom 
utbildningen. Vi ska ll inte luras av att 
Ryssland deklarerar at t de har en defen
siv mili tärdoktr in baserad på i första 
hand försvar. Defensiv är inte att jäm-

ställa med passiv och potential finns, ma
teriel finns, i vissa fall av ä ldre årsmodell 
men väl beprövad . Flera påstår katego
riskt att dagens Ryssland inte utgör ett 
militärt hot, att det inte har någon militär 
kapacitet alls att räkna med. Jag anser 
detta synsätt vara far li gt och naivt. Jag 
anser att vi forts att ska ll hysa respekt för 
den personal och materie l som de väpna
de styrkorna och and ra kraftstrukturer 
har och noga följa utveck linge n i Ryss
land . Jag vill inte måla upp e tt hot för en 
invasion av vårt land utan sna rare upply
sa om landet i öster som a lltj ämt är belä
get på andra siclan Öste rsjön. 

Stoltheten för o fficersyrket bland of
fi cerarna är påtaglig. Visst såg jag dagli
gen officerare på stan med uppknäppt 
uniform, skärmmössan i nacken och med 
en cigarrett, ibland en ö l i handen , men 
huvuddelen av officerarna är inte av den 
typen . Försvaret av fosterlandet , histori
ens tydliga spår har direkt påverkan på 
officerens förhållningssätt. Ett problem 
för de väpnade styrkorn a är nyrekryte
ring. Mobbing och penna lism (ibland 
med dödlig utgå ng) samt kärva tjänstgö
ringsförhållanden för värnpliktiga med
för att många ungelomar idag gör allt som 
står i deras makt för att undvika plikt
tjänstgöringen. Föräldrarna är i högsta 
grad inblandade i denna process och har 
man råd, försöker man betala sig undan 
plikten. Trots detta vill jag mena att de 
som tar sig igenom detta , vidareutbildar 
sig till officer är stolta över sitt yrkesval. 
Det är också fascinerande a tt se att även 
ungdomen hyllar hjältarna från det stora 
fosterländska kriget och på segerdagen 
(9 maj) firar gam la och un ga sida vid sida. 
Ingen är opåverkad av kriget och dess fa
sor. Detta gäller såväl inom det militära 
som i det övriga samhä ll et. 

Jag är orolig fö r den ryska fo lkhälsan . 

Den stora vodka Förbrukningen är nog 
känd för var och en, men tyvärr har det 
ökade ö ldri ckandet medfört att missbru
ken kryper ne råt i å ldrarna. I kombina
tion med utbredd rökning och dålig miljö 
i storstäderna är detta e tt dåligt omen. 
För mig var det overkligt att när en e lev 
eller en lärare klockan åtta på morgonen 
före första lekti onen kan köpa 100 gra m 
vodka e ll er konjak, tömma glaset i ett 
svep och seelan gå vidare mot dagens lek
tioner. Naturligtvis gör inte alla det men 
tillräckl igt många för att jag ska ll bli or
dentli gt fundersam . 

Dagens ryska samhället bär fortfa
rande tyd li ga spår och influenser från ti 
den före Sovjetunionens upplösning 
1991. Jag ser idag tyvärr även tecken på 
en viss tillbakagång mot en ökad kontrol l 
av samhället ledd av presidenten själv. 
Samtidigt utveckl as elen snabba stor
stadsexpansionen där kapitalet ocb 
marknaden håller på att koppla greppet. 
Invånarna hänger inte med i detta höga 
tempo och exempelvis kan elen nyrike 
ryssen inte anpassa sitt beteende till sin 
nya Ferrari utan parkerar sin nya sportbi l 
halvvägs upp trottoarkan ten på samma 
sätt som han sex månader tidigare parke
rade si n Z igulin. Allt fler invånare är idag 
uppkopplade på Internet, ser på utl änd 
ska TV-kana ler och reser som aldrig förr 
och dessa kommer att ställa andra krav 
på sin statsled ning än tidigare generatio
ner, men processen kommer att ta tid. 
Fortfarande ligger arvet frå n histori en 
kvar som ett syn ligt täcke över samhä llet 
i stort. Nä r det i Sve rige drar ihop sig och 
blir besvä rligt och otrevligt brukar vi tän
ka att nu det kan i alla fa ll inte bli värre. 
Min uppfattning är att ryssen då tänker 
att det faktisk kan bli värre och att det 
kanske till och med kommer att blir vär
re. 
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Anna Polikovskaja skriver i sin bok 
"Putins russia " (2004) ... "väst kommer 
inte all hjälpa det ryska folket. De reage
rar endast på Putins antiterrorist policies 
och anser att mycket av dagens Ryssland 
helt och fullt består av dess smake1; vod
kan, kavi(ll; gas, olia och de dansande 
björnarna ... ". Jag anser att författaren 
sä ller fingret på ett av problemen för 
Ryssland idag. Det kommer endast be
gränsad hjälp landel till gagn och den 
hj ä lpen är till del otillräcklig och fe l
ad resserad. 

Jag anser all vi i a llmänhet borde 
snegla även österut, mot forna östblock
et, Central- och Ostasien i vår ökade am
bition avseende intern at ionalisering och 
inte bara fokusera på EU- och NATO
länderna. Idag uppfattar jag att vi nästan 
uteslutande sneglar västerut, när vi letar 

lösninga r, teknik och metoder som stöd 
till inte rnationalise ringen. Våra två år i 
Moskva har gett mig och min familj en 
öppnare syn på Ryssland. Ryssland är 
idag inte de t mest demokratiska landet, 
inte det mest jämlika e ll e r öppna landet, 
men enligt mitt förmenande kan Ryss
land inom en överskådlig framtid utveck
las positivt och kan myck et väl återta en 
stor del av sin forna stormaktsställning. 
Dc resurser, såvä l exploaterade som 
ännu inte ex ploaterade ger landet en 
enorm potenti al. Jag tror att landet kom
mer att finna en roll i det europeiska 
samarbetet och positionerar sig i led
ningen för Europas utveckling och sam
arbete med andra kontinenter och aktö
rer. Kanske är frågan vi skall ställa oss; 
när kommer Ryssland att betraktas som 
en rumsren samarbetspartner. 

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER 
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN 
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RONNEBYGATAN 39, 371 33 KARLSKRONA 
TEL.0455-1 0298 info@nymansherr.nu 

Ledamoten 
JAN NORDENMAN 

Ledamoten 
MALTE JÖNSON 

Kommendör Jan Norden man, som länmade den aktiva 
tjänsten 2003, var stf projektledare för det nordiska 
ubåtsprojektet Vikin g. Dessförinnan var han F M Vs 
projektledare för ubåttyp Gotland och även chefför 
ubåtsbyrån inom FMV 

Kommendörkapten Ma/te .lönson var chef för sektionen för 
marina ledningssystem respektive fartygselektronikbyrån 
vid FMV under stor del av den aktuella tidsperioden och 
har under lång tid varit engagerad i utvecklingen av svenska 
vapen- och ledningssystem 

Århundradets ubåtsaffär 

De sex Col/insubåtarna -sjösatta 1993-2001 - är den ubåtstyp som Kockums med 
typbeteckningen 471 utvecklade och konstruerade utifrån svenska principer med 
Västergötland och dåvarande Ub 90 (sedermera Gotland) som förebilder och 
lyckades sälja till Australien efter en lång upphandlingsprocess. Affären benämndes 
århundradets ubåtsaffär och innebar att Kockums ingående i koncernen Svenska 
Varv sedermera Celsius tog på sig att starta ett helt nytt varv/företag - Australian 
Submarine Corporation (ASC) - och kontraktera ett stort antalunderleverantörer i 
Australien för en omfattande tekniköverföring. 

Bakgrund 

l början på 1980-talet började Royal 
Australian Navy (RAN) att planera för 
en ersättare till de Oberonubåtar man 
opererade. Det fanns stora förväntningar 
på en ny generation ubåtar bland annal 

innebärande att den nya ubåten skulle ha 
en dubbelt så hög transitfart som Oberon 
och tänkta räckvidder på 10 000 sjömil 
och uth ållighe l på tio veckor i undervat
tensläge. Samtidigt skulle den nya ubåten 
vara tystare än Oberon och ha en avse
värt mindre besättning ( 41 man). 

151 



Ä ven för vapen- och ledningssyste
met fanns det långtgående ideer och pla
ner. Systemet skulle utformas enligt mo
derna principer som ett distribuerat da
torsystem med generella operatörsplat
ser. Varje operatörsplats skulle i princip 
kunna användas för vilken funktion som 
helst. En stor mängd sensordata skulle 
kunna behandlas och såväl stridsled
nings- som eldledningsdata för flera va
pen beräknas. Programmeringen skulle 
utföras i ADA. Den nya ubåtens operati
va tillgänglighet bedömdes bli 30% bätt
re än Oberon och kostnaden för att ope
rera och underhålla ubåtstypen skulle 
minska avsevärt. Denna senare möjlighet 
och andra satsningar inom [ntegratecl 
Logistic Support (ILS) kom att ha ett av
görande inflytande på projektets omfatt
ning och genomförande. Till detta kom 
också möjligheten av en omfattande 
medverkan av australisk industri, myn
digheter och institutioner, vilket väckte 
politikernas stora bifall och intresse. 

Tre faktorer kom särskilt att ingå i 
överväganden kring alternativen att 
köpa helt färdiga ubåtar från leverantö
ren eller att helt eller delvis bygga dem i 
Australien. En av dessa faktorer var 
kostnaden för att vidmakthålla ( uncler
hålla och utveckla) ubåtarna över livsti
den. Viclmakthållandet av Oberonubå
tarna hade blivit synnerligen kostsamt 
beroende på föråldrade faciliteter, tradi
tionellt tänkande och bristande kompe
tens inom landet. För elen nya ubåtstypen 
bedömdes att kostnaden för att vidmakt
hålla ubåtstypen under 25 år, skulle upp
gå till 250% av anskaffningskostnaden, 
som ansågs vara ett vedertaget riktvärde 
inom branschen. Denna kostnad och 
eventuella möjligheter att ytterligare re
ducera kostnaden berodde på om det fö
retag, som skulle komma att bygga 
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ubåtarna också kunde engageras uneler 
vidmakthållandefasen och därvid återan
vända och vidareutveck la sitt kunnande. 

En till detta gränsande fråga var ock
så de stora initialinvesteringar i resurser 
för test- och utprovning, utbildning och 
träning, dokumentation och annan "in
frastruktur" som gjordes i samband med 
anskaffningen. storleken av dessa inves
teringar, vilka var naturligast att göra i 
köparlandet, bedömdes till 20-30% av 
kapitalkostnaden. Sammantaget talade 
mycket för såväl möjligheten för som 
lämpligheten av ett stort australiskt del
tagande. Sist men inte minst hade frågan 
om teknologiöverföring stor betydelse. 
Uppenbart var att ett projekt av aktuellt 
slag och storlek skulle kunna kanalisera 
nya teknologier och kompetenser till 
australiensisk industri, vilket skulle vara 
av värde för framtida stöd till såväl mari
na som andra försvarssystem och den ci
vila sektorn . 

I budgeten för 1981-82 gav regeringen 
klartecken till en första fas- Project De
finition - i anskaffningen av ubåtsserien. 
Inledningsvis bedömdes att upp till tio 
ubåtar skulle anskaffas. I början av J 983 
hade dock antalet reducerats till fyra
åtta ubåtar som skulle kunna börja ersät
ta Oberonubåtarna 1991-92. Upplägget 
för byggnationen var att 1986 börja byg
ga elen första ubåten utomlanels (hos le
verantören) och bygga resterande ubåtar 
i Australien med början 1988. Flera leve
rantörer var möjliga att tillfråga. Dock 
valeles ryska och japanska leverantörer 
bort trots att dessa byggde ubåtar av elen 
storlek som behövdes. Av resterande le
verantörer i Europa var det bara Thyssen 
(Tyskland) och Rotterdam Dockyard CK 
(Holland) som hade erfarenhet av så sto
ra ubåtar som de australiensiska kraven 
föranledde, medan övriga hade mindre 

ubåtar på sin repertoar. Alla presumtiva 
leverantörer var dock villiga att offerera 
utveckling och tillverkning av en ubåt 
som passade RAN. 

Oberoende av vilken typ av ubåt som 
valdes, var RAN inställd på att vapen
och ledningssystemet (Combat Data Sys
tem, CDS) skulle anskaffas separat efter 
RAN:s egna specifikationer - systemet 
bedömdes kosta 30-35% av ubåtstypens 
totala anskaffningskostnad. 14 olika le
verantörer bedömdes inledningsvis som 
möjliga -varav många med australiensis
ka medaktörer. Senare uneler året hade 
antalet presumtiva CDS-leverantörer 
gått ned till åtta. Kockums, som det sista 
av de stora privatägda varven, införliva
des i Svenska Varv 1979. Svenska Varv 
var den koncern som förvaltade resterna 
av den svenska varvsnäringen och hade 
som uppgift att omstrukturera dessa till 
något för framticlen hållbart. Kockums 
skulle inrikta sig på fartygsbyggen med 
mycket högteknologi, t ex ubåtar och and
ra kvalitetskrävande typer av fartyg så
som kemikalietankers, RoRo-fartyg och 
kryssningsfartyg. 

Ubåtarna utvecklades och konstrue
rades vid Kockums Marindivision som 
1981 hade ca 100 ingenjörer, varav 30 ci
vilingenjörer. Av Kockums 4 500 anställ
da i produktionen var ca 200 sysselsatta 
med ubåtsbyggena. Konstruktion av ubå
tar typ Västergötland pågick och tillverk
ningen skulle inledas uneler 1980-talets 
första år. Inom Svenska Varv och Kock
ums insåg man att ytterligare specialise
ring och kraftsamling till framtidsnischer 
krävdes varför framtidsstudier och stra
tegier gjordes. Bland annat befanns att 
export av konventionella ubåtar var en 
möjlig nisch. För att nå exportframgång
ar krävdes förändringar av organisatio
nen och bearbetningen av marknaden. 

Bland annat måste Marindivisionen lyf
tas ut finansiellt och administrativt från 
företaget och anpassas med styrnings
och ledningsmetoder som den mycket 
speciella , och gentemot Kockums i öv
rigt, artfrämmande verksamheten som 
export av ubåtar innebar. 

Den valda vägen krävde emellertid 
extraordinära åtgärder inom företagel 
och drog kostnader som var långt ifrån 
självklara i en situation med massiva för
luster och ständiga personalrecluktioner. 
Konkret ledde det till: 

En femfaldig ökning av budgeten för 
marknadsföring samt frigörande av 
personella resurser för denna verk
samhet. 

- Massiv investeringssatsning, inte 
minst inom området Computer Aidecl 
Design med åtföljande utbildning och 
omställning. 

Förvärv av äganderätten till Stirling
systemet i undervattenstillämpning 
och till de övriga delsystem som erford
ras för installation av ett luftoberoen
de maskineri i militära och civila ubå
tar. 

De marknader Kockums i början av 
1980-talet koncentrerade sig på var i pri
oritetsorclning: 

Danmark 
Malaysia 
Australien 
Kanada 

Australien hade Kockums haft kontakt 
med seelan 1978, då deras ubåtar presen
terades för landets militära delegation i 
London. Intresset vidmakthölls genom 
periodiskt återkommande kontakter. 
Det var alltså inte helt oväntat att Kock
ums inbjöds att delta i kampen om kon
tJ·aktet för byggande av Australiens nya 
ubåtar. 
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Den första offertomgången 
I maj 1983 skickades offertförfrågan till 
sj u europeiska leverantörer på att ge
nomföra en "Project Definition" avseen
de ubåtarna samt en följande fas av kon
struktion och byggnad av ubåtarna. Le
verantörerna sku ll e vara beredda på att 
liera sig med potentiella leverantörer av 
CDS, men RAN behöll beslutet om val 
av system. I maj 1986 planerade man att 
av dc inkomna offerterna välja två leve
rantörer, short listed, som i en andra of
fertomgång skul le utarbeta en slutlig of
fert på konstruktion och byggnad av 
ubåtarna. Det senare skulle utföras un
der tidsperioden 1987-1998. 

Alla sju tillfrågade leverantörer läm
nade in offerter i slutet av 1983. Snart 

stod det klart all en av upphandlingens 
strategier inte kunde mötas - "proven 
design " . För att minimera projektrisken 
hade i kravställningen föreskrivits att 
den offererade ubåten skulle vara en 
operativ ubåtstyp- "proven design"- e l
ler ett derivat därav. Alla förändringar 
för att möta specifika australiensiska 
krav skulle innebära "låg risk" och vara 
till "låg kostnad ". Det förutsattes också 
att huvudleverantören sk ulle ha erfaren
het av all bygga ubåtar i andra länder än 
hemlandet. Ingen av de sjuleverantörerna 
kunde möta dessa krav och offererade nya 
konstruktioner eller - i mer eller mindre 
grad- modifierade typer av ubåtar. 

l referens l, Procuri ng Ch ange, finns 
en genomgång av de olika företagens 
produkter och för/nackdelar som jag valt 
att redovisai-något redigerade- citat: 

Directions Teclmiques Des Construc
tions Naval (DTCN) had experience of 
construc/ing its designs overseas; having 
cooperated with Spanish yards to bui/d 
there ils Agasta submarine design and on e 
of an earlier generation. However, it had 
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no contemporary diesel electric design to 
off"a Consequently, DTCN was reporled 
initial/y to have responded to the Request 
For Tender wilh an updated version of the 
Agasta which, being Iiiiie more modem 
t han the Oberon, was not encouraged. 

As a result, DTCN placed its efforts 
behind a conventionally powered version 
of ils Rubis SSN. The existence of the nu
e/ear powered alternative was to become 
something of a distraction, ho we vet; as it 
became the focus for a campaign arguing 
thai the RAN shou/d adopt nuc/ear pro
pulsion. 

Ingenieur Kontor Lubeck (!KL) rea
med with builder /-lowaltswerke
Deutsche Werft (HDW). lts !KL 2000 was 
some 500 tonnes heavier !han the design, 
for the Indian navy, on which it was ba
sed. l KL, togethe r with its construction 
pariner had designed and managed the 
construction of several classes of small 
submarine for foreign navies, arnong 
them Turkey, Creece, Argentina, Chile 
and lndonesia. The productian of the Tur
kish boats had invalved construction in 
thai country. IKL/1-!DW were acceptedas 
the world:5 fargest exporter of conventio
nal submarines and in the previous deca
de had built over ha/f of the (then) non
communist world':·; conventional boats. 
The first-of-class of the Indian submari
nes was not due lo be proven ti/11986. 

Thyssen Nordseewerke (TNSW) type 
TR 1700A had a redesigned pressw·e hull, 
six metres longer and hal( a me/re wieler 
than the TR 1700, t wo of which were !hen 
being producedfor Argentina. 1-!oweve1; i t 
was an export produel and not inieneled 
for the Federal German Navy. Neverthe
less, the first of the Argentinean boats was 
already at sea by ear/y 1984. TNSW had 
assist ed in the construction of the A rgenti
nean yard where a furthe r four of the bo-

als were to be produced and were promi
sing in their RAN proposa/the inc/usion 
ofa !O year logistics support package. The 
company was a/so c/aiming outstanding 
performancefor its design, especially sub
mergal speed, where a 'burs t' (in fact sus
rainab/e for on/y minutes before exhaus
tion of the halleries) of25 kts was claimed. 
Crew numbers were a/so sa id to be u nusu
al/y low at around 30 personne/. 

Cantieri Nava/i Riuniti (CNR) was 
perhaps the /east wellfounded, as their de
sign was basert on the Sauro, CN R 's de
sign of the ear/y 1970s: The re was no exis
ting conu-act .fi·om any other clienl to 

bui/d the design, which was 25 per cent 
farger than the original and the company 

h ad no experience oj' managing the over
seas construction of submarines. 

United Shipbuilder Bureaux and de 
Rotterdamsche Droogdok Maatschap
pij (RDM) were a we/l estab/ished and 
highly regarded Dutch team which had 
pioneered the adaptation lo conventional 
submarines of the so-ca/led 'tear-drop' 

hull shape of SSNs. In 1984, RDM was 
building the W a/rus, the .first of a new class 
of submarine for the Royal Netherlands 
Navy (RNN). 

Of the designs submilled, RDM's was 
th e /east changed to meetthe RAN speci.fi
cation probab/y because, ar 2350 tons, it 
was the {(l!·gest. Howeve1; in its RNN ver
sion it required 52 crew, almost 29 per cent 
more than the RAN specification. A/t
hough the first of e/ass had not yet been 
completed, il was an i:eration of the 
partnership 's ear/i er Zwaardvis e/ass, a 
version of which had recent/y been on/e
red by Taiwan. Howeve1; at the time, 
RDM employed traditiona/ shipbuilding 
techniques in its submarine yard and its 
man-hour eos/s were reporred to be cam
parat i ve/y high 

Kockwns (KAB) was a Iong estabfis
hed submarine bu i/der for the Royal Swe
dish Navy, Ilaving produced its .first sub
marine in 1914. In the twenty years lea
ding up to the se/ection of the Ca/lins e/ass 
design, Kockums had designed and pro
duced five generations of submarine, a 
higher rate ofactivity than any ofits com
petitors. !t was a/so estab/ished as a com
pany thai produced innovative designs 
and was known ro be experimenting with 
alternative forms of conventiona/ subma
rine propulsion. lts designs were amongst 
the first to be extensive/y automated and 
u se remo/e con tro/ of machinery. As a re
sult, the y required small crews .for the time 
(typically around 27). Swedish boats we re, 
however, optimised for operations in the 
Baltic Sea. Consequently, the Vastergot
land class, then the latest Kockums design, 
displaced two-thirds as much as the Obe
rons and its offering, the 7900 ton Type 
471 had to be considered as a new design. 

The company had exporled no boats, 
part/y because of Sweden 's po!icies on its 
neutrality in international disputes, which 
had made il appear to be an 'unreliable 
supplier' in some quarters. By the ear/y 
!980s the Swedish Covernment was acti
ve/y seeking to overcome this image, dri
ven by the need to export defence materiel 
to support the local defence industry, 
upon the survivat of which the Swedish 
defence policy of neutrality and fit!l inde
pendence had been predicated. Kockums 
h ad developed designs for export markels 
and h ad been a .finalist in the Indian nav y 
eveduatians ( eventually wo n by l K L) with 
a 1600 ton design which had a range of 
JO 000 nm and required a crew of33. 

Kockums was partiCitlarly we/l regar
ded for its advanced productian manage
ment practice. The US company Newport 
News h ad recent/y bought Kockums ' 
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compurer-based design and managem ent 
sysrem to contro/the building of the la tre r 
of the Nimitz e/ass of nuclear powered 
aircrafi carriers. Using the system it was 
ab/e ro reduce producrion cosrs by 25 per 
cent. 

Vickers Shipbuilding & Engineering 
Ltd (VSEL) was a Iong estab/ished naval 
engineering company that had bui/1 man y 
classes of nuclear powered submarines 
for the Royal Navy (RN) before being ra
rioncrlised in.ro the cong/omerate, British 
Shipbuilders. f-low ever, by the early /980s 
it had been nem-ly a quarter of a century 
since Britain had designed a diesel elecrric 
submarine and the Type 2400 remained a 
design, with the RN not having placed a 
contract at the time of the RFT This order 
wasplacedin November 1983 burit even
tua/ly became apparent that the RN boat 
could not meet Australian requirem ents, 
and indeed was thoughtto have enduran
cc insufficient to meet all the m ission 
profiles of the British Service. Vick ers was 
reporred to have offered theRANa mocli
fierl design, the Type 2400A. This had dis
placement increased by almost 20 per 
cent, to nearly 3000 tons, in order to ac
commodate the fuel, batteries and wea
pons reloads specifled by the RAN. This 
version was reporled to interest the RN 
for the remainder of what was thought li
ke/y to be a l O boat program, bu t was sa id 
to be considera/J/y more expensive !han 
the Type 2400. 

VSEL had no experience of managing 
construction programs overseas but had 
estab/ished a subsidiary in A ustralia, 
which, as the manager of Vickers Cocka
too Island Dockyard, was responsible for 
the refit of the Oberons. Howeve1; VSEL 
appeared less interesred in Australian pro
duction than in preparing an 'assembly ' 
package. They were later described by a 
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m ember of the selee/i on team as the '/east 
enthusiastic' about building the boats in 
Australia. In any case, VSEL's ability to 
successfully tramfer submarine building 
technology to Australiamay have been re
gm-dec! with some scepticism because of 
its traditional, labour intensive construc

tion techniques. 
Genom att ingen av leverantörerna 

kunde möta alla ställda krav blev utvär
deringen komplice rad och tidskrävande, 
varför beslut togs all förlänga projekte t 
med minst ett år. Utvärderingen av läm
nade offerter på CDS visade sig också bli 
komplice rad och med stora osäkerheter 
om ri sker och kostnader. Intresserade le
verantörer var Rockweil (USA) , Plessey 
(UK), Hollanclse Signaalapparaten (Ho l
land) , Sin tra Alcatel (Frankrike) och 
Krupp/Ferranti (Tyskland och UK) . Ett 
system, som ansågs attraktivt , visade sig 
kosta 60 % av hela projektets budge t och 
försvann därför tidigt ur leken . Utvärde
ringen blev utdragen och byråkratisk 
med tillkommande osäkerheter och/eller 
ti ll kommande krav. Kostnaderna steg 
både för utvärderingsprocessen och för 
det slutl iga projektet, från planerade 1,9 
miljarder AUD till 3 milj areler AUD. 

Tidigare än någon av konkurrente rna 
insåg Kockums den politiska betydelsen 
av att engagera australisk industri. Sex 
månader ägnades åt industriseminarier i 
alla delar av Australien tillsammans med 
leverantörer från Sverige, Tyskland, 
Frankrike, England och Italien. Inled
ningsvis hade resursbehovet och omfatt
ninge n av arbetet underskattats. Efter 
hand växte insikten och tiden hade för
modligen inte räckt till o m inte utvärde
ringen utökats med tio månader. 

Kockums var förvi ssade om att deras 
ubåt var tekniskt överlägsen och att 
Kockums produktionsprinciper och me-

toder var världsledancle. Det gä llde alltså 
a tt övertyga kunden om detta. Alla kraf
ter mobiliserades inom företage t och i 
Sverige i övrigt i form av facke t, politiker, 
beslutsfattare inom marinen och FMY. 
Från Australien inbjöds po litiker, be
slutsfattare och opinionsbilda re för a tt 
med egna ögon se hur Kockums byggde 
ubå tar och hur ava ncerade de va r. l ljuset 
av nedläggningshote t av den civila verk
samheten och med ett 15-åri gt engage
mang framför sig var det orealistiskt att 
tro att Kockums på egen band skulle 
kunna ro iland och sedan ge nomföra 
projektet. D et stod därför tidigt klart att 
andra kompletterande krafter måste an
slutas till projektet för att ge det trovär
dighet, realism och uthållighet. 

Under två å r förhand lade Kockums 
parallellt med fyra olika grupperingar, 
vari ingick många av Australiens största 
företag, för att skapa ett användbart sam
arbete inför studiefasen och ett eventu
ellt genomförande av konstruktion och 
byggnad av ubåtarna. Till slut hittades en 
grupp företag som vågade ta steget att 
tillsammans med Kockums bilda e tt nytt 
företag kring samarbetet. 

Den andra offertomgången 
l maj 1985 meddelades slutligen att IKL 
och Kockums var utvalda att få genomfö
ra en stueliefas (beta lt offertarbe te till ett 
värde av 26 miljoner AUD vardera) för 
de t slutliga genomförandet. C DS skulle 
på samma sätt offereras genom betald ut
veckling av två konsortier ledda av 
Rockweil resp Hollandse Signaa lappar
aten . 

Regeringen accepterade att projektet 
ökat i kostnad till 3 miljarder AUD och 
beslöt att all a sex ubåtarna skulle byggas 
i Australien - merkostnaden om 30-40 

milj oner AUD ansåg man uppvägdes av 
de fördelar som fö ljde av australiensisk 
medverkan i leveranser av utrustning, 
tillve rkning och projek tlednin g inom lan
de t. 

l re ferens l , Procuring Change, kom
menteras valet av de två företa gen ... 

"From the beginning, the decision was 
extreme/y controversial. The choice annoy
ed traditionalist.\~ Anglophiles, communist 
conspiricists and the other competitors. /t 
marked the end of the RAN's procuremenl 
of Royal Nav y combat vessels as the Obe
rons were the last combat type of British 
design in RAN service. The selection repre
sent ed the rejection of traditional/y strong 
naval builders in favour of" companies per
ceived as minor constructors. !t was the first 
time that Australia had opted for combat 
platf"orms developed other than in Britain, 
the US or France. These factors provieled 
sufficient hur/ to tradition and vesled inte
rest to en sure a protracted public campaign 
agaim·t the selection. " 

"What the critics ha d failed to recogni
se was the extenl of the determination for 
change in Australian defence procure
m ent practices. The Def ence White Paper 
Australian Defence, of 7976, had develo
ped a theme of increasing self-reliance in 
defence policy. Th e Coalition Govem
m enl of the day had sought to promo/e re
levant Australia n industrial capacities as a 
way ofapplying the policy." 

" .... the Labor Govern.m.ent elected in 
1983 .followed its predecessor's lead with 
increased vigour, because il had been elec
ted du.ring a severe recession. However, 
they did so within the eonsfrain/s o f" a 
m ore rigorous economic policy which 
carried an increased markel orientation. 
The Govern.menl showed that defence 
construction projects would no longer be 
used for jo b creation ... " 
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"Commodore Oscar Hughes, when 
appoin1ed to lead the new submarine pro
feet in 1987, said of the process to select 
the eventualt·vinner that i t would be based 
on juggling inta the best cumbinatian 
three variables of 'capability, industrial in
volvement and east'. !t appears that the 
Nav y was very serious in ils belief !hat a 
suslainable submarine deterrent required 
il to seek self reliance in the maintenance 
ofits submarinefleet and thatthi~; in tum, 
was best achieved if the boats we re built in 
Australia. The evaluation of the new sub
marine project was revolutionm-y in t hat it 
required those campanies bidding for the 
R FT to provide detailed information on 
their plans to involve Australian industry 
in the productian of the boats." 

Oscar Hughes stora utmaning blev att 
övertyga politikerna om att aus tralien 
sisk industri denna gång skulle klara att 
genomföra ett så här stort projekt. 

För att genomföra offertarbetet och 
sedermera tillverka ubåtarna hade Kock
ums bildat företaget Australian Submari
ne Corporation, lierade med Australian 
Industry Development Corporation 
(25%), Warmalds International (25%) 
och Chicago Bridge and I ron Australia 
(20% ). Svenska Kockums, som ägde 30% 
av företaget, stod för konstruktion och 
ubåtskunskapen ( design-authority). Kon
stellationen hade en 50%-ig australisk 
tyngd och erfarenhet liksom en viss ame
rikansk förankring, vilket kunde te sig 
som ett stort plus för Australien, som till 
stor del redan innehade en amerikansk 
va penarsena l. 

Under 15 månader genomfördes se
dan projcktstudier. Tyskarna , uppdelade 
på två grupper, ett projektkontor i Li.i
beck och varvet i Kiel , hade svårt att ko
ordinera konstruktionsarbete med bygg
nadsplaner på grund av avståndet mellan 
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grupperna. Den austra liska observa
tionsgruppen , som fanns i Tyskland hade 
svårt att följa med i arbetet och kände sig 
delvis iso lerad. 

Kockums valde en annan väg. En hel 
kontorsbyggnad utrymdes. Kunden- den 
australiska projektgruppen- samgruppe
rades med Kockums personal och blev 
därför kontinuerligt engagerad som re
missinstans innan något enda dokument 
lämnade Kockums. Genom att tekniska 
beskrivningar och planer, i dialog, utfor
mades och anpassades till kundens språk , 
prioriteringar, frågeställningar och grad 
av expertis minimerades mängden miss
förstånd, vilket senare i hög grad kom att 
unelerlätta utvärderingen. Kunden hade 
blivit en del av Kockums egen projektor
ganisation och kom allt mer att identifie
ra sig med och försvara Kockums lös
ningar. Redan tillämpades då något som 
idag kallas lntegrated Project Teams. 

I och med det nära samarbetet i detta 
skede mellan ASC:s parter kom dessa 
också tidigt att tänka igenom och beskri
va hur konstruktionen och byggandet av 
ubåtarna sku lle gå till och hur metoder 
skulle transfereras till Australien. Ändå 
skulle det visa sig att detta problem un
derskattats. Kockums, med sina partner i 
ASC, kunde uneler projekttidens första 
tio månader uppfatta att man kommit 
med bara för att vara ett svagt men dock 
tänkbart alternativ och därmed hålla tys
karna inom rimliga gränser för de priser 
som sku ll e komma att offereras. l juli 
1986 skedde emellertid en vändning. Ut
värderingen hade börjat och kvaliteten 
på Kockums arbete började ge utslag. 

Samtidigt växte Västergötlandubåtar
na fram hemma i Sverige utan ändrade 
tidsplaner och kostnadsförändringar. Pro
duktionen och samarbetet mellan Kock
ums och den svenska kunden kunde i dc-

talj följas på ett för den tillUinkta kunden 
mycket övertygande sät t. När denna om
svängning noterades av tyskarna begär
des, sex veckor före anbudst idens utgång, 
förlängning, vilket avslogs av Canberra. 
slutförhandlingarna kring de inlämnade 
anbuden pågick från januari till maj be
drevs dag och natt av de olika förhand
li ngsdelegationerna, som kunde uppgå 
till ett 40-tal personer vardera. 

Kockums tar hem ordern 
Den 18 maj 1987 tillkän nagavs att Kock
ums hade vunn it den slutliga utvärde
ringen med sin ubåtstyp 471. Samtidigt 
framgick att vapen- och ledningssyste
met skulle levereras av Rockweil Inter
national. Rockweil samverkade med 
Singer Librascope, Thomson-Sintra, 
Computer Sciences of Australia (CSA) 
och Scientific Management. 

Valet av vinnare, såvä l företag som 
ubåt, var minst lika kontroversiellt som 
elen tidigare "shortlistningcn". Uneler ut
värderingen hade de t förekommit många 
läckor. Bland annat hade e tt dokument, 
författat av marinstabens chef, kommit 
alt bli offentligt. Ref 1 citerar, i sin egen 
text, stabschefen (CNO Staff) på följan
de vis: 

The !KL design team, the memo stated, 
had not paid sufficient attention to the 
RAN's requirements due, il was suggested, 
to the less demonding nature of the non
N ATO customers with whom, of late, it 
had associated: 

CoN Staff: This may be due to the fact 
that they have not designed a submari
ne for the FRGN (the Federal German 
Navy) since the early 1970s and theirex
perience with less competent submari
ne forces which do not maintain the 
same rigamus operational standards as 

the RAN, but it has resulted in a design 
which has failed to realise the potential 
which Navy expected of it. 

in contrast to H D W/J KL, Kockums h ad 
the support of Swedish naval personnel in 
Aus/ralia throughout the selection pro
cess. Hence i t is not surprising that the na
val memo saw the Type 471 as: 

CoN Staff: ... clearly the product of de
signers who are weil versed in satisfying 
the current practices of a parent navy 
which has to work in a camplex and de
manding operational environment. Their 
experience should flow on to the benefit 
of the RAN. 

Av dessa citat kan utläsas att Kockums 
hade varit mer lyhörda för kundens krav 
och önskemål sa mt att Kockums hade 
bättre kontakt med och uppbackning av 
sin "paren t navy". Det senare var nog så 
viktigt och hade sin grund i den svenska 
modellen - ett intimt samarbete mellan 
industrin, materielmyndigheten och 
ubåtsförbandet Många inom marinen , 
FMV och andra instanser bidrog således 
till att Kockums kunde ta hem denna 
ubåtsorder. 

Leverantörens, ASC, åtagande kan 
kort samman ra t tas i 

- Uppbyggnad av varvsresurser 
- Byggande av ubåtarna 

Optioner 
Utbildningsanläggningar och utbild
ning av personal 

- Framtida reservdelsförsäljning 

Ursprungskontraktet var på 2,85 miljar
eler AU D, motsvarande ca 15 miljarder 
SEK. Senare utökades åtagandet (timigg 
och optioner) med 1,5 miljarder AUD. 
(Priser i 1987 års prisläge) 

Nu knappt 20 år senare finner de tre 
referenserna, med olika uttryckssätt, att 
Kockums, med si n skapelse ASC, var elen 
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bästa leverantören , som - trots gnissel 
och ansträngda relationer mellan kund 
och leverantör - levererat ubåtar som 
överträffar vad kunden kunde förvänta 
sig och genomfört ett industriprojekt och 
produktion av ubåtarna som i stort legat 
inom planerna. 

Århundradets ubåtsaffär och 
Sverige 
Aldrig någonsin i världen hade det på ett 
bräde slutits ett till värdet så stort kon
trakt att över gränser överföra teknik 
och producera ubåtar, som det nu slutna 
kontraktet mellan ASC och Common
wealth. Affären kom därför i media att 
kallas Århundradets ubåtsaffär. 

En ubåtsaffär av elen storlek som nu 
var aktuell (1987) hade naturligtvis både 
svenska regeringens tillåtelse ocb välsig
nelse. Affären hade föregåtts av ett antal 
politiska kontakter såväl mellan Kock
ums och regeringen som mellan de 
svenska och australiska regeringarna. 
Otaliga var de delegationer, från hög 
nivå till tjänstemannanivå, som besökte 
regeringskanslier, myndigheter och före
tag i respektive land. Besöken hade varit 
många under förberedelserna men öka
de i än högre grad efter det att affären 
kommit till stånd och alla avsikter och ut
fästelser skulle förverkligas. 

Marinen och Försvarets materielverk 
hade tidigt involverats och fick under ut
värcleringsfaserna ta emot ett stort antal 
delegationer från RAN och australiska 
myndigheter. Ubåtsförbandet tog emot 
australiska kollegor som fick känna på 
de svenska ubåtarna och orienterades 
om erfarenheter av svenska ubåtar. Se
nare kom australiska ubåtsofficerare för 
längre sejourer ombord för att "familja
risera sig" med de svenska ubåtarna 
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egenskaper. Försvarets materielverk fick 
motsvarande besök för att orientera om 
den svenska modellen och på annat sätt 
stödja och backa upp Kockums utfästel
ser om den svenska ubåtstekniken och 
företagets förmåga och förtjänster. Tidigt 
kom FMV att ikläda sig rollen som refe
rensmyndighet och "speaking partner" åt 
de australiensiska arbetsgrupper som be
sökte Sverige i olika syften . Mest omfat
tande var naturligtvis kontakterna med 
materielverkets ubåtsbyrå men även då
varande underhållsavdelningen involve
rades starkt med an ledning av det omfat
tande JLS-arbete som det australiska 
projektet innebar. 

Uneler konstruktionsarbetet vid 
Kockums i Malmö hade RAN placerat 
ett team för att följa och som kund kom
plettera arbetet. Stödet från FMV och ut
bytet mellan de svenska och australiska 
kollegorna var intensivt. Senare, uneler 
byggnationen i Malmö av ett förskepp 
och en tanksektion till första ubåten, 
kom FMV också att engageras som stöd 
åt de australiska representanterna för 
byggnads- och leveranskontrolL Det aus
traliska projektet hade under utvärde
ringsarbetet starkt tagit intryck av det 
goda arbetsklimat som FMV och Kock
ums uppvisade sig emellan och haft detta 
som en faktor i valet av Kockums som le
verantör. Därför återkom man till FMV 
för stöd och som "speaking partner" då 
samarbetet med leverantören ASC kär
vade och de tekniska problemen med 
ubåtarna hopade sig. Långt in på 1990-ta
let sökte FMV:s representanter medla 
och råda i en mängel frågor i en kund-le
verantörsrelation och affärskultur som 
var långt utanför svenska erfarenheter. 

l samband med ubåtsaffären drabba
des vi i Sverige av en viss Australienfeber 
med några industriella satsningar, ett 

ökat intresse för viner, TV-serier och re
sor till elen avlägsna kontinenten . Med ti
den har dock intresset svalnat en hel del. 
Det synes som att Australien, då affären 
1987 slöts, i flera avseenelen sökte sig mot 
Europa, och att man utöver Sverige sök
te också andra kontakter för affärer, po
litiskt och kulturellt utbyte. Vid tidigare 
besök i Australien och de som följde un
der 1990-talet kunde man ha känslan att 
australiensarna, med starkt europeiskt 
kulturarv, kände sig isolerade och över
givna "down under", omgivna av Oceani
ens många stora ku lturer och därför sök
te kontakter i sitt gamla ursprung. Trevar
na efter kontakter i Europa gav dock inte 
något större utbyte och Australien drog 
sig tillbaka, växte i egen självuppfattning 
och sökte sig andra kontakter. 

I slutet av 1990-talet och under 2000-
talet synes istället A ustralien ha närmat 
sig USA. Australien har näst intill tagit 
steget ut ur det brittiska samväldet och 
med en allt större invandring erhållit en 
egen identitet som i mycket liknar den 
amerikanska- en f.d. engelsk koloni med 
utpräglad nybyggaranda som blivit en 
smältdegel för många kulturer. Idag är 
relationerna och kontakterna med USA 
omfattande och president Bush och pre
miärminister Howard synes trivas allele
les utmärkt ihop. I september 2005 uncler
tecknade således Australiens marinchef 
viceamiral David Shackelton och chefen 
för US Navy amiral Vein Clark ett avtal 
som banade vägen för samarbete inom 
ubåtsteknologi och relaterade tekniker. 

På senare år har kontakterna i ubåts
samarbetet mellan Sverige och Australien, 
både på myndighetsnivå (FMV) och inclust
rinivå, varit sparsamma och Australien har 
som nämnts i stället odlat kontakter med 
USA inom detta område. Nu synes dock 
tiden vara mogen för att åter etablera de 

goda relationerna inom ubåtsområdet 
mellan Australien och Sverige. 

För Kockums, som design authority 
för de aktuella ubåtarna, har det natur
ligtvis inte varit bra att negativa rappor
ter om ubåtarna har återkommit och ofta 
utnyttjats av olika intressen för att miss
kreditera såväl projektet som ubåtarna. 
situationen synes dock ha "planat ut" 
och ubåtarna har på olika sätt visat sig 
vara utmärkta ubåtar, som i olika tonar
ter lovordas av t. ex US Navy. 

Om företaget och genom
förande av beställningen 
ASC med Kockums som störste 
enskilde ägare (1987-2000) 
Roger Sprimont, som hade lett förhand
lingarna och arbetet i Australien, blev 
VD för ASC och fick gripa sig an att 
"mobilisera och flytta företaget" . I sep
tember 1987, tre månader efter att 15-
miljarclerskontraktet skrivits under, hade 
ASC vuxit från 15 till 100 anställda men 
var fortfarande utspritt på fem olika kon
tor i Sydney. Det brådskade att samla re
surserna och etablera sig i det nya konto
ret i Adelaide. Efter ca ett år utnämndes 
Roger Sprimont till styrelseordförande i 
ASC och ersattes som VD av en austra
lier. På senhösten 1989 kunde elen dåva
rande ordföranden (Roger Sprimont) 
tillsammans med premiärminister Bob 
Hawke inviga det färdigbyggda varvet. 

Kockums ägde inledningsvis 30% av 
ASC, vilket senare ökade till 49%. Trots 
detta höll Kockums en låg profil och be
satte inte, efter elen förste verkställande 
direktören , några av de högre exekutiva 
posterna i företaget. Istället hade man 
sekunderande personer i ASC:s ledning 
och inom ASC:s organisation, främst 
inom det tekniska avsnittet , en bit i på 
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1990-talct. ASC:s kultur, management och 

arbetssätt blev från början helt austra

liensiskt och anglosaxiskt. 

1987, då kontraktet blivit klart, kunde 

konstruktionsarbetet påbörjas i Malmö, 

upphandling av delsystem och komponen

ter och byggnationen av det nya varvet vid 

Outer Harbour utanför Adelaide. ASC:s 

huvudkontor och varvsfaciliteter byggdes 

upp från gTUnden till en kostnad om 100 

miljoner AUD (550 miljoner SEK). När 

ASC väl etablerats kunde också konstruk

tionsarbete successivt överföras till Aus

tralien. Via en krypterad datalänk kunde 

konstruktionsarbetet bed rivas på två stäl

len och synnerligen rationellt. Det var till 

och med så att tidsskillnaden var en fördel. 

Då en svensk konstruktör var klar med 

sitt arbete för dagen kunde han skicka det 

till Australien, där en ny dag grydde och en 

kollega kunde fortsätta arbetet , bearbeta 

resultatet eller besvara frågeställningar -

en kontinuerlig iteration och effektivt 

samarbete. 
Det nybyggda varvet har producerat 

alla sex ubåtarna utan större missöden el

ler förseningar och uppnådde en produk

tionshastighet på en ubåt var 16:e månad. 

Det är snabbare än något annat ubåtsvarv 

kunnat producera jämförbara ubåtar. Det 

antyder att valet av Kockums konstruk

tions- och byggnadsprinciper var rätt och 

att svenskarna, med de moderna facilite

ter som varvet utrustades med, lyckades 

överföra dem till Australien. 

ASC förband sig i kontraktet att 70% 

av kontraktsvärdet skulle komma austra

lisk industri ti llgodo. Austra lisk industri 

var vid denna tid i många avseenden 

omogen. Den tillverkande industrin var 

till stor del inriktad på inhemska behov 

genom lokal tillverkning vid utländskt 

ägda dotterföretag av produkter utveck

lade utanför landet. De flesta företagen i 
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landet saknade så ledes tradition och er

fare nhet av utvecklingsarbete och kvali

ficerad produktion. 
Det skul le ha varit "kom mersiellt 

självmord" för ASC att träffa avtal direkt 

med australiskt industri och det sk ull e 

dess utom ha krävt en enorm teknisk in

sats som sk ulle ha sprängt alla ekonomis

ka ramar. Man valde därför att å lägga 

a lla underleverantö rer att genom "joint 

ventures" e ll er licensavtal själva svara 

för sin del av det austra liska innehållet 

och att avta l om detta skulle tecknas 

samtidigt med respektive underk ontrakt 

Projektet kom således att involvera 1 600 

underleverantörer varav ca 350 låg utan

för Australien. 
De stora underleverantörskontrakten 

slöts under den hektiska inledningen till 

ett värde av 1,5 miljarder AUD (1987 års 

prisläge). Tillsammans med dessa, följan 

de och därpå fö ljande under-under

( osv)-leverantörskontrakt lyckades man 

uppnå att 73 ,5% av arbetet på ubåtarna 

och 45% av ledningssystemet gjordes av 

inhemska företag. Framgången för pro

jektet i detta avseende bekräftas i Ref 4. 

Samarbetet mellan ASC och Kock

ums gick inledningsvis bra. Kockums, 

som hade rollen som huvudägare och de

sign-authority, blev dock kontraktsmäs

sigt underleverantör av konstruktionsar

betet till ASC som hade kontraktet med 

Commonwealth. I de komplicerade tek

niska diskussionerna blev situati onen 

ofta besvärlig då Kockums, som hade den 

verkliga kunskapen , fick underordna sig 

den formella innehavare n av kontraktet i 

kontakterna med kunden RAN. Um

gänget blev allt knaggligare, då den 

svenska "enke lheten" krockade med 

anglosaxiska juridiska spetsfundigheter 

och revirstrider. Det samarbete, enligt 

den svenska modellen, som RAN hade 

fått sig beskrivet av såväl Kockums som 

representanter för FMV och som man 

had e så stora förväntningar på , gick inte 

att ti ll ämpa i den kontraktsform som var 

för handen och den kund-leverantörsre

lation som utvecklades mellan ASC och 

Commonwealth. 

Ubåtarna tillverkades och sjösattes i 

stort sett e nligt den gä ll ande planen. Tan

ken var också att ubåtarna sku ll e levere

ras och övertas av RAN efter ett år vid 

varvet. Det verkliga förh åll andet blev 

följand e 

Ubåt Sjösatt " Commissioned" 

C o/lins 1993 1996 

Fa rncomb 1995 1998 

W aller 1997 1999 
Deschaineux 1998 2001 
Sheen 1999 200 1 
Rankin 2001 2003 

Ubåtarna blev alltså i ol ika grad försena

de delvis på grund av att marinens egen 

leverans av sensorer och ledningssystem 

från USA hade "brister" och blev förse

nad . Detta var inte ASC:s ansvar men det 

bakades in i alla andra problem och leve

rantören fick då skulden . Affären blev 

" infekterad " och drogs in i politiskt käb

bel som drabbade både industrin och 

marinen. En oberoende kommission 

ledd av Malcolm K. Mclntoch och John 

B. Prescott sökte utred a orsaker och 

missförhållanden och lämnade 1999 en 

rapport (ref 3) med en listning av "short

comings" : Ubåtarna bullrade (av flera 

skä l) , skrov och rörsystem hade dåliga 

svetsar, dieselmotorerna hade dålig 

driftssäkerhet, sprickor i propellrarna, 

undermåligt sambandsystem .. . -en här

va av ansvar , tekniska orsake r och sam

band. 

Ubåten 1-IMAS Ca/lins ' roll out i samband med sjösättningen 1993 
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Relationen mellan Kockums och Au
stralien blev med tiden ansträngd och i 
oktober år 2000 köpte australiensiska 
staten ut Kockums (och övriga) med 43 ,5 
miljoner AUD (239,3 miljoner SEK) och 
Commonwealth blev därmed ensam äga
re av ASC. När ubåtarna levererades 
(utan ledningssystem) påstods de ha fle
ra brister som i huvudsak berodde på då
ligt skrivet kontrakt och specifikationer 
innebärande att kunden inte förstått vad 
de hade att vänta sig. Marinen, som gick 
direkt från en ubåtstyp av 1960-tal till 
1990-tal, förstod sig inte riktigt på ubåtar
na; en separationsångest från det som var 
invant till något ovant och, som de tyckte, 
inte svarade mot förväntningarna. Kock
ums och ASC drogs in i långa juridiska 
och tekniska resonemang om t ex buller
egenskaper, våldsamt underblåsta av 
grupper inom både marinen och politis
ka grupperingar, vilka ville komma åt 
dem som "gjort affären". Till slut kom 
man överens och ubåtarna har visat sig 
vara både tysta och effektiva dock med 
en del barnsjukdomar, vilka vi tycker är 
normala inkörningsproblem, men som i 
den heta australiensiska miljön ger 
bränsle till återkommande käbbel. 

Eftersom nya ubåtsserier av tradition 
beställts utan att först ha verifierats ge
nom en prototyp, visar också erfarenhe
ten att så komplexa och omfattande pro
dukter som ubåtar sällan blir färdiga utan 
mer eller mindre omfattande barnsjuk
domar och därmed överarbetning av kon
struktionen. Det är en generell erfaren
het och egentligen förvånande att utveck
lingen av ubåtar och andra komplexa far
tyg kunnat bedrivas utan prototyper som 
är vanligt i jämförbara materielutveck
lingar. Som en aktuell jämförelse kan 
nämnas att USA just nu lägger tilläggs
beställningar (post-construction work) 
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på ca 80 miljoner USD per ubåt i Virgi
nia-serien för att efter provturerna 
"komplettera" de två nya ubåtarna USS 
Virginia och USS Texas. 

Om ubåtarnas 
"shortcomings" 

Bakgrund 
Under åren sedan den första ubåten sjö
satts, påbörjat provturer och de följande 
ubåtarna följt samma väg "uppdagades" 
en mängd brister och felaktigheter. Anta
let problem och tidsåtgången innan de 
kunde lösas blev besvärande och i mitten 
av 1999 kunde konstateras att ubåtsvap
nets styrka endast var på en nivå som 
motsvarade 37% av vad marinen önska
de och hade planerat för. Detta skapade 
naturligtvis missnöje såväl inom flottan 
som på politisk nivå och ett därmed föl
jande massmedialt intresse kring denna 
"skandal". 

Referens 3, Mclntoch-Prescott-rap
porten (1999) sammanfattar de brister 
som framkommit och söker föredömligt 
sortera ut det viktigaste och avgörande 
för att komma till rätta med problemen. l 
allmänna termer kan dessa grupperas 
under rubrikerna komponenter (alt. ag
gregat), buller samt vapen- och lednings
systemet. En gemensam nämnare i dessa 
brister är deras ursprung i överdrivet 
krävande och unika specifikationer, som 
RAN hade satt upp, ofta inom områden 
där både standardutrustning ell er på an
nat sätt beprövad utrustning kunde ha 
varit tillräckl ig eller där erfarenheten sig
nalerade påtagliga risker. Naturligtvis 
faller inte alla brister inom dessa förenk
lade kriterier. En del kunde också hänfö
ras till rena missförstånd eller bristande 
förtroende mellan parterna kund - leve
rantör. Vi skall här begränsa oss till att 

kort sammanfatta de mest omtalade bris
terna . 

Komponenter - t ex axeltätningen 
En stor del av de brister som kan hänfö
ras till gruppen komponenter berodde 
inte på fel i konstruktionsarbetet, vare 
sig hos ubåtskonstruktören eller hos den 
enskilde leverantören , utan på att ingen 
kunde förutse att den valda lösningen el
ler komponenten inte passade eller fung
erade i den miljö eller applikation den 
hamnade i. Vanligtvis rättas sådana fel till 
genom att byta ut komponenten till en 
med bättre prestanda, annan princip eller 
annan leverantör. Så har också med 
framgång gjorts i Collinsubåtarna men 
först efter prestigeladdade stridigheter. 
Exempelvis byttes till slut axeltätningen, 
som läckte alltför mycket, till ett annat 
fabrikat med fullgod funktion . 

Propellern 
Andra större komponenter som inte var 
av standardtyp eller utbytbara medförde 
fortsatta tvister. Propellrarna tillverka
des av ett högdämpande material - so
nostone (ett fi rmanamn som i dagligt tal 
blivit synonymt med materialet)- såsom 
RAN hade specificerat. Propellrarna vi
sade sig dock bullra och ha en benägen
het att spricka. I Sverige hade vi vid den 
tiden motsvarande propellrar och erfaren
heter, men värdesatte materialets däm
pande egenskaper och kunde acceptera 
materialets övriga egenheter i de tillämp
ningar vi använde. 

Sonostone är känsligt för spännings
korrosion , vilket bland annat utlöses av 
de från tillverkningen inbyggda spän
ningarna och belastningar i kombination 
med saltvatten. Korrosion efterlämnar 
spröda områden på ytan av propellerbla
det, vilka verkar som sprickinitierare och 

kan medföra synliga sprickor. l det aktu
ella fallet hade en felaktig tillverkning 
medfört särskilt mycket inbyggda spän
ningar. Genom att de australiska ubåtar
na genomför långa transiteringar i ytläge 
kom också de yttre belastningarna på 
propellerbladen att vara både frekventa , 
större och av längre varaktighet än t ex 
för propellrar på svenska ubåtar. (En 
propeller, som arbetar nära vattenytan 
och ofta skär igenom denna, utsätts för 
större påfrestningar än en propeller som 
arbetar i en homogen vattenström på 
större djup). Sammantaget drabbades 
propellrarna av det för detta material 
kända fenomenet "sprickor" . Dessa 
sprickor kan för en oinitierad framstå 
som "vådliga och allvarligt försvagande" 
av propellerns blad, men så är inte alltid 
fallet. Ingen av de aktuella propellrarna 
har havererat och används fortfarande 
på ubåtarna. Faktum är att de flesta av 
ubåtarna fortfarande är bestyckade med 
sina sonostone-propellrar. 

Kockums tog fram en alternativ pro
peller i konventionellt propellerbrons. 
Som väntat sjöng denna propeller vid 
första provet, vilket kunde åtgärdas med 
särskilda dämpelement som den var för
beredd för. Denna propellerdesign visa
de också på bättre verkningsgrad och 
bättre kavitationsegenskaper. Trots dessa 
insatser framhärdade RAN i sina kon
takter med USA rörande propeller vilka 
föranledde att en "amerikansk propel
ler" fick provas och RAN kunde skicka 
två av sonostane-propellrarna till USA 
för modifiering av bladspetsarna. Dessa 
modifieringar torde inte ha haft någon 
inverkan på propellerbullret men väl på 
kavitationsegenskaperna. Enligt uppgift 
påvisades inga förbättringar av bullret 
med dessa modifierade sonostone-pro
pellrar. (Detta även i kombination med 
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de så omtalade ombyggnaderna av torn 

och formskrov - se ned an om Buller). 

Som framgått så har propellerfrågan va

rit (och är) komplex, såvä l som teknisk 

fråges tä llning som prestigeladdad fråga 

parterna emell an. Läget just nu är att en 

ubå t är utrustad med en ny amerikansk 

propeller och resterande ubåtar bär de 

ursprungliga sonostone-propellra rna. 

Periskopet 
Ett annat va l av komponent, som före

sk revs av RAN, men som inte motsvara

de förv äntninga rn a var spanings- och an

fallsperiskopet. Man hade ställt extrema 

och specifika krav som tydligen inte ana

lyserats av leverantören, vilket vid leve

rans av proclukten medförde fl e ra allvar

li ga brister. Periskopen vibrerade vid 

höga farter och hade optiska egenhe ter 

som innebar både risker för ubåtarn as 

säk ra framförande och risk för skador på 

operatörernas ögon. Temporära lösning

ar har skapats för att kunna an vänd a 

periskopen på ett säkert sä tt i väntan ut

byte eller andra åtgärder. 

Dieselmotorerna 
Vid drift orsakade dieselmotorerna kraf

tiga vibrationer, vilket orsakade haverier 

på såväl motorer som hj älput rustning 

och buller uneler snorkling. Utöver det 

a llvarligaste haveriet, en brusten vevaxel , 

har det förekommit ett stort antal (> 750) 

fe l av varierande allvarlighet och kom

plexitet. Grundorsaken till svårighetern a 

med di ese lmotorern a till skrivs det aktu

e lla arrangemanget med tre stora - i 

ubåtsappl ikation - oprövade motorer. 

De krav, som RAN ställde på ubåtarnas 

prestanda, medförde att fyra stora vä l 

prövade ubåtsdieslar behövdes. Det skul

le med föra ett relat ivt långt maskinrum. 

U neler konstruktionsarbetet öppnades 
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möjlighe ten at t istä lle t stä lla tre stycken 

något större motorer bredvid varandra 

och därm ed kunna korta maskinrummet. 

Den valda motorleverantören Hede

mo ra hade dock aldrig tillverkat en så 

stor motor tidigare (antal e t cylindrar ut

ökades från 12 till18). Tyd ligen kom elen 

levere rade motortypen att , tillsa mmans 

med diverse kvalitetsbrister i både egen 

och underleve rantörers tillverkning, lig

ga på marginalen för vad som var en 

driftssäker konstruktion. Ett pågående 

och omfattan de program för att ersätta 

och uppgradera komponenter i motore r

na torde i sinom tid ge dem önskade pre

stancia och driftsäke rhet. 

Buller 
Den mest säregna och omtalade frågan 

är det buller som ubåtarn a sacles avge. 

Det är också elen fråga som vållat mest 

oenighet och stora stridi gheter. Bland 

annat hävdade ASC att frågan inte var 

kontraktuell, då företaget inte hade tagit 

ansvar för bulle r vid farter över 12 knop 

e ftersom kontraktet inte stipulerade någ

ra krav i detta fartområcle. Man tvistade 

också om huruvida man vidtagit tillräck

liga mått och steg för att testa konstruk

tionen. Dominerande för det röjande 

bullret är det från propellern härrörande 

bullret - "swaths" . Dessa ljudtoppar är 

egenmoder hos propellerbladet, vilka 

har exciterats av störninga r av inflödet 

till propellern, t ex virvelbildningar orsa

kade av däcksbygge och to rn. Topparna 

kopplar till egenmoder i skrove t e ller så 

strålar propellern direkt. De är så ledes 

ingen egentlig prope llersång, då propell

e rsång utgörs av tone r, men fenomenet 

är detsamma. 
För att råda bot på detta orsakssam

manh ang förordade RAN, efter kontak

ter med USA och si n egen forskningsor-

Bilden från HMAS Rankins besök på Hawaii visar de förändrin g[//; som gjorts av 

tornet för att förbättra strömningen kring detta och därmed minska buller. Tornets 

bakkant har en m er uttalad lutning och på framkant syns en s.k. cu ff' i övergången mot 

däcket. (Foto: US Navy News) 

ganisation DSTO, förändringar av ubåt

ens formskrov (mjukare avslutning), tor

nets akterka nt (lutande) och framk ant 

med en så kallad "cuff"- en mjuköver

gång mellan däck och torn - vilket ge

nomförts på ubåten Ca/lins. Nämncia för

ändringar torde inte ha någon större in

verkan på signaturen i låga farter men 

måhända vid högre farte r. D e t finn s an

ledning att förmoda att större hänsyn äg

nades andra krav än bulle r, då däcksbyg

get konstruerades. Således togs stor hän

syn till att den cyl indriska sonaren skulle 

ges de bästa förutsättningar att höra 

" runt om " sa mt att de arrayer som ingå r i 

det avståndsmätande sonarsystemet och 

sitter på sidan av däcksbygget gavs bästa 

orientering. Sammantaget gav detta en 

dimp/e - smilgrop - på var sida i däcks

byggets öve rgång från den välvda förliga 

delen till sidorna. Denna olyckliga ut

formning och nämncia arraye r torde ge 

ett visst bidrag till strömningsbullret 

Frånvaron av bull erkrav vid högre 

fart er gav konstruktören , Kockums, an

ledning att tro att bull e regenskaper vid 

högre farter gavs en lägre prioritet, vil ket 

också är fall e t för de fl esta mode rna kon

ventionella ubåtar. När ubå ta rna leve re

rades hade dock RAN utvidgat kraven 

och önskade goda bulleregenskaper över 

ett större fartregister. Då ubåtarna ope-

167 



re rar inom de ramar och förutsättningar, 
som de är konstruerade och byggda för , 
är de extremt tysta. Det elektriska fram
driftsmaskineriet gör det möjligt att röra 
sig mycket tyst och den "rockkonsert" 
som det talats om saknar all gru nd . I slut
ändan blev det RANsomgenom att inte 
ha tydligt uttryckt kravställningarna i 
kontrakte t som fick betala leverantören 
de ofta mått liga ändri ngar som behövdes 
för att råda bot på problemen och RAN 

fick en bättre ubåt är kontrakterat. 
Redan före "the operational release" 

hade Collinsubåtar övat med amerikan
ska ubåtsjaktstyrkor och ubåtar och där
vid flera gånger visa t si g ha både teknis
ka och opera tionella egenskaper som 
gjorde att de amerikanska enhete rn a 
blev "stalked" (sv avslöj ade l överraska
de) e lle r "kill ed". Amerikanarna fick 

konkret klart för sig moderna konventio
nella ubåtars fö rde lar med tyst gång och 
unika manöveregenskaper, vi lket i sin tur 
le tt till de t svensk-amerikanska övnings
utbytet med den svenska ubåten Gotland 
i Stilla Havet. 

Vapen- och ledningssystemet 
Ansvarig för vapen- och ledningssyste
met var som nämnts det amerikanska fö
retaget RockweiL Systemet var utformat 
som ett distribuerat datorsystem upp
byggt kring en databuss levererad av 
RockweiL Systemet innehöll sju generel
la operatörsplatser från Singer Librasco
pe med färgpresentation , möjlighet till 
split screen och sampresentation. Till sys
temet matades information frå n fartygets 
olika sensorer, flera typer av sonarer, IR, 
periskop, radar, motmedel mm. Samtliga 
operatörsplatser hade tillgång till all in
formation och kunde utnyttjas för valfria 
funktioner. Programvaran togs till stor 
del fram av Computer Science of Austra-
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li a (CSA) . Systemsammanhållande och 
systemintegratör var Rockweil med stöd 
av CSA. 

Beslutet att anskaffa vapen- och led
nin gssystemet från R ockwe il hade tagits 
av RAN. ASC hade föredragi t att syste
met från Hollandse Signaa lapparaten 
hade valts men accepterade RAN:s val 
och påtog sig senare (motvilligt) att låta 
detta system ingå i varvets totalåtagande 
för ubåten. Utveck lingen av vapen- och 
ledn ingssystemet kom att drabbas av sto
ra problem och förseningar och många 
kontraktsändringar har gjorts uneler 
å ren: 

l augusti 1991 medgavs Rockweil att 
få dela upp leveransen i två steg. 

l september 1993 återstod fortfarande 
så mycket att ASC ville häva kontrak
tet med RockweiL De förbjöds dock 
av RAN att göra detta och i ställ et fick 
Rockweil tillstånd att få göra ett antal 
del leveranser med sakta ökande funk 
tional itet. 

- l juli 1996, när elen första ubåten 
HMAS Collins levererades och blev 
"provision a lly acceptecl into service", 
var vapen- och ledningssystemet fort
fara nd e inte klart. 

l början av 1998 konstaterades att ut
vecklingen gick så trögt att det inte 
sk ulle kunn a finnas något fungerande 
system mol slutet av året, då de sista 
av elen gamla typen av ubåtar (Obe
ron) sku ll e tas ur tj änst. 

Mclntosh-Prescott-rapporten från L999 
ger en svidande kritik av systemet: 

Basica/ly the system does not work, 
the qua/ity of information from individu
al sensors has been campramised and 
their display on screen is inferior to thai of 
the signals actualfy processed. Relatively 
routine interrogation of tm·gets eauses fai-

tures in the displays and inardinale delays 
occur in bringing multiple sels of infor
mation tagether in the manner p/ann.ed. 
The munber of targets that can be dea/t 
with at one time is far less than specifled 
or required. In fac t the tracking, classi.fica
tion and display of sonar targets is less ef
fective than on the Oberon e/ass. No over
all satisfäctory solution is yet commit!ed. 

l rapporten konstateras också att 
bara 25% av sonaremas funktionalitet 
kunde utnyttj as inkluderande sådana 
funktioner som var väsentliga för opera
tivt utnyttjande. Tillförlitligheten i syste
met bedömdes som mycket låg och sam
manfattat blev omdömet "in our view the 
circumstances would have to be extreme/y 
serious indeed to risk Ehe submarines in 
their present state" 

Den främsta orsaken till de problem 
som drabbade lcclo iogssystemet, förutom 
de allmänna svårigheter som är förenade 
med fra mtagn ingen av ett stort nytt pro
gramsystem, torde vara egenskaperna 
hos elen interna clatabussen. Denna kla
rade inte av att hantera al l information 
som sk ulle flyta mellan sensorerna och 
alla operatörspla tser. Systemet blev oer
hört trögt. Detta innebar att operatöre
rna bara kunde utnyttj a en delmängd av 
all elen information som sensore rna kun
de leverera. En bidragaode orsak till 
överbelas tninge n på bussen var bland 
annat att den utnyttjades för att överföra 
cligitaliserad vieleoinformation från peri
skopet och råelata från sonaren . Rock
weil uppmärksammaeles tidigt på risker
na med att använda si n databuss på av
sett sätt både av sina samarbetspartners 
och av andra men tog ingen hänsyn till 
detta - tyvärr. 

Mclntosh och Prescott är inte bara 
kritiska mot Rockweil utan även mot be
stäl laren (RAN) och dess agerande, vii-

kct kom att få påverkan även på hur öv
riga ubåtsproblem hanterades. Rappor
ten säger: 

By imposing its selection of the com
bat system subcontraefor on the principal 
con.tractor the Commonwealth startedout 
on the wrong foot with ASC and !his situ
ation on/y became aggravated as the 
Commonwealth agreed to successive mo
di.fications to the contract 10 reduce the 
perf'orman.ce requiremen/s of the combal 
system as we have described. Being a do
se witness to the original contract not be
ing enforced against Rockweli/Boeing has 
not he/ped ASCs attitude in nego1iations 
over other obligations. 

För att hjälpligt komma tillrätta med 
situa tionen beslöts i slu tet av 1990-talet 
att två av båtarna skulle tillföras viss ma
teriel och programvara utvecklad för US 
Navy, som en nödlösning för att klara en 
del av problemen i systemet. Samtidigt 
insåg man inom RAN att elen enda per
manenta lösn ingen var at t byta ut hela 
ledningssystemet mot ett nytt. l slutet av 
år 2000 hade elen provisoriska modifie
ringen införts på två ubåtar och dessa be
dömdes då så bra att de av " ... Navy can 
con..fidently put in harm 's way". Samtidigt 
pågick slutarbetel inför anskaffningen av 
ett helt nytt system. Mot bakgrund av de 
dåliga erfarenhetern a av att utveck la ett 
eget nytt system var inriktningen nu att 
satsa på en redan färdig lösning. Det som 
då förordades var ett system från STN 
Atlas, ISUS 90-55. Dock kom nu politik 
med i spelet och efter mycket hårda på
tryckningar från USA beslöt elen aust ra
liensiska regeringen att stoppa denna an
skaffning och i stället satsa på en lösning 
tillsammans med US Navy. Det system 
som n u anskaffas utgör en delmängel av 
vapen- och ledni ngssystemet på de ame
rikanska ubåtarna av Virginiak lasseo. 
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Maskinvara till den första ubåt som skall 
få detta system har levererats och är nu 
under utprovning. Prov till sjöss beräk
nas starta i början av 2007. Framåt år 
2010 kommer Australien också att få till
gång till USA:s senaste torpedutveckling 
Mk 48 Mod 7 ADCAP (Advanced Capa
bilities) att användas på Collinsubåtarna. 

Det kan nog konstateras att den all
varligaste bristen hos ubåtarna och det 
som tagit längst tid att åtgärda var det 
bristfälligt fungerande vapen- och led
ningssystemet. Det är bara att hoppas att 
det som nu anskaffas blir ett effektivt och 
väl fungerande system. 

Ubåtarna idag och framtiden 
Collinsubåtarna har alltså kommit ige
nom sitt åtgärdsprogram och kommer att 
utrustas med det länge efterlängtade va
pen- och ledningssystemet. Redan nu är 
lovorden vidlyftiga om ubåtarnas fram
gångar i övningar med amerikanska en
heter och ubåtsvapnet utpekas som ett 
av de viktigaste elementen i Australiens 
säkerhetspolitik. För att ytterligare vässa 
ubåtsvapnets personella kompetens 
kommer RAN att frångå de traditionella 
rekryteringsvägarna inom flottan och 
söka nya vägar att direktrekrytera de 
bästa kompetenser som man anser sig 
behöva .. . 

NEW SUBMARINER RECRUIT
lNG INITIATIV E 

Australians wantinga careeras a high
ly skitled Naval submariners wi/L soon be 
ab/e to directly apply to join the Submari
ne Force, without prior Defence qualifica
lions, as part of a positive recruitment 
drive airned at further increasing subma
riner numbers. Defence Minister Robert 
Hill said the initialive would involve per
sonnel joining the Navy and starting 
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training having already been assigned to 
the Submarine Force Ö Senator Hill said 
Nav y is in vestigating furthe r creative mea
sures to recruit submariners and promate 
the Submarine Force. 

"The Collins Class submarines are a 
valuable strategic asset that provide a very 
important contribution to Australia's na
tional Defence capability, " Senator Hill 
said .... "These recruiting measures will en
sure thai our Submarine Force continues 
to have the necessary number of highly 
trained and skilled submariners to pro
vide this important maritime capability." 

(Källa : Australian Department of 
Defence) 

Åtgärden och uttalandet signalerar 
både en stolthet över och engagemang 
för det egna ubåtsvapnet, som är an
märkningsvärd - för svenska ögon! 

ASC i statlig ägo 2000-2006 (?) 
och i framtiden 
När ASC blivit helstatligt, år 2000, stod 
man fortfarande inför stora framtida 
problem. Ett antal kommersiella och 
strategiska frågor behövde lösas för att 
ägaren skulle kunna uppnå en rationell 
verksamhet och kunden skulle kunna ga
ranteras en uthållig lösning för att vid
makthålla ubåtarna . Den stora fördelen 
var att såvälleverantör som kund var sta
ten - the Commonwealth. Parterna har 
bearbetat dessa frågeställningar och 2003 
kunde en av frågorna lösas ut genom att 
ASC med RAN slöt ett underhållskont
rakt över 25 år. Inom kontraktssumman 
4,7 miljarder AUD har ASC ansvaret för 
konstruktionen, underhållet och förbätt
ringar av Collinsubåtarna under hela 
klassens resterande livstid. För detta åta
gande bedömdes att det behövs .... secure 
access to necessary technologies and en-

sure a sustainable and viab/e Australian 
naval shipbuilding industry. 

Mot denna bakgrund skall kontJ·over
sen med propellern, som skickades till 
USA för att undersökas, ses, vilket i sin 
tur ledde till j uridiska skiljaktigheter, där 
både Kockums och svenska staten mena
de att Australien läckte "svensk ubåts
kunskap" till USA. Kontroversen löstes 
2004 och ASC har nu "access to 
Kockum 's Collins Class Intellectual Pro
perty". Vidare har ASC medvetet strävat 
att bredda sin kompetens och marknad -
utöver tillverkning och unelerhåll av ubå
tar. Således lyckades företaget somma
ren 2005 ta hem en order på att bygga tre 
nya Air Warfare Destroyers till en kost
nad av 4,5 miljareler USD eller 6 miljar
eler AUD. Att ASC, som helt varit inrik
tat på att producera och underhålla de 
sex Collinsubåtarna, nu är kvalificerad 
att bygga "Air Warfare Destroyers" ärju 

Källor och referenser 
Ref l Research Paper No 4,2001-02 

remarkabelt. Företaget anser sig nu som 
... the single fargest repository (sv; ansam
ling l samlingspunkt) of naval engeering 
skills in Australia. 

Commonwealth har för elen närmaste 
framtiden allokerat 100 miljoner AUD 
per år för att göra det möjligt att utveck
la, konstruera och bygga nästa genera
tion unelervattensystem - ubåtstyp -
inom landet. Lejonparten av detta torde 
gå till ASC som tydligt har markerat sin 
ambition att leva upp till dessa förvänt
ningar. ASC är således ett kompetent 
och välmående företag som staten säger 
sig vilja privatisera. Kanske blir köparen 
ell er delägaren amerikanska General 
Dynamics med Electric Boat. Electric 
Boat bygger USAs atomubåtar och är re
dan "capability partner" i ASC och "hjäl
per gärna till" med företagets kompe
tensuppbyggnad och Collinsubåtarna. 

Australian Pa rliament, 
Procuring Change: Lessons of the Collins 
Submarine Program for Improved Oversight 
of Defence Procurement. 

Dep of the Parliamentary Library 
Information and Research Service 

Ref 2 Research Paper No 3, 2001-
Getting in Early: How Kockums was Se
lected for the Collins Class Submarine 

Re f 3 Report to the Ministe r for Defence on the 
Collin s Class Submarine and Related 
Matters, 1999 

Re f 4 Strategic Insights 22, Februari 2006 
Cutting Ed ge: The Collins experience 

Australian Parliamcnt, 
Dep of the Parliamentary Library 
In formation and Research Se rvice 

Commonwealth of Australia 

Australian Strategic Policy Institute 
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Ledamoten 
MAGNUS HAGLUND 

Kommendörkapren Magnus Haglund, som lämnade den 
akriva rjänsten inom Forsvorsmakren 1997, ägnar mycken 
rid åt marinhis/arisk j(>rskning. 

En alternativ säkerhetspolitisk bakgrund 

För någon tid sellan råkalle jag titta på ett TV-program, som hette "Ramp om 
historia". Där framträlille Wilhelm Agrell och sade utan omsvep, att vi egentligen 
haft en tydlig västanknytning på flera sätt under hela Kalla kriget och att den 
omhulllade neutralitet5politiken mest funnits av inrikesskäl och som en kuliss utåt. 
Om denna uppfattning presenterats i svensk TV för några år sedan hade det väl 
förorsakat ett ramaskri, men nu hände faktiskt ingenting alls. Inga kommentarer 
eller tillrättalägganden förekom vare sig i radio, press eller TV! Tystnaden var total! 
Det är kanske till att om värdera den svenska säkerhetspolitiska efterkrigshistorien 
och det tror jag dessvärre inte några statliga utredningar kan göra. Det bör nog 
snarare ske i en akademisk vetenskaplig process. Utredningarna innehåller förstås 
mängder av fakta, men tolkningen av dessa fakta riskerar att bli alltför konfor
mistisk och det kan därför behövas andra tolkningar. Detta är särskilt viktigt nu, 
efter Kalla kriget, då kan vi behöva historiens stöd för att hjälpa oss framåt, när n ya 
säkerhetspolitiska lösningar ska sökas. Det, som vi redan vid en tämligen övergrip
anlie granskning lär oss, är att det behövs genomtänkta strategiska lösningar och inte 
enbart beslut grundade på en ganska platt och ogenomtänkt försvar5planering, där 
huvudsakligen -ja, kanske enbart - ekonomiska frågor får styra i stället för våra 
nationella intressen och säkerhetsbehov. 

Inledningsvis finns de t kanske anledning 
att fundera något om hur världsläget 
kunde uppfattades i Sverige i krigets 
slutskede och hur detta då påverkade 
den svenska säkerhetspolitiska bedöm
ningen. Det kan ha varit så att den svens
ka regeringen uppfattade att Sve rige 
möjligen höll på att glida in i den sovje
tiska intressesfären och att det gä llde att 
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snabbt knyta kontakter västerut som en 
ren beredskapsåtgärd. l dag vet vi att 
Sovjets efterkrigsanspråk i de tta avseen
de inte omfattade Sverige, men det visste 
man inte då. Landets ekonomiska fram
tid stod samtidigt inför en allvarlig kris, 
för vi hade ju av naturli ga skäl tappat vår 
traditi onellt största handelspartner, 
Tyskland, och nya marknader måste om-

gående sökas. Det är under all a omstän
digheter viktigt att klarlägga de stäm
ningar, som fann s i landet i samband med 
kri gsslutet och inledningen av det som 
skulle bli Kalla kriget. Erlanders dag
böcker är mycket intressanta att läsa från 
den utgångspunkten och den svenska 
" hj ä lpen" med ett miljardlån till Sovjet
unionen kan kanske ses i sammanhanget. 

Också den nya brittiska regeringen 
befann sig 1945 i en besvärlig situation 
med ett ekonomiskt bottenläge och med 
ett samtidigt stort återuppbyggnadsbe
hov. Eftersom amerikanerna inledn ings
vis lämnade Europa åt europeerna, be
hövde britterna stöd på den krigshärjade 
kontinenten och där fanns det egentligen 
bara ett land, som kunde fylla deras be
hov och det var Sveri ge. Problemet var 
att britterna inte hade råd att köpa det 
stål , timmer och trävaror, som landet be
hövde för sin återuppbyggnad. Dessa va
ror fanns dock tillgängliga i Sverige, som 
ju inte längre hade någon naturlig han
delspartner och landet hade dessutom ett 
stort behov av modernisering efter krigs
tidens isolering. Inte minst gällde detta 
flygutvecklingen och redan Per-Albin 
Hansson hade påbörjat åtgärder för till
skapandet av en nationell , svensk flygin
dustri. Här fanns det alltså en möjlighet 
att utnyttja och efte rsom utrikesminister 
E rnest Bevin också fick stöd av den brit
tiska försvars ledningen, som uppfattade 
ett nationellt säkerhetsbehov i Skandina
vien, passade läget som hand i handske. l 
själva verket blev Sverige Storbritan
ni ens största europeiska handelspartner 
ända fram till i mitten av 1950-ta let och 
på motsvarande sä tt var Storbritannien 
den viktigaste källan för import för 
svenskarna; inte minst av vapen och mili
tär materiel. Samtidigt var den brittiska 
militära bedömningen att Sverige utgjor-

de en hörnsten i försvaret av det skandi
naviska området. De ga mla flygvägarna
även genom Sverige - mot kontinenten 
reviderades nu av RAF, som hade sina 
nya mål på kontinenten, fast nu i Sovjet
unionen i stället för i Tyskland. Därför 
var det av stor vikt att underhåll a goda 
förb indelser med Sverige i det läge som 
höll på att utveckla sig- Kalla kriget. 

Bevin utveck lade frå n 1945 i ett antal 
tal sin uppfattning om hur det med brit
tisk hj ä lp borde tillkomma en försvars
union mellan de skandinaviska staterna; 
något som så småningom utveckl ades 
1947 i den s.k. Han key-planen,' men som 
fick e tt brått slut, när Atlantpakten bil
dats; huvudsakligen som en del i den 
amerikanska atlantiska strategin. Bevins 
ambition hade i mycket handlat om att 
med brittiskt stöd bilda ett ideologiskt 
starkt, nordiskt block av socialdemokra
tiskt styrda stater mot den hotande och 
expanderande ärkefienden - kommunis
men. Den inledande brittiska militära be
dömningen vid bildandet av Atl antpa k
ten var också, att vare sig Danmark eller 
Norge skulle erbjudas medlemskap i 
pakten , om inte Sverige också sk ull e 
ingå. Denna strategiska bedömning 
fanns kvar i flera år även efter det att 
NATO bildats och där den amerikanska 
strategiska uppfattningen fått styra alli
ansen utveckling i stället för den brittis
ka. Inte förrän någon gång i mitten av 
1950-tale t hade svenska och brittiska 
diplomatiska kontak ter kunnat övertyga 
amerikanarna om att det låg i västs in
tJ·esse, att Sverige hölls starkt och att den 
offici e ll a neutralitetspoli tiken inte sku lle 
vara något hinder; framför allt inte för 
det ekonomiskt baserade samarbetet 
som det utvecklade sig inom Marsha ll
hjälpen och OEEC. 

Det finns kanske anl edning att här in-
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flika, att den svenska utrikespolitiska in
riktningen under dc tidiga efterkrigsåren 
inte handlade om någon neutralitetspoli 
tik , utan snarare om att det skulle byggas 
upp e tt kollektivt säkerhetssystem under 
ledning av FN, som grundats 1946. Detta 
fick väl dock aldrig någon påverkan på 
vå r säkerhets- eller försvarspolitik. Den 
strategiska studie som ÖB fått i uppdrag 
att ta fram redan 1944 innehöll faktiskt , 
att vi vid det enda krigsfall , som planla
des - krig mot Sovjetunionen - skulle 
säkra och skydda de förbindelser som 
möjliggjorde hj~ilp utifrån. 

På det politiska planet fanns det un
der den här perioden en person , som sär
skilt bör uppmärksammas och det är Dag 
Hammarskjöld. H an innehade under det 
inledande efterkrigsskedet flera centrala 
befattningar i den svenska utrikesled
ningen. Han hade haft en nyckelro ll vid 
de bilaterala brittisk-svenska ekonomis
ka överenskommelserna 1945-46 och 
hade varit svensk chefsförhandlare vid 
OEEC-förhandlingarna 1947-48 och han 
uppfattades allmänt som mycket väst
vänlig; inte minst av britterna , som sna
rast uppfattade honom som anglofil och 
som en motståndare till en isolerad 
svensk neutralitet. 1950 blev han - kan
ske just därför och trots att han vare sig 
var eller ville bli partimedlem- konsulta
tivt statsråd i Tage Erlanders regering 
och alldeles uppenbarligen med ett sär
skilt ansvarsområde; att hjälpa statsmi
nistern personligen med att hålla sam
man de hemliga västkontakterna. UD 
under Östen Unelen kunde tydligen inte 
anförtros detta synnerligen sekreta upp
drag och del skulle inte bli några vanliga 
och ganska öppna militära kontakter hel
ler. Kontaktern a på hög nivå skulle 
främst vara civila och det fick inte före
komma några resonemang om skyldighe-
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ter a tt vidta åtgärder e ller att informera i 
känsliga frågor, men det kunde ske åtgär
der unilateralt och efter eget gottfinnan
de. Hammarskjölds linje om hur kontak
terna skulle upprätthållas innehöll också 
uppgifter till försvarsgrencheferna i 
Sverige, att under hand och i det fördolda 
förbe reda ett militärt samarbete med 
sina utländska kollegor, så att landet inte 
stod oförberett, om kriget skulle drabba 
Norden . Denna linje var också sanktio
nerad av såväl statsminister Erlander 
som försvarsminister Allan Vougt. 

Försvarsminister Vougts promemoria 
om den svenska krigsplanläggningen vid 
den brittiska flygministern John Hender
sons besök i Sverige 1951 är ett exempel 
på denna handläggningslinje, men som 
av något skäl blev offentligt känt. Vougt 
blev ju också klandrad för sitt "ti lltag", 
trots att delgivningen alldeles uppenbar
ligen föll inom de tänkta ramarna. Det 
förtjänar kanske att tilläggas här, att Er
lander tidigare - 1948 i samband med 
Berlinkrisen - noterat, vilken tillgång 
Vougt visat sig vara eftersom han redan 
hade etablerade underhandskontakter 
med västsidan . Hittills hade han mest be
traktat honom som "en sten om halsen ". 
De allra viktigaste följderna av episoden 
har dock kanske inte rikt igt uppmärk
sammats i Sverige. Först och främst visa
de ministerns överlämnande av den hem
liga informationen tydligt för britterna , 
att Sverige politiskt var intresserat av ett 
strategiskt samarbete. Den andra följelen 
var mera problematisk. Då den brittiska 
militärledningen studerat promemorian , 
kom den till slutsatsen, att det svenska 
försvaret i själva verket inte alls var så 
starkt, som man elittills bedömt och som 
varit av stor betydelse för elen strategiska 
bedömningen om möjligheterna att för
svara he la det skandinaviska området 

mot ett sovjetiskt angrepp. Det svenska 
försvarets organisation och utbi ldning 
bedömdes vara så gammalmodig att dess 
förmåga att motstå ett sovjetiskt angrepp 
skulle vara mycket begränsat, vilket möj 
ligen hade ett samband med att Sverige 
haft en lång freclsperiocl. Dessutom var 
ledning, taktik och unelerhåll så underut
vecklade funktioner, att ett sovjetiskt an
grepp troligen skulle leda till snabb kol
laps eftersom förståelsen för en modern 
krigförings krav på samordning och rör
lighet saknades. Det var ord och inga vi
sor! 

När Hammarskjöld 1953 blev - inte 
landshövding i Uppsa la som utlovat - ge
neralsekreterare i FN, stod Erlander åter 
utan en nära förtro lig handläggare av 
frågorna kring det hemliga västsamarbe
tet och, som han uppfattade det, något 
som annars varit mycket påfrestande för 
honom personligen. När han tydligen be
klagat sig för någon militär chef om dessa 
sina svårigheter, föreslogs en ung och lo
vande man, som tjänstgjorde som byrå
sekreterare inom underrättelsetjänsten 
som hjälpreda . Denne arbetade just då 
med frågor kring hur en svensk partisan
organisation skulle förberedas om landet 
blev ockuperat och han måste därför re
dan ha varit ganska införstådd med de 
hemliga kontakterna västerut. Det upp
draget hade generaldirektören Håkan 
Sterky fått redan 1949, men det började 
nu ta form och kopplades av handlägga
ren bland annat nära till folkrörelserna 
och LO. Denne handläggare hette Olof 
Palme och han blev nu i stället blev 
Hammarskjölds e fterträdare som hand
läggare av västsamarbetet åt statsminis
ter Erlander. Kanske var det för övrigt 
uneler arbetet med partisanprojektet, 
som hans kontakter och engagemang för 
socialdemokratin fördjupades? En an-

nan följd av plane ringen för en mot
ståndsrörelse tycks ha blivit en ganska 
ok lar åtskillnad mellan den statliga sä
kerhetstjänsten och den socialdemokra
tiska , vilket senare visade sig vid några 
"affärer" - !B-affären och sjukhusspio
nen för att nämna två. 

Olof Palme fullföljde i alla fall den 
Hammarskjöldska linjen till och med 
som statsminister långt senare: mi litära 
kontakter för samarbete och inofficiell 
samordning, men låg profil och stor se
kretess och - framför allt- inget på pap
per. Eventuella åtgärder i samordnings
syfte skulle vidtas enbart efter nationella 
beslut. Metoden alt få in det alliansfria 
Sverige i samarbetet var således knäsatt 
redan i början av 1950-talet och tycks ha 
pågå tt under hela den resterande delen 
av Kalla kriget. 

Kontakterna i den svenska ledningen 
mellan "verkställande" militära chefer 
och den högsta politiska nivån är intres
sant och tycks ha skett direkt mellan mi
nister och hög mi litär chef och utan att 
några över- eller sidoordnade orientera
des, vilket förstås skapade oklarheter och 
borde studeras vidare. Två försvarsgrens
chefer fanns bland de första kontaktska
pa rna , Chefen för marinen och Chefen 
för flygvapnet, men dessa fö ljdes ganska 
snart efter av försvarsstabschefen och 
Överbefä lhavaren och det britt iska in
tresset för att föra dessa samtal härrörde 
sig i mycket kring de frågor som uppstått 
med anledning av Vougts promemoria. 
Det mest akuta rörde uppenbarligen 
flygvapnet , som redan i februari 1951 tog 
emot en delegation från Royal Air Force 
(RAF) och där, en ligt flygvapenchefens 
direktiv, inga begränsningar i sekre tesse n 
skulle råda visavi britterna. En tidig 
höjdpunkt i denna typ av samtal nåddes 
sedan i juni samma år, då Stockholm be-
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söktes av hangarfartyget HMS lndomita
ble2 och då såväl ÖB, Nils Swedlund, och 
CM, Helge Strömbäck, hade informel la 
samtalmed C-in-C Home F leet, Admiral 
Sir Phi lip Via n, om hur Sverige uppfatta
de det sovjetiska hotet, hur vi sku lle age
ra vid ett anfall och vi lka behov av sam
ordn ing som i så fall skul le uppstå. En ligt 
britterna skulle den svenske ÖB ha sagt, 
att han just då var förhindrad att vidta 
några åtgärder, men att han naturligtvis 
sku ll e diskutera dessa samordningsfrå
gor innan ett krig bröt ut. Den just då 
viktigaste frågan handlade annars om 
vad som skulle göras om Sovjet invade
rade via Själland. Vad kunde svenska rna 
bidra med och hur sk ulle Östersjöutlop
pen spärras för den sovjetiska Östersjö
marinen? 

När NATO bildats komplicerades ut
bytet av information. Inledningsvis gjor
de ÖB en trevare till chefen för Nord
kommandot i Atlantpakten, amiralen Sir 
Patrick Brind, men det uppstod snabbt 
tveksamheter om detta k unde vara en sä
ker samverkanslinje av rena sekretess
skä l. Det fanns en påtaglig risk att all tför 
många skulle bli involverade och då var 
det endast en tidsfråga innan Sovjet fick 
bevis på att den samordning, som de re
dan misstänkte försiggå och även ankla
gade oss för , i själva verket också före
kom. En annan modell skulle därför an
vändas och den byggde helt på den Ham
marskjöldska linjen; politikerdisk ussio
ner på högsta nivå utan några överens
kommelser kompletterat med militära 
samtal, utan några åtaganden , främst 
med Storbritannien och USA och mera 
regelmässigt via Danmark och Norge. 

Exempel på andra yttringar av en 
samordning kan kanske vara att seder
mera konteramiralen Moje Östberg, som 
under beredskapsåren ofta förekom som 
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underrättelseföredragande för statminis
ter Hansson, på hösten 1954 blev chef för 
Västkustens marindistrikt i Göteborg. 
Har han som marindistriktschef haft någ
ra fortsatta direktkontakter med den 
högsta politiska ledningen? Har detta i 
så fall någon bärighet på att den avrusta
de kryssaren HMS Gotland förlades till 
Nya varvet? Hon kunde således ha fung
erat som "flygfyr" för al li erat bombflyg 
från det att hon 1955 moderniserats med 
luftspaningsradar och för flygstridsled
ning; bara för att efter långresan 1955-56 
avrustas för gott. Hon utgick formellt ur 
organisationen 1960 och såldes för upp
huggning 1962. 

Samma år tillträdde ami ralen Åke 
Lindemalm som CM och vid sin anmäl
nin gsvisit hos försvarsministern tog han 
upp frågan om att "flytta en kryssare" 
och begärde ministerns hjälp med detta. 
Kunde CM inte göra det själv? Uppen
barligen var det viktigare än så och när 
han efter en vecka fortfarande inte fått 
ministerns svar påminde han om ärendet 
och fick efter ytterligare viss väntan svar 
från statssekreteraren , att det skulle inte 
bli något, vilket Lindemalm tydligen an
såg vara så allvarligt att han nog måste 
orientera ÖB. Hade Lindemalm haft 
några and ra kontakter med ledande poli
tiker dessförinnan och varför visste inte 
ÖB något tidigare? När marinkomman
do Väst 1966 stod i begrepp att som Väst
kustens örlogsbas underordnas militär
befälhavaren i Skövde, protesterade hans 
efterträdare Gunnar Fogelberg så efter
tryckligt att han avgick. Finns Fogelberg 
bland dem som hade egna direkta politis
ka kontakter? Och gäl lde detta i så fall 
enbart frågan om skyddet av importsjö
farten, som var den officiella anledning
en? 

Vid krigsslutet 1945 var flygvapnets 

övergång till " readrift" samt radarut
vecklingen av största betydelse för den 
svenska försv arspolitiken . Brittisk jakt
radar (PJ-21) och 70 st J 28A Vampire 
beställdes redan 1946 och leveranserna 
påbörjade samma år. Vougt var då a lltså 
försvarsminister i den nu helt socia lde
mokratiska regeringen under Per-Albin 
Hansson och måste således ha godkänt 
beställningarna. Detta placerade Sverige 
och SAAB i ett engelskt samarbete, vil
ket väl var Per-Albins avsikt, men det 
passade även Erlander väl, då han i okto
ber 1946 efterträdde Hansson som stats
minister. Erlander hade goda politiska 
kontakter med Clement Attlee som 1945 
tillträtt som premiärminister i England 
och Bevins tankar om ett skand inaviskt 
försvarssamarbete fanns säkert med i 
tankarna. 

Detta sakernas tillstånd behövde inte 
offentliggöras a ll s och kunde kanske till 
och med uppfattas vara en nödvändig na
tionell krigsförberedelse under det be
gynnande Kalla kriget. Fyra flygbaser 
fick förlängda banor (Söderhamn, Upp
sa la, Västerås och Barkarby). F lottilj erna 
med J 28 fick törstås brittisk standard på 
basutrustningen; Barkarby och Tullinge i 
Stockholmsorådet, Säve/Göteborg och 
Bråvalla/Norrköping samt även Västerås, 
då det brittiskbyggda nattjaktplanet J 30 
Mosquito- senare efterföljd av likaledes 
brittiska J 33 Venom -baserades där. 

Det skulle bli svårt att hemlighålla de 
bilaterala kontakterna med RAF i sam
band med 1948 års Berlinkris, då det 
amerikanska flygvapnet frambaserade 
förband med B-29or till baser i England 
och det bedömdes som helt omöjligt , då 
Atlantpakten kom till. Det skulle därför 
kunna hävdas att trycket från USA om 
att få in Sverige i Atlantpakten, paradox
alt nog, höll på att ställa Sverige helt ut-

anför västsamarbetet De brittiska kon
takterna fanns ju fortfarande kvar och 
fungerade väl, vi lket visades sig 1950, då 
Koreakriget bröt ut. RAF ville då att le
veranserna av J 28 till Sverige sku ll e av
brytas, men genom ett snabbt ingripande 
av ambassadör Gunnar Hägglöf återupp
togs leveranserna efter ett beslut på en 
söndag(!) av premiärministern personli
gen. Attlee ansåg uppenbarligen att det 
var viktigare för England att det svenska 
flygvapnet fick de modernaste jaktflyg
planen före RAF, vilket verkar minst sagt 
säreget, såvida detta inte sätts in i ett 
strategiskt sammanhang. För detta beslut 
framförde Erlander personligen Sveriges 
tack i samband med sitt besök i England 
omedelbart efter kommunalvalen 1 

Sverige på hösten 1950. I Erlanders dag
bok står det att han framfört motiven för 
att det svenska flygvapnet skulle priori
teras före RAF. Men vad Erlander då 
framförde, vet vi inte, bara att han upp
ger, att han fick Attlees instämmande 
som svar. 

Inte minst intressant blir frågorna om 
en hemlig samverkan på flygområdet, då 
det kompletteras med DC-3-affären 
1952. Varför skulle det svenska försvaret 
lokalisera sovjetiska radaranläggningar i 
Baltikum? Vi hade ju inte några egna 
planer på att uppträda så offensivt själva 
vare sig med flyg eller med övervattens
fartyg. Däremot hade såväl britter som 
amerikaner tydliga underrättelsebehov 
för sina bombflygförband. Bara några 
månader efter nedskjutningarna besökte 
för övrigt Erlander USA mer e ll er mind
re inkognito och under det besöket un
dertecknades ett nytt radaravtaL Finns 
det något samband mellan dessa händel
ser? Den anteckning, som försvarsstabs
chefen Richard Åkerman gjorde i sin 
dagbok, kan tyda på detta. 
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Det finns således anledning att anta, 
att de allierades flygvägar mot mål i Sov
jetunionen fortfarande planerades ge
nom svenskt Juftrum från baser i meller
sta England mot mål i västra Sovjetunio
nen i varje fall så sen t som 1962, då Lin
demalm ville "flytta en kryssare", men 
denna planering blev snart därefter oin
tressant, när det amerikanska strategiska 
flyget i slutet av 1960-talet baserades i 
USA Vid den tidpunkten minskade för
stås det svenska luftrummet dramatiskt i 
betydelse eftersom flygrutterna nu borde 
gå mycket nordligare. 

Kärnvapenkriget blev väl å andra si
dan en omöjlighet efter utvärderingarna 
på ömse sidor efter Kubakrisen , då krig 
mycket väl kunde ha brutit ut av slarv el
ler på grund av missuppfattningar. I stäl
let vidtog en period av bilaterala avtal 
om begränsningar av den strategiska arse
nalen mellan USA och Sovjetunionen. 
Kärnvapenavskräckningens bisarra logik 
gjorde på sitt sätt konventionella, snabba 
militära insatser möjliga, då inte någon 
supermakts egna nationella intressen ho
tades. Detta borde då ha tydliggjort ett 
behov av insatsberedda styrkor även i 
Sverige för att trovärdigt kunna möta ett 
överraskande angrepp, som väl var det 
enda krigföringsmetod, som återstod på 
den konventionella nivån. Storanfall och 
invasion var inte längre en rimlig möjlig
het, eftersom det sannolikt skulle utlösa 
ett fullständigt oresonligt kärnvapenkrig. 
Detta skedde ungefär samtidigt som 
Sverige på allvar diskuterade hur vi skul
le kunna möta ett sovjetiskt angrepp 
med "sega gubbar"; ett från den här syn
punkten alldeles galet tänkande, som 
inte alls hade med strategi att göra; en
bart med försvarsplanering. Sverige kan
ske i stället skulle ha övergått till ett 
stridsberett insatsförsvar redan omkring 
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1975? Det hade i alla fall varit bra att ha 
ett annat insatstänkande under 1980-ta
lets ubåtskris och visst skulle dagens be
hov av omställning ha varit lättare att 
hantera än vad det nu är! Några avslu
tande reflexioner för dagens törsvar för 
att återknyta till inledn ingen: 

Vad kan historien lära oss och vad 
kan vi behöva reformera för att bygga 
upp ett fungerande insatsförsvar? 

- Den svenska försvarsledningen 
måste få en bättre struktur för samver
kan med andra stater för de internatio
nella uppgifterna. Det behövs sakkunni
ga militärer, som under hand kan disku
tera säkerhetsfrågor och samverka med 
likasinnade redan innan en kris blir akut 
och så att de inledande insatserna blir 
vettiga och klara även från militära ut
gångspunkter. 

- Vi bör befria den militära ledningen 
från så mycket som möjligt av den eko
nomiska försvarsplaneringen . Det är inte 
rimligt, att vi utbildar militära chefer till 
de yrkesmän, som de måste vara i en in
ternationell miljö, och sedan sätter dem 
att vara ett slags militärkamrerare. Vi 
borde kanske ha "försvarsgrensminist
rar" i stället- politiskt tillsatt ekonomisk 
ledning - som får ansvaret att planera 
och budgetera försvarets verksamheter. 
Det skulle kunna frigöra den högsta mili
tära ledningen till den mycket angelägna 
uppgiften att förse regeringen med aktu
ella strategiska studier och övervägan
den innan beslut fattas om eventuella in
ternationella åtaganden i olika operatio
ner. 

- Återskapa riktiga försvarsgrenar. 
Det internationella samarbetet bygger 
trots allt på att yrkeskollegor kan träffas 
och utbyta synpunkter och förslag på ett 
professionellt sätt. Tyvärr inger ingen 
"joint" företrädare för Sverige något för-

troende hos sina internationella samtals
partners, om vederbörande "har fel färg 
på uniformen". Det kan vara svårt nog 
för en svensk militär företrädare att 
komma in i det internationella samarbe
tet och då bör vi kanske underlätta detta 
i stället för att göra det krångligare. Pla
nering av operationer på marken bör i 
första hand genomföras av armeofficer
are-i en kustzon med biträde av office
rare från amfibiekåren. Marina operatio
ner planläggs av officerare från marinen 
- kanske med biträde av ledningsperso
nal från Kustbevakningen och tlygopera
tioner av flygofficerare. Så går det i all
mänhet till och så bör vi också göra i 
Sverige, även om vi ska ha en integrerad 
helhetssyn; särskilt i förhållande till det 
direkta försvaret av landet, som numera 
för övrigt måste få innehålla civil med
verkan i betydligt högre grad än hittills. 

-Vi bör delta i internationella samöv
ningar och operationer, där det finns ett 
tydligt svenskt säkerhetsintresse i bak
grunden. Det är kansk e så, att vi kan be
höva inleda en internationell planerings
process själva , då säkerhetshotande ut
vecklingar kan uppfattas, vilka helt eller 
delvis kan störa vår egna nationella sä
kerhet. Ett exempel på detta kan vara ett 
svenskt initiativ för insatser av något slag 
för att undvika en hotande utveckling i 
Vitryssland. Sverige skulle ju kunna 
fungera som "uppmarschområde" och 
bakre bas för en sådan operation. Vi bör 
kanske undvika insatser i alltför fjärran 
länder, utan tydliga, svenska nationella 
intressen och där andra regionala organi
sationer i första hand bör ta ansvaret. Vi 
kan i värsta fall annars vänja ledare t. ex i 

Afrika att europeiska förband alltid 
rycker ut, om det skulle bli alltför besvär
ligt. Å andra sidan bör vi förstås delta i 
operationer, som har ett alldeles tydligt 
svenskt säkerhetsintresse, som t. ex Acti 
ve Endeavour i Medelhavet, som ju yt
terst har till syfte, att få någon form av 
kontroll över den ganska förfärande 
människohandel och -smuggling som an
nars sker från norra Afrika till Europa 
och som i förlängningen också påverkar 
oss i Sverige. 

- Det finns nog anledning, att övervä
ga en annan form för elen politiska styr
ningen av försvaret. Man blir inte impo
nerad av hur det gått till under elen stu
derade perioden, där, särskilt efter för
svarsbeslutet 1958, försvarsbeslutstexter
na mest använts som tillhygge i en gans
ka meningslös intern försvarsgrensstricl . 
Kanske bör en aktiv försvarspolitik i stäl
let präglas av en mera pragmatisk an
vändning av de resurser som faktiskt 
finns tillgängliga . 

- Vi bör åtminstone få till stånd ett 
fungerande militärt samarbete med 
NATO, så att vi kan vara med redan i in
ledande diskussioner om eventuella bli
vande internationella operationer. Om 
det skulle kännas bättre från svensk tra
ditionell utgångspunkt, kan vi säkert gå 
med i alliansens samarbete fullt; dock 
med ett förbehåll om de ömsesidiga skyl
digheterna, somju - rätt eller fel - fortfa
rande känns som en stötesten för många 
svenskar. Det verkar ju i dag något egen
domligt, att Ryssland har ett tätare sam
arbete med NATO än vad Sverige har 
och det var väl mellan dem vi skulle kun
na vara neutrala! 
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Noter 
1 E nligt denna plan, som var en uttydning av 

Bevins ganska vaga förs lag, skulle ett skan

dinaviskt försvarsförbund ingås och därvid 

skulle Danmark och Norge även få säker

hetsgarantier av britterna , medan Sve rige 
av neutra lite tsskä l inte skulle påtvingas nå

got liknande. 

Det kan för övrigt vara av intresse att veta, 

att den brittiska regeringen redan 1948 

hade planerat göra en marin maktdemo n

stration för att tydligt visa Sovjet all även 

Östersjön va r av brittiskt säkerh ets intresse, 
men dessa planerade örlogsbesök avvisades 

av Amiralitetet eftersom man ansåg sig re

dan hade ansträngt sina resurse r alltför 

mycket i Medelhavet och i Stilla havet. 
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Will Swedish neutrality policy survive within the 
European Union? 

Merely a y ear after thefall of the Berlin Wallthe Swedish Partiament voted infavour 
of an application to membership of the European Community, soon to become the 
European Union. That, in the general opinion, represented a complete tumaround 
for a nation know n as one of the four permanent neutrals in Europe. 1 Would neutra
lity now be dragged in to the union and become an obstac/e for interna/ relations and 
progress, or would Sweden maybe abandon its 'Alleingang' and try out a concept of 
collective security? The answer is neither of the above. 

The League of Nations was not a grand 
success, bu t through i t Sweden attempted 
to rest her foreign and security policy on 
something other than isolated arrned 
neutrality.lts failure to stop the outbreak 
of World War Il was weil remembered in 
the domestic debate of 1945 and on
wards, where more liberal ideo logies bad 
a bard time in convincing realist poliliei
ans of the actvantages posed by the Uni
ted Nations. As in so many cases, in Swe
den a compromise made way through the 
Cold War, a period where neutra lity was 
at its height. The dichotomy between a 
deepening involvcment in the UN in 
search of a morestable world and a rat
her introvert use of neutrality. This posi
ti on was not solved until Sweden entered 

the E uropean U nion (EU). This essay in 
tends to demonstrate that neutrality in 
practice was left on th e European door
step, whilst it still, in particular domesti
cally, lives in rhetoric awaiting ils retire
ment. 

The EU is not the prime subject of 
this essay, although it has a given place 
representing the future.lnstead the essay 
focuses on the so ul of Swedish commit
ment and will examine her neutrality in 
depth. Firstly, and this historica l Iine of 
th ough t has not been that evident, it will 
demonstrate a Swedish political will to 
bu ile! a true internationa l society through 
collective security. Three times, three 
challenges, during the last century Swe
den has explicitly expressed her interna-
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tional ambition , even at the cost of her 
credibility based on armed neutralit y. Se
condly there will be a closer look on Swe
dish neutrality as such through the Co ld 
War period up to the present. There has 
been a dea l of criticism of how this neu
trality was pursued and examples, not all 
orthem that we il known, will be discus
sed. Finally tbere will be a brief look on 
the EU, or rath er at the Europea n Secu
rity and Defence Policy (ESDP), and t wo 
artides of the EU draft Constitution of 
certain importance. Signed but not rati
fied, the Constitution is interesting in the 
sense that the futlll·e may be inte rpreted 
tod ay. 

Broadly, Swedish neutrality is re pre
sentative of neithcr foreign nor dcfence 
policy. l t does exist though, as a possibili
ty through military non-alignment. In a 
historical perspective the dislinet shift 
from neutrality to militm·y non-alignment 
was not an act of the day, but an act of 
policy carried through the most turbu
lent of centuries, although necessarily 
helped by som e real i ties of our time. This 
essay argues that Sweden is weil prepa
red for future cooperation, in solidarity 
with all members of the European U ni
on, and in doing so the essay displays fea
tures of relevance to all European na
ti ons. 

The First Challenge 
The chief characteristic of neutrality is 
non-belligerence; its chief purpose to 
safeguard the territorial integrity of the 
newrat state, its commerce, the lives 
and Li velihood of its inhabitants2 

Peter Calvocoressi 

The journey of understanding contem
porary Swedish neutrality starts more 
t han two centuries ago. At the tim e of th e 
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first war Sweden bad ehosen th e princi
plc of armed neutrality, which was in il
self notbing new. In 1780 Catherine Il of 
Russia declm·ed armed neutrality aimed 
at the belligerent sta tes that were enga
gcd in brigandage and attacks against 
merch ant vessels. 3 In so doing she re
cognised t hat commerce and trade ha d to 
be allowed for neighbouring non -invol
ved states. Russia put a considerab le 
weight be llind the declaration and the 
Navy was strengthened to offer protec
tion for merchant ships within the Baltic 
Sea. Neutrality, in other words, had to be 
backed up with credibility. Switzerl and 
bad built neutrality by treaty for qu ite 
some time, originally to create a peaceful 
relationship interna ll y be tween the diffe
rent cantons. However, it was later a lso 
used externall y to keep the region at pea
ce4. The treaty-option was not feasibl e in 
the northern context and furthermore, 
Sweden wanted to controlits own choice 
of ne utrality. After years of armed decli
ne the Army switched to conscription in 
1901 , the Navy's surface fleet was mo
dernised and the first submarine, to
gether with the first flying squadrons, 
marked a considerable build up in defen
ce just at the brink of World War I. 

Sweden declared neutrality at the 
outbreak of World War l, primarily to 
calm domestic public opinion, but it was 
also very important for the national eco
nomy-' Sweden was dependant on good 
trade relations both with Germany and 
Great Britain. Bu t a lready fifty years ear
li e r Sweden had lea rnt tha t neutra lity 
with a list could be very cffective. During 
the Crimea n war th e Baltic was decla red 
Mare Nostrum, but sti ll the British fleet 
was all owed a baseon the Swedishisland 
of Got land , centrally positioned in the 
Baltic. From there th e fleet bad access to 

T 
the Finnish Gulf and posed a direct threat 
to St Petersburg. There was a significant 
potential of po litical gains from a Swe
dish perspective, especially since the loss 
of Finland in 1809. 

W hen th e First World War sta rted the 
Swedish economy very much hinged 
upon goocl rel ations with Germany 
wh ereto the li st went initially this time. 
The growin g trade was clearly neeclecl af
te r th e loss of the Swedish-Norwegian 
Union in 1905. An example of measures 
taken to keep these relations cluring war
time was the ' Luxburg-affair': in clear 
contrast to the spirit of the Hague Con
vention V, Sweclen broke its neutrality by 
Jetting the German 'Auswaertiges Amt' 
use Swedish cliplomatic telegraph Iines to 
reach countries outside Europe." In view 
of neutrality in th e national perspective 
i t was totally understandable. As th e a bo
ve quotesta tes, non -be lligerence is about 
survival of the state and its citizcns. Raw 
materials such as iron-ore, timber and pa
per went on export in order to finance 
technical innovations and clefence mate
rie l to defencl the country. Neutra lity was 
ehosen by all three Scandinavian 
countries, which certainly helpecl the Go
vernment to the decision, and they all 
succeecled in staying out of the war. 

As a resull of the war the principle of 
Swedish armed ne utrality was challengecl 
for the first time. The Leaguc of Nations 
was created in 19 19, as a part of the peace 
that followed World War l. A !arge part 
of the world trusted this organisati on to 
be the key to clemocracy and freedom , 
especially in central Europe. From the 
star t it had 40 member states, amongst 
those was Sweden, and it grew to 55 in 
the m id thirti es. l ndeed, th e League of 
Nation was successful in the beginning. It 
gave th e Palestini an mandate to G rea t 

Britain in 1920, and mecliatcd between 
Finland and Sweden on the island of 
Åland issue.7 Even though Sweclcn ma
naged to stay out of the war as a neutral, 
the country was put uneler consicle rable 
pressure. lt was also rea lised how much 
industrialisa tion was dependant on trade 
and rel ations with a growing numbcr of 
other counlries. So even if unionism bad 
somewhat of a bad taste after 1905 when 
Norway broke with Sweden, it followed 
the initi alive of coll ective security', rep
resentecl by the League of Nations, to
gether with the rest of war-torn Europe. 

Armed neutra lity bad consiclcra ble 
domestic support after World War I. Now 
practiced since 1864 i t hacl savecl Sweden 
from the Great War. Furthermore cons
cription was growing strongly. It was not 
just every mans cluty to serve the King, 
but his right, in the same manner as th e 
right to vote. Men who did not do th eir 
compulsory service were Jooked down 
upon . Military Service brought the issue 
of neutrality into every man's house and 
th ey took pricle in defencling their own 
country. Political ly the stronghold of neu
trality was weil recognised. In 1923 Fo
re ign Minister Ca rl Hederstierna was 
forcecl toresign after suggesting a cle fen
ce union with Finland ." His suggestion 
was sensitive in more than one perspecti
ve. Coll ective defe nce with Fin land was 
an obligation to proteet both countries in 
case o f a war with Russia, a great power 
in Europe and the traditional riva l to 
Sweclen. Moreover it was only a ccntury 
ago Sweden lost Fi nl and and just a few 
yea rs ago where Finland got sovereign 
rightsover the islancl o f Å land. Bu t in es
sence clomestic supporl for ne utra lity 
was too great to accept a collective cl e
fence. 

O n the other end of the tabl e Sweclen 
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was ready to accept collective security, 
within the League of Nations. War had 
proven disastrous as a means of solving 
disputes and at ]east Europe had started 
to see what industrialisation meant. 
Communications advanced year on year 
and made greater transparency between 
countries possible. As a consequence 
Sweden made a huge defence cut in 1925. 
A quarter of the mal e population was p ut 
in reserve and was not allowed inta mili
tary service. In 1930 a commission was 
put in place to review the defence situa
tion. Five years later they delivered the 
result , but due to the voJatile situation in 
Europe instead of a cut it suggested a 
slight reinforcement. 10 

The hopes for an effective internatio
nal security body were abandoned in 
1936. That year the Spanish Civil war 
started, and Germany left the League of 
Nations. Moreover, Mussolini's Italy bad 
attacked Ethiopia in 1935.11 Collective 
security h ad failed to stop major conflict; 
the Swedish goveroment accepted the 
conclusions of the commission and star
ted to reinforce its Defence. 

The Second Challenge 
During the Second World War Sweden 
followed a paradigm of realist policy, 
where armed neutrality was combined 
with a policy of negotiation. 12 It was not 
an easy position for the Government. Af
ter the decision to reinforce it was also 
evident that there was little time to re
build the Armed Forces to a proper levet 
of credibility. It was notreallya question 
of money; instead it was industrial capa
city that set the limits. Still in 1939 only 
halt of the allocated finances were actu
ally used for defence materiel." Whilst 
the armed neutrality was not at all arrned 
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for a world war, negotiations bad to buy 
time for defence build-up. 

In the spring of 1940 a serious at
tempt at a Nordie Defence Alliance bet
ween Finland, Sweden and Norway was 
made. The Finnish Winter War bad just 
eneled and the Swedish coalition govern
ment, led by the Social Democrat Prime 
Minister Per Albin Hansson, wanted to 
explore whether arrned neutrality could 
be strengthened by cooperation. The So
viet Foreign Minister Molotov was not 
impressed and saw the alliance as a direct 
threat towards his country and a viola
tion of the Soviet- Finnish MoscowTrea
ty. Furthermore it would viola te the neu
trality declared by both Norway and 
Sweden.After the fall of Norway in April 
1940 Finland and Sweden continued the 
talks, now in the form of a Union with a 
common head of state. The Union-plans 
were discussed with the Soviet Union 
and Hitler Germany but both turned it 
down for different reasons. The Soviets 
die\ not want a doubled arrned force on 
the Soviet-Finnish barder, and Hitler 
counted on Finnish support once he com
menced Operation Barbarossa. The plan 
for a Swedish-Finnish Union wasputaside 
in January 1941. 14 

The Swedish coalition Government 
and Prime Minister Per-Albin Hansson 
purs u ed four aims during World War IIY 

• Preserve Swedish sovereignty 

• Provide for the people 

• Avoid a ny fighting on Swedish soil 

• Support to neighbouring countries 

In the light of the Hansson aims it is ea
sier to understand why neutrality was vi
olated at the beginning of the war. In July 
1940 an agreement was made where Ger
man soleliers on leave were allowed 
transfer on Swedish railways. Same Ger-

man troops were also moved up north. 
Most well known, after Hitler's attack on 
the Soviet Union, the German Division 
'Engelbrecht' transferred from Oslo to 
northern Finland through Sweden. The 
decision to support this move was not ta
ken painlessly. Several parties wanted to 
say no but the Prime Minister won, gain
ing crucial support from His Majesty the 
King who allegedly threatened to abclica
te if the government drew the nation in to 
war with Germany just by not allowing 
the transfer. 16 The l east the Government 
needed was a Royal crisis on top of being 
surrauneled by an aggressive Germany. 
These transfers were indisputably viola
tians of neutrality, both by German y who 
demanded them and by Sweden who Jet 
them pass; but still, Jooking at the war 
strategically they represent a minor in
fringement. The proposed union with 
Finland though, reveals the depth of 
pragmatism followed by the politicallea
dership in Sweden in keeping the coun
try outside the war. In the beginning of 
1943 the Swedish Armed Forces bad 
grown considerably and that, added to 
the fact that the war was turning in fa 
vour of the Al lies, finall y made i t possible 
for the Swedish Government to act more 
firmly. Germany was denied any type of 
credit for the industrial deliveries, and 
more importantly Sweden gave refuge to 
all Danish Jews, who fled over the nar
row straits of Öresund. 17 The moral para
digm triumphed over the crude realist 
view practised from the late thirties. It is 
fair to say that the Government suc
ceeded. Losses in human Iife were few, 
and at the end Swedish industry was un
hurt and weil prepared to start producing 
for post World War II Europe. 

Sweden entered the post World War 
II period with two different perceptions 

of security policy. Firstly that of pragma
tic neutrality, which bad served Sweden 
so weil during the first half of the 20'h 
century. Seconelly again there was an 
emerging system of collective security 
and international solidarity offered by 
the United Nations. The non-party mem
ber Foreign Minister Christian Gtinter, 
who h ad served for the who le of the war, 
was conviilCed that the world still bad to 
be viewed as an anarchical system where 
neutrality best reflected the Swedish role 
in any future conflict. His successor 
though , Östen Unden, had a more liberal 
view. He had acted as an expert in inter
national law during the union negoti a
tions with Finland and he was weil 
thought of in the Social Demoeratic Par
ty. His view was of Sweden engaged in an 
international system of collective securi
ty, where interaction between countries 
would tie them tagether and increase 
the i r interdependency and stability.lf not 
wholly idealistic, Unden's rhetoric at 
!east opened up a more halistic stance. 
The two senior politicians were debating 
at a time when the world was settJing 
down after the war. When the global sce
ne settled more according to Gtinter's 
unattractive lessons learned it was natu
ral, at !east for the Swedish mindset, to 
come up with a compromise. 1 ~ 1l1e offici
al synthesis of idealism and realism was 
expressed in 1948: 

If the UN works out according to pro
gram, the Swedish position will be de
cided by the obligations that the UN
membership prescribes. If the new in
ternational security arrangement is un
dermined by political bloc building or 
else paralysed in power, our country 
must have the opportunity to ehoase 
the road of neutra/ity. W hether neutra
lity-policy isfeasible in such a situation 
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is not on/y for o urse/ves to decide, and 
the element of success is therefore not 
possible to foresee. But we have no 
wish to pre-engage in such a way that 
our right to stand neutral in a .f~tture 
war is given away-' 9 

In the statement above Parliament ex
pressed the seeond challenge to the, now 
nearly century-old, policy of armed neu
trality. Thcre was a definite will to contri
bute to the new world order, but also the 
suspicion of a not-so-bright future. A les
son was furthermore learnt from post 
World War l where the belief in the Lea
gue of Nations resulted in too deep de
fence cuts and a very difficult Swedish 
position just before the outbreak of 
World War II. Now the Armed Forces 
were allowed to contirrue to grow in or
der to support the more clearly stated 
back door of armed neutrality. Interes
tingly, i t broadly followed the thoughts of 
Sun Tzu. Force should be used as a last 
resort when all other means of solving a 
dispute we re emptied, and ' ... to subdue 
the enemy without fighting is the acme of 
ski ll ' .20 However, Sun Tzu was also weil 
aware of the importance of armed forces 
as ' ... the path of survival and destruc-
tion ... '2 1 and an alternative way out, 
which was the in tent of the Swedish Go
vernment. In volume terms Defence 
peaked in 1956 with a numerous Anny, 
very strong Navy and the world's fourth 
largest Air Force. Even work developing 
nuclear arms was begun. A research reac
torwas built and likewise a missile to car
ry a nuclear load . Moreover, a bomber 
was also developed bu t never built as the 
plans were politically put aside in 1968, 
when the first defence cuts post World 
War II were also made. 22 

In parallel with expressing the politi
cal ambiguity of collective security and 
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neutrality, Sweden tried to form a Scan
dinavian alliance. Norway and Denmark 
were invited to discussions concerning a 
' neutral zone' between the emerging 
blocs of East and West. However, the 
countries had different perceptions of 
the effectiveness of a neutrality-policy 
and, as states recently occupied by Ger
many, both Norway and Denmark chose 
to join NAT0.23 Swedish non-alignment 
policy was originally defined as non
emumitment to any of the two major po
wer blocs. As the policy was furthe r deve
loped through time the definition slipped 
and phrases such as 'major power blocs' 
were lett out.24 Clearly, as neutrality was 
developed as a policy synchronously as a 
Scandinavian alliance was discussed, the
re were differences. However, defence 
coliabaration in the Nordie area was not 
seen as contradietory to the policy of 
non-alignment. 

It is widely argued that Sweden went 
into the post-war period as an 'Allein
gänger', but the facts are contrary to this. 
Jan Linder for example, argues that Swe
den bad to go on her own path after a 
policy of coexistence lead to appease
ment with the Soviet Union in the late 
forties.2' But instead the seeond chal
lenge of neutrality centred on internatio
nal cooperation, or as Professor Bo 
Huldt expressed the Swedish position: 
" ... as a prospective partner in a new ca
operative order of solidarity and collecti 
ve security - as embodied by the UN 
Charter" 26 The principle of flexible or 
pragmatic neutrality used by Sweden 
during the seeond war was a elifficul t and 
vulnerable balancing act. Again the belli
gerents pressecl neutral countries hard 
and in a Nordie perspective the occupa
tion of both Denmark and Norway was 
clespite their cleclared neutrality.ln a ma-

T jor war the belligerent's strategic or even 
operational actvantages quickly outweigh
ecl the credibility of neutrality. Such un
certainty was not perceived to be suit
able as a base for tu ture national surviva l. 
If credibility would rest on arrned neu
trality alone, the defencc costs woulcl be 
unbearable, hence another reason to 
seek collective measures. 

The sovereign state was still the main 
focus.TI1e realist approach carries through 
international law, and certainly the UN 
Charter. Sweden bad no wish for a supra
national construction, bu t believecl in sta
tes existing in peace side by side thus al
lowing the more isolationist armecl neu
trality as a relevant alternative. When the 
European Coal and Steel Community 
transformed into the European Econo
mic Community the icleas behind this 
were incompatible with the Nordie view. 
Free trade though fitted with ideas of so
liclarity and international cooperation, 
which made the European Free Trade 
Agreement (EFTA) arrangement more 
suitableYThe strategy was set and 
Sweden's long-term aim was that of in
ternational soliclarity. Interestingly that 
was not the domestic perception. 

The Third Challenge 
The Cold War period sometimes gave the 
European neutrals a elisproportionale in
flu ence on the political scene. A world di
viclecl in two !arge blocs gave credibility 
to the neutral countries, not ]east as me
diators. Sweden acted for the UN in Kor
ea, Congo, Cyprus and many other 
hotspots. A representative from a neutral 
country could brok er suitable campromi
se in this bipolar world. Maybe a slight 
decrease in influence was noticed during 
Gorbachev's perestroika policy, bu t most 

influence definitely vanishecl as quickly 
as the Berlin wall fell in 1989. Sweclen 
founcl itself struggling for its ro le and pla
ce in future Europe. Cuts bad affectecl 
the Armecl Forces negatively since 1968 
and i t was cloubtful whether defence was 
creclible enough to sustain the principle 
of armed neutrality. In fact, two cm·ner
stones of national policy bad to be reva
luatecl: firstly the issue of neutrality and 
secondly the vital issue of sovereignty. 

It was the political opposition that, in 
1990, brought the issue of a Swedish E U 
(EC at that time) membership applica
tion to a prime position of clebate. The 
Social Democrat Prime Minister, Ingvar 
Carlsson, bad arguecl that Swedish mem
bership was impossible because of the 
neutrality-policy. Carlsson 's response to 
the EU challenge was an artide in a mor
ning newspaper where he expressed two 
conditions for a Swedish membership: 
the need for a new security order, with 
alliances dissolved andlasting peace gua
ranteed ; and no Swedish participation in 
a political union.2

" These arguments we re 
bard to digest as serious; instead they 
provoked a heated debate on the lack of 
Social Democrat future vision. In con
junction to the EU clebate the Govern
ment bad to fight an acute economic cri
sis and very soon it found itself lacking 
support. After a total volte-face the Go
vernment announced a new policy 
towarcls Europe. In December 1990 the 
Parliament voted 289 to 28 in favour of 
membership application. In the subse
quent submission, cleliverecl in the sum
mer of 1991 , Sweclen made no reference 
to neutrality. However, the governmcnt 
expressed i ts vie w in a declaration to Par
Iiamen t, referring to neutrality and stres
sing the view that future EU clefence op
tions must be voluntary2

" 
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From the Government Defence Pro
position 1991 until the recent Proposi
tion of 2004 there have been subtie but 
significant changes in official documen
tation of Swedish security policy. In 1991 
the text was adapted to the affect that the 
application for the EU membership was 
turned in. The core a im was to ' .. .in e very 
situation and in ways of own choice seeu
re freedom of action as an individual na
tion or in cooperation by own choice with 
other nations ... ' together with the post 
war Swedish near axiom ' ... we shall be 
militarily non-alignecl with the purpose 
of being able to stay neutral in case of a 
military conflict in our close vieini ty. This 
Iine of secm·ity policy has served u s weil.' 30 

Still it was clear that neutrality was al
most like an end in itself. In 1999 the Fo
reign Ministerstated in a Parliamentary 
debate: 

The non-participarian in military alli
ances aims at ' ... retaining the possibili
ty of neutrality in the event of war in 
our vicinity.'·" 

In a dramatic change of stance to neu
trality, Foreign Minister Anna Li ndh cla
rified that Sweden could not sta y neutral 
if, for example, Norway or Estonia were 
attacked 32 She was criticised in the do
mestic political debate though, that there 
must be no promises or pre-commit
ments that could give any neighbouring 
country the presumptian of military as
sistance. It was a fair point as Iong as the 
Iine of military non-aligament was to be 
prosecutecl. The most recent expressions 
of Swedish defence policy are cletailed 
below: 

The EU and NATO are, tagether with 
the European Council and the OSCE, 
the base of the security architecture of 
Europe. The US commitment for Eu
rope is likewise central. 
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Sweden's security policy aims at keep
ing peace and autonom y for our count
ry, contributing to stability and security 
in our vicinity and strengthen interna
tional peace and security. 
Sweden is militarily non-aligned. This 
Iine of security policy, with the possibi
lity of neutrality in the event of war in 
our vicinity, has servedus well.-'3 

(Foreign Policy Declaration 2002) 

Sweden is militarily non-aligned. This 
Iine of security policy has served, and 
serves, us well. We also seek an active 
engagement in the strengthening of the 
European Security and Defence Poli
cy. There is no paradox in so doing34 

(Foreign Policy Declaration 2004) 

It is evident that the third challenge of 
neutrality has reached far from the com
mon restrictecl intemal perception of 
Swedish defence policy. The internatio
nal focus dominates and even the word 
neutrality has disappeared from the most 
recent declaration. Fair to add though , is 
that the more thorough and less rhetori
cal Government Proposition on Defence 
2004 still contains the sentence on the 
possibility of neutrality. The domestic va
lue is still there when expressing that it 
has served us weil. It is a phrase which 
has been used for half a century, and its 
purpose is to tell the reader, or more im
portant the listener, that very little has 
changed. Weil, has it or has it not? It is 
time to identify Swedish neutrality. 

Swedish neutrality - A 
question of power 
The Swedish Professor Walter Carlsnaes 
has explained Swedish cold war neutral
ity-policy as a deliberale policy airned at 

maximising and sustaining au~onomy in 
the present international system 3 5 His 
work is important in understanding the 
rationale behind past approaches, but 
also the present and the future. His artic
le in 'European Security' 1993 will be in
terpreted below in parts relevant for the 
question of neutrality in a future E U. As 
in every mode! i t is a simplification of re
a ii ty to facilitate its perception. In this es
say a cultural perspective is adcled to en
hance the understanding of Swedish neu
trality to da y. 

The tragic fate of so man y other neu
trals in World War II shook Swedish poli
tical leadership, and it led to two major 
limitations of the nation's freedom of ac
tion stated as policy. Firstly, no commit
ments should be made that could prevent 
the country from staying neutral in war 
and secondly, the peacetime policy must 
build confidence internally and credibili
ty externally in support of the policy of 
neutrality. Effectively both limitations 
were pre-commitments themselves, but 
of a different kind. 

The commitment to non-commitment 
concerns sovereignty. As a term i t is quite 
clear and measurable. Formal sovereign
ty is mainly legalrightsover a geographi
cal entity, while the practical power to ex
ercise those rights is effective sovereign
ty. It ma y also be expressedas in Richard 
N Cooper's conception as 'the formal 
a bility of a nation to act on its own rather 
than under the instruction of another na
tion'.36 A government either has it or 
cloes not, and if i t yields a part of its so
vereignty i t is possible to frame the exact 
portion and be sure of what is given 
away. In stating a non-commitment poli
cy already in peacetime Sweden has in 
practice given away a portion of its so
vereignty to another international autho-

rity (i.e. bot h superpowers at the time). 
She has promised not to get lurecl into a 
seemingly more attractive path, but to 
sta y on her own whatever happens. l t is a 
very clear-cut and measurable act. 

The ultimate aim, or the intended ef
fect, of Swedish foreign policy during the 
Colcl War had been to convince both su
perpowers that Sweden would sta y outsi
de a war between them as a neutral. In 
fact , Sweden wanted both powers to be
lieve that Swedish neutrality was as 
much in their interest too. Autonomy, or 
the a bility of a country to achieve ils own 
objectives, was used to the fullest extent 
in the elynarnie process between Sweden 
and the two blocs. As i t was a relationship 
more than a hierarchical system it is not 
measurable in the same manner as for
mal rights. Sovereignty, as explained a bo
ve, concerns the power to exercise rights 
while autonomy applies to the effects of 
that exercise. Thus a clynamic relation
ship between both Superpowers and 
Sweden cluring the Cold War was one of 
mutual dialogue, parti y by a defined piece 
of sovereignty and partly in terms of a 
elynarnie process of achieving an intend
ed effect. Such a co;Jceptualisation im
plies not primarily neutrality as doctrine, 
which has been the common perception , 
bu t more as a policy aimed at sustaining a 
power relationship. 

The 'x' arrow represents Sweclen in
fluencing both superpowers not to viola
te her neutrality in the event of war. 
Their commitment in so cloing is repre
senled by the arrow 'y'. Simultaneously 
Sweden promises to den y use of her ter
ritory by the other superpower. I t has ac
ted like a double commitment and con
stituled a strategic good for both sides. 
Ergo, the neutrality policy has been one 
of influence and not of isolation. The dia-
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Figure l, peacetime neutrality37 

gram above also gives a picture of a more 
realistic approach with a one to one in
fluence relationship. That may be neces
sary to bring autonomy beyond so
vereignty, or in other words, make effect 
more important than principle. For a 
small country like Sweclen with a mind
set focusecl on collective security descri
becl above as a result of both world wars, 
this was the essential too! to maximise 
Swedish foreign policy autonomy in the 
international system. 

During the Cold War period Sweclen 
has relied on a power base of neutrality. 
The base as such has been utilised to give 
credence to the foreign policy. This base 
is notbing as simple as purely defence or 
wealth bu t rather 'precisely those capabi
lities w h ich have made the exercise of in
fluence on the superpowers effective ' . 
But it is also vulnerable. In terms of the 
Colcl War when Sweden built its base on 
the double relationship, a growing cle
penclency to one of the superpowers 
woulcl hurt the powerbase and hence les
sen the state creclibility. Of course there 
is also the factor of time. Relations as in 
all human activity take some time to 
builcl, as does credibility, which the State 
earns by showing a consistent and 
straightforward use of its powerbase.3K 
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A question of culture 

I n Du bia non est Agendum3" 

Torsten Gihl 

Swedish culture has had a major impact 
on the international perception of Swe
clen. One coulcl argue that i t is an obvious 
statement, but looking into a problem 
from an outside perspective is a compli
cated art. Gandhi is probably the most 
celebratecl example of utilising perspecti
ves as he saw problems in terms of diffe
rent beliefs. Certainly many contempora
ry conflicts are proof of lack of cultural 
awareness. 

When in doubt one should not act, 
was the conclusion of Gihl's minutes 
from the union negotia tions with Finland 
and Norway in 1940. On one hand there 
were obvious advantages with determi
ned Finnish allies and a strengthened de
fence, bu t i t would inevitably dra w Soviet 
attention to the Finnish border, and Ghil 
was sure that the prime purpose of the 
union was the clefence ofFinland 40 In his 
notes he reveals the reluctance of com
mitment, which is quite common in Swe
dish society. Another good example of 
this societal behaviour is the referendum 
on nuclear power in the late seventies. 
Nuclear power plants were already built 
and working, which would make a dis
mantling process extremely costly. 
Furthermore the oil crisis a few years 
earlier was still a fresh memory. Environ
mentalists and left wing parties were 
against and the right wing and liberals 
were all for. B ut the lengest party, the So
cial Democrats who represenled some 
half of the population, came up with an 
answer in between: Reduce nuclear po
wer sensibly. In a simple yes or no refe
rendum a third answer was offered and 
won the votes. 41 If there is one word to 

describe the Swedish soul i t is compromi
se. 

Swedish Secretaries of State do not 
hold personal responsibility for Govern
ment decisions. The cabinet meets once a 
week and all decisions are made collectiv
ely. That gives the organisation flexibility 
and usually a broad perspective on every 
issue, but it also makesit hareler to iden
tify flaws and make acljustments. The way 
of running government is reflected in the 
majority of the civil service and to a les
ser clegree in the hierarchical organisa
tions such as the Armed Forces or the 
Police. lt is a system which promotes 
more managers than leaders, and it is ar
guable that such a system may push for 
more of consensus opinion than directio
nal policy. 

Such an order in no way automatical
ly means weakness. Once committed, the 
determination to follow through can be 
extraordinary. In 1981 when the Soviet 
submarine U137 went aground in Swe
dish territorial waters, the Prime Minister 
Torbjörn Fälldin showed surprising re
solve and refused to give way to any So
viet demand. Since the intrusions of sub
merged vessels continued for another ten 
years the political determination to de
fend Swedish territory soon was reflec
ted in legislation. A foreign submerged 
submarine inside the baseline may be at
tacked to destruction without warning, a 
rule of engagement still valid today4 2 

Neutrality today 
Sweden has appreciated her position be
tween the superpowers. It enabled Swe
den to proseeute the arrned neutrality 
she committed to in 1864, whilst trying 
the new wings of collective security of 
different stages. In trying to increase the 

legitimacy of the non-alignment Sweden 
wanted to act in an exemplary way be
tween demoeratic capitalism and socia
lism.43 This policy suited the coocept of 
compromise and non-commitment. Si
multaneously the reluctance to give in 
once decided is clearly shown in the way 
neutrality still has great value domesti
cally. 

When the Berlin Wall fel! i t ha d a dra
matic impact on the Swedish powerbase. 
As the Soviet Union disappeared so di d a 
cornerstone of Swedish foreign policy. 
The credibility earned during half a cen
tury was rapidly floating away and Swe
den risked being left completely with out 
international impact - a potential loss of 
autonomy. Several politicians with speci
al interests in foreign relations, for ex
ample former Moderate Party Prime Mi
nister, Carl Bild t, recognised the need to 
restore the powerbase. In essence it left 
Sweden with a choice of two ways: guard 
sovereignty or keep autonomy. 

Autonom y 
High Lo w 

Full 

Sovereignty 

Non e 

Figure 2, .f~tUtre choices-1-1 

The diagram above explains the logic 
behind the quantum leap when the EU 
membership application was voted 
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through by the Parliament in 1990. 
Either Sweden could retain full so
vereignty by reverting to the traditional 
Iine of neutrality promoted by Foreign 
Minister Glinter in 1945 as shown in the 
diagram as arrow 'a'.1l1at would create a 
substantial loss of autonomy, making it 
difficult for the country to have a signifi
cant impact on her own future in an in
creasingly interdependent world. Forfeit
ing part of the sovereignty by joining the 
European Union would , compared to the 
Cold War situation , give some loss of au
tonomy, bu t still givethesmall country of 
Sweden the ability to affect the future. 45 

Following the arrow 'b', a certain loss of 
autonomy would occur anyway due to 
the disproportionale effect Sweden bad 
on the double relationship that existed 
during the Cold War.Within the EU Swe
den bad bu t one of 15 votes, an influence 
which lessens even more as new mem
bers are added. As collective security is 
to guarantee internat stability (see foot
note 8) i t is an inherently broadening sys
tem. Added members means ad d ed seeu
rity in geographical terms. This actually 
lessens influence heJd by the individual 
nation as further delegates gather in the 
decision-making system. The nation must 
be prepared to trade sovereignty for se
curity. J avier Solana, the Secretary-Gene
ral of the Council of the European U nio n 
and the High Representative for the 
Common Foreign and Security Policy, ex
presses this in positive terms: ' ... So
vereignty shared is sovereignty revitali
zed'.46 

There were in reality several factors 
that supported the Swedish application. 
Professor Bo Huldt sketches four: The 
first was the strategic situation in the 
North; secondly, the new dynamism in 
Europe with EFTA-EC and the 
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Maastricht Treaty including the reforms 
and collapses throughout Eastern and 
Central Europe; thirdly the European 
process on integration was speeded up in 
the mid eighties. Lastly it was the gro
wing Swedish economic dependence in 
conjunction with a domestic economic 
crisis. 47 The first three factors support 
Carlsnaes 's modet, as they all play an im
portant rote in what can be defined as an 
eftects-based definition of autonomy. lt 
is a bo ut finding the future freedom of ac
tion for the nation . Huldt 's last factor 
concerns the domestic situation , which is 
always where the politicalleadership will 
get this mandate. The Social Democrals 
who held office when the vote in Parha
ment was made did not want to press the 
issue of neutrality. It bad a documented 
vote-keeping value. The weltare system 
of Sweden was built upon the fact that it 
remained neutral during the war and was 
ready to accelerate its industries post 
World War IL Meanwhile, military servi
ce, to proteet their country, was borne 
with pride by all the male population. 
The domestic debate was instead focused 
on the basis of economic gain and the 
possibility to influence the future of Eu
rope. 

What could be clearly seen, especially 
during the third challenge, is that the of
ficial use of neutrality as a policy has elimin
ished significantly. In physical terms the 
most obvious example is the huge cuts 
recently put forward in the Government 
2004 Defence Proposition. Arrned neu
trality needed a credible territorial De
fence. But interestingly, military non 
alignment is still there. It was IogicaJ to 
look at military non-alignment at !east 
before the EU referendum, which was 
held in 1994, as the future road was not 
yet chosen. And certainly at that time it 

was not really politically viable to Jeave 
the concept to history.4

" Bu t still today, 10 
years after Sweden entered the EU mili
tary, non-alignment retains a prominent 
place in the foreign policy declaration. 
One probable cause is the domestic de
bate, which continues to take the starlCe 
from history (w h ich servedus so well) , in 
trying to determine the future applica
tion of military force. If the cultural per
spective is applied the traditional Swe
dish reluctance to changes and pre-cam
mitments could be argued . Finally in a 
power sense Sweden has a genuine belief 
in the UN. A militarily non-aligned State 
may still be the best choice for UN or 
OSCE peace support operations in some 
parts of the world. In summary, neutrality 
is by today no longer a policy, but rather 
a possibility kept open by the minimalist 
door of military non-alignment. 

The Criticism 
The Swedish author Jan Linder argues 
that Sweden abandoned non-alignment 
already in the early fifties. In his recent 
book 'Svår neutralitet' he brings forward 
in some parts astonishing events from 
the Cold War period. In 1948, just after 
the Finnish-Soviet trea ty and m ovements 
in Czechoslovakia, the Swedish Prime 
Minister Tage Erlander gave the Chief of 
Defence an order to stud y airbases in the 
north for US Air Force refuelling. The re
s u l t of the studies resulted in Jengthening 
and reinforcements beyond the need of 
the Swedish Air Force, of several air
strips in northern Sweden. Naturally the 
Americans knew it and they were alleg
edly guaranteed use of Swedish airs pace, 
but the Soviets also knew through the 
notorious spy Stig Wennerström. Domes
tically though, it was kept a defence se-

cret. As a seeond argument of abandon
ment Linder mentions Scandinavian staff 
collaboration. This startecl as staff-talks 
during the negotiations on a Nordie cle
fence league, but continued in secrecy to 
coorclinate deliveries of military stores 
and convoys. Jn fact the talks were sup
pm·ted by the US in order to draw Swe
clen step by step closer to military coope
ration . As his thircl point of argument, 
Lineler brings up Prime Minister 
Erlancler's visit to the US in 1952. Here 
Sweclen agreed on the embargo lists of 
western technology to the East and tbus, 
got the same rights as other NATO 
countries to procure military technology 
from the U S. Of special concern for the 
Swedish delegation was 23long-range ra
dar stations orclerecl from Bendix Avia
tion Corp. in 1948, but constantly delay
ecl. In summary Lineler concludes that 
Sweclen cluring tbe Colcl War prosecutecl 
a security policy in three parts: an official 
non-alignment policy under parliamen
tary con tro!, secret military staff collabo
ration with NATO through Norway, and 
finally clirect cooperation with the US 
througb tbe Prime Minister and Chief of 
Defence.4Y 

Dr. Rolf H Lindholm devotes his cri
ticism to the Iine of neutrality. In some 
parts his points are alreacly discussed in 
the first and seeond challenge of neutral
ity above, but a further two areas neecls 
to be mentionecl : Firstly the Swedish cle
fence industry has been a vital part of the 
neutrality policy. It enablecl Sweclen to 
stay fairly balanced between the blocs 
even in terms of weaponry. However, it 
was hugely expensive to run and in the 
mid-seventies Sweden tried to sell the 37 
Viggen aircraft to Denmark, Norway, 
Belgium and the Netherlancls- all mem
bers of NATO. As the Swedish Govern-
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ment was anxious to get the deal i t stated 
that spares would be delivercd even in 
wart ime. For other reasons the contract 
went to a competing bidder, but the pro
mise of war tim e deliveries was clearly a 
violation of the Hague Convcntion. Like
wise was the case in the Indian Bofors af
fair ten years later. That bid went home 
tagether with a signed memorandum of 
understanding between governments 
that continued deliveries were guaran
tccd. The on ly exception would be in tl1e 
unlikely event of a UN SeCLn·ity Council 
weapons embargo. In the seeond area 
Lindholm rightly identifies the Swedish 
entry into the EU as the largest detour 
from its neutrality policy in history. 50 

Lindholm has ehosen to relate Swe
dish realities of foreign policy to neutral
ity and The Hague Conventions. That 
kind of argument builds an unnecessary 
!arge gap between what is put forward as 
facts and the subjects measured. The 
Conventians as such were not at all ai
mecl at controlling peacetime policies, 
but to regulate the behaviour of a non
belligerent with a war in its vicinity. The 
points made by Lindholm are valid and 
high! y interesting bu t, certainly in the po
wer perspective, more relevant to the 
question of credibility. Laoking from 
Sweden and outwarels the weapon sales 
we re necessary to keep a Swedish clefen
ce industry, which in turn was perceived 
as a prerequisite to non-alignment. The 
choice of joining the EU was not about 
keeping neutrality, but saving the power 
base and kceping a maximum of so
vereignty. Even though Linder's criticism 
is more of a more u n polished sensational 
art, he is cleverly arguing on th e question 
of non-alignment. Even if his arguments 
were to be perfectly true, history tells of 
several occasions that rebalanced th e po-
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wer baseon a politicallevel, for instance 
when Prime Ministe r Olof Palme con
demned the US involvement in Vietnam, 
whilst he flirtecl simultaneausly with 
Castro. 

Peter Calvocoressi offers critique of a 
more conceptual kind in his view o[ neu
trality today: 

White neutrality maystill have a mea
ning and usefulness in conflicts bet
ween great powers or great blocs 
worldwide, within Europe neutrality is 
an illusion which entices the state into 
parading a v anished freedom of choice 
and a handicap, which by marginali
sing the state, distances it from jo ini po
litical and economic debates and deci
sians crucialto ils well-being.·" 

In his historical backclrop he argues that 
Swedish neutrality was on ly ambiguously 
supporred by effective military power, 
since it lacked nuclear weapons.52 Most 
probably strategists in Sweden iclentified 
this, as a nuclear programme was set up 
in the fifties. However, as the political 
view changed, the program me was el osed 
down in l 968. It ma y also imply w hy Swe
den tried to manoeuvre itself in re lative 
secrecy under the NATO nuclear um
brclla as explainecl by Linder above. Ca l
vocoressi also states that in the world of 
modern military technology it is the bel
ligerent itself who chooses whether to 
take a neutral state or not." Again it is a 
good point that was aclopted ea rly in 
Swedish foreign policy. The inner core of 
the double relationship was to convince 
the supcrpowers not to tak e Sweden, t hat 
to the contrary it was a strategic good to 
keep Sweden as a neutral buffe r. Both 
the political and military leadership in 
Sweclen were in no cloubt that either su
perpower could take Sweclen by force. In 
his summary Calvocoressi pictures the 

neutrality of tod ay as more of a symbol 
of characterfor some countries, amongst 
them Sweden, and he states that ' ... the 
neutral view will be valuable wirhin the 
Union to fight against any motion 
towards fortress Europe' 54 

The change of Swedish neutrality 
through history is not as simple as cont
rasting ends and ways, b ut if neutrality is 
Jooked upon as a way, the aims have 
changed very little. This essay's first quo
tatian (p.2) from Peter Calvocoressi, en
capsulates the essence of The Hague 
Convenlions and the common nation of 
neutrality very we il. In the seeond chal
lenge of neutrality the four aims of Swe
dish policy in World War II are describecl 
and they reconcile easily into the quota
tion. Those aims are valid today but the 
tools for achievement have changecl 

'Where ca-operative security is con
cerned, there is precious little to be neu
tral about. Notbing is achieved with ab
stention',55 as the Irish Professor Patrick 
Keatinge pointed out in 1998. The Irish 
view is similar to the Swedish conception 
in the way that military non-alignment 
means not participating in a collective or 
mutual defence alliance. National forces 
may still be used for collectivc security 
and crisis management operations.56 

Three times Sweden has triecl to put its 
faith in collective security. Are we finally 
there? Will Sweden !et go of neutrality 
and even military non-alignment? 

Into the EU and forward 
For [ive years now the European Securi
ty and Defencc Policy (ESDP) has been 
in effect. ESDP is an integral part of the 
European Common Foreign and Sccuri
ty Policy, all headed by the fonner Secre
tary General of NATO, Javier Solana. 
Often this long-term commitment has 

been seen as a force generator, with a fo
cus on the 1992 Petersberg tasks57 and 
the He lsinki Readline Goals, being th e 
military fot-ces required to solve th e Pe
tersberg tasks. On the contrary th e aim 
was to visualise the EU as a true global 
playe r using economic, commercial, hu
manitarian, cliplomatic and military for
cesto act in an effective manner over the 
inte rnational environment. In particula r 
ESDP would manage externa! conflicts 
andstriveto eradieale war and force bet
ween members of the European family. 'x 

The build-up of the ESDP had to 
grasp the dispariti es of national interests 
that fitted into the Maastricht Treaty. 
Member states bad different strategies of 
neutrality, NATO-membership or simply 
favouring of the European framework. 
The process of uniting all aspeels into a 
common framework bad to be gradual 
and voluntary, painted with a broad 
brush to accommodate demands not con
sidered for negotiation at the present 
time. In December 2003,25 Heads of Sta
te and Governments signed The Europe
an Security Strategy (ESS). This was his
torical as i t was the first time in EU histo
ry that the member-stales had agreed to 
end01·se a threat-driven document. 59 

Th e ESS key driver is the thrcat of 
terrorism, weapons of mass destruction 
proliferation , regional conflicts, failed 
states and organised crime. It rejects a 
preventive strike strategy and instead 
promates a broader approach, utilising 
all means possible to sol ve a conflict. ESS 
rests on three piltars: extending the zone 
of security around Europe; strengthening 
international order and counte1ing threats. 
Its working concepts are pre·;entive en
gagement, e.g. stabilisabon or nat ion
building and most importantly, effective 
multilaterism . In practice the latte r de-
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scribes the vita l role of the UN Charter, 
and the UN SeCLu·ity Councillegitimising 
the use of force. lt could be summarised 
as Soft Power Plus.m 

Although the draft Constitution of 
the EU was not end01·sed in December 
2003 , two major agreements were reach
ed from within the draft. First, members 
have agreed on a solidarity clause, which 
sta tes: 

A R T! CLE 1-43- Safidarity c/ause 

l. The Union and its Member States shall 
act jointly in a spirit of solidarity if a 
Member State is the object of a terrorist 
attack or the victim of a natural or man
made disasta The Union sha/1 mobilise 
all the instruments at its disposal, inc/u
ding rhe military resources made availa
ble by the Member States, to: 

(a)- Prevent the terrorist threat in the ter
ritory of the Member States; 

- Proteet demoeratic institutions and 
the civilianpopulation from any ter
rorist attack; 

-Assist a Member State in ils territory, 
at the request of its political authori
lies, in the e vent of a terrorist attack; 

(b) Assist a Member State in its territory, 
at the request ofits political authori
tie:,; in the even/ of a natural or man
made disaster. 6

' 

After the 2004 terrorist attacks in Mad
rid the European Council declm·ed to act 
jointly against terrorist acts in the spirit 
of the not yet ratified Article 43. Second, 
a permanent structured cooperation was 
agreed in order to progress defence rela
tions within the Union. In the protocol 
there is an emphasis on declaring natio
nal willingness to go further in defe nce at 
a higher pace and the states are invited to 
provide structured forces with a high read
in ess. 62 
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The ESDP, the ESS, the draft Consti
tution and not at least the post Madrid 
cleclaration have all been endorsecl by 
Sweden-"3 They have all been carried 
through without too much public clebate. 
In September 2003 Sweeten bad a refe
rendum on the Euro currency, which en
dec! in favour of the Swedish krona , but 
there will most probably not be a refe
rendum on the constitution before the 
ratifieation. The present government 

stresses that matters so complicatecl 
shou lcl not be exposed to popular cam
paigns. The one cancern that still revisits 
the media is the one on collective defence: 

ARTJCLE 1-16- The common 
foreign and security policy 

l. The Union's competence in matters of 
common foreign and securiry policy 
s/w/1 cover all areas of foreign policy 
and all questions retating to the 
Union 's securily, including the progres
sive framing of a common defence po
licy thai might lead to a common de
fence. 

2. Member States shall actively and unre
served/y support the Union 's common 
foreign and security policy in a spirit of 
loyalty and mutual solidarity and s/w/1 
comply with the Union's action in this 
area. They shall refrain from action 
contrary to the Union 's interests or li
ke/y to impair ils effectiveness. M 

Generally the constitutional text gives a 
broad impression , that to embrace al l 
members and this is a very good example. 
The word 'might' in the first paragraph of 
articl e 16 is present ly neeclecl for the mili
tary non-alignecl states. 

Tl1e issue of a common defence is sen
sitive in a Swedish perspective. The rea
sons for that have been thoroughly 
analysed above, bu t in addition there is a 

genuine worry of a Europe with ciasing 
borders and increasing trade restrietions 
to non-members. At present, the Union 
has ehosen a widening strategy as a for
ward driver, rather than depth. That is 
much in Iine with Swedish foreign policy, 
and the draft constitution represents a 
necessary prerequisite for a targer num
ber of members. Simultaneausly the con
stitutian demands a cleepening, especial
ly in matters of soli darity and common 

clefence. Tl1ere are two things though, 
that mitigates the challenge on military 
non-alignment with in the EU: Fi rst there 
is the relationship with NATO. It is reite
rated in a many documents that there 
wi ll be no co llective territorial defence 
within the EU as that task belongs to 
NAT0.65 Those states that wish to pro
ceecl clown that Iine will most probably 
be we leomed as NATO members. Second 
the flexibility clause in the draft conslitu
tian stresses that any changes in EU 
competences must be taken by unani 
mous decision. 

lt is possible to argue that the draft 
constitution already is adapted to a col
lective defence. Article 16 above talks 
about a common clefence, but 'common' 
is a broad term and does not mean that 
there wiU be a collective c\efence for all 
members. Probably the formulatian 
could be unchangec\ if the ESDP deve
lops in to collective defence, and therefo
re i t is to some extent uncertain if a una
nimous c\ecision is needec\ . Also the soli
darity clause adels a degree of confusion. 
l n the even t of a terrorist attack all means 
possible should be usec\ in counter-activi
ties. For so me time now, that has been the 
practice of the US. In order to pursue the 
war on terrorism with military means, 
state sponsoring or barbouring of terro
rists is considered as an act of war.66 If 

this is the case in the EU it certa inly do
ses the gap between current military ca
operation and a collective c\efence. Even 
the solidarity clause is written cleverly 
though (e. g. troops made avai lable by a 
member state) , and t here is sufficient 
room for interpretation to harbom the 
present Swedish policy of military non
alignment. 

Conclusion 
Despile the common perception of being 
a permanent neutral , Sweden is not at all 
alien to collective security. Quite the op
posite, she has developecl a genuine be
lief in the secm·ity mechanisms of the in
ternational system through the last ccn
tury. Alreac\y after World War l, Swec\en 
was preparec\ to commit to the League of 
Nations for international stability. Be
cause of the failure in preventing World 
War II, the seeond challenge to the policy 
of armed neutrality was ambiguous. On 
one hand Swec\en again woulcl have pre
ferred the way of international coopera
tian and understanding through the Uni
ted Nations, but recent experiences and 
not !east development into the Cold War, 
led Swec\en to keep neutrality in parallel 
to the preferrec\ way. After the fall of the 
Berlin wall two factors pushed the third 
challenge to the traditional policy. First, 
the power-base of Swedish foreign policy 
literally c\isappeared beneath her feet as 
the Soviet Union dissolved and left her 
neutrality policy utterly unbalanced. Se
cond , the realities of the world stage hac\ 
significantly changed and the prospect of 
succeeding in collective security through 
the EU and the United Nations was bet
ter than ever. By no means could a small 
state have any control or even affect the 
great events of the 20'11 century, b ut despi-
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te this fact this essay argues that the jour
ney fro m the anned neutrality starting in 

1864 to the still rapidly developing frame
works of collective security and interde

pendence has been a conscious decision . 

Neutrality today is no more a policy, 

but a possibility through military non

alignment. Neutrality has served Sweden 

weil . Jt has been within the core of her fo

reign policy for over a hundred years and 

a vital source of autonomy during the 

Cold War period. The fl exible approach 

criticised, especially during World War II, 

was necessary to compensate for a still 

growing milita ry defence, and it also pro

ved that neutrality never was an end in it

self bu t away, as the initialquotesta tes, to 

sateguard the nations te rritorial integrity, 
its commerce and the lives and Iivelihood 

of its inhabitants. As a policy it lost its rele

vance in the early nine ties and it beeame 

apparent to the Swedish leadership that 

state autonomy would be most properly 

achieved with in the European Union. Do

mestically though, neutra lity has bee n re
garded more as a combination of national 

identity and sovereignty, which made the 

volte-face in 1990 too quiek for common 

perception. Neutrality as a rhetorical con

cept, especially around e lections, was func

tion ing satisfactorily until quite recently. 
The Swedish heritage, as far as policy is 

concerned , willstill findits use in guarding 

aga inst the development of a' Fortress Eu

rope ' . 
Sweden is, a t present, a fully integra

ted me mber of the European Un io n. Ba

sica lly all treat ies and declarations in the 

ESDP area are end01·sed enthusiast ically. 

In the application submitled in 1991 
Sweden made no reference to neutra lity 

because of its increasing irrelevance. 

Thus the main question of this essay is 

answered: in practical terms ne utra lity 
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was lett on the doorstep of th e E uropea n 
Un ion. Still , there is a need to respect th e 

heritage of a policy that brought Sweden 

through the most turbulent century, to 
make best use of it and to allowittosta y 

on for as Iong as a Swedish perspective 

sees as re levant, in the form of military 

non-alignment. 
Interestingly th e four Hansson Aims 

ciating back to WW II are still there, al 

tho ugh with a slightly differe nt trade-off. 

The weakest point a t the time was possi 

bly th e support o f neighbo uring 
countries in favour of preserved so

vereignty. Today Sweden has traded parts 

of her sovereignty to gain influe nee with 
in the E uropean U ni on and he nce in 

creased her possibilities of visible, physi

cal support to the other membe r states 

and beyond through collective security. 

T hus she may con ti nue to provide pros

perity to he r people and ultimate ly avoid 

fighting on Swedish soil. 
Sweclen will seldom be the front-run

ner for quick change. !t is simply not with

in the natio nal character. In other terms i t 

is an asset for securing everyone on the 

boat as i t mo ves along. The concept of see

k i ng compromise has similar relevance. 

Sweden is probably the only country that 

would answer yes on the question 'are you 

with us or aga inst us'? Not always helpful, 

it will nevertheless be a strength in the 
complex environment of more than 25 

members. The Iife expectancy of military 

non-alignment depends on natio nal politi

ca l realities. B ut the a im is definite lyset on 

going forward with the Union and the is

sue of non-alignment will not be allowed 

to stop the momentum, merely to affect it 

in some part. Sweden will refocus from 

Jooking backward to Jooking fo rward in 

helping to create a globa l security en viran
ment that will serve us weiL 
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Ledamoten 
BERTIL STJERNFELT 

Mili/ärhistoriker Bertil Stjernfelt avslu!ade sin militära 
karriär i Kustartilleriet som chefför Militiirhisloriska 
avdelningen vid Mili/ärhögskolan (idag Försvars
högskolan) 

skagerackslaget-ett 90-årsminne*) 
Skagerackslaget- the Balile of lutland enligt britterna - den 31 maj 1916 och följande 
natt blev en aldrig tidigare skådad koncentration av stora, snabba och starkt bestyck
ade örlogsfartyg. Historikern John Keegan ger i sin bok om det första världskriget en 
nästan lyrisk bild av den gigantiska sjödrabbningen: 

Den ståtliga syn som slaget utgjorde kom aldrig att lämna dem som deltog. De täta 
kolonnerna av väldiga slagskepp, grå mot Nordsjöns gråa hav och gråa skyar, grå rök 
som vällde upp genom skorstenarna frånfartygens koleldade pannor, och de blixtrande 
vita bogvågorna från de snabbare lätta kryssarna och jagarna som följde de tyngre 
enheterna, då alla pressade sig framåt mot det väntande slaget. 

Grand Fleet mot 
H ochseeflotte 
Skagerackslaget, som varade knappt ett 
dygn, är sjökrigshistoriens kanske största 
men i varje fall mest omskrivna och om
diskuterade drabbning. Än idag utkom
mer böcker, där de båda flottornas kamp 
beskrivs och analyseras minut för minut. 
När jag begärde underlag för denna arti
kel i Försvarshögskolans bibliotek blev 
det en lista på nära 40 titlar. Förutsätt
ningarna för framgång var inte lika för de 
båda moståndarna. Grand Fleets base
ring på Skottlands ostkust gav bättre ut
gångsläge än den tyska högsjöflottans 

inne i Helgolandsbukten. Därtill kom att 
britterna redan första krigsåret lyckats 
komma över den kejserliga flottans kod
böcker. Med hjälp av radiospaning kun
de amiralitetet i London därigenom för
utse och följa sin fiendes fartygsrörelser. 
Den brittiska sjöstyrkan översteg klart 
motståndarens i totalt tonnage och antal 
enheter. Å andra sidan hade de tyska 
slagfartygen tjockare pansar och skroven 
uppdelade i flera vattentäta skott med 
ett högre skyddsvärde som följd. Tysk
lands högklassiga optiska industri gav 
högsjöflottan en fördel när det gällde 
eldledningen. 

*) Artikeln publiceras även i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 
nr 2/2006 
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Katt- och råttalek på 
Nordsjön 

De båda flottorna under sina högsta che
fer amiralerna John Je llicoe och Rein
hard Scheer var indelade i stridsgrupper 
med speciella uppgifter. De blå och röda 
plottningspåren av styrkornas rörelser 
under slaget ger ett intryck av ett färg
grant garnnystan. Rådande då lig sikt för
sämrades av regnbyar och de ångdrivna 
fa rtygens kraftiga skorstensrökar samt 
vid eldgivningen av den sva rta krutrö-

SKAGERACKSLAGET 

... ··-·-·- --- -·'J>. ---· Brittiska huvudstyrkan 
(amira l Jellicoe) 
Britti ska spaningsstyrkan 
(amira l Beatty) 
Tyska huvudstyrkan 
(amiral Scheer) 

-------+--- Tyska spaningsstyrkan 
(amiral Hipper) 

'* ~capa Fiow 
~ellicoe 
~y_--~ 

ken. När natten fö ll på, gav strålkastarna 
föga hj ä lp. Under första världskriget var 
flygspa ninge n i si n linda och radar ännu 
inte uppfunn en. En ganska bra liknelse 
av de nattli ga skärmytslingarna är kam
pen mell an två boxare med förbundn a 
ögon. Ändock är det möjligt att i efte r
hand uppdela skagerackslaget i olika fa
ser. 

På efte rmiddagen den 31 maj fick 
spaningsstyrkor under amiralerna David 
Beatty och Franz Hipper stridskontakt 
och utkämpade de inledande stridern a. 

Slaget utkämpades nästan helt som artilleridueller på 10-18 km skjutavstånd utan all 
någondera sidan fick klart för sig motståndarens styrka och läge. Ubåtar och flyg kom 
inte att spela någon verksam roll. 
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Strax efter klockan 18.00 blev det huvud
styrkornas tur. Med stora fö rluste r lycka
des britterna manövrera sig i läge mellan 
högsjöflottan och dess baser. Men tyskar
na kringgick dem i skydd av nat tmörkret 
och kunde efter obetyd li ga strider nå sitt 
basområde. 

Vem vann egentligen? 
Denna försommardag för 90 år sedan var 
det mer än 250 brittiska och tyska krigs
fa rtyg som med konvergerande kurser 
stävade mot det blivande slagfältet utan 
för Jyllands kust. Ombord fanns 100 000 
man. G rand Fleets övervikt i fartyg var 
uppenbar. Hur förd elade sig förlusterna? 
När de båda fl ottorn a efter sjöslaget löpt 
i hamn , hade Jellicoe förlorat 15 större 
fartyg från slagskepp till jaga re, Scheer 
elva fartyg. Personalförlusterna var i än 
högre grad till Storbritanniens nackdel. 
Mer än 6 000 brittiska och 2 500 tyska 
sjömän stupade. D enna sk illnad i förlus
ter fick den tyske kejsaren Vi lhelm II att 
förklara skagerackslaget som en tysk se
ger. I själva verket hade den re lativa ba
lansen i slagskepp och andra tunga enhe
ter än mer ändrats till brittisk fördel. 
Royal Navy bibehöll sitt herravälde till 
sjöss och sin dominans i Nordsjön och 
tvingade därigenom den tyska flot tan till 
passivitet resten av kri get. Slaget brukar 
därför - trots britternas större förluster 
räknas som oavgjort. 

Två människoöden 
Som en kompletterin g till de många ör
logsfartygens kamp frä mst med kanoner 
på stora avstånd vi ll jag lyfta fram en in
divid från vardera sida n, deras liv och 
död under Skageracks laget. Det ger i 
mikroformat en bild av denna strid i eld 
och hav, i stål och blod. 

På slagkryssaren Lion, som var Heat
tys flaggskepp, sle t en tysk 30,5 cm granat 
bort halva det pansrade taket på ett av 
kanontornen och antände där befintli ga 
ladd ningar. Explosionen och elden döda
de nästa n varje man i torne ts övre del. E n 
senare 180-gradersgir gav inblåsande 
vind näring till den pyrande elden längre 
ner och orsakade en explosion i ammuni 
tionshissen, som därmed hotade själva 
krutdurken. Dock- efter den tyska gra
natträffe n - hade den dödligt sårade 
tornbefä lhavaren en major ur Royal Ma
rines , som här bemannade huvudartille
riet , fått igenom sin order att dörrarna till 
krutdurken skulle stängas och själva dur
ken vattenfyllas. Denna gallant action 
räddade Beattys fl aggskepp från det öde 
som dra bbade tre av hans övriga slag
kryssare. D v s träffar eller sekundärex
plosioner i krutdurkarna med fartygens 
totalförlust som fö ljd inklusive varj e be
sättning på drygt l 000 man. Tornbefälha
varen F J W Harvey tillerkändes e tt pos
tumt Victoria Cross (VC) , Storbritan
niens förnämsta krigsdekoration. 

Den tyska lätta kryssaren Wiesbaden 
utsa ttes för en fruktansvärd kanonad av 
Beattys slagkryssareskader och träffades 
också av en torped. Hon blev seelan 
beskjuten av andra brittiska fa rtyg men 
kunde svår t skadad hålla sig flyt ande. 
Det brinnande och manöverodugliga far
tyget lyckades märkligt nog att med tor
ped träffa och all varligt skada det brittis
ka slagskeppet Marlborough . Som mål
tavl a för nästa n hela Grand Fleet blev 
den lilla tyska kryssaren skjuten sönder 
och samman , drev som ett vrak vind för 
våg för at t uneler morgontimmarna elen 
l juni långsamt kantra och sjunka med 
sin besättning på 589 man. Alla omkom 
utom en e ldare som efter 38 timmar på 
en fl otte bärgades av en norsk ångare. 
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Bland dem som följde med i djupet 
fanns en 35-årig i Tyskland välkänd för
fattare Gorch Fock, pseudonym för Jo
hann Kinau. Han var son till en havsfisk
are och uppväxt på en ö utanEör Ham
burg. Ändå tilldelades han armen och 
tjänstgjorde efter krigsutbrottet som in
fanterist i Ryssland , Serb ien och Frankri
ke. l april1916 blev han på egen begäran 
förflyttad till marinen och placerad på 
Wiesbaden , alltså kort före k ryssarens 
sänkning i Skagerackslaget. 

Letzter Wunsch 
Sterb ich auf der sto/zen See, 
gönnt Gorch Fock ein Seemannsgrab. 
B ringt mich nicht zu m Kirchhof hin, 
senkt mich tiefins Meer hinab. 
Segelmacher, näh mich ein. 
Steuermann, ein Bibelwort. 
Junge, nimm deine Miitze mal ab ... 
Und dann sinnig iiber Bord ... 

von Gorch Fock 

En sista önskan 
Dör jag på det stolta hav, 
unna Gorch Fock en sjömansgrav. 
För mig ej till kyrkogården in, 
sänk mig djupt i havet ner. 
segelmakare, sy in mig. 
Styrman, ett bibelord. 
Pojke, tag av dig mössan ... 
Och se 'n låt en tankefölja mig överbord ... 

Av Gorch Fock 

Texten översatt och någo t bearbetad av Bertil 
och Marie-Christine Stjernfelt med hjälp av 
Kungl. Biblioteket 

Midsommaraftonen 19 L6, alltså knappt 
en månad senare, fann denne havets dik
tare ett vilorum i en klippskreva på fyrön 
Yäderöbod, dit havsströmmar fört ho
nom. Han bar på sig en dikt (se ovan) där 
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han uppenbarligen förutsåg sin egen död. 
Tillsammans med andra krigsoffer, tys
kar som britter, jordfästes han på stens
holmen utanför Fjällbacka. Tysklands 
nuvarande Sundesmarine har döpt sitt 
segelskolfartyg till Gorch Fock. När detta 
under sina färder passerar Sveriges väst
kust, brukar man hedra skalden och ma
trosen som gett namn åt skeppet med ett 
besök vid hans grav med sten i granit. 

Tre sjöslag, tre paralleller 
I år har det gått 90 år sedan de brittiska 
och tyska flottorna drabbade samman på 
Skagerack. Det har förflutit ett hundratal 
år efter det rysk-japanska sjöslaget vid 
Tsushima i sundet mellan Korea och Ja
pan. Och vidare två sekler sedan Horatio 
Nelsons berömda seger över den fransk
spanska flottstyrkan vid Trafalgar nära 
inloppet till Medelhavet. Gemensamt för 
historiens stora sjöslag såsom de tre 
nämnda , är att de pågått under mycket 
begränsad tid , ofta kortare än ett dygn, 
men att utgången kan ha blivit avgöran
de för hela kriget. Det militärpolitiska lä
get har rubbats i regionen, stundom glo
balt och för lång tid framåt. 

Royal Navy-segern 1805 över den för
enade numeriskt starkare motståndaren 
innebar att Napoleon inte kunde realise
ra sina planer på invasion av de brittiska 
öarna. Storbritannien hade vunnit totalt 
sjöherravälde under mer än en hundraår
ig period. 

Efter en halv världsomsegling blev 
1905 den ryska flottstyrkan praktiskt ta
get förintad av den uppåtgående japan
ska sjömakten vilket avgjorde kriget. Ut
gången fick den största betydelse för den 
politiska utveck lingen såväl internatio
nellt som internt inom Ryssland. En ny 
stormakt tog över i Fjärran Östern. 

Visserligen slutade Första världskri
gets storsjöslag 1916 oavgjort men det 
befäste Storbritanniens sjömilitära domi
nans över kontinentalmakten Tyskland 
under det snart följande Andra världskri-

get. Liksom Napoleon fick Hitler ge upp 
sin plan på invasion över Engelska kan a
len (operation SEELÖWE). Här kan 
man verkligen hävda att historien uppre
pa r sig. 

Referenser: 
Arme- Marin- och Flygfilm: Sjöslaget utanför Skagerack ... , nr l 0092 år J 916 samt 

The Battle of Jutland , nr 14847 år 1982. 

Bra Böckers Lexikon ( 1981) band 2 1: skagerackslaget 

De utsches Linerturlexikon V. 1978 s 1571" 

Grove, Eric: FleeiiO F/eel Encoun ters Tsushima- .Il/Iland - Phi!ippine See, London 1991 

Insulande r, Pe r: Inte rvju 

Keegan. John: The firsl World War, London 1998 

London , Charles: .lut/and 1916; Clas h ofihe Dreadnought.\', Oxford 2000 

Olsson Jan Olof /Jolo/: Eviga följeslagare, Stockholm 1979 

Tan·ant, V E: Jutlancl; The Gennan Perspeeli ve , London 1995 

Tidskrift i Sjöväse ndet nr 2 sa mt 3 och 4 2005: M Haglund och S Birke resp F Falkman 

Uhrberg Artur: Skisser från Yädcröarna, Göteborg 1956 
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Civi lekonom 
TOM RYDBERG 

C!vrlekonom Tom Rydberg, som vid sin värnpliktstjärrst
gorrng l fiollan utbildades till röjdykare och min matros, är 
bosatt r Göteborg och har där tidigare varit verksam m ed 
internationella affärer och inom shipping 

Gastles of Stee/ 

D~n amerikanske historikern Robert K Massie kom hösten 2003 ut med sitt hittills 

s~~rst~ ~~~k- C as ties of Steel*, som är en inträngande studie av främst den engelska 
s!?kngfo~m~~n under Första världskriget. Han skriver historia på det moderna 
satte t- fattlas t:. personligt, med inflikade anekdoter om männen, som formade hän
delserna och hande/serna som formade männen. 

På högsta nivå föreföll det helt uteslutet 
att det alls skulle kunna bli stridshand
lingar mellan de tyska och engelska 
flottorna. Ledande engelska och tyska 
sjöofficerare umgicks både officiellt och 
privat, de kappseglade mot varandra i 
Kiel och i Cowes. Det fanns nära fami lje
band mellan det engelska kungahuset, 
Kaiser Wilhelm var drottning Vietarias 
äldsta barnbarn. "Det skulle inte falla 
Kaisern in att gå i krig med England ", 
sade den tyske premiärministern. "Ab
surt - en brittisk regering som förklarar 
Tyskland krig skulle slängas ut omedel
bart" sade den brittiske ambassadören i 
USA. Men utvecklingen gick inte att hej
da. Kl 23.00 den 4 augusti 1914 skickade 
det engelska amiralitetet signalen "Inled 
aktioner mot Tyskland" till samtliga eng
elska örlogsfartyg. Huvudrollsinnchavar-

*) Utgiven av förlaget Random House i USA 
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na på elen engelska sidan porträtteras 
och följs i detalj med ingående skildring
ar av Winston Churchill , John Fisher, John 
Jellicoc och David Beatty. De tyska ledar
na - Kaiser Wilhelm, amiralerna Alfred 
von Tirpitz, Reinhard Scheer och Franz 
von Hipper, skissas med lättare hand. 

Winston Churchill, tillträdde som 
First Lord of the Admiralty vid 37 års ål
der med monumentalt sjä lvförtroende 
och övertalningsförmåga. Han såg i tid 
vart det barkade och inledde ett resolut 
arbete att rusta upp flottan. "1l1e Fleet 
was reacly" var Lord Kitcheners avslu
tande beröm. Han bubblade av ideer va
rav många var orealistiska och han blev 
ofta en besvärlig figur för regeringen. 

John Fishers karriär i Royal Navy 
omfattade 61 år. Han ansågs vara den 
man, som skapade den moderna engel-

ska flottan och han tjänstgjorde under 
Churchill som First Sea Lord. I början 
samarbetade de t v å männen förtroende
fullt , men Fisher fick allt större svårighe
ter med Churchill , som han ansåg lade sig 
i saker som borde lämnas till fackmän
nen. Deras sista tid tillsammans prägla
des av närmast vulkanliknande utbrott 
och avgångshot 

John Rushworth Jellicoe, född 1859, 
var bara 12 år gammal då ban gick in vid 
flottan. Som 40-åring ansågs han vara en 
de fem skarpaste hjärnorna i Royal N a vy. 
Jellicoe var ytterligt kunn ig i allt som rör
de krigföring till sjöss; han hade nära 
noga alla detalj er om vartenda fartyg på 
sina fem fingrar. Han insåg tydligare än 
någon annan att de tyska fartygen hade 
bättre pansarskydd och bättre beväpning 
än de engelska. Han var professionell ut i 
fingerspetsarna , kyligt analytisk och 
hade en järnhård självkontroll. Därtill 
var ban uppskattad och omtyckt av be
sättningar och officerare. Men han hade 
svårt att delegera och ville alltför ofta 
sköta allting själv. På sommaren 1914, vid 
55 års ålder, utnämndes han till chef för 
Englands Grand Fleet, en så betydande 
och ansvarsfull befattning att han sades 
vara mannen som på en enda eftermid
dag kunde förlora världskriget. 

David Beatty gick in vid flottan som 
trettonåring och blev den yngsta brittiska 
amiralen sedan Nelson. Med extra bred 
skärm på uniformsmössan och sex mäs
singsknappar på uniformsjackan i stället 
för de åtta reglementet föreskrev, var han 
också denmest färgstarke. Olyckligt kär i 
och seelan olyckligt, men spännande och 
händelserikt, gift med Ethel Tree, en bot
tenlöst förmögen, skild amerikanska , 
dotter till varuhuskungen Marsha ll Field. 
När Beatty nästan drogs inför krigsrätt 
för att ha pressat sin kryssare alltför hårt 

i sin brådska att komma hem till Ethel 
utbrast hon förnärmat: "Vad nu - min 
David inför krigsrätt? Jag köper en ny 
kryssare åt dem! " 

l maj 1914 gick Beatty med fyra slag
kryssare på en officiell visit till St. Peters
burg. Ethel kom efter på sin 200-tons 
yacht. När han bjudits på lunch bos tsar
familjen och skulle återgälda inviterades 
2 000 ryska gäster på en bal ombord på 
HMS Lian. Hon förtöjdes långsides med 
1-1M S New Zealand, vars däck fick bli 
dansgolv. Ombord på flaggskeppet duka
des 200 runda bord, tjugo hela tio kilos 
laxar lades upp på serveringsbordens is
block och med hjälp av engelska ambas
saden skaffades 1 200 flaskor champagne 
fram ... 

Två av hans sex jättelika slagkryssare 
sköts sönder och samman av tyskarna un
der slaget vid Jyllancl och något tusental 
sjömän dog. Beatty observerade sänkning
arna från bryggan till sitt flaggskepp och 
gjorde en svårslagen one-liner: "There 
seems to be something wrong with our 
bloody ships today." 

Dåtidens örlogsfartyg uppnådde för
bluffande höga farter; de bästa kunde 
pressas upp i mellan 25 och 30 knop om 
allting fungerade. Det gjorde det i all
mänhet inte så länge. Farten är ändå im
ponerande för koleldade fartyg, byggda 
på det tidiga 1900-talet och med ett de
placement på 20-30 000 ton. De engelska 
fartygskonstruktörerna satsade på hög 
fart och grovt artilleri på bekostnad av pan
sarskyddet. HMS Queen Mary på 27 000 
ton hade 3 900 ton pansar. Med sina åtta 
13,5 tums kanoner hade HMS Lian en 
skottvidd på ca 22 000 yards, kunde nå 28 
knop och hade nio tums pansar. HMS 
New Zea/and hade åtta 12 tums kanoner, 
åtta tums pansar och 27 knop som max
fart. Senare kom kanoner om 15 tum och 
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en projektilvikt på respektingivande 
drygt 850 kg! 

Tyskarna levde enligt Tirpitz' maxim 
att ett örlogsfartygs främsta plikt var att 
hålla sig flytande. Deras fartyg var därför 
kraftigt bepansrade - SMS Seydlitz på 
25 000 ton, hade 5 200 ton pansar - men 
hade mindre grova kanoner och oftast läg
re fart. Elva tums pansar och elva tums 
kanoner med en skottvidd på ca 8 000 
yards var vanligt. Men bepansringen på 
både tyska och engelska fartyg gällde 
skrovsidorna. Skydclet på däcken var 
klenare och de utgjorde något av en akil
leshäl för fartygen. Aktionsradien be
stämdes av hur mycket bunkers fartygen 
hade. SMS Scharnhorst och SMS Cneise
nau hade båda ca 2 000 ton bunkerkoL 
Vid tio knops fart brände de 100 ton om 
dagen och kunde ligga ute max 20 dagar. 
Vid 20 knop gick det åt 500 ton om dagen 
och aktionsradien minskade till fyra da
gar. Därtill kom att en fartygschef ogärna 
ville ha sina kolbunkers mindre än halv
fulla, vilket ytterligare begränsade farty
gens räckvidd. De facto behövde elen ti
dens örlogsfartyg bunkras var åttonde el
ler nionde dag. En ytterligare svaghet var 
att fartygen var svårbunkrade; det tog 
ofta flera dagar att fylla upp kolförråden. 
Royal Navy fick sina första oljeeldade 
fartyg först i början av 1916. 

De stora bristerna - på båda sidor -
låg i artilleriets träffsäkerhet och i sam
bandsfunktioncrna, kraftig rökutveck
ling från skorstenar och kanonmynning
ar gjorde livet besvärligt för signalmatro
serna. Under slaget vid Dogger Bank fy
rade engelsmännen av l 150 granater ur 
sina grova kanoner - 23 träffar! Tyskarna 
fick iväg 976 granater av vilka 34 träffa
de. (2 resp. 3,5% träffsäkerhet). Efter sla
get vid Jylland framkom det också, att de 
engelska granaterna var av usel kvalitet 
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och inte alls hade samma sprängverkan 
som de tyska. 

Båda sidor insåg snart, att ett stort 
sjöslag skulle vara något av ett vågspel -
om uttrycket tillåts. Strid mot en jämn
stark fiende skulle ju , med otur, kunna 
leda till en förlust, som i sin tur skulle 
kunna ge motståndaren kontroll av ha
ven och blottlägga de egna kusterna för 
en invasionsstyrka. Kriget skulle kunna 
förloras på en eftermiddag. Därför gällde 
det att söka tillfällen , då en mindre mot
ståndarstyrka kunde lockas in en fälla, 
där egen överlägsenhet skulle fälla ett 
övertygande utslag. Det visade sig inte 
vara helt lätt att skapa sådana situatio
ner. Därför blev de båda sidornas stora 
flottstridskrafter liggande relativt overk
samma långa tider; engelsmännen i Sca
pa Flow och Rosyth , tyskarna i de egna 
Nordsjöhamnarna. 

På Kaiserns direkta order lät sig den 
tyska högsjöflottan inte utmanas till strid 
av engelsmännen. Ett avgörande sjöslag 
syntes avlägset. Royal Navy sattes då in 
på att blockera importen till Tyskland. 
Nordsjön stängdes av i Engelska kanalen 
och mellan Shetlanclsöarna och Norge. 
Detta ledde till att tyskarna proklamera
de ub<ltskrig mot den engelska kustnära 
sjöfarten som "svar på Englands hunger
blockad ". Om de tyska ubåtarna sade de 
äldsta engelska amiralerna: " Un-English 
... the weapons of cowards who refuse to 
fight like men on the surface". De första 
ubåtarna hade svaga prestanda, men 
ofarliga var de inte. Den 22 september 
1914 sänkte U-9 på drygt två timmar de 
engelska kryssarna HMS Abouki1; 1-/MS 
Hogue och HMS Cressy med totalt sex 
torpeder. Kaisern blev överväldigad av 
glädje och tilldelade hela besättningen 
järnkorset. Engelsmännen gjorde sitt 
bästa för att släta över händelsen och 

hävdade att kryssarna var gamla och 
omoderna. Men de tog med sig nära l 500 
man i djupet - ett hårt slag för Royal 
Navy, men kanske en måttlig förlustsiffra 
jämfört med vad som rapporterades från 
skyttegravarna. 

Ubåtsaktioner fick dock en väsentlig 
inverkan på krigets förlopp och slutliga 
utgång. l maj 1915 sänkte U-20 Cunarcls 
s/s Lusitania. l 201 människoliv gick till 
spillo, därav 128 amerikanska. Sänkning
en väckte enorm uppståndelse. På en 
enda oktoberdag 1916 sänkte sedan U-53 
sju handelsfartyg alldeles utanför USA:s 
ostkust, vilket ytterligare unelerblåste 
antigermanska stämningar i USA. Men 
det dröjde faktiskt ända till april 1917 
innan amerikanarna fått nog av de tyska 
ubåtarna och gick in i kriget. 

Dardanellerna 
Den ursprungliga tanken - Churchills -
var att flottan skulle slå sig fram genom 
sunelen till Konstantinopel, tvinga Turki
et ur kriget och på så sätt ge Ryssland till
gång till Medelhavet, vilket i sin tur skul
le ha en välgörande inverkan på hela det 
strategiska läget. Med sitt grova artilleri 
skulle de engelska slagskeppen slå ut de 
turkiska befästningarna som behärskade 
sunden. Men planen var omstridd. Mot
ståndarna hänvisade till att redan Nelson 
hade sagt att "en sjöman som angriper etc 
fort är en dumskalle" och den konventio
nella visdomen förklarade att "ett örlogs
fartygs uppgifi är att sänka fientliga ör
logsrnän, inte all anfalla fort. Ett fort sjun
ker inte, hur många gånger man än träffar 
det". 

Trots de många olyckskorparna var 
det nära att planen lyckats. Men tvehågs
enhet och tvekan ledde till att ett gyllene 
tillfälle försattes. Den olycksaliga land-

stigningen vid Gallipoli 1915 ledde slutli
gen till Churchills fall, som innebar att 
även Lord Fisher lämnade amiralitet. 

Dogger Bank 
På de rika fiskevattn en vid Dogger Bank 
låg ständigt fiskefartyg från olika natio
ner. Hipper misstänkte att flera av dem 
var ute för att spana på tyska flottrörel
ser och beslöt att rensa upp området. Ge
nom att det skulle bli en begränsad insats 
stod elen inte i konflikt med Kaiserns för
bud mot att riskera väsentliga sjöstrids
krafter. En nutida svensk betraktare har 
dock svårt att se insatsen som begränsad, 
eftersom Hipper gick till sjöss med tre 
slagkryssare, en tung och fyra lätta krys
sare samt två jagarflottiljer om samman
lagt 19 fartyg! 

Men engelsmännen hade redan vid 
krigets början kommit över elen tyska 
marinens hemliga koder. De tyska med
delanelen som snappades upp bearbeta
des och tolkades av specialisterna i det 
ytterst hemliga Rum 40 i brittiska amira
litetet. Innan kriget var över, hade 20 000 
av elen tyska marinens koclmedclelanclen 
dechiffrerats av britterna. Ett av dessa 
gällde just elen planerade aktionen på 
Dogger Bank. l samma ögonblick som 
Hipper löpte ut, lättade engelska örlogs
fartyg ankar och satte kurs mot dem. 
Beatty hade fem slagkryssare, kommen
elören William Goodenough fyra lätta 
kryssare, kommendören Regin ald Tyr
whitt tre lätta kryssare och 35 jagare. 
Den engelska eldkraften var överlägsen; 
tillsammans kunde Beatty och Tyrwhitt 
avfyra 18,5 ton i en salva i jämförelse 
med Hippers 9,2 ton. 

Strax efter kl 07.00 på morgonen den 
24januari 1915 fick de två flottorna kon
takt och öppnade eld. Sex timmar senare 
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var slaget över. Tyskarna hade förlorat 
pansarkryssaren SMS 8/iicher och Hipp
e rs flaggskepp, SMS Seyd/itz var illa ska
dat. De tyska förlusterna i dödade, såra
de och tillfångatagna räknades till drygt 
l 200 man. På den engel ska sidan hade 
HMS Lion fått svåra skador och jaga ren 
HMS Meteor var illa tilltygad men förlus
terna stannade vid 15 döda och 80 sårade. 
Engelsmännen menade att segern var 
deras, men utgången var långt ifrån över
tygande och amiralitetet ansåg att en god 
möjlighet slarvats bort. Tyskarna und
slapp ett långt större nederlag bl. a bero
ende på att de t enge lska flaggskeppets 
signaler inte gick fram. Sejnfallen var 
bortskjutna! 

Jylland 
I januari 1916 fick amiralen Reinharcl 
Scheer befälet över den tyska flottan, en 
aggressiv, självsäker strateg och taktiker 
som både kunde planera en kampanj och 
leda en drabbning. Han hade uneler de 
föregående tretton månaderna varit chef 
för Kriegsmarines slagkraftigaste fartyg 
och inte avfyrat ett enda skott. Nu skulle 
det bli ändring! Redan i slutet av februari 
lade han fram en första pl an för kejsaren 
hur han avsåg slå mot engelsmännen. 

Tyskarna kallar det för Skagerraksla
get, engelsmännen för slaget vid Jylland. 
Skådeplats för den vålelsamma urladd
ningen var den nordöstra del en av Nord
sjön; merparten av striderna ägde rum ca 
J 1 O elistansminuter västerut från Esbjerg 
och ca 80 distansminute r sydsydväst från 
Linclesnes, men försköts ner mot Horns 
Rev, utanför gränsen mellan Danmark 
och Tyskland. Vädret var vackert med 
svag vind och måttlig sjö . Bankar med 
vårdimmor, som kom och gick, vållade 
stundtals båda parter problem. 
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Den 3 1 maj löpte Hipper ut från de 
tyska Nordsjöhamnarna med fyrtio far
tyg, följd av Scheer med femtionio enhe
ter. Ett drygt tjugota l tyska ubåtar ingick 
också i den planerade aktionen. Tack 
vare chifferexperterna i Rum 40 var eng
elsmännen förberedda; alltsedan den 14 
maj hade de snappat upp och tolkat med
delanelen om vad som var på färde. Fem
tioåtta flytande fästningar i grått stål, var 
och en med över l 000 mans besättning 
ombord, och därtill ytterligare bortåt två
hundra mindre örlogsfartyg - jagare och 
ubåtar - drabbade samman, i ursinn e, un
der ett drygt dygn. En kraftmätning i om
fattning och betydelse jämförbar med 
slaget vid Salamis. Hur stora flottstyrkor
na var, framgår dramatiskt av en jämfö
relse med andra världskriget. Före land
stigningen i Normandie mjukades de tys
ka befästningarna upp av beskjutning 
från "endas t" 138 slagskepp, kryssare och 
jagare. 

Engelsmännen hade en uttalad över
lägsenhet. I tid- De var till sjöss före tys
karna! I antal - 37 engelska mot 21 tyska 
slagskepp och kryssare. Av lättare ytfar
tyg hade engelsmännen 113 mot tyskar
nas 78. Också anta let grova kanoner och 
fartygens toppfart var till engelsmän
nens fördel. 

De två flottorna möttes i gryningen 
den l juni. Hela dagen utsatte de vm·and
ra för ursinnig arti ll erield under inten
sivt manövre rand e för att söka uppn å 
e tt överläge. Beattys styrkor kom i när
kamp med Hippers; Jellicoe slogs mot 
Scheer. Mot kvällen hade britterna till 
kämpat sig ett ta ktiskt fördelaktigt läge 
och ansåg nog att de hade tyskarna i 
säcken. Men genom schabbel i engelska 
amiralitetet, då ligt samband mellan en 
del engelska en heter och inte minst ge
nom e tt mycket djärvt schackdrag av 

Scheer, lyckades de tyska enheterna ta 
sig ur fällan och återvä nda till sina hem
mabaser, ill a åtgångna men med sin slag
kraft ingalunda bruten . 

Tyskarna menade, att utgå ngen av 
slaget var en stor seger fö r dem. De 
sänkte 14 engelska och förlorade själva 
elva fartyg. Över 6 700 engelska sjömän 
dödades eller skadades, tyskarna förlo
rade drygt 3 000. Me n slaget ändrade 
inte på de grundlägga nde styrk eförhål
landena på Nordsjön . Den engelska 
överlägsenheten bestod. 

Den tredje krigsvintern 1916-17 blev 
mycket hård för tyskarna, som led brist 
på nära nog allt. Livsmedelsförsörjning
en till civilbefolkningen var ytterligt an
strängd. Det gällde att finna en synda
bock och ett motmedeL Ganska snart 
hade man utpekat elen enge lska blocka
den som huvudanledn ing till de tyska 
svårigheterna och motmedlet blev ett 
utvidgat och totalt ubåtskrig. l ett me
morandum på 200 sidor lade chefen för 
den tyska marinsta ben , amiralen Hen
ning von Holzendorff, fram nya planer 
för hur han skulle få England på knä . 
Genom att sänka 600 000 ton engelska 
och neutrala fartyg per månad skulle det 
tyska ubåtsvapnet tvinga enge lsmännen 
till kapitulation på fem månader. Till sitt 
förfogande hade han 130 ubåtar om 
över 800 ton, vardera med sex tuber och 
16 torpeder. D e kunde ligga till sjöss en 
till en och en halv månad. Därtill hade 
han mindre ubåtar som bar fyra torpe
der, lämpliga för operationer i Nordsjön 
och engelska Kanalen. 

Engelsmännen hade mycket svårt att 
möta detta nya hot. U n der februari 1917 
sänkte tyskarn a 520 000 ton, i mars 564 000 
ton och i april 860 000 ton! Uneler sam
ma tid lyckades engelsmännen endast 
slå ut sju tyska ubåtar. Därtill kom att 

ne utra la redare, väsentligen skandina
viska , lät sa mmanlagt 600 fartyg li gga 
kvar i enge lska hamnar. Totalt förlorad e 
engelska redare fartyg motsvarande fyra 
miljoner ton uneler 1917 men kunde, 
trots skyhöga priser på andrahandston
nage få fram ytte rligare drygt en miljon 
ton. 

Engelsmänn en funderade ut olika 
fantas ifull a sätt att bekämpa de tyska 
ubåtarna och en tysk ubåtsk apten , vars 
fartyg sänkts, klagade bittert över dc 
"smutsiga trick" motståndaren tillämpa
de. Mest känd a var de engelska Q-båtar
na , handelsfartyg som försågs med dold a 
kanoner och t o m torpedtuber. Då ubå
ten gått upp ti ll ytan för att sänka han 
elelsfartyget med sin kanon - billigare 
och enklare än med torpeder- hoppades 
Q-båtens chef få tillfälle att skjuta först. 
Detta beskrevs av tyska tidningar som 
"barbarisk t" och "mot alla regler för an
ständig krigföring" . Trots att de in te 
sänkte mer än tolv tyska ubåtar hade 
dessa fartyg ändå en betydelse. D en 
mest kände chefen för en Q-båt va r 
komm endörkapten Gordon Campbe ll 
och det finns dråpliga histori er hur han 
regisse rade sin besättning av reguljära 
flottister att uppträda som panikslagn a 
handelssjömän , när elen tyska ubåten 
kom upp till ytan, klar att ge eld: livbåta r 
sjösattes så slarvigt att de slogs sönder 
e ll e r blev hängande i dävertarn a, en 
man , utklädd till kapten, sökte rädda 
med sig en bur med en (uppstoppad) 
grö n papegoja .. . Campbe ll vann tre seg
rar och blev flottans mest dekorerade 
man under första vä rldskriget. 

Men siffrorn a var entydiga. Mellan 
maj och juli 1917 sänktes 15 tyska ubåtar 
medan 24 nya kom till. Mot varj e sänkt 
ubåt svarade drygt femtio sänkta han
delsfartyg och läget var ytterst a llvarli gt 
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för engelsmännen. På våren 1917 hade 
landet spannmål för endast sex veckors 
konsumtion. Det bedömdes, att om inte 
situationen ändrades drastiskt, skulle 
engelsmännen tvingas ge upp i början av 
november. Effektiva medel och metoder 
för ubåtsjakt saknades. En första proto
typ till en hydrofon togs fram 1916, men 
kunde endast användas vid stillaliggan
de. Samtidigt kom de första primitiva 
sjunkbomberna, men 1917 hade engel
ska ubåtsjaktfartyg vanligen endast två 
sjunkbomber ombord. 

I detta läge blev det en helt avgöran
de uppgift att få bukt med de tyska 
ubåtarna. Några storslagna amerikanska 
ingenjörer lanserade tanken att bygga 
ett undervattenshinder mellan Skott
land och Sydnorge, 230 miles långt och 
mellan 100 och 300 m högt! Lyckligtvis 
kom den planen inte ens till ritbordet. 
Det fanns en annan plan, som förordades 
starkt av Franklin D. Roosevelt. Med hjälp 
av nät och 500 000 minor skulle ubåtarnas 
väg ut i Atlanten stängas av! 
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Det som slutligen räddade England 
var konvojsystemet Men framgångsrika 
konvojer måste ha tillräcklig eskort och 
enge lsmännen led en skriande brist på 
lämpliga eskortfartyg. Hjälp kom i form 
av amerikanska jagare. Det stod klart 
för amerikanarna att om England föll 
skulle tyskarna vara i besittning av värl
dens två största örlogsflottor. Denna in
sikt gav upphov tillmycken och djup ef
tertanke i Washington. 18 amerikanska 
jagare kom över i maj 1917 och mot slu
tet av kriget fanns det 79 sådana i e uro
peiska vatten. Utan deras skyddande in
satser hade de engelska konvojerna inte 
kunnat ta sig fram. 

Samtidigt som boken är ytterst seriös 
och fylld av fakta innehåller den också 
magnifika och tänkvärda citat. Det för
nämsta kanske av amiral Sir Berkeley 
Milne, när han hade misslyckats i jakten 
på den tyska kryssaren SMS Goeben i 
Medelhavet: "They pay me to be an ad
miral. They do not pay me to think". 

Bokanmälan 

Falklandskriget ännu en gång 
En ny bok om Falklandskriget har kommit, eller rättare sagt, en svensk översättning 
av en tidigare på engelska publicerad bok. Det är snart 25 år sedan denna all varlig; 
världshändelse inträffade och fortfarande dyker det upp nya publikationer i detta sii
kerhetspolitiska ämne. 

Det finns mycket som skrivits om kriget. I Kungl. Örlogsmannasällskapets bi blio
tek finns fyra böcker, som jag brukar ta fram , då jag vill åskådliggöra händelsen. Det är 
amiralen Woodwards bok "100 dagar", förbandschefens memoarer och hans fun de
ringar runt ansvaret att samordna insatsen och hans tankar med Whitehall och med 
sina förbandschefer. Vi har Chris Craigs bok "Eldunderstöd, Sjöstriderna under Falk
lands- och Gulfkrigen" , diir vi får träffa en av fartygscheferna och hans tankar som då 
naturligtvis rör sig om ansvaret för sitt fartyg men även hans relation till högre chef. 
Dessa båda böcker finns på svenska. I boken "Ordeal by Exocet" av Ian Inskip, skr i
ven av en tjänstegrenschef ombord HMS Glamorgan, kommer man ännu närmare de 
enskilda besättningsmännen och deras funderingar. Här möter vi ond bråd död, sjöbe
gravningar m.m., då fartyget triiffas av en kustrobot Alla dessa böcker är skrivna av 
sjöofficerare och då utifrån deras sätt att se in i sitt eget samhälle. 

I boken "The fight for the Malvinas, the Argentine forcesin th e Falklands war" av 
Martin Middlebrook, beskriver en brittisk journalist argentinarnas agerande och fun
deringar. Den nu i svensk översättning föreliggande boken för in oss i händelserna via 
civila journalister. Den ene var krigskorrespondent och medföljde operationen och 
var en av de första som marscherade in i Port Stanley och den andre är en av hans kol
leger. Dessa två tittar in på händelsen med civila ögon och förtecken i både den civila 
som militära världen och upptäcker andra händelser och åtgärder som de upplever har 
stor betydelse för krigets genomförande. 

Varför och hur började detta intermezzo som småningom slutade i ett krig? Hän
delsen var kanske ett av de sista kolonialkrigen som utkämpats. Falklandsöarna ligger 
mer än 7 000 nautiska mil bort från England, en koloni som engelsmännen tillskansade 
sig under 1800-talet. Englands stora kolonialtid hade ju sedan årtionden minskat och 
nästan upphört. Ibland funderade nog engelsmännen om det var lönt att bibehålla 
överhögheten över öarna. Ett antal tecken på detta var t ex att tredje generationens 
bosättare på Falkland ej skulle erhålla fullt engelskt medborgarskap. Engelsmiinnen 
hade också planerat att dra bort det sista övervakningsfartyget från dessa farvatten. 
Vilka signaler visade detta? Ändå trodde man inte att konflikten med Argentina skul
le kunna komma till någon konflikt och framförallt inte tillnågot krig, kanske lite va
penskrammel. Genom att skicka ner en expeditionsstyrka skulle man kunna uppnå 
denna effekt. Samtidigt som argentinarna tyckte Falklandsöarna tillhörde dem sedan 
urminnes tider och betraktade dessa öar som sina besittningar. 

I boken får vi, utöver att medfölja i de sjö-, luft- och markoperativa händelserna, en 
betydligt större inblick i det politiska spelet som pågick. Det är inte alltidl ätt att följa 
med i detta spel. Det kan kanske bero på att engelsk politik inte är helt lä tt att förstå 
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och inte fö lj er andra liknande europeiska sätt att arbeta. Det var tur att en sån kraftig 
och dynamisk person som Margaret Thatchcr var premiärminister. Hon kunde och 
vågade fatta beslut. Det var dock inte alltid som hon hade stöd av sina ministrar. Kri
get var också ett krig som fördes i en mer öppen medial värld. Många funderingar 
hade Margaret Thatcher om, vad tror ni pressen skriver om och vilken fråga kommer 
pressen att föra fram? Efteråt har det framkommit att det nog aldrig var politikernas 
avsikt att det skulle gå till fientligheter, men ett antal missbedömningar av den politis
ka situationen och så blev det som det blev. Inte trodde heller den engelska flottan att 
det skulle gå så långt. Hade de verkligen gjort sina övervägande att det hela skulle slu
ta med en landstigning? Hur skulle engelsmännen skapa resurser och uthållighet för 
att uppnå herravälde i luften och till sjöss 7 000 nautiska mil hemifrån? Hur skulle lo
gistiken klaras av, så att man kunde genomföra en landstigning? Vad hade skett om 
argentinarna hade haft ett annat målval under landstigningen och tagit landstigning
fartygen i stället för eskortfartygen? Vad hade hänt om elen argentinska flottan hade 
gått till sjöss? Hur hade situationen sett ut om Argentina lyckats köpa fler Exocet? 

Boken visar stundom på missuppfattningar och missbedömningar mellan försvars
grenar och mellan försvaret och politikerna Det var inte alltid underrättelseläget var 
klart, varför dök Sir Galabad plötsligt upp utanför Port Stanley för att landsätta solda
ter som inte förbandschefen visste något om? Boken visar på engelsmännens skicklig
het och kunnande och tur. Boken visar på premiärministern Margaret Thatcher kraft
fulla ledning, det var hennes krig. Hon tog riskerna på sina axlar och vann. Hennes ord 
"Nederlag- jag känner inte till innebörden i detta ord". Boken knyter förtjänstfullt 
ihop det politiska spelet med det militära såväl till sjöss, i luften som på marken, men 
visar också på mediernas betydelse såväl positivt som negativt. Den nu föreliggande 
svenska utgåvan har förstärkts med ett antal bilder från Kungl. Örlogsmannasällska
pets bildarkiv. 

Efter att den brittiske befälhavaren, generalmajor Jeremy Moore, accepterat den 
argentinska kapitulationen, sände han följande meddelande hem till England: "The 
Falkland Islands are once mo re under the go vemment desired by their inhabitants. God 
Save the Queen". 

Slaget om Falklandsöarna 
Författare: Max Hastings och Simon Jenkins 
Förlag: Bokförlaget Replik för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 
ISBN: 91-88818-74-8 

Rolf Edwardson 

Upptäckte verkligen Christater Columbus Amerika? 
Från vår historieundervisning har vi väl alla lärt oss att Christofer Columbus upptäck
te Amerika. Vidare har vi blivit lärcia att resor över haven mot elen nya världen skedde 
genom i huvudsak portugisiska sjöfarare finansiellt understödda av den portugisiske 
prinsen Henrik, som hade tillnamnet Sjöfararen. Alla resorna synes ha haft som mål 
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att finna vägen till Indien, eller snarare Fjärran Östern för att hitta vägar som kunde 
användas för den mycket lönsamma kryddhandel, som dittills utförts med transporter 
över land. Således hade de kända sjöfararna nedan alla uppgiften att hitta effektiva 
vägar till Fjärran Östern just för att öppna handelsvägar: 

- Bartolomeus Diaz seglats söderut från Portugallängs Afrikas västkust till Goda
hopps udden, 

- Vasco da Gamas färd samma väg söderut och vidare runt Godahoppsudden för 
att så småningom efter strandhugg i östra Afrika slutligen nå Indien, 

- Ferdinand Magelians seglats genom sundet, som idag bär hans namn och vidare 
jorden runt. 

De sanningar, som meddelats i vår historieundervisning, är förvisso sanna om man för
utsätter att Europa då var placerat i centrum för världens utveckling och viktiga hän
delser. I boken betitlad "1421- the year China cliscovered the World" författad av eng
elsmannen Gavin Menzies gör författaren ett övertygande försök att förändra vår tra
ditionella historiebeskrivning. Gavin Menzies, uppväxt i Kina och före detta ubåtschef 
i Royal N a vy, har under femton år som pensionär studerat kinesisk sjöfart under tiden 
långt innan de europeiska sjöfararna genomförde sina upptäcktsfärder. Menzies läm
nar mängeler av bevis för att kineser funnits på alla de platser, som småningom upp
täcktes av europeer flera hundra år innan de stora europeiska upptäcktsfärderna . Be
visen som lämnas består bl. a. av: 

- Den förste europeen i Västindien - portugisen Ca bra!- påträffade människor av 
kinesiskt ursprung där redan 1431, 
sammanställning av platser där typiska kinesiska byggnader fanns innan europe
er kommit på plats, bl. a. tornet i Newport, Rhode Island som övervakar ham
nen, 

- fynd av kinesiskt porslin, smycken av jade och kinesiska mynt i Syd- och Nord
amerika, på Kap Verde, i Afrika och Australien samt 

- skeppsvrak av fartygstyper, som rimligen ej använts av europeer i Syd- och 
Nordamerika, Afrika och Australien. 

De mest övertygande bevisen är dock att samma DNA, som finns hos vissa kinesiska 
folkslag, funnits hos människor i både Nord- och Sydamerika och i Australien. Kine
sisk DNA lär enligt Menzies även kunnat spåras hos människor boende på Kap Verde
öarna, hos arboriginals i Australien och till och med hos människor boende i Nordnor
ge i dag. 

Genom en omfattande analys över klimatförhållanden under tidigt 1400-tal och 
havsströmmarnas beteende visar Menzies hur det skulle vara möjligt att med stora 
otympliga kinesiska djonker kunna segla runt i Syd- och Nordatlanten, i Stilla Havet 
och i Indiska Oceanen. Menzies påstår att klimatet under tidigt 1400-tal även medgav 
en rundsegling av Grönland. 

I boken finns beskrivna en del kartor, som sannolikt har sitt ursprung i Kina under 
1300-mycket tidigt 1400- tal. En del av dessa kartor är utomordentligt detaljrika i om
råden som Sydamerika, Nordarnerika och Karibien. Författaren menar att kineserna 
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under hundratals år innan 1421 systematiskt ägnat sig åt kartograferingav världen och 
sedan ritat kartorna i sin egen definition av jorden. Häri räknades latitud från Polstjär
nan söderut och den motsvara nde nollmeridianen gick igenom Peking. Kineserna viss
te hur att använda Polaris och solen för bestämning av latitud. Under de avslutande re
sorna omkring 1421-23 fann de enligt Menzies även på metoder att bestämma latitud 
genom att använda stjärnorna Ca nopus och Södra Korset. Ä ven longitud kunde be
stämmas med förvånan svärd noggrannhet genom utnyttjande av månförmörkelser 
sådan inträffar regelbundet några gånger per år - och med hj ä lp av himlakroppars 
övre meridianpassager. Tidsskillnader och därmed longitud m~ittes enligt Menzies 
med vattenklockor- s. k. clephydras. 

Menzies menar att den kinesiska framfarten hade sin grund i att öppna handelsvä
gar mellan Kina och världen i övrigt. Således var det kinesiska motivet att öppna han 
de lsvägar detsamma som för de europeiska sjöfararna. För a tt resorna skulle kunna 
utföras säkert behövdes kartor och färdbeskrivningar. Att vi har liten vetskap om ki
nesernas exploatering beror enligt Menzies på att Kina valde att isolera sig från om
världen vid tiden för de avslutande resorna. I samband därmed förstördes gjorda ned
teckningar och insamlade data. 

En del av dessa kinesiska kartor kom i händerna på portugiser under tidigt 1400-tal 
och kunde användas vid resorna ovan. Kartorna hemlighölls för omvärlden så långt 
detta var möjligt. Nya upptäckte r innebar möjligheter till exploatering och rikedom. 
Hemlighetsmakeriet var nödvändigt för att komma först. Magelian visste enligt förfat
taren latituden för inseglingen till Magelian Strait från Sydatlanten utifrån just en kar
ta av kinesiskt ursprung. 

Mc11Zies ger tveklöst en mycket intressant beskrivning om vem som egentligen ut
forskade vår jord först. 

1421- the year China discovered the World 
Författare: Gavin Menzies 
Förlag: Bantam Press 
ISBN nr: 0-553-81522-9 

Moderna kanoner som tystnat 

Kent Nordström 

En av det svenska kustartillerie ts mest omtalade komponenter var onekligen det rörli
ga artilleriet, som under hela sin 70-åriga tillvaro var stadd i ständig utveckling. Övers
telöjtnant Sten Munck af Rosenseböld har synnerligen lång e rfarenhet av det rörliga 
kustartilleriet, där han sedan slutet av 1960-talet har haft mer e ller mindre ständig 
knytning till denna del av KA som utbildare och chef på olika nivåer i de rörliga för
banden samt som ekonomisk planerare och operativ planlägga re i centrala och regio
nala staber. 

En mera initierad och kunnig författare till en sammanfattande minnesskrift med 
namnet "Svenskt rörligt kustartilleri - Förband och materie l" om den rörliga kompo
nenten i kustartilleriet än Sten Munck af Rosenseböld torde knappast kunna upp-
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bringas. I fem tidsskeden har han kortfattat beskrivit den militär- och säkerhetspoliti s
ka bakgrunden till vapensystemets tillkomst och utveck ling genom åren. Likaså be
handlas utbildningens bedrivande genom åren, förbandens inplacering i svenskt inva
sionsförsvar samt den tekniska utvecklingen inte minst i fråga om den sista förbands
typens- 12/80-bataljonen - ledningssystem. Även de olika robotsystemen, som på se
nare år tillfördes de rörli ga kustartilleristridskrafterna , ägnas uppmärksamhet. 

Den 60-sidiga boken är späckad med uppgifter om prestanda och tekniska uppgif
ter om såväl pjäser som förbandens olika fordon. Boken är därtill rikt illustrerad och 
kan som författaren säger i sitt förord " tjäna som handledning" för besökare vid KA
museet på Aspö samt Beredskapsmuseet i Djuramossa strax norr om Helsingborg. 
Museibesök eller ej - boken, som beskriver en in i det sista modern kompon ent i 
svenskt marint försvar, rekommenderas varmt till läsning. Som ren kuriosa kan näm
nas att en 12/80-pjäs tillfälligt grupperad på Söderstjerna i örlogshamnen i Karlskrona 
vid sjösättningen av korvetten Visby i början av juni 2000 sköt svensk lösen med två 
skott. Ett modernt marint vapensystems bitterljuva avskedssalut blev på så sätt en 
hälsning till ett nytt och något modernare vapensystem. 

Svenskt rörligt kustartilleri - Förband och materiel 
Författare: Sten Munck af Rosenseböld 
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Hallstavik 
ISBN 91-976100-0-3 

Lars Wigerl 
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