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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/99 Kungl. Örlogsmannasällskapets extra sammanträde i Stockholm torsdagen 

20 maj 1999 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler i närvaro av 20 
ledamöter och en särskilt inbjuden gäst 

Dagens gäst, professor George W Baer vid U. S. Naval War Coll ege, föreläste över 
ämnet "Strategic Renewals in the United States Navy, 1945-1999". 

Nr 6/99 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens och Kungl. Örlogsmannasällskapets 
gemensamma seminarium i Stockhohn fredagen 18 juni 1999 

Seminariet genomfördes i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler i Stock
holm i närvaro av 34 ledamöter från lYA och KÖMS samt inbjudna gäster. 

Seminariet, som leddes av direktör Ingvar Andersson, Chalmers Industriteknik av
handlade följande avsnitt: 
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- Professor Gunnar Eliasson presenterade sin studie om teknologispridningens möjligheter och törutsättningar kring det nordiska ubåtsprojektet VIKING. Centrala punkter i Eliassons framställning var: * Hur skapas och sprids ny undervattensteknologi 'l Organisatorisk kompetens- en central konkurrensfördel i stora komplexa projekt? 
* 
* Är avancerad upphandling ett effektivt näringspolitiskt instrument? 

- Ledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet Jan Nordenman, biträdande projektledare för VIKING-projektet, kommenterade det ur sjömilitär synvinkel. 

Nr 7/99 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde Stockholm torsdagen 30 september 1999 
(Utdrag ur protokoll) Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler i närvaro av 26 ledamöter. § 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde ledamöterna Olle Cederlöf, Gösta Lundgren , Sigvard Samzelius och Bo Åsgård avlidit. § 3 Orienterade ordföranden om att Kungl. Örlogsmannasällskapet har tilldelats en av Hans Majestät Konungen godkänd medalj. Medaljen är till utseendet lik den nuvarande men försedd med kunglig krona. Den är utförd i två valörer, guld och silver, båda i 8:e storleken, att bäras på bröstet i ett ljusblått band med gula kanter. Medaljen ersätter den nuvarande förtjänstmedaljen. (Se kopia av brev från Riksmarskalksämbetet) § 4 Då formen för Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningar därmed förändrats, beslutades att styrelsen skall återkomma med förslag till belöningar vid det or-dinarie sammanträdet 28 oktober 1999. § 5 Beslöts att högsta antal ledamöter, som skall inväljas under 1999 är - tre hedersledamöter 

- tio ordinarie ledamöter 
- fem korresponderande ledamöter § 7 Höll ledamoten Johan Jenvald inträdesanförande under rubriken "Modelle-ring och simulering- instrument för taktisk utveckling?" § 8 Höll ledamoten Lars-Olof Comehusson inträdesanförande under rubriken "På väg mot allians?" 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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SIMRAD 

HYDROFONER 
och 

EKOLOD 

Generalagent i Sverige NAUT/G 
skeppsbroplatsen 1, 411 18 Göteborg. Telefon 031-11 24 21 

Minnesteckningar 

TorÖdman 

Förre överingenjören och kommendören Tor Ödman avled den 15 december i en ål
der av 95 år. 

Tor Ödman var född i Västerås och tog studenten där 1923. Sommaren 1920 var 
han elev på Rydbergsstiftelsen . Han utexaminerades från Kungl. Tekniska Högskolan, 
linjen för maskinteknik l 927. Under tiden 1927-33 arbetade han med utveckling av 
ångturbiner i olika företag med anknytning till Fredrik Ljungström, en av vår tids mest 
geniala uppfinnare, vilket erbjöd en god utvecklingsmiljö för Tor Ödmans egen kreati
va personlighet. 1933-37 var han anställd vid Mellersta och Norra Sveriges Ångpanne
förening. 

Under anställning vid AB Lesto 1929-32 arbetade han med utveckling av en ång
turbin för torpeddrift efter Fredrik Ljungströms ideer. Kanske det var detta som förde 
honom till Karlskrona, där han l 937 tog tjänst som torpedingenjör vid Torped- och 
Mindepartementet och specialingenjör i Mariningenjörkåren. När torpedverkstaden 
1941 av beredskapsskäl flyttade från Karlskrona till Motala följde han med och an
ställdes som konstruktionschef vid Centrala Torpedverkstaden, CTY. 1944 ombads 
han söka ett vikariatsförordnande för Ingvar Jung som professor i ångteknik vid Chal
mers, men fick av beredskapsskäl ej tillstånd att lämna befattningen vid CTY. Under 
sin Motalatid var han ledamot i stadsfullmäktige. 1946 sökte han sig tillbaka till Ljung
ströms Ångturbin AB. 

1950 övertalades Tor Ödman att efterträda Sven Ljungberg som chef för Marinför
valtningens torpedtekniska byrå och 1954 blev han chef för den sammanslagna tor
ped byrån. Han utnämndes 1952 till marindirektör l.gr och tillades kommendörs tjäns
teklass 1958. Han avgick med pension 1969. 

Tor Öd man blev chef för torpedbyrån i en tid, då de vapentekniska erfarenheterna 
från världskriget började bli kända, samtidigt som tekniska landvinningar gav ökade 
utvecklingsmöjligheter. Detta blev inledningen till en mycket betydelsefull utveckling 
av torpedvapnet: trådstyrningen som gav möjlighet till dataöverföring mellan vapen
bärare och torped, målsökaren som styrde in torpeden under målfångningsfasen, väte
peroxiden som ökade insatsavståndet flerfaldigt , samt de elektroniska eldledningsin
strumenten. Med sin visionära känsla för teknikens möjligheter och sitt goda omdöme 
var han den rätte att ta ansvar och leda utvecklingen åt rätt håll inom dessa områden. 
Särskilt stort ansvar tog han för genomförandet av väteperoxiddriften, där flera natio
ner trots lovande resultat lagt ned utvecklingen, då man inte lyckades lösa säkerhets
problemen. Utvecklingen inom dessa områden har lett till att Sverige idag är en av 
världens ledande torpednationer. 

Med sin kreativa förmåga har Tor Öd man tagit fram lösningar på många tekniska 
problem, även utanför torpedområdet Tillsammans med vännen och kollegan Knut 
Eweryd konstruerade han ett oljeeldningsaggregat som såldes på licens till Götaverken. 
De startade även tillverkning av elinstallationsrör, som såldes i stora mängder till bygg
nadsindustrin både inom och utom landet. Han hjälpte dåvarande kaptenen Johan G a-
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brie! Oxenstierna att konstruera manöverskiva m/Ox, som använts ombord av många 
sjöofficerare före de datoriserade stridsledningssystemens tid. Hans goda kunskaper 
och sunda omdöme gjorde att han utnyttjades som rådgivare i frågor även utanför det 
egna arbetsområdet. För oss yngre var han en god förebild och en generös mentor. 

Tor Ödman var mycket musikalisk och spelade en mängd instrument. Under ung
domsåren deltog han i en jazzorkester främst med saxofon och klarinett. För den mer 
seriösa musiken valde han cellon. Genom att med egna händer bygga en orgel gav han 
tillfredsställelse åt såväl musikaliteten, den konstruktiva förmågan som experiment
lusten. Tor Ödman var också en skicklig konstnär och var mycket intresserad av mat
lagning. Detta och hustruns engagemang i Sveriges Radio ledde till att Folke Olhagens 
programserie "Novisen vid spisen" spelades in i herrskapet Ödmans kök. Han var en 
tid aktiv i samfundet SHT och var sändaramatör med anropssignalen SM5BLU. 

Tor Ödman invaldes i Örlogsmannasällskapet 1953, i Krigsvetenskapsakademin 
1958 och i Ingenjörsvetenskapsakademin 1964. Han tilldelades 1962 kommendörs
tecknet av den norska S:t Olavsarden för sitt intresse och engagemang i det svensk -
norska samarbetet. 

Tor Ödman efterlämnar makan , med. och fil. hedersdoktorn Maj Ödman, f d radio
och TV-producent, samt barn från tidigare äktenskap. 

Av ledamoten Gunnar Tengstrand 

Carl Lindmark 

Ledamoten Carl Lindmark avled den 15 januari 1999. Han föddes i Tofteryd på nyårs
afton 1907. Hans föräldrar var förvaltaren Carl Gustaf Lindmark och dennes hustru 
Maria, född Lundeberg. 

Lindmark antogs vid sjökrigsskolan 1927 och utnämndes till fänrik 1931, under
löjtnant 1933, löjtnant 1935, kapten 1941, kommendörkapten av 2. graden 1950 och 
kommendörkapten av l. graden 1954. 

Lindmark kom att ägna större delen av sitt yrkesverksamma liv åt artilleritjänsten . 
Huvuddelen av hans sjötjänst i unga år var förlagd till pansarskeppen. Efter en sär
skild artillerikurs 1936-37 och KSHS högre artillerikurs 1939-41 tjänstgjorde Lind
mark som kontrollofficer vid Bofors 1941-42, som skjutbaneofficer i Karlskrona 1942-
45 , hos Jnspektören för sjöartilleriet 1946-47, vid Marinförvaltningen 1947-48 och dess 
kontrollkontor 1949-51 samt som sektionschef 1951-55. Därefter följde år som chef för 
artillerisektionen 1955-56 och för vapenavdelningen 1956-59 vid Karlskrona örlogs
varv samt slutligen som chef för vapenavdelningen vid Stockholms örlogsvarv från 
1959 fram till pensioneringen 1963. 

Parallellt härmed tjänstgjorde Lindmark också som lärare i artilleri vid Sjökrigs
skolan under åren 1946-54 och vid Kungl. sjökrigshögskolan 1946- 53. Han författade 
också tillsammans med hedersledamoten Bo Westin Lärobok i artilleri. Han kom ge
nom sin inspirerande undervisning med preciserade krav och noggranna betygssätt
ning att prägla insikten i artilleritjänsten hos åtskilliga årskurser sjöofficerare. 

l mitten på 1930-talet studerade Lindmark ryska under tre år. Han tilldelades 1935 
guldmedaljen för berömliga gärningar i femte storleken sedan han med risk för eget 
liv räddat en sjöman som fallit överbord. 
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Lindmark invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1953. Efter pensioneringen 
blev Carl Lindmark projektchef och rektor vid NIB:s (numera SIDA) fiskeriskola i 
Tunisien 1963 - 65 och därefter var han under flera år svensk vicekonsul i Bordeaux. 
Carl Lindmark efterlämnar makan Märtha , född Lilliestråle, samt barnen Margaretha, 
Märtha , Magnus, Marianne och Mal te med familjer. 

Av ledamoten Jan B ring 

Gösta Sundberg 

Kommendören Gösta Sundberg, Huddinge, avled den 24 februari, 71 år gammal. Han 
föddes i Norrköping, son till l. Kammarskrivare Ernst Jacob Sundberg och hans hus
tru Emmy Hildegard, född Ström, och efterlämnar makan Brita , född Lönegren , och 
barnen Göran och Ann med familjer. 

Gösta Sundberg växte upp i Norrköping, där han tog studenten. Efter en kortare 
sejour i handelsflottan påbörjade han studier i juridik vid Stockholms universitet. Un
der ungdomsåren blev han medlem i Sjövärnskåren och deltog i en utbildning, som 
ledde till att han blev värnpliktig officer med fänriks grad för tjänstgöring på flottans 
motortorpedbåtar. Intresset för sjön tog emellertid överhand och han sökte och an
togs för utbildning vid sjökrigsskolan och blev stamofficer 1954. 

Redan under sin tid vid Sjövärnskåren hade han kommit i kontakt med torpedvap
net, något som sedan kom att prägla hans sjökommenderingar. Via befattningar som 
fartygschef och divisionschef på motortorpedbåtarna och senare fartygschef på tor
pedbåten Astrea kröntes hans sjökommenderingar med det ansvarsfyllda chefskapet 
för 11. torpedbåtsdivisionen i Kustflottan l 975-77. Han kom också i tidig kontakt med 
is brytarverksamheten och var i omgångar fartygschef på bl a isbrytarna Oden, Njord 
och Atle samt tillika chef för isbrytarförbandet under åren 1973-75. 

Utöver sedvanliga utbildningar i flottan genomgick han 1964-66 Militärhögskolans 
stabskurs och hösten 1979 Försvarshögskolan. Gösta Sundberg var en respekterad le
dare och kunnig administratör, vilket via befattningar inom såväl stabs- som utbild
ningsverksamheten ledde till utnämningen till kommendör 1980 och det krävande 
chefskapet för Marinstabens personalavdelning under perioden 1980-86. Därefter och 
fram till pensioneringen 1988 var han chef för Marinens Officershögskola i Karlskro
na. Han var ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

Under några år efter pensioneringen arbetade han som fastighetsförvaltare och 
åtog sig också uppdrag för Överförmyndaren i sin hemkommun. 

Bakom Gösta Sundbergs ibland sträva attityd fanns en människa med stor integri
tet men samtidigt med empati och öppenhet för kontakter. Han var en uppskattad 
chef, särskilt angelägen att bistå underlydande som behövde stöd i olika avseenden 
och detta i en omfattning som gick långt utöver vad som formellt krävdes. Han var ef
tertänksam samt kunnig i sin profession -i alltifrån praktisk sjömanskap och sjöstrid
ens krav till stabstjänst och personalfrågor etc- och tvekade därför ej att säga sin me
ning i aktuella frågor även om han riskerade att framstå som kärv och obekväm. Den 
som kom Gösta Sundberg nära, fann i honom en trogen vän och kamrat med värme 
och en underfundig humor, ofta med en träffsäker underton. 

Av ledamoten Anders Forsberg 
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Gunnar Norström 

Kommendören Gunnar Norström föddes i Stockholm 1909 och avled den 5 april i 
Växjö. Hans närmaste är hustrun Anne Marie Yonna, född Melinder, barnen Birgitta 
och Göran med familjer samt systern Rut. 

Efter studentexamen vid Norra Real i Stockholm antogs Gunnar Norström till sjö
kadett vid Kungliga Sjökrigsskolan i Stockholm 1928. Tre år senare konstituerades han 
som en av de främsta i sin kurs till fänrik vid Kungliga Flottan. 

Efter sex års tjänst kom den allmänna kursen vid sjökrigshögskolan i Stockholm 
och om betygen vid denna kurs nådde en viss höjd fick man efter ett kortare uppehåll 
gå den högre kursen, som kunde vara stabs- eller förbindelsekurs eller rent tekniska 
vapenkurser som artilleri- , torped- eller minkurs. Han kom att som vapentjänst ägna 
sig åt torpedvapnet och att specialisera sig på förbindelsetjänst 

Efter fänrikstiden kommenderades han till skeppsgossekåren i Marstrand där han 
tjänstgjorde 1933-35. Han var särskilt lämpad för att ha hand om de unga skeppsgos
sarna, som ofta kom från landsbygdens enkla villkor till en relativt hård miljö . Som
martid innebar tjänst vid skeppsgossekåren, segling med de små fullriggarna Janamas 
och Najaden samt med den större af Chapman som Gunnar Norström seglade med 
som löjtnant på en resa till och från USA. 

Som Kustflottans förbindelseofficer ansvarade han för att den taktiska signalering
en, så viktig i krig, trimmades. Under tjänst i Marinstabens förbindelseavdelning var 
han tillika marinassistent vid Telegrafstyrelsen. Han avslutade sin marina sambands
tjänst som inspektör för marinens förbindelseväsen de. 

Hans sjökommenderingar började som chef på gamla vedettbåtar och fortsatte 
med moderna motortorpedbåtar. Han var fartygschef på jagare, sekond på kryssaren 
Gotland, divisionschef för en jagardivision och avslutade sin sjötid med att vara chef 
på HMS Älvsnabben med en vinterlångresa då fartyget bl a besökte Los Angeles. Där 
lyckades han förmå filmskådespelerskan Sophia Loren att komma till hans officiella 
mottagning ombord i San Pedro. 

Han placerades sedan som chef för centralplaneringen i Marinförvaltningen, den 
tidens stabsorgan för samordningen inom verket, en mycket viktig befattning, där han 
befordrades till kommendör 1962. 

År 1965 utnämndes han till chef för Sjömanskårens skolor i Karlskrona, den vikti
ga utbildningsanstalt som svarade för flottans stampersonal och där han förde ett 
mycket uppskattat befäl fram till pensioneringen 1969. 

Under tiden i Karlskrona svarade Gunnar Norström med sin familj mycket för 
flottans representation i örlogssta den. Han var även ledamot av Kungliga Örlogsman
nasällskapet 1969 erhöll han Sveriges orkesterföreningars riksförbunds förtjänstme
dalj i guld. 

Livet i flottan före, under och efter andra världskriget var krävande. Den nödvän
diga upprustningen från mitten av 1930-talet och under beredskapsåren krävde myck
et främst av officerarna. Gunnar Norström var en av dem. Han var en skicklig sjöoffi
cer. Han var korrekt och ansvarsmedveten och hade ett mycket gott omdöme. Han 
hade lätt att få kontakt med människor. Han hade stor omsorg om sin personal. 

Av hedersledamoten Åke Lindemalm 
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Curt Borgenstam 

Kommendör Curt Borgens tam, Lidingö, född i Kristine församling Falun, avled den 11 
april. Han blev 80 år. Hans närmaste är sonen Curt, psykolog, med familj samt systern 
Ingrid. 

Efter avlagd studentexamen i Saltsjöbaden 1937 påbörjade Curt Borgenstam stu
dier vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm och antogs 1939 som mariningenjörs
aspirant i marinen. Han utexaminerades 1942 som civilingenjör vid avdelningen för 
skeppsbyggnad och förordnades samtidigt som mariningenjör vid mariningen
jörkåren. Fram till 1946 tjänstgjorde Curt Borgenstam som ubåtsingenjör vid Kungl. 
Marinförvaltningens skeppsbyggnadsavdelning med kortare avbrott för tjänstgöring 
ombord i minsvepare, hjälpkryssare och torpedbåtar. 

1946 och under nästan 1 O år framåt innehade han befattningen som chef för tor
pedbåtssektionen vid Marinförvaltningens skeppsbyggnadsavdelning och blev från 
1949 tillika chef för motorsektionen vid maskin byrån. En tid , som under Curts ledning 
och med hans ideer, hans gedigna tekniska kunnande, engagemang och brinnande in
tresse för snabba farkoster kom att starkt prägla utvecklingen och uppbyggnaden av 
flottans motortorpedbåtsförband till "havets vinthundar" med avsevärt förbättrade 
sjöegenskaper och större driftsäkerhet. 1953 utnämndes han till marindirektör. 

1955-56 gick färden till Afrika, när han mönstrade som fartygsingenjör ombord i flot
tans långresefartyg, kryssaren Gotland. Vid hemkomsten tillträdde han som chef för rna
skinsektionen vid Stockholms örlogsvarv. 1957 var det tid att återvända till posten som 
motorsektionschef vid Kungl. Marinförvaltningen, där han sedan från 1958 och fram till 
1962 utsågs till chef för Projektbyråns projektsektion och engagerades i utveckling av nya 
fartygstyper för Marinen. Under denna tid hann han även med att under två års tjänstle
dighet vara verksam som teknisk direktör vid Daimler Benz samt konsult och motorkon
struktör hos Motoren Werke Mannheim och Construzione Revisione i Milano. 

Åren 1962-69 verkade Curt Borgenstam som sektionschef i Marinförvaltningen, 
först vid Fartygsplaneringens systemplanering och sedan vid Maskinbyråns materiel
sektion där en av de många stora och viktiga uppgifterna blev att leda studier, utveck
ling och anskaffning av gasturbinmaskinerier till torpedbåtar i Spica- och Norrkö
pingsklasserna. 1969 återgick Curt till ubåtstekniken och blev chef för Ubåtsbyråns 
projektsektion i Försvarets Materielverk där han kom att starkt engagera sig i ubåtssä
kerhet och hydradynamisk forskning avseende ubåtar liksom i utveckling och projek
tering av först ubåtar typ Näcken och sedan ubåtar typ Västergötland. 1974 ut
nämndes Curt Borgenstam till kommendör och överingenjör och tillträdde samtidigt 
posten som chef för Blektrobyrån i Försvarets materielverk där han verkade fram till 
sin pensionering 1984. 

Curts mångsidighet och stora kompetensbredd gjorde att han jämte sina ordinarie 
arbetsuppgifter också engagerades i ett stort antal utredningar, arbetsgrupper och 
projekt, som läroboksförfattare och inte minst som en mycket underhållande och pe
dagogisk lärare inom Marinen och också som speciallärare i bl a förbränn ingsmo
torteknik och krigsfartygskonstruktion vid Kungl. Tekniska Högskolan. Han var sedan 
1957 ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och också hedersledamot i Sveriges 
Yachtkonstruktörers Riksförbund. 
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Utanför tjänsten har han gjort sig känd som en ytterst eminent föredragshållare, 
konstnär och flitig marinteknisk skribent. En av hans stora hobbies var att samla gam
la högklassiga sportbilar och motorcyklar, som han skickligt renoverade och förevisa
de. Han ingick i styrelsen för Automobil Historiska Klubben , som han var med och 
grundade, och även ordförande i dess Bugattisektion. Hans marinhistoriska intresse 
och författarskap gjorde honom till en självskriven medlem i styrelserna för Wasamu
seet, Tekniska museet och Statens Sjöhistoriska museum. 

Curts djupa tekniska kunnande och skicklighet liksom hans breda intressesfär i 
kombination med en alltid utåtriktad, positiv läggning, förmåga att bjuda på sig själv 
och dela med sig av kunskap gjorde honom till en mycket uppskattad arbetskamrat 
och vän. Otaliga gånger har han vid olika sammankomster underhållit, roat och enga
gerat sina mariningenjörskamrater med föredrag, färgstarka kåserier och skönkling
ande vissång till eget gitarrackompanjemang. 

Av ledamoten Robert Nordqvist 

Gösta Lundgren 

Kommendör Gösta Lundgren, född i Karlskrona, avled den 29 april och blev 86 år. 
Hans närmaste är sonen Christer med barn och barnbarn. 

Gösta Lundgren utexaminerades 1937 som civilingenjör vid Chalmers Tekniska 
Högskolas avdelning för elektroteknik. Efter några år i civil tjänst anställdes han 1943 
som specialingenjör av 3:e graden vid mariningenjörkåren och började sin tjänstgö
ring vid Kungl. Marinförvaltningens elektrafartygsbyrå där han engagerades i utveck
ling och anskaffning av strålkastarmateriel till flottan. Under 1950 tjänstgjorde han 
som elektroingenjör ombord i kryssaren Tre Kronor och var tillika elektroingenjör i 
Kustflottans stab för att därefter återvända till Marinförvaltningens elektrofartygsby
rå. 

Han utnämndes 1953 till marindirektör av 2:a graden och tillträdde 1954 som chef 
för elektrabyråns materielsektion. I slutet av 1955 flyttade Gösta Lundgren till Karls
krona där han fram till1960 verkade som chef för elektrasektionen vid örlogsvarvet. 
En tid präglad av huvudsakligen underhållsarbeten samt ett stort antal generalöversy
ner och ombyggnader av flottans fartyg. 

1960 utnämndes han till marindirektör av l:a graden och kommenderades till 
tjänstgöring under inspektören för marinens skeppstekniska tjänst, där han utöver 
den normala inspektionsverksamheten engagerades bl a i utbildningsfrågor, organisa
tionsutredningar, utarbetande av mobiliseringsinstruktioner samt också i olika arbets
grupper för att medverka i och följa pågående utvecklingsarbete med bränsleceller. 
1962 var det åter tid för tjänstgöring i Kungl. Marinförvaltningen där han fick ansvaret 
som chef för Elektrabyråns anläggningssektion. 

1965 utsågs han till chef för Elektrabyrån och utnämndes året därpå till kommen
dör. Som person var Gösta Lundgren en stor perfektionist ner i minsta detalj som vär
nade varmt för säkerhet, kvalitet och utförlig dokumentation i alla de lösningar som 
togs fram. Under hans ledning bedrevs en framgångsrik utveckling av tyristorstyrda 
ubå tsmaskinerier. 
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Gösta Lundgren kvarstod i befattningen som elektrabyråchef fram till sin pensio
nering 1974 och var sedan ] 959 ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

Av ledamoten Robert Nordqvist 

BoÅsgård 

Kommendör Bo Åsgård, Lidingö, som avled den l maj, var född i Kopparbergs för
samling, Falun och blev 77 år. Hans närmaste är hustrun Gun, sönerna Ulf och Lasse 
med familjer samt en bror och syster. 

Efter studentexamen 1940 vid Högre Allmänna Läroverket Södermalm i Stock
holm antogs Bo Åsgård 1941 som mariningenjörsaspirant i mariningenjörkåren. Han 
utexaminerades 1947 som civilingenjör inom avdelningen för skeppsbyggnad vid 
Kungl. Tekniska Högskolan och förordnades samtidigt som mariningenjör och blev 
sedan Marinen trogen under hela sin yrkesverksamma karriär. 

Bo Åsgård började sin bana som biträdande ubåtsingenjör vid Stockholms örlogs
varv och fortsatte sedan fram till 1954 ubåtstjänstgöring ombord, som bl a divisions-, 
flottilj- och avdelningsingenjör vid Marinens olika ubåtsförband. Han utbildade sig till 
dykare och verkade under flera år tillika som dy karöverledare med ansvar för dykeri
verksamheten i flottan och engagerades regelbundet som en skicklig instruktör och 
lärare i ubåts- och dykeriteknik vid Marinens olika skolor. 

1954 återgick Bo Åsgård till Stockholms örlogsvarv där han verkade som ubåtsin
genjör fram till 1958, då han flyttade till Karlskrona för att ta över ansvaret som chef 
för maskinsektionen vid örlogsvarvet där. Han utnämndes 1959 till marindirektör och 
1962 gick flyttlasset vidare till västkusten när han utsågs till chef för Fartygsavdelning
en vid örlogsvarvet i Göteborg. 1964 återvände han till Stockholm och tillträdde som 
sektionschef vid Kungl. Marinförvaltningens skeppsbyggnadsavdelning, först vid Ull

derhållsplaneringen och sedan vid allmänplaneringen. 
1968 utsågs han, inom det då nyorganiserade Försvarets materielverk, till chef för 

Fartygsplaneringen, med ansvar för organisation, utveckling och planering av över
syns- och underhållsverksamheten för Marinens fartyg och båtar. En tid då Bo:s 
skeppstekniska kompetens med både djup och bredd, hans mångåriga erfarenhet 
från fältet i kombination med sinne för väsentligheter och en utomordentlig, ad
ministrativ förmåga kom väl till pass för att leda framtagning och uppbyggnad av 
nya underhållssystem och översynsrutiner, anpassade till den nya lätta flottan. Hans 
stora kunnande i marintekniska frågor gjorde också att han ständigt engagerades för 
att delta i eller leda stora tunga utredningar och arbetsgrupper avseende utveckling 
av bl a fartygsunderhåll, materielanskaffning, reservmaterielförsörjning, organisa
tions- och bemanningsfrågor. Han kvarstod i denna befattning fram till sin pensione
ring 1984. 

Bo Åsgård utnämndes 1970 till kommendör och var sedan 1971ledamot av Kungl. 
Örlogsmannasällskapet. Han värnade varmt om det marina arvet och var också under 
flera år ledamot och ordförande i Marinens museikommitte. 

Bo Åsgård hade en positiv, utåtriktad och lättillgänglig läggning med en god por
tion humor, vilket gjorde honom till en varmt uppskattad chef, medarbetare och ar-
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betskamrat Utanför tjänsten var han en hängiven bridgespelare och under många år 
president i Marinens bridgeklubb. 

Av ledamoten Robert Nordqvist 

Sigvard Samzelius 

Sigvard Samzelius avled den 2 maj. Han föddes 1910 i Stockholm och var son till ma
rindirektören Sigge Samzelius och hans maka Hildur, född Grönstedt. Närmast sör
jande är livskamraten Elsa Varenius, barndomsvän till makan Märta, född Leijonhuf
vud, död 1968, och barnen Per och Ann (Kicki). 

Han tog studenten i Östra Real 1929 och utexaminerades som civilingenjör i 
skeppsbyggnadskonst från KTH 1934. Efter examen hade han tjänster vid Göta
verken och vid engelska skeppsvarv. År 1936 blev han mariningenjör samt tjänst
gjorde vid örlogsvarv och på ubåtar i flottan. Vid Kungl. Marinförvaltningen 1938-
46 arbetade han främst med motortorpedbåtar och hade därunder tidvis sjötjänst i 
jagare. Under finska villterkriget biträdde han finska marinen med torpedbåtskun
skap. 

I Marinförvaltningen, sedermera Försvarets Materielverk, var han chef för ubåts
byrån 1946-69. Under denna, den längsta tid någon varit ubåtsbyråchef, modernisera
des alla 21 ubåtar som byggts under krigsåren samt ny byggdes 6 ubåtar av typ Hajen, 6 
ubåtar av typ Draken och 5 ubåtar av typ Sjöormen. Våra ubåtar gick därmed igenom 
en förvandling från dykbåtar med begränsad uthållighet i uläge till ubåtar med allt 
större förmåga att verka osedda och ohörda. Under Sigvard Samzelius ledning togs vi
dare flera viktiga steg i riktning mot den "rena" ubåten, oberoende av direkt tillgång 
tillluftens syre. 

. Till ubåtsbyråns uppgifter hörde även dykerimaterielutveckling och bärgningsled
nmg. 

En uppgift utanför den normala karriären var att 1941 tillsammans med Holger 
Graffman, Henning Hammargren och J G Oxenstierna köpa och iordningställa fyra 
italienska jagare jämte ett antal motortorpedbåtar samt torpeder. 

Han blev ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 1949. 
När han 1962 skulle få kommendörs tjänsteställning avstod han och utövade hellre 

det fortsatta byråchefskapet som civil överingenjör. 
Sigvard SanlZelius var en noggrann och uppslagsrik ämbetsman, som tidigt vann 

och under hela tjänstgöringstiden behöll sina chefers, marinchefens och försvarsdepar
tementets förtroende. Han var strängt ekonomisk med resurser och personal. Hellre 
än att anställa en medarbetare med tveksamma meriter lät han en tjänst stå obeman
nad tills det fanns tillgång till fullt kvalificerad aspirant. U n der sin byråchefstid kunde 
han med tillfredsställelse notera att begärda anslag till ubåtsutveckling och nyanskaff
ning alltid bifölls. 

Sigvard SanlZelius var en bra chef, mån om sina allt flera medarbetare både i för
valtningen och i industrin . Hans värme och humor engagerade. Han var aldrig rädd 
att ta nya, oprövade grepp -en värdefull egenskap i en tid av snabb teknisk utveck
ling. 

Av ledamoten Olle Härlin 
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Olle Cederlöf 

F. d. styresmannen för Armemuseum, Olle Cederlöf, avled den 27 augusti 1999 i Karls
krona . Han var född i Jönköping den 26 februari 1918. Närmast anhöriga är sonen Ulf, 
museiintendent, och dottern Cecilia med familjer. 

Efter studentexamen i Lund genomgick Cederlöf flygutbildning på Ljungbyhed 
och avlade reservofficersexamen vid Flygvapnet, där han sedan tjänstgjorde under 
större delen av andra världskriget. Därefter lät han utbilda sig till trafikledare och 
tjänstgjorde på Bulltofta flygplats. Parallellt härmed studerade han vid Lunds univer
sitet, först juridik, för att sedan övergå främst till konsthistoria. 1955 avlade han filoso
fie licentiatexamen i sistnämnda ämne med en avhandling som beskrev karolinskt ba
taljmåleri. 

Cederlöf anställdes sedan som intendent vid Malmö museum. År 1964 tillträdde 
han befattningen som intendent och chef för Marinmuseum i Karlskrona. Vid anställ
ningsintervjun, som leddes av Befälhavande amiralen, tillfrågades han (enligt egen ut
sago) om sina kunskaper beträffande fartyg. "Om dem kan jag endast litet", svarade 
han , men tillade, "fartygen är ju bara bärare av vapnen, och om vapen kan jag desto 
mer". Han hade redan 1961 utkommit med den sakkunnigt skrivna boken Historiens 
plogbilar, Vapenhistorisk handbok. Cederlöf kom naturligtvis som vapenexpert och 
konsthistoriker att ägna mycket arbete åt att analysera och utställa Marinmuseets va
pen- och övriga föremålssamlingar. 

Han kom även att ägna stort intresse åt örlogsstadens unika historia. I Marinmusei 
Vänners årsböcker publicerade han uppsatser som Modellsalshusets frontonemblem, 
Fyrlans och Skottbalk- kulsprutevapnens föregångare, Johan Törnströms galjonsbil
der, F. H. af Chapman och göticismen, Gubben Rosenbom-en kultur- och dräkthisto
risk undersökning, Godnatt - Godmorgon - en kartografisk undersökning kring två 
Karlskronanamn, En sjömilitär observationsrapport från USA år 1821 och Svenska 
flottans beväpning 1523-ca 1900. Han analyserade flera av Sjöofficerssällskapets och 
Örlogsmannasällskapets målningar i Karlskrona och skrev bl a Ett politiskt brännbart 
sjöofficersporträtt - Studier kring Psilander-porträttet. 

Cederlöf blev 1969 utnämnd till styresman för Armemuseum, i vilken befattning 
han kvarstod till1980. Under sin tid vid Armemuseum och därefter publicerade han i 
Armemusei årsböcker ett 20-tal uppsatser eller rättare sagt vetenskapliga avhandling
ar inom ämnen som artilleri, blanka vapen, eldhandvapen och fortifikation. Cederlöf 
var specialist på både blank- och eldhandvapen, vilket får betraktas som ovanligt. Ofta 
hade skrifterna anknytning till gamla eller nya föremål i museets samlingar. Den va
penhistoriska avdelningen på Armemuseum hade ett högt anseende och han får vid 
denna tid betraktas som landets främste vapenhistoriker. Cederlöf publicerade sig 
också i andra böcker och tidskrifter. Hans sista tryckta uppsats bar titeln Gryta ma
jorsboställe, en kulturhistorisk studie, vilken ingick i Upplands fornminnesförenings 
årsbok 1991. 

Olle Cederlöf invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1975 som korresponderan
de ledamot och i Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1973. 

Av korresponderande ledamoten Nils Abrahamson 
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Ledamoten 
CARL FAGERGREN 

Kommendörkapten Carl Fagergren, som är mariningenjör, 
är sektionschefinom ytstridsfartygsbyrån vid Försvarets 
materielverks fartygsavdelning 

Teknikutvecklingen och våra framtida ytstridsfartyg 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 29 apri/1999 

Dagens teknikutveckling går i en rasande takt. Den största och otvivelaktigt mest 
uppmärksammade revolutionen de senaste åren har skett inom dator- och informa
tionsteknologins område. Stora steg har dock även tagits inom andra för Marinen 
intressanta områden såsom materia/teknik, smyg teknik, skrovutformning och fram
drivning. Jag har här valt att belysa några av de för oss mest intressanta teknikområ
dena idag och de närmaste l 0-15 åren. 

Sverige ligger i dag långt fram inom flera 
av dessa områden, inom några är vi världs
ledande, vilket bl.a. resulterat att vi nu är 
på väg att ta fram ett fartyg som saknar 
motstycke i världen - Korvett typ Visby. 

I min framställning har jag valt ut 
några områden där jag tror det finns en 
stor potential för fortsatt utveckling, nå
got som kommer att medföra en ny och 
svårare hotbild och därmed högre krav 
på framtidens stridsfartyg. Utvecklingen 
öppnar dock även nya möjligheter vilka 
vi bör och skall utnyttja för att öka slag
kraften på våra framtida fartyg och för 
att behålla det försprång vi har i dag. 

Nya material revolutionerar 
skeppsbyggnadskonsten 
Hydrornekunik - flerskrovsteknik på 
frammarsch 
Under 1970- och 80-talen studerades på 
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olika håll i världen ett flertal mer eller min
dre nya och revolutionerande skrovkon
cept Av dessa har Marinen och FMV när
mare studerat framför allt katamaran- och 
sidokölsvävarkonceptet (SES). Bl.a. bygg
des försöksfartyget HMS Smyge som en 
SES, för att ge svar på för vilka applikatio
ner denna skrovtyp passar bäst till. I Stor
britann.ien har man på senare år intresserat 
sig mycket för trimaran principen. 

På den civila marknaden har en stor 
utveckling ägt rum, framför allt inom fär
jetrafiken, med allt snabbare stora bil
och passagerarfärjor. Katamarankoncep
tet är troligen det som fått störst genom
slag de senaste åren och olika typer av 
katamaraner finns nu i stort antal runt 
om i världen. Nyutveckling av stora snab
ba enkelskrov pågår dessutom. Ett aktu
ellt exempel är den nya Gotlandsfärjan 

Bild l. "Future Escort " - engelsmännens kommande fregatt- kan bli en trimaran. 

som med en längd av 112m och en fart av 
35 knop skrovmässigt närmast kan jäm
föras med en jagare. Konceptet har också 
stora likheter med Visbykorvettens, som 
i sin tur är resultatet av flera års utveck
ling inom området. 

För våra framtida fartyg kommer allt 
högre krav att ställas på en god arbets
miljö, inte minst om vi tänker oss att far
tygen skall ge sig ut på större farvatten 
och ligga ute en längre tid . Den enklaste 
vägen att uppnå goda sjöegenskaper är 
att göra fartyget stort, men med de be
gränsade medel som troligen kommer att 
stå till buds i framtiden, har vi knappast 
råd att göra fartygen hur stora som helst. 
Därför måste vi även undersöka andra 
lösningar. Här måste givetvis utveckling
en på den civila sidan följas noga och ut
värderas. Egen utveckling är dock ett 
måste för att finna bra lösningar på våra 
specifika behov. De skrovtyper jag anser 
mest värda att titta närmare på för fram
tida applikationer är just de tidigare 
nämnda katamaran- och trimarankon
cepten. SES-tekniken bör vi inte heller 

släppa- även om Visby inte blev en SES, 
så visade proverna med Smyge att tekni
ken har stora fördelar för vissa applika
tioner. 

Andra sätt att förbättra sjöegenska
perna på ett fartyg är att förse det med 
olika typer av bihang, såsom fenor och 
trimplan, eller andra rörelsedämpande 
system. Ä ven här har utvecklingen gått 
framåt de senaste åren . De flesta civila 
färjor levereras idag med någon form av 
aktivt rullningsdämpande system. I Mari
nen är vi på väg att prova en installation 
med aktiva fenor på korvett typ Göte
borg. På Visby kommer att finnas fasta 
fenor, slingerkölar, trimplan eller s.k. in
terceptorer, samt en högt placerad trim
tank för att minska rullningen i olika sjö
tillstånd. En interceptor är en fast eller 
rörlig "list" som placeras i akterspegelns 
förlängning i djupled och ger ungefär 
samma effekt som ett trim plan. Fördelen 
är att den är väsentligt mindre, lättare 
och billigare och (om den är rörlig) krä
ver mindre effekt. Ä ven på detta område 
finns en potential för vidareutveckling 
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mot effektivare system , något som vi gi
vetvis bör fö lja upp och driva vidare mot 
våra specifika krav. En satsning inom 
denna teknik, liksom inom det tidigare 
nämnda området skrovutformning, bor
de kunna resultera i fartyg med märkbart 
förbättrade sjöegenskaper jämfört med 
dagens. 

skrovmaterial 

När det gäller alternativa skrovmaterial 
har Marinen legat på teknikens framkant 
ända sedan 1970-talet. Minsveparen Vik
sten var startskottet på en målmedveten 
och långsiktig utveckling av plast- och 
komposittekniken, vilken letts av FMV. 
Efter Viksten har vi gått vidare med min
röjfartyg av typ Landsort, försöksfarty
get Smyge, stridsbåt 90E, minsvepare typ 
Styrsö och nu senast Visby och resultaten 
är inget annat än revolutionerande. Visby 
byggs som det första fartyget i världen i 
denna storlek, i kolfibersandwich . Förde
larna med detta material är många; det är 
framför allt mycket lätt och starkt, det är 
omagnetiskt, samtidigt som det har övri
ga nödvändiga signaturegenskaper. Kol
fibern i sig är visserligen förhållandevis 
dyr, men tack vare styrkan i materialet 
kan man minska dimensionerna samti
digt som materialåtgången blir mindre 
och man får produktionsmässiga fördelar 
i form av minskad tidsåtgång, vilket inne
bär att i slutänden är skillnaden i pris li
ten i förhållande till andra mer konven
tionella material. Ytterligare en stor för
del, jämfört med stål, trä, eller alumini
um, är de mycket låga underhållskost
naderna. 

Den väsentligt minskade vikten på
verkar i hög grad fartygets utformning i 
positiv bemärkelse. Ett kolfiberskrov vä
ger ca 60-70% av vad ett stålskrov av 
samma storlek gör. Detta får i sin tur till 
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följd att övriga delar av fartyget kan gö
ras mindre och lättare- man hanmar i en 
positiv spiral, som leder till att fullt ut
nyttjat, kan fartygets totalvikt minskas 
med mellan 25 och 45% , vilket i sin tur 
gör fartyget mindre och billigare. Alter
nativt kan man utnyttja viktbesparingen 
och spendera den intjänade vikten på an 
nat väsentligt t.ex. ökad redundans i kri
tiska system, mer vapen, bullerdämpning 
o.s.v. Visby skulle, med sina krav på 
mångsidighet och låga signaturer över 
huvud taget inte kunna realiseras med 
mer traditionell teknik. 

Parallellt med de nya materialen har 
såväl nya beräkningsmetoder, som ny 
produktionsteknik utvecklats, något som 
varit en förutsättning för att kunna nyttja 
materialet till dess fulla prestanda. Om
fattande resurser har också lagts ner på 
att definiera de dimensionerande laster
na på skrovet, vilket lett till en ökad kun
skap inom detta område och därmed 
större möjligheter till rätt optimeringar i 
framtiden. 

Inom ovan nämnda områden är vi nu 
mitt i en snabb utveckling, där Visby re
presenterar vad vi kan uppnå i dagslä
get. Jag bedömer att vi ligger flera år 
före omvärlden på detta område och att 
vi har goda förutsättningar att behålla 
detta försprång. För att kunna göra det 
krävs dock att FMV får fortsätta den 
målmedvetna och framsynta satsning 
som gjorts de senaste åren. Här måste 
satsas på en vidareutveckling, för att vi 
ännu bättre än idag skall lära oss att ut
nyttja materialet till dess fulla kapacitet. 
Några områden med hög utvecklingspo
tential är: 
• Metoder för att rätt prediktera di

mensionerande laster 
• Möjlighet att integrera flera funktio

ner i ett material (ex: brandskydd, 

splitterskydd, olika signaturegenska
per, mm) 

• Vidareutveckling av programvara för 
dimensionering av skrovstruktur 

• Vidareutveckling av produktionsme
toder 

Sjösäkerhet och skydd 

Visby innebär nya problemställningar 
inom området sjösäkerhet. Kraven på 
låg radarsignatur har resulterat i e tt helt 
täckt fartyg, vilket har framtvingat nya 
lösningar när det t.ex. gäl ler utrymning, 
ombordtagning av nödställda och 
brandskydd. Ä ven skrovmaterialet krä
ver nya hänsynstaganden vad gäller 
brandskyddet. Här har en utveckling 
skett, bl.a. på ventilationssidan , där far
tyget delats upp i ett stort antal brand
och rökzoner. Dessa i kombination med 
rök- och värmedetektorer, automatiska 
spjäll i ventilationssystemet, automat
stängande dörrar, samt ett integrerat 
brandlarm, gör att möjligheterna till 
spridning av såväl rök som brand be
gränsas avsevärt. 

Inom detta liksom många andra om
råden , utnyttj as informationstekniken i 
allt högre grad, vilket ger bättre möjlig
heter till övervakning och kontroll av oli
ka skeppstekniska system. Genom en tä
tare integration av de tidigare separata 
delsystemen ombord kan en allt högre 
grad av automatisering uppnås. Ä ven ut
omlands har man intresserat sig för detta. 
Amerikanska marinen t.ex. tittar på ett 
högt automatiserat skyddskoncept för 
att, bl.a. med hjälp av detta få ned besätt
ningsstorleken väsentligt. Här finns fort
farande en stor potential för framsteg, 
vilket i förlängningen innebär allt stryk
tåligare fartyg och/eller att man klarar 
fartygets skydd med en mindre personal
styrka. 

Smartare ledningssystem 
ställer nya krav på framtidens 
besättningar 
Ledningssystem, sensorer, samband 

Utvecklingen på den civila marknaden 
inom dator- och informationsteknologins 
område har också kommit de militära til
lämpningarna till del. Ä ven detta är ett 
område där Sverige ligger lång fram. De 
nya integrerade ledningssystemen SE
SYM på Göteborgsklassen och SESUB 
på ubåtarna är världsledande i sitt slag. 
Med CETRIS på Visby tas ännu ett steg i 
utvecklingen, genom att utnyttja farty
gets samtliga egna sensorer såväl som in
formation utifrån skapas en för alla ope
ratörer gemensam lägesbild både på, 
över och under vattenytan. I systemet in
går bl.a. ett helautomatiskt luftförsvar, 
ett integrerat navigationssystem och eld
ledningar till de olika vapensystemen. 
Detta kombinerat med generellt upp
byggda operatörsplatser gör att fartygets 
sensorer och vapen kan utnyttjas opti
malt i olika taktiska situationer, samti
digt som personalbehovet minimeras. 
Genom att i högre grad utnyttj a kom
mersiellt tillgänglig teknik (COTS) kan 
också såväl kostnader, som vikt och vo
lym på systemen hållas nere. Här finns 
dock risker att ta hänsyn till, inte minst 
inom områdena underhåll och systemsä
kerhet 

Allteftersom komplexiteten i syste
men och informationsmängden ökar 
kommer större krav att ställas på besätt
ningens kompetens, men också på led
ningssystemen. På detta område finns 
mycket kvar att göra för att få fram mer 
användarvänliga system. En nyckel till 
det kan vara att se till att endast nödvän
dig information kommer beslutsfattare 
till del. Här befinner vi oss mitt i en 
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mycket snabb utveckling, som rätt ut
nyttjad bör kunna ge stora vinster. Ut
veck lingen borde rimligen gå mot en a ll t 
högre grad av automatisering, där opera
törens roll övergår mer och mer till be
slutsfattande på en högre nivå och där 
systemet tar en större del av informa
tionsbehandling och genomförande av 
olika insatser. Ett antal i dag nödvändiga 
operatörsroller torde också kunna kom
ma att utgå. Exempel på sådana är Sona
roperatörer, SLI-operatör/motsv, Radar
varnaroperatör och SIS-operatör. Oav
sett hur långt utvecklingen når, kommer 
detta att i hög grad påverka storleken på 
och sammansättningen av framtidens be
sättningar. Ett (utrerat) framtidsscenario 
skulle kunna vara att "operatörsdelen" 
av besättningen på ett mångfunktionsfar
tyg motsvarande Visby endast består av: 
FC, S, samt för varje vakt: Man O, SLO, en 
Undervattensstridsofficer, en Yt- och 
Luftstridsofficer samt eventuellt en Sam
bandsofficer. 

Att ha en stor besättning är ju inget 
självändamål. Enligt min mening skall 
man välja den bästa och billigaste avväg
ningen mellan människa och teknik, en 
avvägning som inte görs idag. Jag har 
roat mig med följande räkneexempel: 

Enbart utbildingskostnaden för en 
kapten är idag ca 2 Mkr. "Driftskostna
den" per år för lön , sociala avgifter, sjö
förmåner, mm. ligger på över l Mkr. Vi 
antar nu att vi lyckas utveckla t.ex. sonar
systemet på Visby så att vi spar in en ope
ratörsplats, som normalt bemannas av en 
officer (motsvarande kaptens nivå) på 
varje vakt och vi antar därefter att det 
innebär att vi kan minska besättningen 
med 2 befäl tack vare detta. Vidare gör vi 
följande ansatser: 
* Fartygens livslängd är 24 år 
* Fartygen är fyra till antalet 
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* Under fartygens livslängd behöver vi 
utbilda 2 kaptener/fartyg vart tredje 
år 

* Dagens penningvärde och löner är 
konstanta under fartygens livslängd 
Den sammanlagda kostnaden för 

dessa kaptener under fartygens livslängd 
blir då: 2x8x4x2 (utbildning) + 2x4x25xl 
(löner, mm.) = 328 Mkr! En kostnad av 
samma storleksordning som det kom
pletta sonarsystemet på Visby (4 st)! Ut
över detta tillkommer sen också vinster i 
form av minskad vikt och minskat utrym
mesbehov i fartyget , vilket i förlängning
en bör ge ett mindre och billigare fartyg. 
Nu är denna beräkning starkt förenklad 
och ett flertal faktorer av betydelse har 
inte behandlats, men budskapet blir ändå 
att detta är någonting vi bör titta närma
re på inför framtida projekt. 

Informationskrigföring är ett område 
som kommit att aktualiseras alltmer den 
senaste tiden. Syftet är att skaffa sig ett 
informationsöverläge, genom att - bl.a . 
med hjälp av överlägsen teknik - se till 
att veta så mycket som möjligt om en 
motståndare, samtidigt som man förhin
drar att han får rätt information. Utnytt
jande av den nya tekniken på sensor- och 
ledningssystemsidan i kombination med 
smygteknik kommer att ge nya förutsätt
ningar för detta och även påverka ut
formningen av våra framtida fartyg. Ock
så på detta område kommer att ställas 
nya krav på bl.a: 
• Sensorer: Utveckling av passiva sen

sorer (t. ex. ir-spaningsutrustning) , sig
naturanpassning, högre upplösning, 
högre känslighet/större räckvidd, och 
större kapacitet på signalspaningsut
rustning. 

• Sambandssystem: Smygtekniken stäl
ler krav på olika former av "smyg
samband", t.ex. riktad sändning, kort-

Bild 2. UA V - ett framtida nödvändigt komplement? 

hållslänkar för kommunikation med 
enheter i närområdet, mm. 

• Ledningssystem: Högre krav på att 
behandla och agera på information 
inhämtad från passiva sensorer och 
extern information, liksom större för
måga att samverka med andra enhe
ter inom försvaret. 
Ett koncept som är helt i linje med 

ovanstående behov är UAV-tekniken 
(Unmanned Aerial Vehicle). Här följer 
FMV noga vad som händer internatio
nellt, samtidigt som egen utveckling be
drivs, här handlar det om ett armesystem 

som nu är under anskaffning. Ett samar
bete har också inletts med Tyskland, där 
man studerar ett system för de nya fre
gatterna. Informationsutbytet sker i det
ta fall inom ramen för det NATO-samar
bete som inletts, där FMV representerar 
Sverige som partnerland i ett flertal ar
betsgrupper. Den möjlighet som framför 
allt borde utnyttjas på våra framtida far
tyg är att använda UA V: er som fjärrstyr
da (gärna passiva) sensorer, direkt kopp
lade tillledningssystemet Detta skulle ge 
helt nya möjligheter till (i framtiden kan
ske nödvändig) informationsin hämtning, 
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t.ex målinmätning för sjömålsrobotar. 
Det ligger också helt i linje med smygtek
niken, eftersom man får större möjlighe
ter till att undvika aktiv sändning från 
själva fartyget och därmed öka risken att 
röja sig. Med tekniken följer dock en rad 
tekniska problem som måste lösas, t.ex. 
hantering och säkerhetsaspekter vid start 
och landning, styrnings- och kommuni
kationsprinciper, m.m. 

Vapensystemen går mot 
flexibilitet och integration 
Integration 
För 20 år sedan var stridsfartygens va
pensystem mer eller mindre fristående 
delsystem med egen eldledning/motsv. 
och den enda kopplingen mellan sam
bandssystem, spaningssystem och even
tuella ledningssystem var operatörerna 
själva. De senaste åren har utvecklingen 
gått mot såväl integration som ökad flex
ibilitet hos de olika delsystemen. 

Integration på så sätt att eldledning
arna kopplats ihop med eller blivit en del 
av ledningssystemet, vilket t.ex. medfört 
att en AO (på Visby VapO) på sin arbets
plats i SLC kontrollerar sitt vapensystem 
samtidigt som han har direkt tillgång till 
nödvändig yt- och luftlägesinfonnation, 
på samma plats och i (delvis, se nedan) 
samma arbetsmiljö. Dessutom exakt 
samma information som de övriga i SLC 
har, en information som är byggd på så
väl extern information som intern sådan 
från fartygets samtliga tillgängliga egna 
sensorer över och under vattnet. På detta 
område har vi inom Marinen, med FMV 
som drivkraft nått längst i världen och 
fördelarna med denna princip är många. 
Förutom uppenbara taktiska, samord
nings- och säkerhetsmässiga vinster finns 
-minst lika betydelsefullt- kostnadsmäs-
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siga fördelar i och med att man slipper 
dubblera utrustning ombord, t.ex. senso
rer och operatörskonsoller, vilket förut
om ökade kostnader för själva delsyste
men även driver upp priset på fartyget , 
eftersom det blir större. 

Det finns dock fortfarande mycket att 
göra , b La. när det gäller gränsytor mellan 
vapen- och ledningssystem. Dessa tende
rar fortfarande att bli skräddarsydda lös
ningar för varje enskilt delsystem och 
även för varje leverantör av samma typ 
av system, något som också i många fall 
medför att operatörsgränssnitten inte 
blir så ensade som kanske skulle vara 
önskvärt. Detta medför inte bara höga 
utvecklingskostnader, utan kan även 
innebära hinder vid uppgradering av de 
olika systemen. För att komma åt detta 
vore det önskvärt att en framtida utveck
ling går mot: 
• En renodling av gränsytorna 
• standardisering och som en följd av 

detta troligen även en 
• Förenkling 

Lätt att säga, men inte lika lätt att rea
lisera. Det här är troligen ingenting som 
försvarsindustrin enskilt har intresse av. 
Ett skäl till detta är konkurrensfaktorn 
medan ett annat är att det saknas en in
stans för sådan samordning. Utveckling 
är inte heller gratis. Här krävs ett initiativ 
från kunden, d.v.s. Försvarsmakten att, i 
samarbete med andra aktuella länder, 
skapa ensade krav på gränsytor och 
funktionalitet. Något som säkert inte 
kommer att bli gratis, men som på sikt 
kan spara stora pengar. 

Flexibilitet 
Den sista tiden har en , inte minst i skepps
hyggarögon intressant utveckling skett på 
vissa håll inom vapenteknikens område. 
Det jag syftar på, är trenden att slå ihop 

ALECTO MMW Systen1 

•ASW -
•TCM 

Bild 3. Vapensystemen blir allt flexiblare. 

vissa vapensystem alternativt ge ett sys
tem fler uppgifter. Ett exempel är den ut
veckling av förprogrammerbar ammuni
tion, som FMV och Bofors tillsammans 
bedriver, vilken kommer att medge att en 
och samma artilleripjäs kommer att kun
na användas mot såväl mark-, sjö- som 
luftmåL Ett annat, ännu i studiefasen , är 
ALECTO (FMV/Saab Dynamics), en 
pjäs varifrån man kan skjuta både antiu
båtsraketer, torpedmotmedel och olika 
typer av telemotmedeL Båda dessa system 
kommer att finnas på Visby. Ä ven utom
lands finns tecken på en liknande utveck
ling. Raytheon har t.ex. utvecklat ett ställ, 
som passar för olika typer av vertikalstar
tande robotar för såväl luftförsvar som 
sjömåls bekämpning. 

•ECM 

Vinsterna med denna utökade flexibi
litet är flera; förutom färre vapensystem 
ombord och förenklade installationer 
uppnås även taktiska och operativa för
delar. En fartygschef eller en strids
gruppchef kommer i framtiden att ha en 
större frihet att utnyttja fartygen för oli
ka typer av uppgifter, det blir mer en frå
ga om att välja rätt mängd och typ av am
munition. En vidareutveckling på detta 
område kommer att kunna ge ytterligare 
fördelar. Utvecklingsinsatser krävs dock 
inom vissa problemområden redan med i 
dag aktuella system. Gränsyteproblema
tiken har redan nämnts ovan och med ut
ökad flexibilitet eller sammanslagning av 
vapensystem uppstår nya utmaningar när 
det gäller att ensa eldledningar och 
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gränsytor på det principiella planet. 

slagkraft och räckvidd 
Förutom ovan nämnda trender fortsätter 
den sedan tidernas begynnelse kontinu
erliga utvecklingen mot större slagkraft 
och längre räckvidd. Nya typer av driv
medel och utvecklingen på sprängämnes
området ger möjlighet till allt slagkraftig
are vapensystem, utan att vapnen därför 
blir större eller tyngre. Alternativt kan 
dimensioner och vikt reduceras, utan att 
man behöver ge avkall på prestanda. 
Detta har en stor betydelse för utform
ningen av ett stridsfartyg, där en liten re
duktion av volym eller vikt på nyttoJa
sten normalt innebär en totalt sett flerfal
digt större besparing. 

Ökade prestanda på vapensystemen 
är dock till ringa nytta om man inte vet 
var målet är. Den större räckvidden på 
framförallt robotsystemen medför även 
att högre krav ställs på målinformatio
nen, eftersom insats sker på allt större 
avstånd. Detta innebär i sin tur att kra
ven på upplösning och känslighet hos far
tygets sensorer ökar, liksom kraven på 
att kunna ta emot och behandla extern 
målinformation. Med den högre känslig
heten på sensorerna följer också att in
formationsmängden ökar, vilket i sin tur 
driver upp kraven på de system (eller 
operatörer) som skall behandla den. Fy
siska lagar begränsar dock möjligheterna 
att öka räckvidden på t.ex. en radar eller 
en ir-spanare hur mycket som helst, vil
ket innebär att man måste söka andra vä
gar, tex. att kombinera information från 
olika typer sensorer, samt att utnyttja ex
terna sådana. Det är antagligen här 
UAV-konceptet har sina största förtjäns
ter och det faktum att redan några av da
gens vapensystem har en räckvidd som 
vida överskrider t.ex. räckvidden på en 
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spaningsradar kan innebära att denna 
teknik blir en förutsättning i framtiden. 

Smygteknik - den enda 
vägen? 
Det svenska smygkonceptet 

Smygteknik är ingenting nytt. I växt- och 
djurvärlden har tekniken använts sedan 
urminnes tider. Ä ven människan har ut
nyttjat olika möjligheter att undgå upp
täckt eller identifiering t.ex. genom att 
använda sig av kamouflage eller att för
flytta sig tyst i skydd av mörkret. Ett an
nat skäl att använda tekniken är att man 
själv vill se eller höra bättre; det är ju svå
rare att höra ett svagt ljud om man själv 
bullrar. Kort sagt kan smygteknik sägas 
vara en metod att hantera en fiende, ge
nom att man med hjälp av denna teknik 
skaffar sig taktiska fördelar, ökar sin 
självförsvarsförmåga, samt utnyttjar sina 
egna sinnen/sensorer tillfullo_ En teknik 
som i många fall är mycket kostnadsef
fektiv. 

Marinen i Sverige har, inte minst på 
senare tid , legat långt fram inom områ
det. Minröjningsfartygen har med sina 
mycket låga undervattenssignaturer ett 
mycket gott skydd mot minor och kust
korvetten av Göteborgsklassen är ett 
svårt hot att hantera för en ubåt, efter
som hon, bl.a. tack vare vattenstråldrif
ten är mycket tyst. Ett stort steg togs i 
och med försöksfartyget Smyge, där vin
sterna med att kraftigt reducera ett far
tygs radarsignatur i praktiken undersök
tes för första gången. Resultaten av pro
ven med Smyge, tillsammans med ett om
fattande teoretiskt studiearbete visade 
på stora fördelar med att ge ett fartyg 
mycket låga röjande signaturer. Den 
kanske största vinsten finns på motme
delssidan , där möjligheter öppnar sig att 

J/ 4& 
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• 
Bild 4. Det svenska smygkonceptet innebär helhetstänkande. 

med små (billiga) medel i form av sken
mål eller störsändare uppnå en mycket 
hög effekt. En konsekvens av detta är att 
det för första gången finns ett jämbördigt 
alternativ till att skjuta ner en radarmål
sökande sjömålsrobot. En förutsättning 
är dock att man kommer under ett visst 
(lågt) tröskelvärde. För att uppnå mot
svarande vinster, när det gäller att undgå 
upptäckt eller identifiering, måste man 
dock komma ner till ännu lägre signatur
nivåer. Här ligger tröskelvärdena i nivå 
med , eller under, den brusnivå som finns 
i miljön på den plats fartyget är. 

Med Visby tar Marinen ett stort steg 
mot ett smygtekniskt helhetstänkande. 
Hon är det första fartyget i världen med 
låga eller mycket låga signaturer inom 
alla områden, såväl över som under vat
tenytan. Inom varje signaturområde har 
fartygets signaturnivå balanserats mot 

det bedömda hotet och målsättningen är 
att det inte skall finnas något område där 
det uppstår en lucka (se bild 4). Vidare 
har man eftersträvat så låga signaturer 
att man inom varje område får effekt ge
nom hela händelsekedjan från detekte
ring till insats. Resultatet är ett fartyg 
som, förutom att det är svårt att hitta och 
identifiera , även blir svårt att bekämpa 
tack vare det mycket effektiva motme
delssystemet Som exempel kan nämnas 
att i fallet radarmålsökande robot är det 
på Visbykorvetten , tack vare den låga ra
darsignaturen, i de flesta fall det passiva 
systemet som är den effektivaste kompo
nenten i luftförsvaret. 

Hotbilden för våra framtida stridsfar
tyg är mer komplex än någonsin. I efter
dyningarna av Sovjetunionens och War
szawapaktens sammanbrott har vi en 
omvärld i snabb förändring. Krigsmateri-
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el säljs och köps över gränser i aldrig tidi
gare skådad omfattning, vilket bl.a. inne
bär att det blir allt svårare att skilja vän 
från fiende. Tidigare var det lätt att knyta 
t.ex. en radarsändare eller en typ av 
stridsflygplan till en viss nation, nu blir 
detta allt svårare. En följd av detta är att 
det kommer att bli svårare för en fartygs
chef att ta beslutet att aktivt bekämpa, 
d.v.s. skjuta ner ett mål som närmar sig
han måste ju vara säker på att han inte 
skjuter på en allierad. 

Vidare ökar kraven på att kunna han
tera olika typer av hot över hela konflikt
skalan, vilket i sin tur ställer krav på att 
kunna göra graderade insatser. En osä
kerhet finns också i att det kan bli svårt 
att avgöra risknivån. En situation som 
betecknas som lågkonflikt, kan kanske 
innebära en mycket hög risk för det en
skilda fartyget. Det räcker med en skarp 
mina på fel plats, eller ett attackflygplan 
vid fel tillfälle för att hotmiljön skall bli 
väl så svår som i det uttalade krigsfal let 
Skillnaden är att man inte säkert vet. 

I båda de ovan nämnda fallen är 
smygtekniken en nyckelfaktor. Förmå
gan att kunna verka utan att märkas i 
kombination med ett passivt , men högef
fektivt egenskydd innebär stora fördelar, 
såväl kostnadsmässiga som taktiska/ope
rativa . Det kan till och med vara så att 
det i en framtida hotbild är den enda vä
gen att gå, inte minst då de ekonomiska 
ramarna blir allt mer begränsade. 

Nya hot - nya utmaningar 
Man kan , om man så vill, dela in de olika 
signaturområdena i två grupper; kända 
signaturer och "nya" signaturer. De kända 
representeras av de områden, där tekni
ken på såväl hotsidan som motmedelssi
dan är mer eller mindre mogen och där 
utvecklingen på båda sidor är relativt sta-
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bil. Teorier och metoder finns också för 
hur man skall hantera hotet. Dessa signa
turområden omfattar bl.a. radarsignatur, 
!R-signatur, hydraakustisk bullersignatur, 
magnetisk signatur och trycksigna tur. Nya 
vägar söks dock ständigt för att skapa det 
tidigare nämnda informationsöverläget 
och nya typer av sensorer, eller kombina
tioner av sensorer utvecklas. Denna grupp 
av "nya" signaturområden kännetecknas 
bl.a. av att viss osäkerhet finns på mot
medelssidan, rörande dels hur man skall 
hantera hotet och dels hur reellt hotet fak
tiskt är. Här kan t.ex. inräknas lasersigna
tur och kölvattensigna tur. 

För att undvika en icke önskad lucka 
inom något "nytt" signaturområde i 
framtiden krävs givetvis en utvecklings
insats, dels för att bättre kvantifiera hotet 
och dels för att finna kostnadseffektiva 
lösningar för att möta det. Vidare kräver 
den visserligen långsammare, men likväl 
kontinuerliga utvecklingen av sensorer 
och informationsbehandlingssystem inom 
de mer kända signaturområdena fortsatt 
utveckling även på motmedelssidan . 
Inom vissa av dessa områden finns dess
utom en stor potential för vidare utveck
ling, bland dessa kan nämnas radar- och 
!R-signatur, samt UEP (Underwater 
Electric Potential) och ELFE (Extreme
ly Low Frequency Electric). 

slutsatser 
En intensiv utveckling äger idag rum 
inom ett stort antal teknikområden. Ex
empelvis blir vapensystemen allt intelli
gentare, samtidigt som de får allt större 
verkan och räckvidd och sensorerna ut
vecklas mot högre upplösning och käns
lighet. Det kalla krigets slut har dess ut
om medfört att dagens hotbild har för
ändrats från att ha varit relativt entydigt 
mot att bli allt mer komplex. Sannolikhe-

ten för ett alleuropeiskt krig med väl de
finierade aktörer har minskat och ut
vecklingen har gått mot en mer instabil 
situation, med ökad risk för konflikter på 
lägre nivåer, vilka inte nödvändigtvis 
innebär lägre risk för det enskilda farty
get/förbandet. 

Båda dessa faktorer - teknikutveck
lingen och omvärldsutvecklingen- kom
mer att starkt påverka kravställningen 
på våra framtida ytstridsfartyg. De kan 
inte längre utformas för en typ av upp
gift , utan måste konstrueras för hög 
flexibilitet , samtidigt som de nya och 
värre hoten på tekniksidan måste mötas. 
Den enda möjligheten att göra det är att 
på rätt sätt ta tillvara de möjligheter 
teknikutvecklingen ger. Här nedan har 
jag sammanfattat några av de områden, 
där jag anser det finns en hög utveck
lingspotential: 
• Inom materialområdet bör utveckling 

bedrivas bl. a. avseende predikterings
och beräkningsmetoder, produktions
teknik och möjligheten att ge materi
alen fler funktioner. Jakten på lägre 
vikt måste också fortsätta. I förläng
ningen innebär detta mindre och billi
gare fartyg, alternativt högre nytto
last . 

• Smygtekniken är inte bara ett kost
nadseffektivt sätt att uppnå både 
taktiska fördelar och ett bättre egen
skydd - det kan också visa sig vara 
det enda sättet att möta den framtida 
hotmilj ön. Här krävs en bred utveck
ling inom alla aktuella signaturområ
den. 

• Informationssystemen bör utvecklas 
mot en högre grad av automatisering, 
så att de än mer än idag ger operatö
ren möjlighet att ägna sig åt besluts
fattande, något som i förlängningen 
kan ge mindre besättningar. Vidare 

bör gränsytorna renodlas för att upp
nå en större flexibilitet vid val av ut
rustning och vid uppgraderingar. 

• Sensorer: För att matcha utveckling
en på vapensidan och inom smygtek
niken bör sensorerna utvecklas mot 
ökad signaturanpassning, samt bättre 
upplösning och känslighet. Utveck
lingen av passiva och fjärrstyrda sen
sorer tillsammans med DAY-tekniken 
är troligen nyckelfaktorer i samman
hanget. 

• Vapen: Förutom den mer traditionel
la utvecklingen mot större slagkraft 
och räckvidd bör vapensystemen ut
vecklas mot större flexibilitet. Bl.a. 
som en konsekvens av detta, men 
även av samma skäl som nämnts ovan 
bör gränsytorna mot ledningssyste
met renodlas. Vidare bör även vapen
systemen utvecklas mot en ökad sig
naturanpassning och en lägre vikt och 
små dimensioner för att matcha ut
vecklingen på den skeppstekniska si
dan . 

• Skrov: Utvecklingen på skrovsidan 
bör drivas mot att ge fartygen bättre 
sjöegenskaper. Syftet är att för en gi
ven fartygsstorlek uppnå högre pre
standa på vapensystemen och att ska
pa en bättre miljö åt besättningen och 
därmed en högre tillgänglighet. Här 
bör bl.a. utvecklingen av flerskrovs
teknik och olika aktiva och passiva 
system för att förbättra sjöegenska
perna undersökas. 

Hur går vi vidare? 
Vi har i dag i Sverige byggt upp en för
måga att ta fram världens mest avancera
de lätta stridsfartyg till en jämförelsevis 
låg kostnad. Något som bl.a. varit möjligt 
tack vare målmedvetna och långsiktiga 
satsningar inom ett stort antal teknikom-
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Bild 5. 2020? 

råden. En utveckling som letts och drivits 
av FMV i samverkan med såväl försvars
industrin , som universitet, högskolor, 
Foa, Marinen, m. fl. Det är för mig själv
klart att detta är någonting som vi skall 
vara stolta över och som är värt att käm
pa för att bevara. Hur gör vi då detta? 
Nedan har jag tagit upp några, som jag 
tror, avgörande faktorer: 
• Utvecklingen inom respektive områ

de måste bedrivas långsiktigt och mål
inriktat med huvudinriktningen att ge 
våra framtida fartyg största möjliga 
prestanda per satsad krona. 

• Utvecklingen måste bedrivas sam
ordnat så att tillgängliga medel och 
resurser utnyttjas så effektivt som 
möjligt. 

• Utvecklingen måste ske på stor bredd, 
inom ett stort antal teknikområden 
och med med medverkan av såväl 
Försvarsmakten, som från FMV, Foa, 
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universitet och högskolor, samt för
svarsindustrin. 

• Tillräckligt med kompetens måste be
varas inom landet, vilket bl.a. innebär 
attförsvarsindustrin måste ges rimliga 
förutsättningar att överleva, dvs. en nå
gorlunda jämn orderingång. 

• Tillgänglig kompetens måste utnytt
jas på bästa sätt, vilket innebär att vi i 
många fall måste utnyttja möjligheten 
till internationellt samarbete. 

• Det måste avsättas tillräckligt med 
pengar. 

• Någon måste leda utvecklingsarbetet. 
Som jag visat ovan är det alltså frågan 

om ett brett spektrum av teknikområden 
och aktörer. För att leda en sådan ut
veckling krävs dessutom såväl framsynt
het som tekniskt kunnande och innova
tionsförmåga. Min uppfattning är att det 
bara finns en instans som kan göra detta 
och det är FMY. 

En framtidsvision 
Till sist tar jag tillfället i akt att åskådlig
göra en vision av hur långt vi skulle kun
na nå om vi får tillfälle att utnyttja de 
möjligheter tekniken kan ge oss. För att 
få en jämförelse med dagens teknik har 
jag valt att ge fartyget samma uppgifter 
som Visby. Vidare är kraven för verkans
funktionerna ytstrid, ubåtsjakt och min
röjning, medan kraven på egenskydd an
passats till morgondagens hot. Detta har 
bl.a. inneburit ökade krav på låga signa
turer inom alla områden. Vidare har en 
förväntad teknikutveckling inom samtli
ga ovan nämnda områden tagits tillvara, 
vilket bl.a. innebär att fartyget har en 

mindre besättning, en annan typ av skrov, 
samt att det är mindre och lättare utan 
att sjöegenskaperna försämrats i förhäl
lande till Visby. Slutligen är det troligen 
också billigare. Nedanstående tabell vi
sar en jämförelse mellan de allmänna 
data på det nya fartyget >Ftg 2020< (bild 
5) och Korvett typ Visby. 

Ftg 2020 Visby 

Längd 60m 72m 
Bredd 14 111 10,4m 
Deplacement 430 ton 600 ton 
Besättning 35 man 43 man 

Ad dB lock 
Välj, riv av, montera! 

371 92 Karlskrona, tel: 0455-451 60 fax: 0455-451 28 www.mctbrattberg.se 
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Östersjön som maritimt operationsområde - ett 
historiskt perspektiv 
Inträdesanförande hålfet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 29 apri/1999 

Det historiska medvetandet om Östersjön som ett maritimt dominerat operationsom
råde är svagt utvecklat. Intresset för krig och militära frågor från en sen medeltid till 
tidigt 1800-tal tenderar att söndeifalla i ett intresse för landkrig eller sjökrig medan 
helheten, de militära operationerna och deras strategiska och geografiska förutsätt
ningar, kommer i skymundan. Detta hindrar oss från att utveckla ett medvetande om 
att krig i Östersjöregionen i hög grad styrs av områdets maritima karaktär och att den 
part, som förmått hantera de tekniska och organisatoriska problemen med kontroll 
över sjövägar och kustområden i en utpräglat amfibisk miljö, vanligen var den som till 
slut hade framgången. 

Tre tidigmoderna 
operationsområden 
U n der den tidigmoderna epoken (ca 
1500-1800) var Östersjön ett av de tre om
råden i vilken europeisk maritim krigfö
ring utspelade sig. Atlanten och Medelha
vet var de två andra. Av dessa tre var At
lanten främst en arena för kamp om sjö
handel och förbindelserna mellan Europa 
och andra kontinenter. Som sådan var At
lanten ett operationsområde av avgöran
de betydelse för världshistorien. Den at
lantiska ekonomin blev efterhand motorn 
i den omvandling som ledde till industria
lism och den moderna världen. Medelha-
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vet hade tidigare haft en liknande roll som 
central arena för krig och handelssjöfart i 
ett dynamiskt ekonomiskt område. Här 
handlade militära operationer ofta lika 
mycket om kontroll över territorier som 
om kontroll av handel. Medelhavet var 
och är ett utpräglat maritimt och amfi
biskt operationsområde där kontroll över 
havet band ihop territorier som annars 
inte skulle ha något politiskt eller strate
giskt sammanhang. Maktprojektion med 
land- och sjömilitära styrkor gick till stor 
del över havet i stället för över svårtill
gängliga landområden - bergskedjor och 
öknar. 1 

Helt naturligt har kampen om kontra!-

len över sjöförbindelserna i den atlantiska 
hemisfären tilldragit sig det största intres
set bland de som sysslat med sjömilitär 
historia. Det är härifrån vi har hämtat 
mycket av vår förståelse av betingelserna 
för de tidigmoderna segelflottornas ope
rationer. När krigshistoria användes för 
att finna allmängiltiga lärdomar om hur 
krig skulle föras var det krigen längs Eu
ropas atlantkust och i Amerika som stude
rades och det var dessa lärdomar som blev 
standard i den sjöhistoriska litteraturen. 
Medelhavet har varit intressant fram till 
1580 men sedan brukar det försvinna ur 
gängse skildringar av sjökrigens historia, 
bortsett från de tillfällen då de atlantiska 
makternas linjeflottor uppträder i Medel
havet. Det stora sydliga innanhavets stra
tegiska problem under 1600- och 1700-ta
len brukar dock i allmänhet ägnas endast 
förstrött intresse. Innanhavets problem 
har fått stå tillbaka för kampen på världs
haven.2 

Det nordeuropeiska 
innanhavet 
Det norra europeiska innanhavet, alltså 
Östersjön med angränsande farvatten, är 
inte helt förbisett i internationelllitteratur 
om sjökrig.3 Det finns en medvetenhet om 
att det pågick intressanta förändringar 
här. Det svenska imperiets framväxt och 
fall och Rysslands framträngande till Öst
ersjön brukar anses som intressanta frå
gor i ett europeiskt perspektiv. Men i all
mänhet saknas analyser av strategi och 
operationella förhållanden i Östersjöom
rådet och uppgifter om vad som verkligen 
hände är ofta slumpmässigt utvalda och 
inte sällan direkt felaktiga. Innanhavets 
speciella problem som på en gång genom
fartsområde för storskalig handel och som 
operationsområde för maktprojektion 
mellan angränsande territorier beaktas 
normalt inte. 

Hur ser vi på detta från Östersjöregio
nen? Ingår Östersjön som militärt opera
tionsområde i vårt historiska medvetan
de? I huvudsak måste svaret bli nej. Jag 
syftar då inte i första hand på att intresset 
för sjökrigshistoria skulle vara svagt ut
vecklat i Sverige eller i Östersjöländerna i 
allmänhet. T förhållande till folkmängden 
skrivs det sannolikt ungefär lika mycket 
om äldre sjömilitär historia i Östersjölän
derna som i resten av Europa, sannolikt 
mer än i t ex Medelhavsområdet. Men för
ståelsen för det tidigmoderna (eller, för 
den delen, det moderna) Östersjöområ
dets särprägel som militärt operationsom
råde är inte särskilt väl utvecklad. Områ
dets maritima karaktär har inte bara präg
lat flottorna utan även i hög grad påverkat 
krigsmakterna i deras helhet och de stater 
som byggts upp kring Östersjön. Det finns 
ett antal grundläggande faktorer som bor
de vara välkända i ett historiskt medve
tande om Östersjön som ett maritimt be
tonat militärt operationsområde men som 
enligt min erfarenhet är okända eller säl
lan diskuterade. 

Östersjön är ett innanhav som geogra
fiskt ger norra Europa en militär särprä
gel. Krig i norra Europa kan inte föras 
kontinentalt med stora armeer opereran
de över vidsträckta landområden. Det kan 
inte heller föras renodlat maritimt med 
flottor som över vidsträckta oceaner stri
der om kontrollen över sjöförbindelser 
mellan kontinenter. strategiskt viktiga 
operations- och kommunikationslinjer 
går över både land och hav. Östersjön som 
handelsområde var oerhört viktigt under 
tidigmodern tid när området stod för 
mycket av Västeuropas försörjning med 
de råvaror som gjorde den europeiska he
gemonin över världshaven möjlig. Men 
handeln med virke, hampa, lin, tjära och 
järn fördes till stor del på kölar som hörde 
hemma i andra områden än Östersjön. 
Östersjöländerna måste således ta ställ-
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ning till hur de skulle hantera Östersjön 
och östersjöinloppen som internationell 
farled. 

Som maritimt operationsområde för 
segelfartygens flottor hade Östersjön vis
sa särdrag. De geografiska avstånden var 
relativt begränsade och den civila sjöfar
ten var intensiv. Det var omöjligt för en 
örlogsflotta att uppträda under längre tid 
utan att bli upptäckt. Flottorna uppträdde 
inte heller särskilt långt från sina baser 
och från de politiska makthavarna. Deras 
operationer var också nära samordnade 
med landmilitära operationer, in te sällan 
utförda av de olika Östersjöländernas hu
vudarmeer. Flottornas strategiska mål var 
ofta att trygga kommunikationerna bakåt 
för armen eller röja undan hinder - fien
dens flotta - för en landstigning. Flottor
nas och armeernas huvudstyrkor uppträd
de många gånger så nära varandra att 
överbefälhavarna (ofta regenter) kunde 
kontrollera deras operationer även med 
de långsamma sambandsmedel som fanns 
i det tidigmoderna samhället. Begränsade 
havsområden och farledsförträngningar 
gjorde även att handelsförbindelserna ge
nom Östersjön kunde angripas av och 
skyddas med en stats koncentrerade linje
flotta snarare än med ett stort antal krys
sare och kapare som ute på Atlanten. Det 
som begränsade möjligheterna att ingripa 
mot handel på fientliga hamnar var ofta 
politiska hänsyn till neutral a handelsfar
tyg från de stora sjömakterna i väster. 

Den tidigmoderna Östersjön omgavs 
till stor del av glesbefolkade och delvis 
svårframkomliga landområden där ensta
ka orter; huvudstäder, militära baser och 
stora handelsstäder, var viktiga strategis
ka mål. Förmågan att över havet eller ge
nom skärgården snabbt förflytta ett större 
armeförband med tungt belägringsartille
ri för angrepp mot sådana platser var där
för centrala element i östersjökrigföring
en. Omvänt var förmågan att försvara så-
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dana platser vid havet viktiga defensiva 
uppgifter för Östersjöländernas krig
smakter. Tidigmoderna armeer var starkt 
beroende av att finna proviant till solda
terna och foder till hästarna lokalt - de 
levde av landet. I det ofta karga Östersjö
området var det svårt att på det sättet un
derhålla verkligt stora armeer inom ett 
begränsat operationsområde. Men havet 
gav möjlighet att transportera och kon
centrera förråd från olika områden till ett 
operationsområde och den arme som 
hade den effektivaste logistiken kunde 
normalt räkna med att kunna lösa sina 
uppgifter. r praktiken innebar detta att en 
arme i Östersjöområdet för att vara fram
gångsrik borde operera i ena änden av en 
maritim kommunikationslinje kontrolle
rad av den egna flottan. 

Ett annat särpräglat drag i östersjö
krigföringen var den diffusa gräns som 
uppstod mellan land- och sjökrig genom 
att skärgårdar, grunda kustfarvatten och 
vissa stora floder var av stor betydelse för 
militära operationer. Denna för Östersjön 
typiska och delvis unika gränszon var ett 
påtagligt problem både för konventionellt 
organiserade flottor med stora seglande 
skepp och konventionella armeer med in
fanteri , kavalleri och artilleri. Land- och 
sjömilitära operationer tenderade att 
sammanfalla i dessa gränszoner och för
måga att leda och genomföra sådana ope
rationer krävde särskild kompetens, flexi
bel organisation och särskild materiel. 
skärgårdsterrängen eller skärgårdsfar
vattnen-terminologin blir olika beroende 
på om man ser områdena från land eller 
hav - var också militärt viktiga därför att 
de erbjöd skyddade farleder för tunga mi
litära transporter längs viktiga opera
tionslinjer. Kontroll av skärgården längs 
Finlands sydkust eller Bohusläns kust 
kunde vara avgörande för operationer i 
Finland respektive syd-Norge. En annan 
typ av farvatten med likartade strategiska 

förhållanden fanns längs Pommerns och 
Preussens särpräglade sandbankskuster. 

Amfibisk krigföring var naturligtvis 
ingenting unikt för Östersjön. Förhållan
dena i Medelhavet var delvis likartade 
(här finns dock få grunda fa rvatten) och i 
europeiska krig utanför Europa, t ex i 
Västindien, var amfibiska operationer 
centrala. Men utanför Europa var dessa 
operationer vanligen begränsade i för
hållande till krigen i deras helhet. De 
svenska engagemangen i kontinental 
krigföring under åren 1630-48, 1655-57 
och 1701-09 förde också huvudkrigsskå
deplatserna långt bort från Östersjön och 
de gav den svenska armen en kontinental 
prägel. Med tillgång till stora kontinenta
la försörjningsområden kunde den ex
pandera till en av Europas största och 
samtidigt mest effektiva armeer och det 
är främst dessa stora kontinentala krig 
som givit den svenska krigsmakten dess 
historiska självförståelse. Men under de 
flesta krig som östersjöstaterna var in
vecklade i stod Östersjön i centrum som 
operationsområde och kontrollen över 
sjöförbindelserna samt amfibiska opera
tioner blev ofta avgörande för krigens 
förlopp. Det gäller i synnerhet krigen 
åren 1521-24, 1534-36, 1643-45, 1657-60, 
1675-79, 1709-21 och 1788-90 men även 
andra östersjökrig var i hög grad prägla
de av behovet av samverkan mellan 
land- och sjöstridskrafter. Vid krig i Ös
tersjöområdet var det förmågan att flytta 
stora truppförband eller underhålla dem 
sjövägen som var avgörande. 

Strid på, över och under hav tenderar 
att gynna krigsmakter med avancerad tek
nik. Detta är den självklara följden av att 
människan är en landvarelse och följaktli
gen kan klara sig på land utan tillgång till 
avancerad teknik. På land kunde tidigmo
derna krig föras till fots och till häst även 
om artilleri och fästningar var värdefulla. 
På havet kan vi endast förflytta oss och 

strida med hjälp av avancerad teknik och 
förmåga att utveckla och utnyttja teknik 
ger försprång vid användande av vapen 
och vapenbärare. Krigföring i kustfar
vatten och amfibiekrig gynnar även de 
krigsmakter som effektivt förmår att or
ganisera materiel och personal så att de 
kan samordna eld , rörelse och skydd i 
skärningar mellan land och hav och i dif
fusa övergångar mellan land och hav. Hög 
generalistkompetens och förmåga att 
hantera ovanliga situationer snarare än 
specialisering kan ge fördelar. 

Frågan om hur arme och flotta skulle 
organisera amfibiekomponenten i krigs
makten (dvs skärgårdsflottan och dess be
manning) blev på 1700-talet en av de stora 
stridsfrågorna i svensk militärpolitik. Det
ta berodde inte på att skärgårdsflotta och 
amfibiekrig var något nytt i den svenska 
krigsmakten . Det var i stället tecken på att 
organisationerna blivit så stela och sub
optimerande att de inte längre kunde han
tera konkreta operationella samverkans
frågor på ett rationellt sätt. Debatten och 
striderna skärpte emellertid också förmå
gan till teknisk utveckling och det var i 
Sverige som flera viktiga innovationer för 
kust- och skärgårdskrigföring, främst den 
genialt enkla chapmanska kanonslupen , 
utvecklades. 

Östersjökrigen och 
historikerna 
Har vi som bor i Östersjöländerna själva 
förstått särarten i de krig vi fört före 1900-
talet? Ingår Östersjön som militärt och 
amfibiskt operationsområde av stor histo
risk betydelse överhuvudtaget i vårt med
vetande? Och är de tidigmoderna krigen 
av någon betydelse i dag? 

Svaren på de två första frågorna är 
som jag ser det i huvudsak nej . Svaret på 
den tredje frågan blir då att det är svårt att 
inse betydelsen av det som vi inte förstått. 
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Risken är i stället att vi drar felaktiga slut
satser grundat på det vi tror oss veta. 

Historieskrivningen om de tidigmo
derna östersjökrigen består väsentligen av 
studier om land- eller sjöstridskrafterna i 
ett enskilt land. Antalet krigshistoriska 
studier som syftar till att beskriva och ana
lysera krig i deras helhet är få och analy
ser som sammanfattar samtliga krigföran
des erfarenheter är i stort sett obefintliga. 
Det finns naturligtvis alltid rimliga skäl 
(pengar, arkivtillgång, förkunskaper, 
språk) som gör att varje militärhistoriskt 
forskningsprojekt måste begränsa sina 
ambitioner men om man varje gång gör 
ungefär samma avgränsning blir resultatet 
i längden ensidighet.4 

l fallet Östersjöområdets tidigmoder
na krigshistoria är historiemedvetandet i 
mycket hög grad styrt av nationella tradi
tioner och ett djupt ingrott försvarsgren
stänkande. Mycket av grundforskningen 
på området är dessutom av gammalt da
tum och präglat av en syn på både historia 
och krig som inte alltid känns aktuell i 
dag. Slagen och de operationer som ledde 
fram till dem ägnas mycket stort intresse 
medan krigens struktur och den ofta helt 
avgörande frågan om logistik hamnat 
långt i bakgrunden. Operationer som inte 
lett fram till stora slag har ägnats mycket 
mindre intresse trots att de ofta kan ha va
rit viktiga och framgångsrika. Orsaken är 
att en äldre tids land- och sjökrigskonst 
tillmätte slag en avgörande betydelse för 
krigföring både tilllands och till sjöss samt 
det självklara att slag är dramatiska och 
lätt fastnar i det historiska minnet. Opera
tioner där uthållighet, skicklig strategi el
ler välorganiserad logistik fällt avgöran
det har glömts bort. 

Det finns också en stark tendens i 
mycket av den militära historieskrivning
en att klaga på som att de militära organi
sationerna inte fick tillräckliga resurser 
från en försumlig stat. Detta förefaller 
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minst sagt anakronistiskt under tidigmo
dern tid när en stor del av de "politiska" 
beslutsfattarna själva var yrkesmilitärer5 

och när hela Östersjöområdet från 1600-
talet i ett europeiskt perspektiv framstår 
som extremt starkt "militariserat" med 
mycket stora armeer och flottor i propor
tion till folkmängd och ekonomiska resur
ser. 

Den stora bristen är emellertid att 
koncentrationen på att skriva om anting
en arme eller flotta lett till att vi i huvud
sak står med ett historiemedvetande där 
de två grenarna av krigsmakten står i cen
trum medan deras inbördes sammanhang 
marginaliserats. Eftersom det är just det 
inbördes sammanhanget som ofta varit 
avgörande för de militära operationernas 
förlopp så missar vi ofta det väsentliga när 
vi söker förklaringar. Problemorienterade 
studier om Östersjön som krigsskådeplats 
skulle rimligen ha ställt frågor om amfi
biekrig, samordning och maritima förbin
delselinjer i centrum. Vi saknar, för att ta 
några exempel, klargörande studier av 
- hur maritima förbindelselinjer påver

kade statsbildningsprocessen i Norden 
och Östersjöområdet under sen med
eltid och 1500-tal. 

- den svenska blockad- och interven
tionskrigföringen mot baltiska hamnar 
och kustområden från 1562 till (åt
minstone) 1610. 

- ett maritimt perspektiv på det senare 
(och längsta) skedet av Stora Nordiska 
kriget åren 1709-21 -varför följde 12 år 
av Östersjökrig efter det "avgörande" 
slaget vid Poltava innan kriget tog 
slut? 

- orsakerna till att det stort upplagda 
rysk-dansk-engelska försöket att år 
1716 sjövägen invadera och slutligt be
segra Sverige gick i stöpet. 

- den svenska flottans reträtt i Finska vi
ken J742 vilken blev avgörande för 
kriget 1741-43. 

- de förindustriella östersjöflottornas 
förmåga att mobilisera materiel och 
personal vid hastiga krigsutbrott och 
under långt utdragna krig. 

- betydelsen av epidemier, näringsför
hållanden och kallt klimat för sjö- och 
landmilitära operationer i Östersjö
området 

- den amfibiska komponenten i de olika 
östersjöländernas krigsmakter. 
Så långt om läget på det militärhisto

riska området. Under senare årtionden 
har möjligheterna för svenska yrkesverk
samma militärhistoriker med officersbak
grund att forska om tiden före 1914 varit 
minimalt. Ansvaret för forskning om den
na period faller i praktiken på den akade
miska historieforskningen. Den har inte 
varit passiv och under senare årt ionden 
har det publicerats åtskilligt om 1600-ta
lets svenska militärsta t, de stora krigens fi
nansiering och deras inrikespolitiska för
utsättningar och konsekvenser.6 Detta har 
varit synnerligen angelägna forsknings
ämnen. Likartad forskning bedrivs i de 
andra nordiska länderna.7 Men denna 
forskning domineras av armeförhållan
den och det kontinentala krigets problem. 

Det finns även hjstoriker som sökt sät
ta in krig och militära operationer i deras 
historiska sammanhang. Det borde ha gi
vit tillfällen till att tänka i mer övergripan
de termer, till att se Östersjöområdet som 
en strategisk helhet och bryta ned skilje
väggarna mellan land- och sjökrig. Det 
har emellertid knappast gjorts. Det finns 
ingen etablerad bild av Östersjön som 
strategisk arena där sjöförbindelsernas 
centrala roll för krigföring står i centrum 
eller där ordet amfibisk har någon nyckel
roll. I moderna verk om Östersjöområdet 
som anglosaxiska författare givit ut under 
1990-talet saknas ofta det maritima per
spektivet på krigen trots att havet pekas 
ut som centrum för studierna. Det beror 
naturligtvis främst på att historiker i Ös-

tersjöländerna inte tecknat detta perspek
tiv med någon större tydlighet.8 

Historiker som på allvar sökt sätta in 
krig och militära operationer i sitt sam
manhang har nästan genomgående av
stått från att göra egna analyser av de mi
litära operationerna eller Östersjöområ
det som krigsteater. De har i stället främst 
kopplat ihop krig med politik, en helt na
turlig koppling som dock inte säger allt 
om krigens mål, medel, möjligheter och 
begränsningar. Växelverkan mellan geo
grafi, politiska ambitioner, militär organi
sation och teknisk omvandling tenderar 
att komma bort. Militära operationer och 
alternativa operationslinjer är självklart 
kopplade till geografiska förutsättningar 
och militär teknik och organisation kan 
inte frikopplas från ett lands politiska och 
ekonomiska förhållanden. Östersjöns ex
istens gör att vi i östersjöländerna helt en
kelt måste ha ett maritimt perspektiv på 
vår militära och politiska historia. 

Maritima perspektiv 
Hur ser ett maritimt perspektiv på Öster
sjöländernas tidigmoderna militära histo
ria ut? Först och främst måste det bygga 
på ett starkt medvetande om att denna 
tids teknik gav den som kontrollerade ha
vet, skärgårdarna, kustfarvattnen och flo
derna goda möjlighet att flytta trupper, 
proviant, ammunition och tungt artilleri. 
Större armeförband kunde sällan operera 
längre tid i Östersjöområdet utan det un
derhåll som tillfördes sjövägen. Centralt i 
ett maritimt perspektiv är också växelver
kan mellan effektiv våldsanvändning och 
skydd av handeln till sjöss. Den som effek
tivt kontrollerade sjöförbindelserna kun
de kontrollera, stoppa men även skydda 
handeln. Östersjön var det område i Eu
ropa som tidigast rensades från sjöröveri, 
halvlegalt kaperi och våld som medel i 
tvister mellan handelsstäder och privata 
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intressen. Detta gynnade handeln som 
från 1500-talet mer och mer kunde drivas 
med obeväpnade och därmed billiga han
delsfartyg med små besättningar. 

Östersjöområdet var också ett område 
där den tidigmoderna perioden tydligt 
markerades av att vissa stater, den danska 
och den svenska, byggde upp starka per
manenta flottor som markant påverkade 
maktbalansen i området." Tidigare hade 
ekonomisk och merkantil makt givit de 
tyska Hansestäderna en stark militär ställ
ning i Östersjön men från 1500-talets för
sta hälft var det de merkantilt underlägs
na nordiska länderna som kontrollerade 
havet i kraft av att de utnyttjade modern 
teknik och organisation. Båda de nordiska 
staterna sökte också utnyttja kontrollen 
över havet till imperiebyggande. Den stat 
som till en tid blev framgångsrik var 
Sverige som från 1560 till 1660 byggde 
upp vad som faktiskt blev det sista mariti
ma imperiet inom Europa (ett imperium 
centrerat kring ett hav). 

När det svenska imperiet skulle för
svaras blev kontrollen över sjöförbindel
serna avgörande för möjligheten att sända 
undsättning till hotade områden. Den 
svenska krigsmakten organiserades av 
Karl XI som en slags brandkår där snabb 
mobilisering av flotta och arme var avgö
rande för att förstärkningar från centrum 
skulle nå fram i tid till hotade periferier. 
Karlskronas grundläggning och den syste
matiska förstärkningen av det internatio
nellt sett unika båtsmanshållet hör till 
denna "brandkårsdoktrin". Båtsmännen 
fanns alltid snabbt till hands om flottan 
behövde mobiliseras. 

Den dansk-norska flottan kom med 
erfarenheterna från 1644 och 1658 i minne 
att främst organiseras som en styrka med 
uppgift att trygga kommunikationerna 
inom det oldenburgska väldet. Danmark
Norge var både före och efter katastrof
frederna 1645 och 1658 Europas mest 
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flottberoende statsbildning. Om den 
dansk-norska flottan förlorade kontrollen 
över hemmafarvattnen hotades statens 
hela existens eftersom en fiende då med 
koncentrerad armestyrka kunde invadera 
det ena isolerade territoriet efter det an
dra (Själland, Jylland, Fyn, Norge) medan 
försvararna kunde hindras att sjövägen 
koncentrera sina landstridskrafter. Den 
danskatlottans i huvudsak mycket försik
tiga agerande under Stora Nordiska Kri
get bör ha sin förklaring i denna grundläg
gande defensiva uppgift. 

Ryssarnas etablering som östersjö
makt i början av 1700-talet och erövring
en av Finland 1808-09 framstår från 
svensk horisont som offensiva framstötar 
men från rysk horisont var dessa områden 
till stor del en försvarszon för djupförsvar 
mot fiender som förväntades komma över 
havet.10 Finska viken blev i denna säker
hetspolitiska doktrin en lucka som kunde 
utnyttjas av en maritim fiende för att 
tränga fram till det ryska imperiets nya 
huvudstad St Petersburg. Motmedlet blev 
en stark rysk flotta som ofta har uppfat
tats som offensivt inriktad men som i Ös
tersjökrigen i huvudsak utnyttjades de
fensivt för att täppa igen Finska viken som 
bekväm infallsport till St Petersburg. För 
Sverige innebar Rysslands framträngande 
till Östersjön att all krigföring blev mari
timt präglad och att den dittills föga upp
märksammade finska skärgården blev ett 
strategiskt område av största betydelse. 11 

Maktpolitiskt präglades det tidigmo
derna Östersjöområdet inte bara av de 
flottor och maritima krigsmakter som var 
närvarande utan även av de som var från
varande. De stora frånvarande makterna 
var Polen och de tyska staterna. Mest an
märkningsvärt är den preussiska frånva
ron som östersjömakt, även efter det att 
detta land från mitten av 1700-talet fram
trädde som en av Europas stormakter. 
Hohenzollern-dynastin satsade allt på att 

hävda sig mot stora kontinentala grannar, 
först Sverige, sedan främst Österrike och 
Ryssland . I den kampen behövdes främst 
en arme och Preussen satsade allt på den
na och avstod från att hävda sig i östersjö
området Resultatet är att vi i Östersjöom
rådet inte har någon känsla av att Preus
sen, en av Europas gamla klassiska stor
makter, faktiskt var strandägare i Öster
sjön. 

Vi är däremot rätt väl medvetna om 
att de västeuropeiska sjömakterna, Ne
derländerna och Storbritannien uppträd
de med militära maktmedel i Östersjöom
rådet De hade stora handelsintressen i 
området och starka skäl att skydda dem 
militärt och politiskt. Från 1600-talet mitt 
blev deras förmåga att uppträda med star
ka flottstyrkor runt Europas kuster och i 
de två stora innanhaven även en central 
del av deras status som stormakter. sjö
makternas flottor kunde skära av mariti
ma förbindelselinjer likaväl som de kunde 
skydda dem och dessa makter kunde ut
nyttja detta för att smidigt understödja 
diplomati och ingripa i pågående krig. I 
ett östersjöSammanhang är det dock vik
tigt att förstå att de västeuropeiska linje
flottorna ofta saknade den kompetens att 
uppträda i skärgårdar och grunda far
vatten som var viktig i Östersjön. Denna 
fick östersjömakterna normalt stå för själ
va. 

Sintsatser 
Historien ansågs förr vara viktig genom 
att förse statsmän och militärer med lär
domar om krig och politik och folkets bre
da massor med nationell medvetenhet 
och patriotiska känslor. l dag ser vi myck
et av detta som ett missbruk av historien , 
ett missbruk vars förskräckande konse
kvenser dagligen demonstrerats i 1990-ta
let Europa. Men det betyder naturligtvis 
inte att historien bör studeras enbart för 

nöjes skull eller inte alls. Det hör till män
niskans natur att vi reflekterar över våra 
erfarenheter och historisk forskning bör 
sträva efter att göra den reflektion me
ningsfull och fruktbar. Det kräver både 
strävan efter att finna korrekta fakta och 
ambition att sätta in dem i fruktbara och 
konstruktiva perspektiv. Det måste också 
finnas en kritisk ambition att ompröva de 
perspektiv som blivit gängse för att se om 
fakta blir intressantare och mer talande 
när de sätts in i andra perspektiv. 

Östersjöområdets krigshistoria har 
främst studerats från nationella perspek
tiv och som delar av försvarsgrenarnas 
självförståelse. Detta har i en äldre tid dri
vit fram forskning som försett oss med en 
mängd användbara fakta. I senare tid har 
dessa fakta och perspektiv kopplats till in
gående studier om hur östersjöländernas 
samhällen och stater fungerade under 
trycket från de stora krigen. Vi har en hel 
del kunskap om östersjöområdets ofta 
blodiga historia men vi saknar helhetsper
spektiv. 

Ett helhetsperspektiv kan naturligtvis 
aldrig betyda att vi ska tappa bort de en
skilda staterna, nationerna och kulturerna 
men i ett historiskt perspektiv har gränser 
och statsbildningar förändrats så många 
gånger i Östersjöområdet att det borde 
vara naturligt för de folk som lever här att 
se till hela områdets historia snarare än till 
ett enskilt land. Uppenbarligen finns det 
också starka kulturella likheter som tvärs 
över alla statsgränser gjort att det senaste 
årtiondets dramatiska omvandling i Ös
tersjöområdet varit helt fredlig medan 
motsvarande process i östra Medelhavet 
blivit en serie blodiga tragedier. 

Till helhetsperspektivet på Östersjö
området måste höra att dess dramatiska 
tidigmoderna krigshistoria ses som en hel
het där den maritima karaktären av Ös
tersjökrigen blir en naturlig sammanhål
lande länk. Land- och sjökrigföring måste 
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analyseras som sammanhängande delar 
och amfibisk krigföring bör tillmätas stor 
betydelse. Utvecklingen av militär teknik 
och organisation måste relateras till de 
särskilda problem som Östersjökrigen 
ställde stater och krigsmakter inför. His
toriemedvetandet bör förses med fruktba
ra helhetsperspektiv som underlättar da
gens intellektuella aktivitet och breddar 
förståelsen av vårt närområdes historiska 
arv och framtida utvecklingsmöjligheter. 

Noter 
l Artikeln bygger i första hand på författarens 
egna tidigare verk, främst Jan Glete, "Bridge 
and Bulwark. The Swedish navy and the Baltic, 
1500-1809" i Göran R ystad m fl (red) , In quest 
of trade and security: The Baltic in power poli
tics, 1500-1990, vol l , Probus, Stockholm, 1994, 
Jan Glete, "Beredskap och vidmakthållande. 
Varvet och linjeflottan 1772-1866 i Erik Nor
berg (red), Karlskronavarvets historia, del l, 
1993 och Jan Glete, "Kriget till sjöss, 1788-
1790" i Gunnar Arteus, Gustav ITT:s ryska krig, 
Probus, 1992. Internationella jämförelser byg
ger främst på Jan Glete, Navies and nations: 
Warships, navies and state building in Europe 
and America, 1500-1860,2 vol, AWI, Stockholm 
1993 och Jan Glete, Warfare at sea 1500-1650: 
Maritime conflicts and the transformation of 
Europe, under publicering av Routledge/UCL 
Press, London. För modern dansk flotthistoria, 
se det nya mångbandsverket Den danske flådes 
historie, Köpenhamn 1990- (hittills 4 delar av 
Jörgen H. Barfod och Niels M. Probst). 

2 Se t ex ett nyutkommet översiktsverk som 
Clark G. Reynolds, Navies in History, Naval In
stitute Press, Annapolis, 1998 

3 I det utanför Norden gängse uttrycket The 
Baltic brukar utöver den egentliga Östersjön 
även inräknas Skagerack, Kattegatt, Öresund 
och Bälten. 

4 Ett undantag är den sjöhistoriska delen av det 
senaste (sista?) stora tidigmoderna militärhis
toriska projekt som genomförts i Sverige: Finn 
Askgaard, Kampen om Östersjön på Carl X 
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Gustafs tid: Ett bidrag till nordisk sjökrigshisto
ria, Militärhistoriska förlaget , Stockholm, 1974. 
Här behandlas alla deltagande flottor lika ingå
ende och de sjömilitära operationerna sätts 
tydligt in i sitt allmänna strategiska samman
hang. 

5 Gunnar Arteus, Krigsmakt och samhälle i Fri
hetstidens Sverige, Militärhistoriska förlaget , 
Stockholm 1982. 

6 T ex Sven A Nilsson (red), Det kontinentala 
krigets ekonomi. studier i krigsfinansiering un
der svensk stormaktstid, Uppsala, 1971, Jan 
Lindegren, Utskrivning och utsugning. Produk
tion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640, 
Uppsala 1980 och Sven A Nilsson, De stora 
krigens tid. Om Sverige som militärstat och 
bondesamhälle, Uppsala, 1980. 

7 T ex Nils-Erik Villstrand, Anpassning eller 
protest. Lokalsamhället inför utskrivningarna 
av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620-
1679, Åbo akademis förlag, Åbo 1992 och 
Gunner Lind, Haeren og magten i Danmark 
1614-1662, Odense universitetsforlag, Odense, 
1994. 

8 Stewart P Oakley, War and Peace in the Bal
tic, 1560-1790, Routledge, London, 1992 teck
nar främst krigens politiska historia medan Da
vid Kirby, Östersjöländernas historia, 2 vol , At
lantis, Stockholm, 1994-96 inte är intresserad av 
strategiska analyser och inte heller av sjömilitä
ra operationer. Paul Douglas Lockhart, Den
mark in the Thirty Years' War, 1618-1648: King 
Christian IV and the declin e of the Oldenburg 
state, Susquehanna Univ Press, Selinsgrove, 
1996 visar stort intresse för den danska flottans 
operationer men frekvensen av felaktigheter i 
beskrivningen av dessa är betydande. 

9 Jan Glete, "Svenska örlogsfartyg 1521-1560. 
Flottans uppbyggnad under ett tekniskt bryt
ningsskede" , Forum Navale, nr 30-31,1976-77. 

10 Se t ex Pertti Luntinen, Tl1e Imperial Russ
ian army and navy in Finland, 1808-1918, SHS, 
Helsinki, 1997. 

11 Se t ex Jan Glete, "Kriget till sjöss 1788-
1790" (1992) och en kommande antologi om 
den svenska skärgårdsflottan med Hans Nor
man som redaktör. 

Ledamoten 
ANDERS HAMMARE 

Kommendörkapren Anders Hammare, som är ubåtsoffice r, 
lämnade den aktiva tjänsten med pension år 1992. Han har 
mångårig erfarenhet av isbrytartjänst, var sekond under is
havsexpeditionen YM ER 80 och under åren 1984-91 chef 
för isbytarforbandet. 

Funderingar kring försvarspolitik och försvarsbeslut 
Eftersom ledamoten Anders Hammares tjänstgöring inom isbrytarverksamheten under 
en lång följd av år inte gjort det möjligt för honom att vid något av Kungl. Örlogsman
nasällskapets ordinarie sammantriiden hålla ett intriidesanförande, ersätts detta med 
nedanståendenyskrivna artikel. 

Många företrädare för Försvarsmakten har under det gångna året skriftligen och 
muntligen debatterat det militära försvarets framtid och utformning. Debatten har i 
alltför hög grad präglats av historielöshet och försvarsgrenstänkande. Tillräcklig 
hänsyn har heller inte tagits till säkerhet~politiska och operativa förändringar. Va
pentekniska förändringar har synbarligen ej heller fått påverka ställningstagandet 
hos vissa företrädare för Försvarsmakten. 

V åra politiska företrädare på central 
nivå har mot bakgrund av positiva(?) för
ändringar i vårt närområde ansett det 
vara rätt att radikalt skära ner i det mili
tära försvaret. Man har till och med ställt 
den sociala välfärden mot försvarets be
hov av resurser. Ingen hänsyn har tagits 
till historiska erfarenheter eller till osä
kerheten i vår omvärld. På den regionala 
nivån har man stöttat regeringen samti
digt som man med näbbar och klor käm
pat för att få behålla "sitt förband". Min 
uppsats vill belysa felaktigheterna i 
ovanstående agerande samtidigt som jag 
lämnar förslag till hur fortsatt planering 
bör genomföras. 

Försvarsmakten har drabbats av en 
stormvind, en vind som hotar att rasera 

ett under många årtionden tekniskt och 
kvalificerat uppbyggt försvar. Stormvin
den har massmedialt åskådliggjorts - så
väl militärt som politiskt- på ett sätt som 
ingett mig stor olust. Det synes mig som 
att alla kämpar för sitt utan att tänka på 
vårt lands bästa . Politikerna på reger
ingsnivå samt deras samverkanspartners 
propagerar för en minskning av försvaret 
för att därigenom lossgöra resurser till 
vård, omsorg, skolor, sjukvård etc. På re
gional nivå kämpas för samma saker med 
näbbar och klor för att "deras förband " 
skall få finnas kvar. 

På den militära sidan har främst ar
meföreträdare synts i pressen. Pensione
rade generaler m. fl. har med skiftande 
bevekelsegrunder propagerat för bibe-
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hållande av ett starkt territoriellt försvar. 
Den gamla tesen "en man i varje buske" 
synes för vissa herrar fortfarande vara 
relevant. Vad gäller Marinen och Flyg
vapnet har inte lika mycket stått att läsa i 
pressen. Förståeligt när de gäller Flyg
vapnet. De har ju sitt på det torra med 
JAS-projektet. Det är något som är fe l i 
den nu pågående debatten. Försvarspoli
tiken måste lyftas till en högre nivå. Den 
får inte ställas mot välfärdspolitik och 
den skall vara fri från försvarsgrenstänk
ande och regionalpolitiska hänsyn. För
svaret skall ha sin del, välfärden sin. Utan 
ett trovärdigt försvar riskeras också väl
färden. 

Enligt min mening bör försvarsdebatt 
och försvarsplanering grundas på följan
de underlag: 
- Historiska erfarenheter 
- Vårt militärgeografiska läge 
- Internationella krav och konventio-

ner 
- Det säkerhetspolitiska läget i vårt 

närområde 
samt 
- Utvecklingen i stort i övriga världen. 

Den fortsatta framställningen följer i 
stort ovanstående disposition samt följs 
upp med min syn på Försvarsmaktens 
uppgifter och planerade framtida resur
ser. Tyngdpunkten i redovisningen lägger 
jag av naturliga skäl vid sjöstridskrafter
na - Flottan. 

Historiska erfarenheter 
Historiska erfarenheter har fått en allt 
större tendens att minska i betydelse i 
vårt moderna samhälle. Låt mig därför 
börj a med ett citat ur Bibeln, Gamla tes
tamentet, Predikarens l:a kapitel. 9:e 
versen): "Vad som har varit är vad som 
kommer att vara och vad som har hänt är 
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vad som kommer all hända; inget nytt 
sker under solen". 

Dessa ord i Bibeln samt den nu pågå
ende försvarsdebatten föranleder mig att 
ordagrant redovisa några utdrag hämta
de ur "Tankar rörande norrländska kus
tens försvar" (årsskrifterna för 1923 och 
1925): 

"Varje stat är pliktig att i mån av för
måga upprätthålla sin självständighet. 
Detta bör vara dess allra viktigaste om
sorg. Dess styrelse måste alltså i första 
hand se till vad som under varj e tids
skede erfordras för försvarsväsendets 
vidmakthållande i betryggande skick. 
Därförutan kan intet arbete för inre ut
veckling med lugn utföras." 

"Efter århundraden har vårt foster
land förs t genom urtima riksdagsbeslut 
av 1914 och den vidare utvecklingen un
der världskrigets tryck kommit i åtnju
tande av ett krigsväsen de, som med hän
syn till såväl land- som sjöförsvar för en 
tid erbjöd en viss trygghet emot yttre 
fiender samt mot neutralitetsbrott, och 
helt visst har vi detta förhållande att 
tacka för att vi icke direkt hava berörts 
av den stora världsbranden. Nu gäller det 
emellertid att bevara och hålla tidsenligt. 
d.v.s. enligt krigserfarenheternas lärdo
mar utveckla det arv vi fått från 1914, vil
ket redan visat sig så värdefullt, men som, 
efter vad det synes, ej nog uppskattats. 

Nu framhålles det från visst håll- och 
så har varit vanligt efter stora blodiga 
krig - att krigens tid är förbi, att den eviga 
fredens era inträtt, att en allmän avrust
ning eller åtminstone väsentlig rust
ningsminskning såsom inledning därtill 
borde ske och att även vårt land med 
"dess höga kultur" borde vara med i det
ta strävande och därvid t. o. m. gå i spet
sen . Ser det verkligen ut så i världen att 
det inbjuder till avväpning? Hava histori-

ens lärdomar haft så litet inflyta nde på 
nutidens människor, att de vilja våga ex
perimentet?" 

"Men säger man, vårt krigspolitiska 
läge är ju numera helt annat, än det var 
1914. I stället för med ett ryskt Finland 
och ryska Östersjöländer, som erbjödo 
utmärkta, såväl land- som sjömilitära ba
ser såsom utgångspunkter för bevisligen 
länge och väl förberedda anfallsplaner, 
hava vi nu att räkna med det oss en gång 
så trogna Finland och de mot oss minnes
gott sympatiska forna Östersjöprovinser
na på andra sidan Österhavet, och i stäl
let för en mäktig rysk Östersjöflotta med 
var som helst å underlydande kuster har 
Ryssland i behåll endast ett fåtal fartyg, 
upplagda innerst i Finska viken med en 
fåtalig vind och oövad besättning o.s.v. -
"Lugn, lugn och ingen fara". Vila alltså 
ut, du svenska folk. efter de sista årtion
denas före 1914 och under neutrali
tetsvaktens under världskrigets an
strängningar! 

Gentemot tidigare ställda kraven pe
kas det åter och åter på dessa lugnande 
förh ållanden genom Rysslands lamslåen
de för långliga tider och vår vanliga 
grannsämja med våra stamfränder, som 
nu innehava Östersjöns med Bottniska 
vikens östra stränder. Det moskovitiska 
Ryssland kommer likväl sannolikt en 
gång att återupptaga sin marsch mot väs
te r och de åtrådda vattnen i sagda rikt
ningar, varom alla framsynta varit och 
äro övertygade, utan att likväl hava vågat 
uppgiva , huru snart rörelsen kunna kom
ma att börja ." 

Jag tror inte särskilt många yngre offi
cerare och politiker har läst de här rader
na förut. När det gäller Ryssland är det 
mycket viktigt att komma ihåg - ända se
dan. medeltiden har de varit på marsch 
västerut. 

Sedan det här skrevs tog det 16 år 
innan det "moskovitiska Ryssland" ånyo 
börj ade marschera mot väster och den 
åtrådda Östersjökusten. Samtidigt på
började Tyskland sitt erövringskrig. I lik
het med 1914 var vårt land dåligt rustat 
för det som nu hände igen. Historien 
upprepade sig! I det följande återges någ
ra intressanta utdrag ur "Flottans neutra
litetsvakt 1939-1945" (sid. 142- krönika 
av kommendörkapten Bertil Lagvall) . 

"Aldrig förr hade svenska folket un
der de 130 fredsåren på ett så påtagligt 
sätt tvingats inse att neutralitet icke inne
bär passivitet utan tvärtom kräver stor 
aktivitet av det land som vill hävda sin 
rätt vid stormaktskonflikter. Det tog 
över tre år med stora ekonomiska upp
offringar innan Sverige hunnit skaffa sig 
de militära maktmedel, som utgjorde 
grunden för en sann neutrabtetspolitik." 

Under uppbyggnadstiden tvingades 
försvaret , främst Flottan , att med mycket 
undermåliga resurser försvara vår neu
tralitet. Det lyckades, men våra bristfälli
ga resurser tvingade vårt land att ge efter 
för påtryckningar - transiteringar av tysk 
trupp samt att ge avkall på delar av sjö
territoriet. Främst Flottan fick under 
styvt fem års neutralitet bekänna färg. 
Neutralitetsvakt, konvojering/eskorte
ring, minröjning m.m. var ett vardagligt 
slitgöra som ställde stora krav på perso
nal och materiel. Flottans betydelse för 
det totala försvaret klargjordes på ett på
tagligt sätt, när Tyskland invaderade 
D an mark och Norge i april1940. Flottan 
fick då ta hela ansvaret för Östersjökus
ten , när armestridskrafterna måste om
grupperas mot väster. (Flottans neutrali
te tsvakt sid 142) . På samma sida i boken 
redovisas också vad dåvarande (hösten 
1942) försvarsministern Per Edvin Sköld 
sade vid en jagarsjösättning i Göteborg: 
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"Knappast någon del av vårt försvar 
har vi hittills under detta krig hafi ett så 
påtagligt behov av som Flottan. Den frå
gan bör aldrig mer få ställas: Behöver vi 
en f lotta? Så länge Sverige behöver ettför
svw; behöver det också en flotta. " 

Den uppbyggnad av försvaret , som 
påbörjades i samband med andra världs
kriget, fortsatte under lång tid. För Mari
nens del genomfördes den med stor 
framgång. Tekniskt avancerade, verk
ningsfulla och uthålliga vapensystem an
skaffades. 

Vådan av att "skrota" ubåtsjakten up
penbarades på ett mycket påtagligt sätt i 
slutet av 1970- och början av 1980-talen. 
Vår territoriella integritet kränktes. Vi 
saknade resurser att sätta emot. Det tog 
ännu en gång många år att bygga upp en 
acceptabel ubåtsjaktkapacitet Ett arbete 
som fick bedrivas med stor möda och till 
stora kostnader. Nu har det gått några år 
med minskat antal kränkningar. Samti
digt har det skett en stor omvälvning i 
våra östra grannländer och då tycker 
"förståsigpåarna" att det är dags att ta till 
storsläggan, i alla fall när det gäller redu
ceringar av arme- och marinstridskrafter
na. Argumenten är desamma som på 
1920-talet. 

Historien upprepar sig! Flolian - vår 
sjömilitära gränsvakt - har under de se
naste JOO årens konflikter fått dra de 
tyngsta och svåraste lasset, när det gällt att 
försvara vår territoriella integritet samt 
hävda vår neutralitet. Låt inte Per Edvin 
Skölds ord falla i glömska. 

Militärgeografi 
Trots vad som hänt i vårt närområde, lig
ger Sverige där det ligger med landgräns 
mot två länder samt sjögräns (ca 270 mil) 
mot nio länder. Sverige är därmed den 
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största strandägaren i Östersjöområdet 
och har dessutom ett avgörande inflytan
de över Östersjöutloppen. Dessa är av 
väsentlig betydelse för samtliga Östersjö
länder. För europeiska Ryssland är det 
den kanske viktigaste förbindelselänken 
med världshaven. 

Sveriges sjöterritorium är idag ca tre 
gånger större än under andra världskri
get. Därutöver tillkommer oss omgivan
de och tillhörande ekonomiska zoner, fis
kezonen inräknad. Det geografiska läget 
medför också att den största delen - ca 
96% - av export och import fortfarande 
och så även i framtiden måste genomför
as med fartyg. 

Sammantaget medför de militärgeo
grafiska förändringarna att Sverige i ännu 
större utsträckning än tidigare behöver ett 
allsidigt sammansatt och fungerande ma
rint försvar. 

säkerhetspolitik 
Berlinmurens fall, upplösningen av 
Warszawapakten och Sovjetunionen har 
tagits till intäkt för att det är läge för en 
allmän och omfattande nedrustning. En
ligt många politiker måste försvaret an
passas till verkligheten. Deras verklighet 
är sedan lång tid att inga militära hot 
finns, som är riktade mot Sverige. 

För en tid sedan (våren 1999) sade 
statsministern att "neutralitetspolitiken 
ligger fast". I nästan samma andetag sade 
han "det pågår krig i Europa." Att med 
dessa två konkreta grundvärden föreslå 
så omfattande reduceringar av vårt för
svar är mycket förvånande. Jag är villig 
medge att något direkt hot mot Sverige 
för närvarande inte föreligger, men inför 
framtiden är jag inte lika optimistisk. 

Den allmänna upplösningen i Östeu
ropa har lämnat fritt spelrum för etniska 

frigörelseprocesser. Latenta etniska pro
blem, gamla militära oförrätter godtyck
liga geografiska gränsdragningar samt 
NATO:s utvidgning mot öster skapar och 
kommer att skapa konflikt- och krigsris
ker i framtiden. Den politiska utveckling
en i Ryssland och det forna Sovjetunio
nen är svårbedömbar. Ländernas ekono
miska beroende av hjälp från väst är stort 
och ur vår synvinkel värdefullt. Risk 
finns dock att ekonomiskt sönderfall och 
morali sk upplösning kan komma att leda 
till att "kommunistiska hökar" återtar 
makten och då kan allt hända . Ryssland 
har sedan medeltiden haft en förmåga att 
med regelbundna återfall marschera väs
terut. Ut ur sitt geografiskt instängda 
läge. Skall historien upprepa sig? Den 
som lever, får se. 

Även om inte krig uppstår, kan andra 
problem bli aktuella. T.ex. kan sönderfal
let i Ryssland ge upphov till flykting
strömmar västerut. Dessa kan då medfö
ra stora problem för Östersjöländerna 
och då i synnerhet för Sverige. Vi har re
dan sett exempel på människasmuggling 
via Ryssland och de baltiska staterna. Po
lis- och tullmyndigheter varnar för en 
ökande smuggeltrafik med narkotika, 
sprit och tobak . Vi får inte stå främman
de för att de maffiasyndikat, som före
kommer i Östeuropa, kan komma att 
börja uppträda till sjöss. Risken finns att 
vi får uppleva detsamma, som hänt länge 
längs USA:s syd liga kuster. Vad detta 
skulle kunna innebära, vet jag ej, men jag 
håller med Kristdemokraternas ledare 
Alf Svensson, då han skriver "och om 
större resurser kommer att krävas för att 
komma till rätt med maffiametoder till 
sjöss, är det då så klokt att skrota Mari
nens resurser för att tillföra Polisen och 
Kustbevakningen nya?" 

Att ha ett försvar för ett lands politis-

ka integritet och i slutändan frihet, är en 
huvuduppgift för varje regering. Kostna
derna för detta måste och kan vi bära. 
Smiter vi från dessa kostnader, kan priset 
bli dyrt. Dyrare än vad som blev fallet 
under andra världskriget, då Sverige 
tvingades ge avkall på sin territoriella in
tegritet samt ge andra eftergifter till krig
förande makt. Sverige har hittills levt 
upp till ovanstående krav och vi harkla
rat kostnaderna för detta. Därigenom 
har Sverige också skaffat sig ett grund
murat förtroende ute i världen och i syn
nerhet i närområdet. Ett förtroende som 
byggts på vår alliansfria politik samt ett 
väl avvägt och starkt försvar. Detta har 
medfört att vi kunnat hjälpa våra grann
länder med både råd och dåd. Ta t. ex. vår 
hjälp till de baltiska staterna med bl. a. 
utbildning och minröjning. Vi har mött 
respekt för både kunnande och kvalitet i 
de PFF-övningar, där vi deltagit. 

Vi har också med bra resultat kunnat 
bistå FN med trupp och materiel vid 
fredsbevarande operationerlinsatser såväl 
i Afrika som i Mellanöstern och Europa. 
Svenska officerare har som observatörer 
gjort stora och goda insatser på många 
platser runt om i världen. Bland "tredje 
världens" stater har Sverige mött erkänsla 
och förtroende för biståndspolitik och 
hjälp i många frågor. Som ett resultat av 
vår alliansfrihet har Sverige kunnat funge
ra som en buffert mellan stormakterna. 
Även om Warszawapakten har försvunnit, 
finns behovet kvar att agera buffert mel
lan NATO och Ryssland. EU:s beslut, som 
stöds av Sverige, att bygga upp en militär 
förm åga för krishantering och fredsbeva
rande operationer i enlighet med FN:s 
stadgar och principer ställer krav på vårt 
framtida försvar. 

Ett bevarande av stabiliteten i Öster
sjöområdet kräver även framdeles ett 
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starkt marint försvar. Till och med star
kare än tidigare beroende på att vi nu -
utan konkurrens - är områdets störste 
strandägare samt ägare till alla typer av 
ekonomiska zoner. Vårt ansvar har ökat! 

Ser man på vad som hänt och händer i 
övriga världen, så ger historien många 
exempel på att folkvandringar/erövrings
tåg också påverkat Europa. Sviterna ef
ter en del av dessa berör fortfarande syd
östra Europa. Exempel på ett världspro
blem, som skulle kunna orsaka omfattan
de folkvandringar redovisas i tidskriften 
Rotary International (årgång 1999, utgå
va 1-2). Där framläggs en FN-rapport, 
som visar att det inte inom en alltför av
lägsen framtid kommer att finnas miljar
der människor som lider brist på vatten. 
Utan vatten kan ingen leva. Vad händer, 
när dessa människor ser att det finns län
der i Nordeuropa med överflöd av vat
ten ? 

Att förlita sig ti ll att FN skall kunna 
klara uppflammande världskriser är lika 
irrelevant idag som det var under tiden 
mellan de två världskrigen. Som FN nu 
är uppbyggt/organiserat med ett säker
hetsråd, där de ständiga medlemmarna 
har vetorätt, är det i många viktiga frågor 
omöjligt att driva igenom åtgärder till 
fromma för världsfreden. Det finns alltid 
någon , som har egna intressen att bevaka 
och försvara. Se bara på vad som händer 
på Balkan. Just nu , sommaren 1999, på
går krig och konflikter på många håll i 
världen. Några exempel: 

Afrika 
Inbördeskrig, etnisk rensning pågår 

bl. a. i Sudan och Eritrea. 
Asien 
Omfattande gränsstrider mellan In

dien och Pakistan. Spänt läge mellan 
Nord- och Sydkorea - sjöstrider har ägt 
rum. 
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Europa 
Fortsatta konflikter inom det gamla 

Sovjetväldet. Balkankrisen går kanske 
mot en lösning, men ännu är det långt 
kvar. 

Även om Sverige är omgivet av i hu
vudsak stabila demokratier, finns under 
lång tid framåt många potentiella kris
härdar i vårt närområde. Med dessa me
nar jag de baltiska staterna, europeiska 
Ryssland samt övriga Ost- och Sydosteu
ropa. Dessa risker måste ges större 
tyngd, när man lägger det säkerhetspoli
tiska underlaget; det som till stor del 
skall styra utformningen och storleken 
av försvaret. 

Försvarsmaktens uppgifter -
framtida resursbehov 
Svenska folket har genom riskdag och 
regering bestämt att vi skall ha ett för
svar, som skall kunna möta väpnat an
grepp, hävda territoriell integritet, delta i 
internationella fredsbevarande operatio
ner samt stödja samhället vid stora på
frestningar. Enligt min uppfattning skall 
Sverige ha ett försvar som förhindrar 
krig. Detta innebär att uppgiften "hävda 
territoriell integritet" måste ges större 
betydelse vid utformningen av Sveriges 
försvar. Vad innebär då denna uppgift? 

Av tillträdesförordningen och IKFN
förordningen framgår mera konkret vad 
begreppet "hävda internationell integri
tet " innebär. Försvaret skall kunna upp
täcka, ingripa och avvisa. I begreppet 
inbegrips också sjöfartsskydd och skydd 
av fiske. Legalt uppträdande svenska far
tyg skall kunna skyddas såväl på fritt hav 
som på svenskt sjöterritorium. Utländska 
legalt uppträdande fartyg, som på 
svenskt sjöterritorium angrips eller ut
sätts för annan typ av våldshandling skall 

också kunna skyddas. Detta gäller såväl 
under fredstillstånd som under krig, då 
Sverige är neutralt. Marinen skall dessut
om vid behov medverka vid sjöfartskont
roll samt tillsyn av utländskt fiske. 

Trots att det här är en totalförsvars
uppgift, har Flottan enligt erfarenheter 
från två världskrig samt senare tiders 
ubåtskränkningar i huvudsak ensam fått 
bära denna uppgift. Att kunna delta i in
ternationella fredsbefrämjande operatio
ner är en självklar uppgift för hela För
svarsmakten. Kvalificerade resurser för 
detta ändamål skall alltid kunna avdelas. 
Svenskt deltagande i dessa operationer 
tjänar två syften - dels hjälp med beva
rande av världsfreden, dels att vi får till
fälle att visa vad vi kan. Detta är också 
fredsbevarande. Att Försvarsmakten 
skall kunna stödja samhället vid stora på
frestningar är en självklar uppgift och 
kräver därför ingen närmare analys. 

Förutom ovanstående uppgifter skall 
Marinen också kunna avdela lednings-, 
fartygs- och personalresurser vid miljö
katastrofer till sjöss. Detsamma gäller in
satser för omhändertagande av flykting
ar, skydd av transporter med farligt gods 
samt ingripande mot smuggeltrafik m. m. 
Ännu en gång - som den störste strand
ägaren i Östersjöområdet har Sverige ett 
särskilt stort ansvar. Detta måste återspeg
las i fördelningen av resurser till det mari
na försvaret. 

Om nu inte svensk säkerhetspolitik 
och vårt försvar lyckas förhindra att vi 
utsätts för väpnat angrepp skall detta 
kunna mötas när, var och hur det än sätts 
in. Hur kan då ett sådant angrepp se ut i 
framtiden? 

Vi har på senare år sett länder be
kämpas med robotar. Samtidigt har vi 
sett att det behövs trupp och materiel för 
att slutligt betvinga ett land. Detta inne-

bär att vi fortfarande måste kunna möta 
angrepp såväl över havet som genom luf
ten och över landgränsen - en totalför
svarsuppgift Dagens krigsorganisation 
samt fördelningen av resurser för dess 
skapande och bibehållande har alltför 
ensidigt styrts mot krigsläget-invasions
försvaret. Ett invasionsförsvar som byggt 
på möjlighet tillmobilisering efter en re
jäl förvarningstid. Hittills har inte till
räcklig hänsyn tagits till senare tiders va
pen-, teknik- och taktikutveckling. Utan 
användning av kärnvapen kan idag ett 
gammaldags mobiliseringsförsvar slås ut 
innan mobiliseringen är genomförd . 

Dessa förändringar har inte tillräck
ligt återspeglats vid fördelning och ut
nyttjande av försvarsanslaget. Samma 
sak gäller förändringar i såväl den säker
hetspolitiska som den operativa miljön. 
Många gånger har regionalpolitiska hän
syn till övervägande del fått styra resur
ser till bibehållande av t. ex. armerege
menten. Jag anser att den nu föreslagna 
neddragningen av antalet utbildnings
regementen inom Armen är riktig. Däri
genom skapas förutsättningar för ett 
bibehållande av en tekniskt kvalificerad 
krigsorganisation samt fortsatt materiel
förnyelse. Dessutom kan skapas insats
förband med hög beredskap , förmåga till 
autonomt uppträdande samt möjlighet 
till internationellt utnyttjande för freds
bevarande operationer. Hur stor krigsor
ganisationen skall vara överlåter jag åt 
andra att beräkna och bestämma. 

När det gäller Flygvapnets anpass
ning till de tekniskt/taktiska förändring
arna, anser jag denna vara riktig. Däre
mot torde det vara möjligt att minska or
ganisationen ytterligare för att möjlig
göra omfördelning till i första hand Mari
nen. Under en lång följd av år har inom 
Marinen skapats förband , som kan upp-
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träda oberoende av fasta baser samt med 
god förmåga till graderade och adekvata 
insatser under såväl fred som neutralitet 
och i ett krigsläge. Utbildning har centra
liserats. Anpassning har skett med hän
syn till utökat territorialhav, utökade 
uppgifter, säkerhetspolitisk utveckling 
samt internationella krav och överens
kommelser rörande Östersjöområdet 

Flottan har idag fyra operativa områ
den av varierande intresse sett utifrån 
behovet av resurser. Detta gäller såväl i 
fred som under neutralitet och krig. Om
rådena är Västerhavet, Öresunds
området, Östersjön och Bottniska viken. 
Alla områdena förutom det sistnämnda 
kräver att där alltid skall finnas resurser, 
som kan visa flaggan. De skall också ha 
möjlighet att vidta åtgärder vid kränk
ningar eller andra brott mot svensk eller 
internationell rätt. Förmåga till graderad 
insats måste finnas. Bottniska viken skall 
vid behov kunna tillgodoses med resur
ser som övriga områden. Detta skall kun
na ske genom tillförsel från andra områ
den. Problemet att ombasera mellan Väs
terhavet och Östersjön måste beaktas vid 
grundtilldelning av fartygsresurser. 

I rådande läge med pågående upp
byggnad av "nya" demokratiska stater 
vid Östersjöns södra och östra stränder 
samt den pågående utvidgningen av 
NATO österut, är det av största vikt att 
svenska marina resurser kan vara allestä
des närvarande. Bistå med råd och dåd 
samt vid behov kunna ingripa. l det föl
jande tänker jag ägna mig enbart åt Flot
tans fartygsbehov samt avsluta med ett 
kanske kontroversiellt förslag. 

Som pensionär har man ju inte till
gång till studier, förbands- och materiel
utvecklingsplaner i samma omfattning 
som en officer i aktiv tjänst. Mitt bak
grundsunderlag har jag hittat i tidningen 
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Försvaret forum, där jag noga studerat 
"En bilaga om det svenska försvaret." 
Jag kan acceptera vad som står om ma
rinstridskrafter under "Mål bild 2010". 
Vad som står där, borde återspeglas i en 
planerad materielanskaffning samt för
bandsutveckling år 2004. Ett sekels erfa
renheter visar att verkliga påfrestningar 
på vårt lands territoriella integritet alltid 
börjat till sjöss. Inte sedan 1809 har vi hajt 
påhälsningar över landgränsen. Kränk
ningar av luftterritoriet har förekommit. 
Men det förtjänar att ånyo påpekas. Det 
har alltid börjat till sjöss och Flottan har 
alltid fått kämpa med för få och undermå
liga resurser. 

Utan tillgång till studieresultatet vå
gar jag i alla fall påstå att nivåerna i 
förbandsutvecklingsplanen måste höjas. 
Hur stor krigsorganisationen skall vara 
saknar jag underlag för att ange. Detta 
gäller dock inte antalet ubåtar. Mot bak
grund av vad jag tidigare redovisat, anser 
jag att normalläget (fredstillstånd) krä
ver tre korvetter och en minröjningsstyr
ka i Västerhavet. I Östersjön behövs nio 
korvetter samt två minröjningsstyrkoL I 
Öresund måste det alltid finnas tillgång 
till bevakingsbåtsförband. Södra K var
ken skall vid behov kunna tilldelas sam
ma resurser. 

Antalet ubåtar är i planen angivet till 
fem. Med hänsyn till min ubåtsbakgrund 
anser jag mig tillräckligt torr på fötterna 
för att våga påstå att förslaget om en re
ducering till fem ubåtar är helt orealis
tiskt. Våra moderna ubåtar med unik tyst 
framdrivning (dolt uppträdande), stor ut
hållighet samt med en slagkraft (per 
ubåt) motsvarande en Viggen-/JAS-divi
sion utgör en ovärderlig tillgång i invasi
onsförsvaret. Ubåtsvapnet kan i vissa lä
gen anses vara vår sista livförsäkring i in
vasionsförsvaret. Vetskapen om att 

Sverige har ett operativt ubåtsvapen kan 
avhålla en eventuell angripare från att 
genomföra ett invasionsföretag. Ubåtens 
förmåga till dolt uppträdande gör den 
också mycket lämplig för underrättelse
inhämtning i känsliga lägen. Vid över
vakning av vårt sjöterritorium är ubåten 
en mycket värdefull tillgång för 
ubåtsjaktstyrkorna . 

Nu åter till antalet. Enligt de beräk
ningar, som gällde under min aktiva 
ubåtstid skulle en tillgång på fem ubåtar 
medge att det i operationsområdet sam
tidigt kunde finnas en till två ubåtar. 
Grunden till denna beräkning var att 
översyner, reparationer, förrådskomplet
teringar samt förflyttningar till och från 
operationsområde ansågs kräva tre ubå
tar för att hålla en i operationsområdet. 
Förbättrad teknik, ökad tillgänglighet m . 
m. torde innebära att tre kan sänkas till 
två till ett. Detta medför att ett minimum 
av nio till tio ubåtar krävs för att täcka de 
operativa behoven. Nog är det väl kon
stigt att statsmakten planerar ett "skrotan
de" av ett högkvalificerat vapensystem -
ubåtsvapnet inför dess JOO-årsjubileum år 
2004. Nog är det väl konstigt att det miljö
medvetna(?) Sverige inte satsar på en civil 
utveckling av Stirlingsystemet. 

Förslag 
I dagsläget finns fyra myndigheter med 
varierande ansvar för och uppgifter inom 
vårt maritima territorium. Därutöver 
finns Sjöräddningen med lednings- och 
samordningsansvar vid sjöolyckor samt 
Livräddningssällskapet med resurser för 
räddning av människoliv såväl kustnära 
som på fritt hav. Dessutom finns det 
kommunal räddningstjänst inom kust
kommunerna med räddnings- och 
brandsläckningsutrustning för kustnära 
insatser. 

Myndigheterna är: 
Sjöfartsverket som har huvudansvaret 

för sjötrafikens säkra framkomst i lotsle
der samt till sjöss såväl vinter som som
mar. Deras fartygs- och båtresurser ut
nyttjas också vid miljö och sjöolyckor. 

Polisen (den sjöburna) som ansvarar 
för kustnära trafikövervakning innebä
rande i första hand hastighets- och nyk
terhetskontroller. Deras resurser kan 
också användas för sjöräddningsuppdrag 
kustnära och i våra skärgårdsområden. 

Kustbevakningen, vars primära upp
gift är havsövervakning, miljö- och tull
kontroll. Den har också en del mera 
spektakulära uppgifter, bl. a. kontroll av 
att fritidsfiskare märker sina nät på rätt 
sätt och inte lägger ut mer än sex nät per 
capita m.m. 

Marinen, vars uppgifter redan är re
dovisade. I Marinens krigsorganisation 
ingår också Kustbevakningen. 

Så ser det ut idag. Flera myndigheter 
(motsvarande) har ett varierat men ock
så gemensamt ansvar för vårt maritima 
territorium samt intresseområden på fritt 
hav. Sammanslagning och omfördelning 
av vissa uppgifter skulle enligt min upp
fattning skapa möjligheter till större ef
fektivitet vid lösandet av uppgifter till 
sjöss samt också innebära stora ekono
miska besparingar. 

Mera konkret skulle en sammanslag
ning av Flottan och Kustbevakningen bl. 
a. innebära 
- bättre och effektivare övervakning 

samt bevakning av sjöterritoriet samt 
oss omgivande havsområden 

- effektivare utnyttjande av befintliga 
fartygsresurser samt tillgänglig perso
nal 

- bättre och förenklade lednings- samt 
samverkansrutiner vid större sjö- och 
miljöolyckor 

289 



,.,., 

- möjlighet till all behålla/återfå militär 
marin närvaro Längs hela vår kust 

samt 
- möjlighet till betydande ekonomiska 

besparingar. 
Någon konlffier med säkerhet hävda 

att Kustbevakningens polisiära befogenhe
ter lägger hinder i vägen för en samman
slagning med Marinen. Enbgt vad jag vet 
finns inga folkrättsliga hinder för en sam
manslagning. Mariner med kustbevak
ningsfunktioner finns på flera håll i världen 
och det fungerar tillfredsställande. 

Kvarstår kravet på att det skall finnas 
personal ombord med polisiära befogen
heter, är detta ett enkelt problem att lösa. 
Det räcker ju med att någon ombord har 
denna befogenhet. Övriga såsom t. ex. nau
tiker och tekniker behöver den inte. Vissa 
av Kustbevakningens mera spektakulära 
uppgifter t. ex. tillsyn och kontroll av skär
gårds- och kustnära fiske kan överföras till 
sjöpolisen eller lokala fisketillsynsmyndig
heter. När nu så stora förändringar plane
ras för försvaret, varför inte då tillsätta en 
utredning med uppdrag au se över möjlig
heterna till en sammanslagning av Marinen 
och Kustbevakningen? 
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Sammanfattning 
Att ha ert försvar för ett lands poliriska in
tegritet och i slutänden frihet är ett huvud
ansvarför varje regering. Kostnaderna för 
detta måste och kan vi bära. Hur det gått 
när Sveriges regering har försökt undan
dra sig ansvar för dessa kostnader fram
går tydligt av de historiska erfarenheter
na. 

Försvarsplaneringen måste frigöras 
från försvarsgrenstänkande och måste re
geringen tillse att inte blanda in regional
och väf:fardspolitik vid utformning av 
framridens försvar och fördelningen av 
resurser för detta. Osäkerheten i vår om
värld i övrigt motiverar inte nu planerade 
nedskärningar av försvaret. Historiska er
farenheter och förändringar i den 
marinoperativa miljön måste beaktas i 
högre grad än tidigare. Marinen - i första 
hand Flottan - måste förstärkas. 

Den ekonomiska utvecklingen gör det 
angeläget att undersöka möjligheterna till 
en integrering av Kustbevakningen i Ma
rinen. En sammanslagning skulle förbätt
ra och förstärka den marina övervak
nings- och bevaknings kapaciteten. 

Ledamoten 
JOHAN JENVALD 

Kaplen Johan .!en vald, som är mariningenjör och 1ekn. 
dok/Or, tjänslgör vid Försvarshögskolans mili/ärtekniska 
institution 

Modellering och simulering - ett instrument för 
taktisk och teknisk utveckling 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 30 september 1999 

Osäkerheten om hur den framtida striden kommer att se ut, ställer stora krav på flex
ibilitet och anpassningsförmåga inom Försvarsmakten. Inte minst gäller detta de 
framtida ledningssystemen. Samtidigt ger det minskade militära hotet tid till att ut
forska olika utvecklingsmöjligheter. En viktig komponent i denna process är förmå
gan att presentera en helhetsbild av våra förbands förmåga att lösa uppgifter vid oli
ka konfliktnivåer. Genom att ur ett helhetsperspektiv klarlägga begränsandefakto
rer vad avser till exempel doktrin, förbandens organisation, teknisk utrustning och 
personalens utbildning skapasförutsättningar för en resursoptimal utveckling av vår 
framtidaförmåga att lösa nya såväl som befintliga uppgifter. Det är mycket viktigt 
att denna analys sker baserad på faktisk grund skapad genom systematisk insamling 
och sammanställning av data från genomförd förbandsverksamhet och fältförsök. 
Modellering och simulering är två viktiga komponenter i de olika utvecklingsfaser
na för att åstadkomma observerbarhet och realism i de studerade situationerna med 
målet att utveckla såväl taktik som teknik. 

Inledning 
Förändringar i vår omvärld kommer att 
kräva ökad flexibilitet vad gäller förmå
ga att anpassa militära förband till nya 
uppgifter samt för att möta helt nya typer 
av hot. Ä ven om osäkerheten är stor så 
kan vi identifiera ett antal trender inom 
försvarsmakten och samhället i övrigt. 

På materielsidan är tendensen sedan 
ett antal år en minskad numerär, men 

ökade krav på förmågan att strida över 
större ytor och med ett högre stridstem
po med en samtidig förmåga till graderad 
verkan, leder till ökade krav på materiel
ens kvalitet och förfining. Förenklat be
skrivet så går vi från anskaffning och för
rådsställning av materiel till uppbyggnad 
och utveckling av kunskap och kompe
tens. Precis som i samhället i övrigt så 
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ställs det inom försvarsmakten högre 
krav på personalens kompetens och för
måga att följa med och utvecklas i takt 
med den snabba omvärlds- och teknikut
vecklingen. Effektiv utbildning är en för
utsättning för att vi skall kunna möta 
dessa nya krav. Behovet av färre och mer 
välutbildade värnpliktiga kommer såle
des att accentueras medan behovet av 
många korttidsutbildade sjömän och sol
dater i det närmaste kommer att försvin
na inom försvarets mest kvalificerade 
förband. 

Små volymer, systemens komplexitet 
och kraven på allt kortare ledtider i 
forskning, utveckling, projektering, upp
handling och produktion kommer att 
tvinga oss till nya sätt att samarbeta inom 
och utom försvarsmakten. Framförallt 
blir forsknings- och teknikförsörjningsar
betet allt viktigare, när vi med hjälp av de 
korta serierna av materiel och demon
stratorer måste utvärdera och tillföra nya 
kunskaper till försvarsmakten. 

Faktorer som informationsövertag 
och detaljerad omvärldsuppfattning 
kommer sannolikt att starkt påverka för
utsättningarna för olika aktörer och de
ras taktik i eventuella framtida konflik
ter. Det faktum att man har tillgång till 
mer information än motståndaren inne
bär inte automatiskt informationsöver
tag. Det krävs givetvis tillgång till infor
mation, men dessutom måste organisa
tionen kunna sammansälla, distribuera 
och presenteras informationen så att den 
finns tillgänglig för både den beslutande 
och den verkande enheten innan infor
mationen är inaktuell. Detta dynamiska 
förlopp kräver ökad integrering av våra 
olika sensor-, lednings- och vapensystem. 

Ett första steg för att hantera de nya 
dynamiska förloppen är att försöka ska
pa en helhetsbild där olika samband och 
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samspel blir synliga eller mer tydliga. Av
saknaden av en helhetsbild (Coakley, 
1991) kan resultera i att ett skenbart in
formationsövertag förvandlas till 
informationsöverbelastning. 

Modellering och simulering 
Modellering och simulering används ofta 
till isolerade studier och teknisk design 
(Rouse, 1991 ). Modellering kan också 
vara ett sätt att dokumentera och förval
ta kunskap genom att representera egen
skaper och faktorer hos komplexa sys
tem. Denna dokumentation innebär ej 
att modellering är en statisk process utan 
nya modeller måste kontinuerligt tas 
fram och gamla måste uppdateras. Till
gången till relevanta modeller möjliggör 
att dessa utnyttjas för beräkningar, simu
leringar, studier, utbildning och övrig 
kunskapsuppbyggnad och informations
spridning. 

Modeller och simuleringar bör alltid 
tas fram med ett speciellt syfte. Det är 
viktigt att dokumentera vad man vill mo
dellera och hur modellerna är avsedda 
att användas. Beroende på syftet med 
modelleringen kan olika delar eller egen
skaper modelleras med olika detaljupp
lösning. Oftast är det intressant att mo
dellera den eller de faktorer som står i 
fokus för modelleringen med hög detalj
nivå , medan sidoordnade faktorer ges en 
lägre detaljeringsgrad. 

För att vi skall kunna lita på resulta
ten från modellerings- och simuleringsar
betet måste modellerna valideras, veri
fieras och ackrediteras. Valideringen av 
en modell skall svara på om modellen 
överensstämmer med verkligheten inom 
ett definierat område. I verifieringsfasen 
är syftet att mäta modellens överens
stämmelse med uppställda krav. En si-

Figur l. Simulering i olika steg från koncept till färdigt system. l det första steget 
genomförs seminarier och olika typer av spel med stöd från genomförda simuleringar 
för att överblicka olika frågeställningar. l det andra steget genomförs isolerade 
funktions- och system simuleringar. Det tredje steget sker hos ett förband, men med 
virtuella prototyper, dvs. funktionen eller systemet simuleras i sin tänkta miljö med 
verkliga operatörer. l det fjärde steget används det verkliga systemet hos ett förband 
under övervakning av ell instrumenteringssyslem som registrerar och dokumenterar 
den slutgiltiga system funktionen. Eli system under utveckling kan genomgå ett eller flera 
av de fyra stegen en eller flera gånger. 

muleringsmodells formella godkännande 
för att användas för ett speciellt syfte kal
las ackreditering och innebär att upp
ställda acceptanskrav värderas och i bäs
ta fall accepteras. 

Materielutveckling 
Ökad användbarhet och flexibilitet är 
nyckelord för den framtida materielut
vecklingen. Människan måste stå i fokus 
om vi skall lyckas öka totaleffekten av 
satsade resurser i systemutvecklingspro
cessen (Rouse, 1987), vilket ställer sär
skilda krav på modellerings och simule
ringsarbetet Vi måste också bättre ta till
vara på informationen som finns i våra 
befintliga system. På samma sätt som in
formationsteknologin i övriga samhället 
utvecklas och utnyttjas måste denna re
surs tas tillvara inom försvarsmakten. Ar
betssätten måste förändras så att vägarna 
blir kortare inom och mellan vapen- och 
truppslag, även om detta medför pro
blem och risker inom områden som data
och !T-säkerhet. 

Ett sätt att minska utvecklings- och 
ledtider och samtidigt hålla en nära kon
takt mellan forskare, utvecklare och an
vändare är att använda en simuleringsba
serad utvecklingsmodell enligt figur l. 
Detta angreppssätt ökar chansen att man 
hamnar rätt från början vid utveckling av 
nya system och att man minskar risken 
för att driva projekt vidare som har 
grundläggande brister. I denna utveck
lingsmodell används seminarier, kris
och konfliktspel som ett första sätt att 
överblicka frågeställningar och identifie
ra avgörande faktorer. Resultaten från 
detta arbete möjliggör simulering av en
skilda utvalda faktorer i det andra steget 
(Sikora & Coose, 1995). I det tredje ste
get inkorporeras den verkliga använda
ren, men systemet simuleras med hjälp 
av till exempel ett instrumenteringssys
tem som gör det möjligt att simulera 
gränssnitt och egenskaper hos det tänkta 
systemet utan att en verklig prototyp har 
realiserats (Jenvald & Morin, 1998). 
Först när man har genomfört de tre för
sta stegen , ofta efter att ha genomfört ett 
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antal iterationer, går man till det fjärde 
steget och studerar en verklig fysisk pro
totyp. Ä ven denna studie sker med ett in
strumenterat förband , vilket möjliggör 
detaljregistrering av såväl händelseut
veckling som systemfunktioner (Jenvald 
et al., 1996). Resultaten kan sedan jämfö
ras med resultaten från de tre första ste
gen i utvecklingsmodellen och den över
gripande kravspecifikationen. 

Fördelen med denna simuleringsba
serade utvecklingsmodell är att använda
rna aktivt deltar i utvecklings- och proto
typarbetet vilket ökar sannolikheten för 
att det slutgiltiga systemet tas emot och 
används hos förbandet på avsett sätt. 

Vid ökad systemkomplexitet måste vi 
också alltmer sträva mot att inkludera 
funktioner för träning i de färdiga syste
men. Vi måste eftersträva möjligheten 
för operatörer att träna och övningsköra 
uppdrag och scenarior under olika förbe
redelsefaser eller under perioder med låg 
arbetsbelastning. Detta för att öka san
nolikheten för att operatören skall klara 
av en verklig uppgift med gott resultat 
även under stress och tidspress. Separata 
träningssystem kan ibland vara nödvän
diga, men risken för att skillnaden mellan 
ett övningssystem och ett verkligt system 
blir för stort blir överhängande i takt 
med minskad livslängd hos de framtida 
informationssystemen som mer eller 
mindre kontinuerligt utvecklas. 

Personalutveckling 
Den framtida striden kommer sannolikt 
att präglas av högt specialiserade för
band som agerar i olika strukturer bero
ende på hot och konfliktnivå. Detta kom
mer att kräva ökad förmåga hos persona
len att dels kunna hantera sin specialist
kunskap men också att kunna samverka 
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på ett effektiv sätt beroende på aktuell 
situation och den för tillfället gällande 
organisationen. Dessa nya krav innebär 
att utbildningsmetoder och tränings
stödssystem också måste utvecklas för 
att fånga de nya dynamiska förlopp som 
kommer att möta framtidens soldater 
(Morin et al. , 1998b; Jenvald, 1999). Be
hovet av dessa metoder och denna tek
nik ökar inom hela totalförsvaret, vilket 
gör det intressant att inventera likheter 
och skillnader mellan olika områden 
inom totalförsvaret (Thorstensson et al., 
1999) för att kunna göra samordnings
vinster och utbyta erfarenheter och ny 
kunskap. 

Modellering och simulering kan stöd
ja skapandet av realism i träningssitua
tionen, framför allt då faktorer som på
verkar striden måste simuleras av säker
hetsskäl, till exempel vapenverkan, eller 
om de har negativ påverkan på andra 
samhällsfunktioner, exempelvis störning 
från telekrigssystem (Jenvald, 1996; len
vald & Morin , 1997; lenvald & Morin , 
1998). 

Modellering av enheter och funktio
ner är också nödvändigt om vi vill kunna 
registrera relevanta aspekter av övning
ens händelseutveckling i syfte att senare 
kunna återuppspela och detaljstudera 
valda sekvenser. En sådan återuppspel
ning av övningsförloppet är en viktig del 
i en genomgång efter övning och ger de 
övade möjlighet att reflektera över sitt 
agerande. Det är i denna fas av träningen 
som den övade lär sig genom att reflekte
ra över det inträffade och sedan generali
sera sina erfarenheter för att mentalt 
applicera den nya kunskapen i liknande 
framtida situationer (Lederman, 1992; 
Gestrelius, 1993). Återuppspelningen 
stödjer uppbyggandet av en gemensam 
mental modell (Rouse et al. , 1992) över 

händelseförloppet och fokuserar diskus
sionerna på varför något inträffade istäl
let för på vad som inträffade (Morin et 
al., 1998a; Jenvald, 1999). 

Generellt inom försvarsmakten mås
te det bli viktigare vad man har lärt sig is
tället för var man har lärt sig detta. Det 
vill säga frekvensen av distansutbildning, 
egen inläsning med lärarstöd via telefon 
eller dator och träning med hjälp av si
mulatorsystem som är sammankopplade 
via lokala och globala nätverk, måste öka 
(Berglund & Eriksson , 1998). 

Taktikutveckling 
Försvarsmakten ställs nu inför nya upp
gifter så som FN-uppdrag och humanitä
ra insatser. Samtidigt ifrågasätts försvars
maktens gamla roll och uppgifter. Ä ven 
flera nationer i vår omvärld förändrar 
och minskar sina väpnade styrkor. Dessa 
nerdragningar och förändringar kräver 
omorganisation och omstrukturering av 
kvarvarande enheter och förband. Kra
ven på effektivitet och flexibilitet hos 
dessa förband ökar, då de skall klara av 
ett bredare spektrum av uppgifter. 

När militära enheter och förband om
organiseras eller då helt nya förband ut
vecklas så krävs det att även taktiken ut
vecklas och förfinas. Krav på taktikut
veckling och de ökade utvecklingskost
naderna gör det nödvändigt att granska 
och utvärdera olika systems användbar
het tidigt i utvecklingsprocessen (J en vald 
& Morin , 1998). 

Användningen av isolerade datorsi
muleringar med hjälp av standardverk
tyg inom modellering och simulering är 
ett viktigt sätt att undersöka främst tek
niska aspekter av ett nytt system (se figur 
l). För att fastställa ett systems verkliga 
taktiska och tekniska effekter krävs att 

systemet prövas under realistiska förut
sättningar avseende både taktik och tek
nik. Av denna an ledning är det viktigt att 
utnyttja och studera verkliga enheter 
som agerar i sin rätta miljö, även om vissa 
farliga faktorer måste simuleras av säker
hetsskäl , samtidigt som en detaljerad re
gistrering sker av händelseutvecklingen 
(Thorstensson, 1998). Förmågan att pre
sentera en helhetsbild av våra förbands 
förmåga att lösa uppgifter vid olika kon
fliktnivåer är avgörande om vi vill analy
sera förbandets insatseffektivitet så ob
jektivt som möjligt (Jenvald et al. , 1998; 
Worm et al. , J 998). Genom att ur ett hel
hetsperspektiv klarlägga begränsande 
faktorer vad avser till exempel doktrin så 
skapas förutsättningar för en resursopti
mal utveckling av vår framtida förmåga 
att lösa tilldelade uppgifter. 

Angreppssättet med människan som 
en aktiv komponent och deltagare i si
muleringarna medger att den aktuella 
modellen av systemet prövas i så realis
tisk miljö som möjligt, vilket ökar möjlig
heten att identifiera och eliminera taktis
ka svagheter i uppställda planer (Rejnus 
et al., 1998). 

Betydelsen av modellering och simu
lering i utvecklingen av framtida led
ningsstödsystem är stor och kommer att 
påverka sammansättningen av framtida 
staber och ledningsgrupper och deras ar
betsmetoder. Ett exempel är lednings
stöd för hantering av kemolyckor eller 
anfall med kemiska stridsmedel. Dessa 
system eller systemkomponenter har syf
tet att öka den taktiske chefens hand
lingsfrihet genom att simulera olika ut
vecklingsalternativ och klarlägga effek
ten av olyckan eller fiendens vapeninsats. 
Simuleringsmodeller för spridning av oli
ka kemiska substanser i varierande ter
räng kombineras med regelbaserade mo-
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deller och geografiska informationssys
tem (Jenvald et al. , 1999). Beroende på 
informationsmängden och kvaliten i till
gänglig information så ges beslutsunder
lag med varierande detaljeringsgrad. Ju 
bättre och säkrare information som finns 
tillgänglig, desto bättre prediktering av 
tänkbara utfall erhålls. Ett angreppssätt 
och implementerat system för använd
ning inom marinen och som ger den 
taktiske chefen olika nivåer av besluts
stöd i olika skeden av ett anfall med ke
miska stridsmedel beskrivs i (Morin et 
al., 1999). 

Avslutning 
Modellering och simulering är ett kraft
fullt instrument för utveckling av taktik 
och teknik, speciellt då vi står inför en 
osäker framtid vad avser mål och uppgif
ter för totalförsvaret. Användandet av 
detta instrument fordrar djupa kunska
per och gott omdöme. Att utnyttja mo
deller för andra ändamål än vad som var 
planerat är oftast olämpligt och kan leda 
till felaktiga resultat, slutsatser eller fel
aktig utbildning. Avsteg från det planera
de användandet kräver god dokumenta
tion av modellerna och hög kompetens 
för att avgöra om avstegen kan motive
ras och om de leder till avsedda mål. 

Det finns inga genvägar till goda resul
tat inom modellering och simulering. Det 
krävs forskning och systematisk kun
skapsuppbyggnad. Tyvärr går det inte att 
lösa alla modellerings och simuleringsbe
hov med en enda stor universalmodelL Av 
denna anledning skall man vara extra kri
tisk och observant när förslag eller pro
dukter med jämna mellanrum presente
ras, som utgör sig för att klara alla model
lerings och simuleringsbehov på samtliga 
organisatoriska nivåer. 
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Modellering och simulering kommer 
sannolikt att utvecklas och integreras i allt 
fler delar av utvecklingsprocessen för att 
stödja materiel-, personal-, organisations
och taktikutveckling. Denna utveckling 
kommer innehålla svåra problem, stora 
utmaningar och intressanta arbetsuppgif
ter på såväl kort som lång sikt. 
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På väg mot allians? 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 30 september 1999 

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa kan man ställa sig 
frågan om Sverige är tillräckligt öppet för olika lösningar i framtiden eller om 
låsningar begränsar alternativen. Nivån på den säkerhetspolitiska debatten ligger 
ibland på en mycket låg kunskapsnivå och däiför blir alternativen lätt polariserade. 
Det är min uppfattning att vi på ett bättre sätt måste ta tag i frågan om 
säkerhetspolitiken. Det är nu på sin plats med en större genomgång om vilka 
alternativ som föreligger för Sverige i framtiden. Genomlysningen, vilken form den än 
får, skulle även tjäna som utbildning av Sveriges folk i en för oss avgörande 
framtidsfråga. 

Några utgångspunkter 
Bakgrund 
Samhällsdebatten präglas idag av att i vissa 
frågor skapa en allmän mognad för en 
ståndpunkt som länge kan inofficiellt ha le
gat på politikernas bord för framtida in
riktning. Exempel på detta är inträdet i Eu
ropeiska Unionen och nu den aktuella Eu
ropeiska Monetära Unionens införande. 
Jag vill hävda att även Sveriges säkerhets
politiska utveckling ligger på detta bord. 

l samband med min utredning avseen
de NATO:s kommandostruktur 1993 fick 
jag anledning att intervjua tjänstemän på 
Försvarsdepartementet. Min fråga rörde 
en hypotetisk kommandostruktur som 
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skulle omfatta även hela det nordiska om
rådet. Det vanligaste svaret blev att det 
var för tidigt att diskutera denna fråga 
enär EU-frågan var aktuell. Efter löfte 
om sekretessbeläggning av synpunkterna 
kunde efterforskningen gå vidare. Hän
delsen visar på att den framåtinriktande 
politiska agendans inflytande på sam
hällsdebatten faktiskt kan föra med sig 
självpåtagna begränsningar. 

Det finns naturligtvis två möjligheter 
att se på utvecklingen, antingen ett med
vetet agerande med en tydlig agenda fram 
till ett mål eller ett reagerande utan be
stämt mål. Min avsikt är att belysa om vi i 
brist på adekvat säkerhetspolitisk debatt 

--
följer en utstakad väg mot ett bestämt mål 
eller om vi utan att ha vägen klar för oss 
ändå är på väg mot en ny säkerhetspoli
tisk ordning. 

Vi kan alltså komma att ställas inför 
ett fullbordat faktum i en för nationen av
görande fråga. 

EU som exempel 

Inför ställningstagandet till EU-medlem
skap genomfördes ett politiskt maktspel 
som fortlöpande följde det svenska fol
kets inställning i denna viktiga fråga. Jag 
kan utan att överdriva påstå att mogna
den inför avgörandet var lågt. Exempel på 
frågor som debatterades häftigt var av ka
raktären "snusets bevarande" och "över
statlighet vad avser jordgubbarnas stor
lek" . Förmodligen är det få som känner 
till grunden för EU i form av "Stål- och 
Kolunionen" som fredsbevarare i efter
krigstidens Europa. Frågan kvarstår nu ef
ter det att vi blivit medlemmar om kun
skapen i egentlig mening har ökat om 
EU:s mål och syften eller om det arbete 
som genomförs. 

Beroenden 

Vi tar nu nästa steg på vägen mot ökat be
roende mellan stater i Europa i och med 
att EMU har blivit ett faktum. Även här 
finns det tydliga kännetecken på en poli
tisk agenda utan förevarande debatt och 
kunskapsuppbyggnad. Visserligen uttalar 
nu det regerande partiet att en dylik upp
byggnad skall ske inför en framtida folk 
omröstning. Svårigheterna kommer att 
vara stora när den grundläggande kun
skapsnivån är så låg liksom den är vad gäl
ler de grundläggande säkerhetspolitiska 
frågorna. 

Tendensen inom industrin är även den 
att sammanslagningar sker mellan företag 

inom Europa. Detta med syfte att säkra 
konkurrenskraften. De senare exemplen 
berör läkemedelsindustrin och fordons
tillverkningen, där även företag med bas i 
USA är involverade. Marknaden blir allt 
mer gränslös och frihandelsavtalen blir 
allt fler. Tillväxten i Europa har startat 
igen och utrymme finns nu för ökad inte
grering inom industrins område. 

Vad avser Försvarsmaktens utveckling 
under de senaste åren kan den känneteck
nas av kontinuerligt krympande organisa
tion och ökande internationalisering. 
Båda dessa två tendenser har betydelse 
för Sveriges framtida säkerhetspolitiska 
inriktning. 

En insatt betraktare kan konstatera 
att beroendet till andra nationer ständigt 
ökar. För Sveriges vidkommande finns åt
skilliga exempel. Beroendet av samord
nad ledning vid en internationell insats är 
idag mycket större än för fem till tio år se
dan. Idag är det nästan regel att en kom
mandostruktur utanför Sveriges kontroll 
ställer krav på de enheter som skall delta
ga. lnteroperabiliteten har blivit ett krav 
för internationella insatser med svenska 
förband. Sverige har deltagit efter bästa 
förmåga i så gott som samtliga insatser 
inom det europeiska området. 

Innebörden av minskade resurser för 
eget försvar är då naturligtvis att vi kan 
påräkna ett likartat agerande från den eu
ropeiska säkerhetsstrukturen om vi skulle 
hotas av kontlikt på eget territorium. Jag 
skulle vilja gå så långt som att fastslå att vi 
är beroende av sådana insatser för att 
med säkerhet trygga vår nationella inte
gritet. Sverige inser andra länders beroen
de och kommer till hjälp men vill inte er
känna vårt eget beroende. 

Utöver detta mera direkta beroende 
finns naturligtvis kopplingen mellan för
svarsindustrins ökande internationalise-
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ring' och våra stridskrafters materiella 
innehålls beroende av komponenter uti
från. 

Handlingsfrihet -
alliansmöjlighet 
Sverige befinner sig nu i ett läge, där 
handlingsfrihet råder vad avser val av sä
kerhetspolitisk inriktning. De steg, som 
hittills har tagits från svensk sida, såsom 
medlemskap i WEAG2 , observatörskap i 
WEU, PFF-medlem och naturligtvis med
lemskapet i EU, är var för sig inte ofören
hga med alliansfriheten. Risken finns 
dock att Sverige hamnar i en situation där 
neutraliteten i händelse av krig inte är en 
realpolitisk möjlighet. 

Om vi inte tillvaratar tillfället att välja 
väg på ett tydligt sätt riskerar vi att hamna 
i en situation, där beroendet är så stort att 
handlingsfriheten går förlorad. 

Min uppfattning är att vi står inför ett 
vägval inom den närmaste tiden. Hand
lingsfriheten kommer inte att råda för 
evigt. Den reella växelpunkten kan natur
ligtvis vara svår att förutse. Dock anser jag 
att den ligger närmare än vad den säker
hetspolitiska debatten låter göra gällande 
idag. 

Vilken väg att välja 
Några utdrag ur officiell svensk säker
hetspolitik under våren 1999 

statsministern har definierat delar av den 
svenska säkerhetspoli tiken i en artikel un
der "Brännpunkt" i SvD den 2 juni 1999. 
Rubriken, "Vi kommer inte att ge upp al
liansfriheten", visar tydligt socialdemo
kraternas ställning till framtida alternativ 
för svensk säkerhetspolitik. 

Varför gör då statsministern detta ut
talande? EU:s ministermöte i Köln i bör
jan på juni hade på agendan att fatta be-
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slut om en utökning av instrumenten ingå
ende i EU:s gemensamma utrikes- och sä
kerhetspolitik. Denna utökning omfattar 
bl.a. en talesman i utrikesfrågor samt en 
förmåga att besluta och genomföra be
gränsade fredsbevarande eller krisföre
byggande insatser. Vissa partier ifrågasat
te därmed om svensk alliansfrihet var för
enlig med denna utveckling. 

statsministern skriver att dessa insat
ser bör genomföras med ett mandat från 
OSSE eller FN som grund. Vidare anges 
exempel på innebörden av begränsade in
satser vilka skulle bestå av minröjning el
ler gränsbevakning. statsministerns tydli
gaste budskap är att alliansfriheten inte är 
hotad så länge den socialdemokratiska 
politiken får råda. Det framgår ej av arti
keln om t.ex. fredsskapande insatser skall 
hänföras till NATO-strukturen för ge
nomförande, vilket högst troligt fortfaran
de kommer att vara aktuellt framöver. 

Vidare kan den svenska säkerhetspoli
tiken ej heller, enligt statsministern, ac
ceptera en fast gemensam arme eller för
svarsförpliktelser. 

Den debatt som hittills förekommit 
inom EU har inte innehållit varken ge
mensamma stående styrkor eller försvars
förpliktelser utan enbart hur EU skall ta 
ansvar för Europas säkerhet och hur ge
nomföra insatser med FN/OSSE-mandat 
som grund. 

Så det raka budskapet består i att alli
ansfriheten är något som inte skall disku
teras. 

Har man då inte glömt varför EU har 
tillkommit, via Stål- och Kolunionen, för 
att säkerställa fred och stabilitet i Europa. 
Integrering kan inte ske utan uppoffring
ar för ett högre syfte, här representerat av 
beroenden syftande till omöjliggörande 
av konflikter som slutar med väpnad strid. 

Utifrån ett annat perspektiv anges i 

KÖMS skrift "svenskt sjöförsvar i det nya 
Europa"3 att " .. . diskussioner om svensk 
all iansfrihet är inte längre relevanta." Ut
gångspunkten här är att vi redan idag har 
ett så stort engagemang och beroende att 
alliansfriheten redan är borta. Det är dock 
så att för huvuddelen av den svenska be
folkningen - liksom för makthavarna - är 
inte detta sant. Det krävs fortfarande 
både information och diskussion för att 
förändra denna bild. 

statsministern yttrade sig vidare angå
ende NATO-medlemskap enligt en artikel i 
SvD4 på följande sätt: "Den svenska debat
ten om svenskt medlemskap har kommit av 
sig. Det tycker jag känns väldigt bra." 

Samma artikel vill redovisa att Sverige 
är viktigt för NATO som länk mellan orga
nisationen och Ryssland. Vi kan idag kon
statera att NATO utnyttjat Fin land för den 
rollen och inte Sverige. Skälen till det kan 
eventuellt återfinnas i Sveriges respektive 
Finlands sätt att presentera sin säkerhets
och utrikespolitik. Min uppfattning är att 
Finland är mer öppet för att diskutera olika 
säkerhetspolitiska vägar och inte stänga 
några dörrar i förtid. Därav blir man en ak
tör som är allsidigt användbar. 

LAND NATO(%) 

JA NEJ 

Sverige' 
Juni 1999 27 60 
Maj 1999 32 44 
April1999 26 52 
Nov 1998 
Jan 1998 31 47 
Juni 1995 
Maj 1995 19 58 
Nov 1994 

Finland6 

Nov 1998 29 60 
1996 20 69 

I de säkerhetspolitiska bedömningar
na är det viktigt att inte låsa positionerna 
förrän ett konkret förslag finns för ställ
ningstagande. 

Omvärldens krav på Sverige och vice ver
sa 
Vilka säkerhetspolitiska förväntningar har 
Sverige på omvärlden? Med den tilltro till 
FN:s förmåga till krishantering som 
Sverige har, borde vi tillgodoräkna oss ett 
motsvarande konfliktlösningsarbete 1 

Sverige eller i vårt närområde. Med när
tidsutvecklingen i färskt minne kan konsta
teras att det föreligger en viss diskrepans 
mellan önsketänkande och realiteter. FN 
har visat sig ha sådana låsningar att insatser 
blir osäkra eller sker så sent att effekt ute
blir innan en eskalation inträder. 

Inställning till NATOlEV angivet i% 
Tabellen nedan redovisar några opinions
undersökningar vad avser inställning till 
medlemskap i NATO respektive EU. Jag 
har sökt information om samtliga nordis
ka länder men endast lyckats få underlag 
vad avser Sverige och Finland och även 
dessa endast i begränsad omfattning. 

EU(%) 

VET EJ JA NEJ VET EJ 

13 
24 
28 

49 37 14 
22 

30 61 9 
23 

42 39 19 

11 
11 
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Ur tabellen kan man se att det svenska 
motståndet har ökat under den senare de
len av första halvåret 1999. Den främsta 
orsaken till det är Kosovokonflikten och 
NATO:s ingripande utan mandat från FN. 
Ur detta kan man tyda att svensk opinion 
är känslig för den frågan och påverkas 
mer av realtidshändelser än långsiktig in
riktning hos NATO. En undersökning 
idag skulle sannolikt visa på en liten ök
ning av de positiva. Andelen osäkra skulle 
troligtvis öka. På motsvarande sätt skulle 
troligtvis det råda bättre balans mellan JA 
och NEJ om debatten präglats av mer 
kunskap än känsla. Andelen osäkra skulle 
även minska om så var fallet. 

Stödet för EU har i undersökningar
na legat under 50% trots att folkomröst
ningen gav en liten majoritet för JA-si
dan. Det inträffade efter det att en mas
siv informationskampanj genomförts och 
att tydliga och positiva signaler givits av 
ledande politiker. 

Det som under senaste året funnits i 
dagspressen är att Finland gått mot en 
allt mer positiv inställning till NATO 
medan Sverige gått tvärtom. Rubrikerna 
har varit tydliga över att JA-sidan i Fin
land gått från 20 till 29%. Tabellen visar 
dock att skillnaden är inte så stor mellan 
Sverige och Finland som debatten gjort 
gällande. Jag har inte lyckats finna under
lag för hur de finländska medborgarna 
påverkats av Kosovokrisen. 

Alliansmedlemskap i NATO 
Hur allmänt känd är NATO som organi
sation för den svenske medborgaren i ge
men? Den allmänna synen enligt min 
uppfattning är fortfarande att: 
- NATO är en organisation som skapats 

för att vara motpol mot Östeuropa. 
- Det kalla kriget är slut, därför behövs 

NATO inte längre. 
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- Vi måste vara alliansfria för att kunna 
stå utanför ett framtida krig och inte 
tvingas försvara andra länder. 
NATO har 23-24 april i år firat sitt 50-

års jubileum i Washington med den 
svenske statsministern närvarande som 
ledare för ett av partnerländerna. I sam
band med det firandet fastlades ett nytt 
strategiskt koncept? samt en utveckling 
av PFF. 

Det nya konceptet ersätter 1991 års 
strategiska koncept. Ur innehållet kan 
mycket kortfattat konstateras att kris
hantering- och partnerarbete har flyttats 
fram till kategorin kärnuppgifter. Grun
den i all iansen i form av förpliktelser att 
komma till varandras försvar kvarstår. 
Kärnvapenartiklarna har ej förändrats. 

Även det geografiska området, som 
tidigare var enbart Europa, är numera 
ersatt med "Euro-Atlantic area". Som ett 
resultat av agera n det i Kosovo har kravet 
på säkerhetsrådsmandat lämnats öppet. 

Kopplingen till ESDJB förekommer 
ofta i texten men då som "ESDI within 
the alliance", vilket talar för en utveck
ling som sammanlänkar de två säkerhets
politiska inriktningarna. Vidare i texten 
finns skrivningar som visar på att en ut
veckling med gemensamt utnyttjande av 
resurser mellan EU och NATO skall 
fortsätta. 9 

För svenskt vidkommande är det vik
tigt att konstatera att interoperabilitets
ansträngningarna mellan NATO:s med
lemsländer och PFF-länderna skall fort
sätta och även utvecklas. Noterbart är 
även att det inte bara gäller åt ena hållet 
utan även medlemsländernas egna styr
kor skall öka sina ansträngningar för att 
bli interoperabla med PFF-ländernas 
styrkor. 

Vad gäller medlemskap så innehåller 
konceptet inga utpekade aspirantländer 

-
men en särskild plan för eventuella aspi
rantländer har fastställts. 10 Här öppnas 
vägen för enskilda länder att starta för
beredelser, få en plan upprättad för de 
olika stegen mot medlemskap samt att få 
behoven av åtgärder för ett framtida 
medlemskap utvärderade. Områdena 
som omfattas av planen är såväl politis
ka, ekonomiska, militära, säkerhetsmäs
siga och legala. 

Ä ven om det finns tendenser avseen
de ett öppnare NATO så gick processen 
ej så långt att de ömsesidiga säkerhetsga
rantierna ströks ur det strategiska kon
ceptet. Dock innehåller dokumentet en 
tydlig utveckling mot den Europeiska sä
kerhetsstrukturens tillhörighet inom 
NATO:s strategiska koncept. 

Vi kan vidare fråga oss om NATO vill 
ha oss som medlemmar? Man kan från 
NATO:s sida anse att behovet är litet, vi 
finns här ändå. Vi kanske gör mer nytta 
utanför organisationen genom att vara 
länk mellan NATO och övriga ickemed
lemmaL Rollen skulle kunna innebära 
att vi är vägledande åt övriga stater som 
ansökt om medlemskap men ännu ej 
kommit med i alliansen om hur man kan 
stå utanför men ändå vara en aktiv med
lem i PFF. 

EV: s utrikes- och säkerhetspolitiska ut
veckling 
Redan vid Amsterdamsfördraget 1997 
(vilket godkändes med stor marginal av 
riksdagen 1998) lades inriktningen fast 
för EU:s framtida utrikes- och säkerhets
politiska utveckling. Vid ministermötet i 
Köln i år beslutades om de fortsatta åt
gärder som skall vidtagas för denna ut
veckling. 

EU skall kunna utföra "humanitära 
uppdrag och räddningsuppdrag, fredsbe
varande insatser och insatser med strids-

krafter vid krishantering, inklusive freds
skapande åtgärder". Åtgärderna skall 
ske enligt FN-stadgans principer och en 
kapacitet att reagera militärt skall finnas 
före år 2001. 

Fortsatta beslut väntas för integrering 
eller totalt inordnande av WEU i E U. De 
avgörande besluten väntas tas under slu
tet av år 2000. 

Som jag tidigare nämnt, togs i Köln 
beslut om vissa initiala steg i form av "ut
rikesminister/talesman " och ovan nämn
da uppgift för att bevara fred och stabili
tet. Det som är mest intressant som ett 
resultat av mötet är WEU:s framtida roll 
eller upphörande. I nuläget så skall resur
ser som finns inom WEU utnyttjas av EU 
i form av staber för insamling, bearbet
ning, analys och förslag. Nationella 
stridskrafter har sedan tidigare funnits 
tillgängliga för WEU efter beslut av varje 
medlemsstat. De resurserna har varit 
möjliga att nyttja även av NATO. "Utri
kesministern" hämtades ur NATO:s led i 
form av dess generalsekreterare Solana, 
vilket gav grund för att gedigen kunskap 
om den organisationen fördes in i ESDI. 

Det bör även påminnas om att WEU 
har ett starkare åtagande vad avser att 
komma till hjälp åt andra medlemsstater. 
De förpliktelserna kan förmodligen inte 
kvarstå såvida inte ett alliansmedlem
skap skall komma ifråga. 

En stor del av den politiska kartan i 
Europa idag är socialdemokratisk. Detta 
kan möjligen underlätta den fortsatta ut
vecklingen av gemensam säkerhets- och 
utrikespolitik (ESDI) 

Sammantaget kan det vara den indi
rekta vägen till en allians med NATO 
som bakomliggande resurs för europeisk 
säkerhet. Om vägen går via WEU eller 
något nytt system, som skall skapas, är en 
öppen fråga. 
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Avslutning 
Sveriges framtida säkerhetspolitik är be
roende av de Europeiska säkerhetsorga
nisa tionernas fortsatta utveck ling. Vi 
skall ta aktiv del i den utveck lingen. Vi är 
på väg mot ett europeiskt säkerhetssys
tem, där NATO inom överskådlig fram
tid kommer att inneha en huvudroll. 

Säkerhetspolitik är inte enbart till för 
en liten elit utan berör alla svenska med
borgare. Det är dags att behandla ämnet på 
ett seriöst sätt och att det når ut till så stor 
del av Sveriges befolkning som möjligt. 

Sverige bör nu utnyttja tillfället av 
handlingsfrihet för att i grunden analyse
ra och diskutera olika alte rn ativ för vår 
säkerhetspolitik. Alliansalternativet bör 
genomlysas på ett tydigare sätt för att en 
jämförelse med dagens system skall kun
na göras. 

Det krävs en säkerhetspolitisk folk
bildning för att kunna göra debatten rätt
visa och skapa en gedigen grund hos det 
svenska folket inför ett ställningstagande 
till framtida svensk säkerhetspolitik. Det 
är nu dags att genomföra en djupare poli
tisk analys vad avser innebörden av ett 
alliansmedlemskap samt i likhet med 
EMU-frågan genomföra folkbildning i 
de olika säkerhetspolitiska alternativen . 

Litteraturförteckning 
" NATO Handbook", Oct 1995, reprinled edi

tion, with amendments. 
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"NATO Handbook", Sep 1998, 50'" anniversa
ry edition. 

"Svenskt sjöförsvar i det nya E uropa ", KÖMS, 
januari 1999. 

Utdrag ur EU och NATO informationsservice 
på Inte rnet. 

"NATO efter det kalla kriget" , Ib Faurby, För
svarsdepartementet, FOBER/0398 

"Sveriges sä kerhetspolitiska val- fem forskar
kommentarer", Försvarsdepartementet, 
FOBER/0998 

Diverse tidningsartikl ar angivna i notförteck
ning. 

Noter 
1 Det senaste exemplet är sammangående 

mellan svensk och tysk ubåtsbyggarförmå
ga. Ett område där Sverige länge varit helt 
oberoende i framtagandet av egna produk
ter. 

2 Western European Armaments Group 
3 Sid 4, utgiven januari 1999 
4 SvD 98-04-25 sid 4, M Holmström, "Sveri

ges roll viktig för NATO" 
5 Underlaget hämtat ur SIFO:s telefonpools

undersökningar vilka är publicerade på In
ternet. 

6 Undersökningen refereras i SvD artikel 
981117 sid 5 med titel "Finländare negativa 
till militär allians" 

7 "Tl1e Alliance's Strategic Concept" 

'"European Security and Defence Identily" 
9 Paragraf 10. 
10 "Membership Action Plan (MAP)" 

Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

K_ommendör Herman FälLström är sekreterare i Kungl. 
Or!ogsmannasällskapet samt verksam som manage
mentkonsult 

Avveckling eller utveckling? 

Det årligaförsvarsanslaget reduceras realekonomiskt med 8-10 miljarder kronor el
ler ca 20%. Likviditetsindragningen med 14,6 miljarder kronor 1996 framtvingade 
en snabb reduktion av försvarets planerade investeringar. Möjligheterna att under 
rådande förhållanden minska den fredstida verksamheten genom att omedelbart 
säga upp l O. 000 försvarsanställda och halvera nuvarande inkallelser av värnplikti
ga var begränsade. Däremot var det möjligt att avstå från, senarelägga, reducera 
och/eller avbeställa planerade investeringar. Det är då inte förvånansvärt att den 
framtida krigsorganisation, som Försvarsmakten nu presenterar, i det närmaste 
innebär en halvering. Handlar det om ren strutsmentalitet eller är det ett tankefel? 
Agerande t förbryllar. De förband, som "klarar sig bäst" är de som har planerade 
och till stor del beslutade investeringar i närtid. 

I Sveriges närområde .finns en i grunden 
explosiv krutdurk. Går utvecklingen i 
Ryssland mot ökat sönderfall mellan den 
rysktalande befolkningen och övriga et
niska folkgrupper i de forna sovjetiska re
publikerna, kommer ett instabilt säker
hetspolitiskt läge för Sverige snabbt att 
uppstå. En sådan situation blir särskilt 
politiskt farlig mot bakgrund av risken 
för att oroligheterna sprider sig till Balti
kum. De politiska osäkerheterna är alltså 
betydande. 

Stabila grannländer kommer att mins
ka rädslan i Ryssland för en hotfull poli
tisk utveckling och därmed överbrygga 
klyftorna mellan öst och väst och inom de 

olika republikerna. Stabilitet i Baltikum, 
kommer också att skapa ett ökat välstånd 
i gränsområdet, som sedan sprider sig vi
dare österut. 1 

Den största faran för svensk säkerhet 
ligger i denna situation Denna utgör 
även den tredje säkerh etspolitiska miljö 
som försvarskommitten pekade på. Den
na togs dock inte med i Försvarsmaktens 
värdering av den s. k. målbilden. Motivet 
härför var att det blev för dyrt ! 

Således, genom den drastiska årliga 
realekonomisk a reduktionen blev det 
inte de säkerhets- och försvarspolitiska 
bedömningarn a som styr utvecklingen av 
Försvarsmakten utan de försvarsekono-
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miska. Detta tydliggjordes dessutom ge
nom överenskommelsen mellan social
demokraterna och centerpartiet (stötta
de av kommunister och miljöpartiet som 
nedrustare) att delar av de frigjorda re
surserna skall överföras till sjukvården. 
D et gör det inte heller enklare, när man 
upptäcker vilka konsekvenserna blir för 
den fredstida verksamheten inom försva
ret. Inte minst om glesbygdsromantiker
na framtvingar orationella lösningar med 
utspridd verksamhet under mottot 'hela 
Sverige skall leva! '. 

Att de politiska reaktionerna sedan 
blir högljudda - 'ÖB har inte fått i upp
drag att halvera Försvarsmakten'- är då 
inte så konstigt. Däremot är det obegrip
ligt att våra valda politiker inte tänker ef
ter före. 

Allt sedan 1970-talets början har 
Riksdagen valt att satsa på en stor freds
organisation, industriprojekt och ett stort 
värnpliktsuttag samtidigt som försvars
anslagets andel av statsbudgeten minskat 
med 40%. Det säger sig självt att de små 
stegens realekonomiska reduktioner förr 
eller senare försätter verksamhet, orga
nisation och ekonomi i 'konkurs '. Det är 
förvånande att Försvarsmakten under 
dessa snart 20 år lyckats undvika den ka
tastrof som nu är ett faktum. 

Under 1970-talet förhindrades plane
rad nyinvestering genom att de resurser 
som friställdes genom att minska värn
pliktstiden med 1,5 månader ej fick ut
nyttjas. Under 80-talet planerades en ra
tionalisering, i dåvarande penningvärde 
motsvarande 8 miljarder under tio år. 
Detta motsvarande 10% lägre realeko
nomisk årlig anslagsnivå under det sista 
året. Rationaliseringen inplanerades ty
värr över hela tioårsperioden i stället tör 
att verkställas under en överblickbar pe
riod om ett par år. Samtidigt avvisade 
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försvarspolitikerna Överbefälhavarens 
varning, vid en muntlig föredragning i 
och skriftligt underlag till Försvarsut
skottet 1982, att den politiska önskelistan 
skulle innebära 12 till15 % reduktion av 
nödvändiga investeringar över en fem
årsperiod. 

Konsekvenserna av den förda, ej sä
kerhets- och försva rspolitiska men väl 
ekonomiska, politiken gentemot För
svarsmakten blev helt uppenbar inför 
1992 års försvarsbeslut De förstärk
ningsåtgärder av försvarets driftskostna
der som blev nödvändiga i mitten av so
talet och de ekonomiska tillskotten som 
den, av säkerhets- och försvarspolitiska 
skäl , realpolitiska situationen med ubåts
kränkningar framtv ingade skapade en 
insikt om det nödvändiga i att bringa en 
balans mellan uppgifter, förmågor och 
till dessa knutna organisatoriska resurser 
samt mot detta reella ekonomiska förut
sättningar. 

Denna insikt varade inte ens över 
1992 års försvarsbeslut Upplösningen av 
östblocket och Sovjetunionen, järnridåns 
fall och föreningen av de två tyska stater
na återskapade utopin "fred i vår tid" 
som den dåva rande brittiske premiärmi
nistern, Nevil Chamberlain, yttrade efter 
hemkomsten från Mi.inchenöverlägg
ningarna med Adolf Hitler 1938. l sam
band med dessa överläggningar godtogs 
bl.a. Hitlers anspråk på Tjeckoslovakien. 
Samma stämning har nu uppenbarligen 
inställt sig hos riksdagsmajoriteten som 
den man hade 1937. Trots Italiens (Mus
solini) angrepp på Abessinien (nuvaran
de Etiopien) och utbrottet av det span
ska inbördeskriget konstaterades då att 
den framtida utvecklingen är positiv då 
dessa krig ej lett till något storkrig. En 
stilla reflektion inställer sig. Sedan 1990 
har vi sett många exempel på s.k. lokala 

--
krig. Somalia, Rwanda och Irak samt ett 
av inbördeskrig och frigörelse plågat 
Balkan kan vara några exempel på "fred 
i vår tid". Bombningarna av Jugoslavien 
och ingripandet i Kosovo tydliggör vår 
tids dilemma. 

Försvarsmaktens avveckling? 
Varför beordras ÖB att ås tadkomma ett 
försvar för "30 miljarder"? Varför beor
dras inte ÖB att åstadkomma ett försvar 
som har av Riksdagen beslutade egen
skaper? Ett svar kan vara att blir notan 
större än vad man är beredd att betala 
tvingas Riksdagen att förändra någon el
ler några egenskaper. Ett annat svar kan 
vara att det är lättare att tydliggöra sys
selsättningseffekterna i Sverige genom 
att argumentera för den sysselsättning 
som skapas vid lokalisering av fredsverk
samhet vid fredsförband och svensk för
svarsindustri. Trots alla varningssignaler 
och trots erfarenheter från tidigare pla
nering, fortsätter man att ekonomistyra 
Försvarsmakten . 

Resultatet, om man läser Försvars
maktens underlag, är inte en konsekvens 
av en förnuftig utveckling av de egenska
per som det svenska försvaret bör ha in
för nästa sekel. Det är en utveckling av 
försvarsmakten inte som en konsekvens 
av vad vi vill ha i framtiden utan en av
veckling av försvarsmakten som en kon
sekvens av en 20%-ig realekonomisk re
duktion. Var finns de säkerhets- och för
svarspolitiska framtidsicteerna? Vem 
ställ er krav på den operativa och taktiska 
förmågan som därmed formulerar de 
stridstekniska egenskaper som skall ka
raktärisera de framtida fö rbanden? 

Försvaret avvecklas. Det som blir 
kvar är förmågan , efter ekonomisk träta 
mellan departement samt mellan Reger-

ingen och Försvarsmakten, att skicka en 
markstridsbataljon på internationella 
uppdrag. Att Sverige har förpliktelser i 
vårt närområde förbigås med tystnad. 
Det enda som debatteras är 'för många 
flygplan ' och att 'armen halveras '. Det är 
'synd om armen'. Men är detta riktigt? 

Försvarsmakten kommer att organi
sera 43 markstridbataljoner av olika slag 
utrustade med 280 stridsvagnar och ca 
2.000 stridsfordon. Antalet bataljoner 
motsvarar snarare 10-12 brigader än de 
fyra plus två som Försvarsmakten redo
visar. Samtidigt reduceras artilleriet till 
48 eldrör. Omsättningen av förbanden 
snabbas upp med motiv att fortsättnings
utbildningen 'avskaffas '. Detta innebär 
att bataljonerna får en högre beredskap i 
morgon än idag men med i grunden artil
leriundersstöd endast för en brigad. Jag 
kan bara konstatera att brigadprogram
met inom armen kostar minst lika myck
et i morgon med fyra plus två brigader 
som i dag med tretton! 

Flygvapnet sätter upp åtta fl ygdivisio
ner med 200 flygplan. Samtidigt är man 
på väg att reducera bassystemet och 
fredsbaseringen på sådant sätt att man 
kan ifrågasätta flygsystemets uthållighet 
och insatsförmåga. Huvuddelen av flyg
planen kommer att vara baserade söder 
om Dalälven. Man kan tycka att detta 
inte gör så mycket eftersom flygplanen 
snabbt kan ombasera. Det är en slutsats 
med viss modifikation. Utan basservice, 
vapen och stridsledning ger flygplan en 
ingen effekt. 

Inom Marinen avvecklas allt artilleri, 
såväl fast som rörligt. Ytstridsfartygen re
duceras från 24 till 12 (från i princip fyra 
till två förband). Antalet ubåtar halveras. 
Minröjningsförbanden reduceras från 
fyra avdelningar till två flottiljer med tio 
fartyg. Amfibieförbanden reduceras till 
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tre bataljoner. Reservfartyg avvecklas. 
T.o.m. isbrytarna och sjömätarna är pla
nerade att utgå ur krigsorganisationen! 
Okunnigheten är så stor i departement 
och försvarets ledning att det inte med en 
min kommenteras att utländsk beman
ning på statsägda fartyg är en säkerhets
och försvarspolitisk absurd situation. Vil
ken galen tanke; 'rysk besättning på 
svensk sjömätare sjömäter på Mysingen 
och Horsfjärden ' eller 'svensk isbrytare 
med norskt befäl och besättning från Fi
lippinerna , vid en svår isvinter, skall in
gripa i Östersjön för att med vapenmakt 
undsätta flyktingar eller stoppa smuggla
re ' . Svenska statens uppgifter sköts av le
gotrupp! 

Det är helt uppenbart att kompeten
sen att punktbekämpa fasta och rörliga 
mål går förlorad . Samtidigt kan gränsen 
ha passerats att på längre sikt upprätthål
la ubåtskompetensen. slutligen har man 
uppenbarligen övergett tanken på att 
Marinen kontinuerligt skall ha förmåga 
att samtidigt uppträda och verka inom 
tre (egentligen fyra) viktiga havsområ
den; Västerhavet (Skagerack, Kattegatt 
och Öresund), Södra Östersjön och 
egentliga Östersjön (Gotska sjön och ost 
Gotland) med angränsande Bottniska 
och Finska viken. 

Detta är inte utveckling. Detta är en 
ekonomisk styrning av Försvarsmakten 
som det inte finns något slut på. Det är en 
häftig början på en avveckling av svensk 
försvarsförmåga. Men det är klart. När 
Överbefälhavarens närmaste rådgivare 
säger att invasionsförsvaret skall avskaf
fas, är jag inte alls förvånad över denna 
utveckling. Det är inte heller förvånande 
att 'avvägningen ' blir som den blivit. 
Fackkompetens och yrkeskunnande är 
satt ur spel. Armegeneraler har inte, och 
skall inte heller ha, fackkunskap i sådan 
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omfattning om marina stridskrafter och 
flygstridskrafter att de rätt kan råda 
överbefälhavaren. I detta fall verkar det 
dessutom som om man inte heller har 
tillräcklig fackkunskap om markstrids
krafterna. 

Det är dessutom märkligt att För
svarsmakten gömmer sig bakom för
svarskommitten. En kommitte som på ett 
mycket tydligt sätt visat att man i första 
hand strävar efter att 'i säkerhets- och 
försvarspolitiska termer verifiera den 
ekonomiska styrningen '. Det är att 'till
rättalägga i efterhand' eller 'ett svar på 
jungfruns bön' . Å andra sidan hade den 
genomförda värderingen av olika struk
turer kunnat vederlägga en hel del av 
den inriktning som nu tagit form. Den 
metod som man tillämpade hade förut
sättningar för detta. Men av olika skäl til
lämpades den inte fullt ut samtidigt som 
andra, rent subjektiva och ej redovisade 
beslutsgrunder, som dessutom ändrats 
läglighetsmässigt från en tid till en annan, 
tillämpats. Därför står vi nu där med 
ofullständigt underlag som i princip sä
ger; 'om allt och alla fungerar till 100% 
och vi befinner oss på rätt ställe och på 
rätt plats då uppfyller vi försvarskommit
tens krav'. 

I debatten har det också framförts att 
alla har synpunkter på andra. Har jag 
inte fått något skall inte heller han ha nå
got eller säljer vi flygplan så kan vi satsa 
detta på driften inom Armen. Ett sand
låderesonemang som inte precis ökar of
ficerens yrkesmässiga trovärdighet. Slut
ligen kan jag konstatera att det från För
svarsmaktens sida har framförts att den 
lösning som presenterats är den bästa 
lösningen med de förutsättningar som er
hållits. Dessutom påpekas att det inte har 
framförts någon annan helhetslösning. 
Det verkar som om man glömt bort att 

det inte är 1984 och att 'Storebror' inte 
existerar. 

Försvarsmaktens utveckling! 
Kungl. Örlogsmannasällskapet har kon
staterat att det underlag som legat till 
grund för Försvarsmaktens utveckling 
saknar en reell analys av Sveriges geo
strategiska läge och de krav som naturli
gen ställs på Sverige i den allt mer inter
nationella utvecklingen. 

Historiskt har maktcentra i Oster
sjön växlat mellan olika aktörer i om
rådet; Danmark, Sverige och Ryss
land. Sverige är deJacta i dag Oster
sjöns geografiskt dominerande stat. 
Sverige är återigen i centrum för ut
vecklingen i området kring Oster5jön. 
Skärningspunkten har förskjutits från 
Västerhavet till det baltiska området. 
Västerhavet och Ostersjön har nu sto
ra förutsättningar att bli en bro mellan 
nationer i stället för en barriär eller 
vallgrav. 

Som europeisk stat och medlem av 
E U är det en skyldighet för Sverige att, 
från Västerhavet till det baltiska områ
det, från norra Tyskland och Polen till 
Spetsbergen, aktivt medverka till att 
internationella överenskommelser 
följs. 

Sverige måste ta ett strategiskt initi
ativ inte bara i Ostersjön. Vi måste sä
kerställa att Ostersiön fortsättningsvis 
är öppen för alla nationer. Den gamla 
blockgränsen är inte längre en gräns 
för säkerhetspolitiken. Vi måste stärka 
vårt engagemang i det baltiska områ
det liksom i Ryssland. Vår maritima 
förmåga är här en nyckelresurs. 

Hur 2000-talets konflikter kommer 
att se ut är omöjligt att förutse. Ett be
slut om anpassning innebär ett svårt 

ställningstagande. Det skall grundas på 
en hypotes om en framtida utveckling. 
Ertarenheter visar att det tar lång tid att 
utveckla ett effektivt försvar om situa
tionen skulle ändras. Det borde BO-ta
lets ubåtskris ha lärt oss. Historien lär 
oss vidare att det är omöjligt att i förväg 
bedöma riskerna för ett angrepp eller 
andra hot mot vår säkerhet. 2 

Inom Sverige är det väsentligt att vi , i 
vid bemärkelse, verkligen kan försvara 
Stockholm, Göteborg och Malmö samt 
Gotland. Att Gotland kommer med här 
är naturligt. Gotland ligger där det ligger. 
Det som finns på Gotland finns där. Och 
att de på ön befintliga resurserna får 
räcka till. 

Kan vi verkligen lita på den politiska 
förvarningen? Den förutsätter att det 
finns förmåga att ta beslut i svåra situa
tioner. Det som har utspelat sig i dag ta
lar ju för motsatsen. Osäkerheterna är 
större än någonsin, men samtidigt har vi 
inte omedelbara politiska konfliktrisker. 
Den försiktiga slutsats man kan dra av 
detta är att vi i försvaret inte skalllita på 
politisk förvarning och beslutsbenägen
het Vi kommer med all sannolikhet 
tvingas att verka med de resurser vi har 
oberoende av politisk förvarning eller ej. 
Eller.. ... . ? 

Grunden är viljan att bevara frihet 
och demokrati. Vi vill även bevara den 
höga levnadsstandard vi åtnjuter. Detta 
kräver fred och säkerhet och en ef'fektiv 
handel. Det kräver en politisk, ekono
misk och social stabilitet inte bara i 
Sverige och i Sveriges omedelbara när
område. Det kräver också att de ele
ment som ger oss säkerhet och de ele
ment som bidrar till vår utveckling -
oberoende var de finns -säkras. 

/. . ./ 
Beroende av geografisk närhet och 
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politisk/ekonomisk betydelse är vär
den såsom demokrati, marknadseko
nomi, nationellt oberoende och 
mänskliga rättigheter också viktiga in
tressen. 

Dessa intressen delar vi med övriga 
västländer. 

Förmåga all bevara - om nödvän
digt med tvångsmedel- inre och yttre 
säkerhet och existensen av ett fritt age
rande rättsväsende är grundläggande 
funktioner för Sverige som nation. 
Våra domstolar, polisväsendet och to
talförsvaret har dessa uppg~fter. 

Det är således av vitalt intresse att 
vi har resurser så au vi kan försvara 
Sverige mot angrepp, hävda vår terri
toriella integritet samt bidra till fred 
och säkerhet i vårt närområde och i 
omvärlden. Dessa resurser kan också 
stärka det svenska samhället vid kriser 
och katastrofer. 

Sveriges export och import av rå
varor och färdiga produkter fraktas 
till90% på köl till och från landet. Sjö
vägarna och det fria flödet av råvaror 
och färdiga produkter till och från 
våra hamnar på väst- och ostkusten 
och längs norrlandskusten utgör där
med grunden för vårt lands välstånd. 
Den fria tillgången till sjövägarna ge
nom sunden mellan Sverige, Danmark 
och Tyskland kommer således alltid 
att vara av stor strategisk betydelse för 
Sverige och de övriga nationerna 
kring Östersjön, Bottniska viken och 
Finska viken. 

Sverige hävdar 12 distansminuters 
territorialhav. l regeringsformen l O 
kapitel 9 §fastslås regeringens ansvar 
när det gäller att värna det svenska ter
ritoriet mot kränkningar utförda av 
främmande makt. Dessutom har för
svarsmakten en lagstadgad uppgi.fi all 
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skydda svenska fartyg på fritt hav. 
Sverige har också proklamerat en eko
nomisk zon och i förhandlingar med 
omgivande nationer överenskommit 
om gränsdragningen. 

/. . ./ 
Det är därför viktigt att den svens

ka maritima förmågan behålls och ut
vecklas. Vi måste på ett respektingivan
de sätt kunna verka avhållande mot 
angrepp riktade mot den navigatori
ska och ekonomiska friheten i oss om
givande farvatten. Vi måste kunna 
upprätta full kontroll över vårt .ljöter
ritorium och angränsande havsområ
den. Internationella förpliktelser mås
te kunna innehållas. 

Grunden utgörs av i Västerhavet 
och Östersjön aktivt verkande sjöför
svarsjimktion som kan ingripa mot 
varje försök att hota rätten till ett fritt 
utnyttjande av havet som transportled. 
Då räcker det inte med enstaka enhe
ter Enstaka förband och ett allt för 
lågt fartygsantal kan svårligen uppfat
tas som ett trovärdigt bidrag till vår sä
kerhetspolitik. 

Sverige måste besitta maritim för
måga att stödja svensk säkerhetspoli
tik och svenska intressen i vårt primä
ra närområde, Öster5jön och Väster
havet. Med en sådan maritim förmåga 
etableras också en unik kompetens att 
stödja internationella insatser i närom
rådet, i Europa och även globalt. 3 

Som jag redovisade i inledningen bor-
de den för Sveriges vidkommande farli
gaste utvecklingen utgöra en grund för 
utformningen av försvaret. Går utveck
lingen i Ryssland mot ökat sönderfall 
kommer ett instabilt säkerhetspolitiskt 
läge för Sverige snabbt att uppstå. 
Sverige måste då kunna deltaga i det in
ternationella samfundets strävan att bi-

lägga och förhindra en oönskad utveck
ling eller eska lering av konflikten . 
Sverige får här samma roll som Italien i 
samband med demokratiseringen i Alba
nien samt utvecklingen i Restjugoslavien 
(Kosovo). 

I en sådan situation har vi behov av 
förband som förmår säkerställa transpor
ter till och från samt inom det baltiska 
området. Vi måste kunna upprätta baser 
såväl på fastlandet som på Gotland för 
andra deltagande nationers förband. Vi 
måste kunna upprätta egna basresurser i 
det baltiska området och ha en kapacitet 
att såväl försörja som evakuera de där 
stationerade förbanden . 

Då behöver vi ha tillgång till ett antal 
välutrustade (inklusive stridsfordon, ar
tilleri (!) ingenjörer och luftvärn) meka
niserade bataljoner. Vi behöver kunna 
sätta upp bas- och underhållsförband 
som kan försörja de förband som delta
ger i sjöminröjning, sjö- (och flyg) trans
porter och i de insatser som den fredsbe
varande eller fredsframtvingande opera
tionen kräver. Vi behöver förband som 
kan gå iland, kontrollera och säkra (vid 
behov försvara) de områden inom vilka 
vi avser etablera baser. 

För att uppnå detta är det inte nöd
vändigt att sätta upp 43 stridande ba
taljoner med en hög förbandsomsätt
ningstakt eller hålla åtta flygdiv isioner i 
hög beredskap. Samtidigt är det nödvän
digt med fler fartygs- och amfibieförband 
med understöd än vad den nuvarande ut
vecklingen pekar mot. 

Skall försvaret dessutom med en rim
lig säkerhet kunna svara upp mot Sveri
ges geostrategiska läge går det inte att 
lämna något vacuum. Det innebär att 
den tilltänkta inriktningen mot fyra flyg
flottiljer (varav tre söder om Dalälven 
om det skall finnas en flottilj i Stock-

holms närhet) är förkastlig. Ännu mera 
förkastligt är det militära vakuum som är 
på väg att uppstå i Västerhavet samt i och 
omkring Göteborg. Skall vi dessutom 
med tillförsikt kunna säga att vi med rim
lig säkerhet kan uppträda, övervaka och 
ingripa mot varje försök att hota rätten 
till ett fritt utnyttjande av havet som 
transportled kan inte Karlskrona överges 
som basområde. Det är dock en självklar
het att i detta sammanhang måste, förut
om stockholmsområdet, Göteborgsom
rådet prioriteras före Karlskrona även 
om den personella infrastrukturen i 
dagsläget är sämre i Göteborg än i Karls
krona. 

Tyvärr är det nog så att den organisa
toriska volym som de marina förbanden 
verkar vara på väg mot på sikt endast 
medger en "huvudort" för Marinen om 
vi skall kunna svara för ett fullvärdigt ar
betsgivaransvar, inte bara för officeren 
utan även för hela fam iljen, samt för möj
ligheterna till vidareutbildning och karri
ärväxling inom och utanför försvaret. 

En möjlig, ej alls orimlig 
lösning 
Försvaret måste vara rationellt. Vi måste 
kunna investera i materiel och organisa
tion för att utvecklas. Samtidigt skall vi 
inte utbilda och omsätta mer förband än 
de som erfordras för att upprätthålla be
redskap i dag och för andra uppgifter 
som övervaka och ingripa mot varje för
sök att hota rätten till ett fritt utnyttjande 
av havet som transportled , (sjö)minröja 
och det det internationella samfundet 
ber om. Jag har tidigare konstaterat att 
det då främst handlar om driftskostna
derna. 

Gotland behöver en allsidigt sam
mansatt stridsgrupp där del av en meka-
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niserad bataljon, ink!. understöd, i dag 
kan utnyttjas utan kompletterande ut
bildning (Visby). Grunden bör vara att 
den lokalrekryteras. stridsgruppen kan 
förstärkas genom att det rörliga sjö
frontsartilleriet tillförs. 

På fastlandet organiseras fyra allsidi
ga (bataljons )stridsgrupper som i dag 
kan utnyttjas utan kompletterande ut
bildning, en vardera i norra (Boden) res
pektive mellersta Sverige (Sollefteå), i 
Mälardalen (Kungsängen) och i Skåne 
( Revinge ). Ä ven här bör grunden vara 
att de lokalrekryteras. All förbandsut
bildning (inklusive underhåll , fältarbe
ten , artilleri, luftvärn och samband) är lo
kaliserad till och genomförs inom strids
gruppen. För den fackmässiga utbild
ningen och utvecklingen inom de olika 
funktionerna, mekaniserade förband 
(Skövde ), jägarförband (Arvidsjaur), ar
till eri (Kristinehamn), luftvärn (Halm
stad) , fältarbeten (Eksjö) , underhåll 
(Karlskrona) och samband (Enköping) 
inrättas en stridsskola för respektive 
funktionsområde. 

De värnpliktiga inkallas till en första 
tjänstgöring om tre månader. Under den 
tredje månaden avgörs vilka som är 
lämpliga att genomföra en fullständig ut
bildning och därmed krigsplaceras i 
stridsgruppen, övriga hemförlovas. Då 
jag inte är kunnig inom området avstår 
jag från att beskriva hur detta skall ske. 
En grund bör dock vara lämplighet, att 
krigspl aceringsbehovet (att en bataljon 
ständigt finns tillgänglig), personligt öns
kemål (ansökning?) samt villighet att 
ingå i förband med internationellt upp
drag. Därmed skapas också förutsätt
ningar att utan 'extra inkallelser' öka an
talet värnpliktiga som genomgår fullstän
dig utbildning (och därmed också antalet 
'aktiva bataljoner' ) när beredskapen så 
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kräver. Det politiska beslutet blir mindre 
dramatiskt. 

Luftbevakning och stridsledning samt 
Gripensystemet organiseras i fem flyg
flottiljer, varav en för utbildning (Såte
näs) och flygtransporter. Fyra av flottilj
erna sätter upp var sin aktiv division (Lu
leå, Östersund, Uppsala och Ängelholm) 
som med mycket kort kompletterande 
utbildning är stridsduglig. Övriga åtta di
visioner blir reservdivisioner som efter 
en längre tids kompletterande utbildning 
kan göras stridsdugliga under förutsätt
ning att den grundläggande flygförar
kompetensen upprätthålls. 

De marina förband ens basområden 
etableras i Stockholm (med sidabas i 
Karlskrona) och Göteborg. I bägge om
rådena utvecklas allsidigt sammansatta 
marina förband , dvs. hela bredden av den 
marina verksamheten Detta kräver fyra 
ytstridsförband, tre minröjningsförband , 
två ubåtsförband (minst sju ubåtar) och 
fyra amfibiebataljoner. I Stockholm or
ganiseras ett skolförband samt fyra akti
va förband; ytstrids-, minröjnings-, ubåts
och amfibieförband (kompani). I Karls
krona , efter grundläggande utbildning, 
baseras tre aktiva förband (ytstrids-, min
röjnings- och amfibieförband (kompani). 
l Göteborg organiseras fyra aktiva för
band; ytstrids-, minröjnings-, ubåts- och 
amfibieförband (kompani). Till Gotland 
förs det rörliga sjöfrontsartilleriet att 
ingå i 'stridsgrupp Gotland '. Sjöbevak
ning och företagsledning utövas från ge
mensamma centraler, nuvarande (sjö)be
vakningsområden, samgrupperade med 
kustbevakning och sjöräddning. 

Karlskrona vidareutvecklas till ett 
underhållscentrum för Försvarsmakten. 
Till Karlskrona förs den förbandsknutna 
verksamheten vid Försvarets sjukvårds
centrum, Försvarets underhållscentrum, 

Armens tekniska skola etc. Försvars
maktens !T-verksamhet utvecklas i nära 
samarbete med högskolan Karlskrona -
Ronneby. I Karlsk rona genomförs större 
översyner av Marinens fartyg samt orga
niseras de underhålls- och basförband 
som skall stödja svenska förband vid in
tern ationella insatser. 

Den fackmässiga utbildningen genom
förs vid två stridsskolor, Sjöstridsskolan 
och Amfibiestridsskolan , vilka lokaliseras 
till Berga respektive Rindö samt bas- och 
underhållstjänst i Karlskrona. 

Denna utveckling av de marina för
banden är fullt möjlig om vi inte nu av
vecklar förband helt i onödan. Behåll pa
trull båtsförbanden och ersätt fyra Hugin 
och två Kaparen efterhand med Visby
kl assen och planera in nytt ytfartyg som 
ersättare för resterande fartyg i Kapa
ren-klassen. Vidmakthåll åtminstone alla 
Gotland-ubåtar. Anskaffa en fortsättning 
av Styrsö-klassen. Anskaffa transportbå
tar till den fjärde amfibiebataljonen. 
Överför 12/80 till stridsgrupp Gotland. 

Slutligen, SWEDINT, ett centrum för 
utbildning inför internationella insatser 
organiseras i Strängnäs. 

Till sist, hur leder vi den nya 
Försvarsmakten? 
Jag har flera gånger, såväl i TiS4 som un
der mitt arbete med LEMO, påtalat nöd
vändigheten av en mycket strikt uppdel
ning av ansvaret. Det är nästan självklart 
(utom för en del kamrater i ledningen av 
Försvarsmakten) att det som en chef inte 
själv kan påverka, det kan han heller inte 
ta ansvar för. Den framtida försvarsorga
nisationen får allt färre och färre för
band. Detta medför att det inte längre är 
försvarbart med en stor och trög ledning. 
Det är inte heller försvarbart att dela upp 

ledningen i en operativ och taktisk del 
och en utbildningsdeL Det senare kan 
också motiveras med, att skall vi reellt 
leva upp till de krav som statsmakterna 
ställer på organisationen, att kunna för
ändra beredskapen efter omvärldsut
vecklingen på ett bättre sätt än idag, 
krävs att vi frångår den tidigare uppdel
ningen . Dessutom , kan vi variera bered
skapen (genom att öka respektive mins
ka antalet aktiva förband) utan att sär
skilda mobiliseringsbeslut erfordras, blir 
det mindre politiskt känsligt att fatta ett 
sådan t bes! u t. 

Jag är kritisk framför allt till hur vi 
många gånger bortser från ansvarsfrågor
na. Det handlar om att skapa en organisa
tionsform som stärker ett ömsesidigt an
svarsförhållande som bygger på förtroen
de och förståelse för det sätt på vilket be
gärt resultat bäst uppnås. I stället så skall 
Försvarsmakten göras enhetlig. Begrep
pet för dagen är "enhetlig ledning och or
ganisation". Är detta ett självändamål? 
Det kan det knappast vara. Det rymmer 
ett närmast obegränsat mått av godtycke. 
Enligt min mening är denna enhetlighet 
en chimär. Varje verksamhet är unik. Det
ta är något som vi bör tänka på!5 

Då gäller det också att säkerställa det 
fackmässiga kunnandet inte bara 'nere i 
organisationen' . Det är minst lika viktigt 
att detta fackmässiga kunnande är repre
senterat på den högsta ledningsnivån och 
ingår i ledningsgruppen. Många forsk
ningsrapporter6 visar på att beslutsgrup
pens sammansättning har betydelse för 
beslutsprocessens resultat. En enhetlig 
grupp kan visserligen uppvisa större be
slutskraft men en blandad grupp ger ett 
bättre balanserat resultat. Det är också 
påvisat att grupptänkande kan bli de
struktivt , ett omoget enighetsträvande. 
Enighet är nog bra men först måste alla 
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kunna bilda sig en egen uppfattning. Fri 
information på arbetsplatser och i styrel
serum ger bra beslut. Ett undertryckande 
av sakfrågor är aldrig bra . Det är egentli
gen ett enfaldigt beteende. 

En av de slutsatser som kan dras av 
det 'nuvarande' Högkvarteret är att det 
inte fungerar. Man har lyckats med två 
saker, undertrycka fackkunskap på le
dande nivå samtidigt som man har satt 
enhetligheten i högsätet. Det kan också 
konstateras att begreppet 'en chef en 
stab ' inte har något som helst med 
LEMO att göra. Tvärt om så påpekades 
det att Högkvarteret var ett begrepp för 
Överbefälhavarens ledning, inte en stab. 

När nu Försvarsmakten lämnar ett 
förslag till en ledningsorganisation för 
2000-talet så finns det i förslaget sådant 
som är bra men också mycket som är 
oklart. 

Det är fullt uppenbart att den lilla 
mängden insatsförband kan ledas av en 
chef. Att införa en fackmässig operativ 
och taktisk ledning under en operativ 
chef är naturligt och bra. Allt för länge 
har vi i Sverige bortsett från det fackmäs
siga ända upp i toppen på pyramiden. Jag 
kan bara applådera detta! Däremot har 
detta synsätt ingalunda präglat resten av 
förslaget. För den framtida utvecklingen, 
personalförsörjningen och den centrali
serade produktionsledningen, sker ingen 
fundamental förändring. De nyinrättade 
generalinspektörerna blir taktiska chefer 
under en operativ chef och skall ansvara 
för all verksamhet vid de egna förbanden 
i fred , vid kriser och i krig. Samtidigt skall 
de vara inspektörer och som sådana in
spektera förbandsverksamheten och i 
det avseendet vara direkt underställda 
Överbefälhavaren. Detta kommer inte 
att fungera! 

En operativ insatsledning organiseras 
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(som en stab?) och i denna ingår en ope
rationsledning samt tre taktiska kom
mandon. Men, det är inte staber eller or
ganisationer som leder. Det är chefer! 
Här gör Försvarsmakten ånyo samma 
härliga saltomortal. Trots allt är det så att 
de grundläggande faktorerna vid pro
blemlösning och beslutsfattande är oför
änderliga. Metodiken vid problemanalys 
och beslutsfattande är alltid de samma 
oavsett informationens volym och kom
plexitet. Det handlar egentligen om att 
leda; 'to guide and direct'! 

Vertikala organisationer kodifierar 
kunskap i form av regler, tillvägagångs
sätt och ställningstaganden. Organisatio
nen i sig själv utgör kunskapsuppbygg
nadens främsta medel. Å andra sidan 
bygger den horisontala organisationen 
på antagandet att kunskaper och färdig
heter är specifika för det aktuella områ
det och alltför komplexa för att kunna in
arbetas i en hierarki. 

Vi måste bli effektivare, bättre be
slutsfattare, led- och beslutstiderna kor
tas och administrationen minska. De som 
har nära till stridsområdet borde vara 
nyckelpersoner i beslutsfattandet efter
som de har bättre insikter om läget i för
banden än de som är placerade i centrala 
staber. Inriktningen bör vara att varje 
chef skall ha frihet vid val av arbetsfor
mer och medel för att lösa sin uppgift. 

Det är svårt att ändra en kultur som är 
inriktad på kontroll och toppstyrning. Vi 
måste försöka skapa ett klimat där pyra
miden tillåts ställas på ända. Den gamla 
formen av organisationsöversikt, som 
fungerade bra för att förklara hierarkier, 
blir alltmer föråldrad i takt med att struk
turen av aktiviteter inom ett verksamhets
område blir allt mer sammansatt. Vi måste 
bryta ner aktiviteterna i våra verksamhe
ter i deras beståndsdelar samt analysera 

beroendeförhållandena mellan och inom 
de olika verksamhetsområdena. Beslut 
måste fattas om vilka verksamheter som 
skall genomföras och gränserna dem 
emellan. Växelspelet mellan dessa områ
den måste beskrivas noggrant. 

Detta saknar jag i det underlag som 
Försvarsmakten nu lämnat tilJ Regering
en7. Det skulle gå för långt att på det här 
nu tillgängliga utrymmet analysera hela 
underlaget. Därför nöjer jag mig med att 
nu endast komma med ett kompletteran
de och något annorlunda förslag. 

De radikala förändringar som före
slås är av sådan karaktär att förslaget 
hade vunnit på om man också hade tagit 
med högsta ledningen, Högkvarteret. Nu 
pekar man bara på att även den bör för
ändras. Jag har full förståelse för att det 
radikala i förslaget är av sådan art att en 
förankring måste ske hos regeringen och 
i riksdagen. Men på samma sätt som man 
skissat den lägre ledningen hade man 
jämväl kunna beskriva den högsta led
ningen . Det är här som jag har de största 
invändningarna. 

För att Överbefälhavaren rätt skall 
kunna utöva sin ledning behöver han ha 
ett antal staber, inte en stab som dagens 
Högkvarter, till sitt förfogande. Dessa är 
1 pnnc1p 
* operationsstab (**)s, 
* underrättelsestab (**), 
* planeringsstab (civil chef), 
* personalstab (**)samt 
* ett antal kontor som ansvarar för vä

sentliga funktioner som internrevi
sion, ekonomi, informationsteknologi 
mm. 
Därutöver bör de tre generalinspek

törerna (**'Y vara fristående med upp
gift att följa upp förbandens utveckling 
(inspektionsverksamhet) , att personalre
krytera och att föreslå framtida utform-

ning av förband inom sitt ansvarsområde. 
Ej avvägning. Det underlaget bereds i 
planeringsstaben och behandlas i militär
ledningen inför Överbefälhavarens be
slut. 

Cheferna för staber och kontor samt 
de tre generalinspektörerna bör ingå i 
militärledningen. 

Verksamheten vid insatsförbanden 
leds av en Operationsledare (***) såväl i 
fred under kris som i krig. Till sitt förfo
gande har han tre direkt underställda 
taktiska chefer CA (**), CM (**) och 
CFV (**). Såväl Operationsledaren som 
de tre taktiska cheferna har till sitt förfo
gande var sin stab att bereda underlag in
för beslut. Det är väl att märka att staber 
leder inte och har inget annat ansvar än 
att ge chefen sakligt rätt underlag och 
goda råd. Cheferna för insatsförbanden 
är direkt underställda CA, CM och CFV. 

Verksamheten i den territoriella or
ganisationen sker i stort som i dag med 
undantaget att den är den organisationen 
som bär upp Försvarsmaktens infra
struktur samt bär ansvaret för verksam
heten vid de nationella skyddsstyrkorna. 
Antalet militärdistrikt bör vara så få som 
möjligt men måste tillgodose de olika re
gionernas särart. Ett antal och en indel
ning som motsvarar de 'gamla milona' 
samt Gotland, dvs 7 stycken är nog en 
bra utgångspunkt. 

Anskaffning av materiel och anlägg
ningar, investeringar, leds av en Krigsor
ganisationsledare (***).Till sitt förfogan
de har han ett inköps- och förhandlings
kontor. 

När väl beslut är fattat av Överbefäl
havaren i militärledningen omsätter 
Operationsledaren och Krigsorganisa
tionsledaren beslutet till verksamhet hos 
insatsförbanden respektive anskaffning 
av materiel och anläggningar. 
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Sintord 
Det är bara att hoppas på att man nu 
tar intryck av tidigare mindre bra lös
ningar men framför allt ser till att kom
ma in i den nya kostymen så fort som 
möjligt. Ett av våra gru ndläggande 
misstag vid tidigare förändringar har ju 
varit att inte åstadkomma föreslagna 
åtgärder tillräckligt snabbt. Det går 
aldrig att verksamt kontrollera en långt 
utdragen process. Blir den av några 
skäl utdragen, är det alltid bättre att ta 
ett steg i taget än att försöka genomfö
ra allt på en gång. 

Slipper en fågil av snara eller kvist, 
han tager sik vara for tolke list. 
Sverige, du äst nu sluppit. 
Villt du i de snara igen, 
som for var bundin um din ben, 
det ma väl sta tik uppit. 

(Visan om Engelbrekt, Biskop Tomas) 
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1 KÖMS 'Svensk maritim strategi för 2000-

talet' , juni 1999. 
2 KÖMS 'Svenskt sjöförsvar i det nya Euro

pa ', januari 1999 samt KÖMS 'Svensk mari
tim strategi för 2000-talet ', juni 1999. 

KÖMS 'Svenskt sjöförsvar i det nya Euro
pa', januari 1999 samt KÖMS 'Svensk mari 
tim strategi för 2000-talet ', juni 1999. 

4 Herman Fältström TiS 2/97 "Styrning och 
redovisning" samt Herman Fältström TiS 3/ 
97 " Resultatredovisning - den arbetande 
organisationen". 

5 Herman Fältström TiS 3/97 sid 155 "Resultat
redovisning- den arbetande organisationen". 

6 Professor Olof Petersson , studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle, SvD den 25 sep
tember 1999 "Samtider". 

7 Försvarsmakten, Högkvarteret1999-09-29 21 
121:71 125 "Förslag till principiell utformning 
av den militära ledningsorganisationen". 

x (**) = generalmaj or, konteramiral. 
9 ("'*'*) = generallöjtnant, viceamiral. 
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Professor George W. B a er är verksam vid U. S. Naval 
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Strategic Renewa/s in the United States Navy 1945-
1999 
Föredrag hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets extra sammanträde i Stockholm 
torsdagen 20 maj 1999 

At the end ofWorld War T wo, the US Fleet was victorious, new, and technologically and stra

tegica/ly obsolete. /t was strategica/ly obsolete because it had notfound a method to employ 

key new instruments of war- the fast, high-endurance, deep-travelling submarine, jet combat 

aircraft, guided weapons, cruise missiles, ballistic missiles and the atomic bomb. 

I n the cours e of 40 years the N a vy successfully made the required strategic adaptions, 

and by the end of the C old War hade become immensely strong, weil supplied, technolog

ically advanced and operationall y robust. lts strategy was based on afamiliar and com

fortableforce of carriers and submarines with which it hadefought the previous war, the 
numbers of w h ich remained eonstant throughout the 40 years of the C old War. 

After the Cold War, however, des pi te the 
astounding amount of power and techno
logical sophistication it deployed afloat, 
the USN, in 1990 as in 1945, was once 
aga in victorious, thoroughly modern , still 
based on heavy carriers and submarines, 
and once again, strategically obsolete. 
The question was raised again: what was 
the Navy for? 

The time of the carrier, 1945-
1960 
An Atomic Ojfensive!!B. Carriers for 
Intervention and Support 

In 1945 the Navy's problem was this: if i t 

could not deliver at01nic bombs against 
Soviet targetson land, it could not claim 
a strategic rationale for the attack carri 
ers. To a Navy leadership of offensive
minded attack-carrier aviators, postwar 
prospects of ASW and defensive sea con
tro! missions, of patrol and transport, 
meant marginalization of the service. To 
save the attack carriers, to put them in a 
forward offensive role, to break the Air 
Force's monopoly of atomic bombing, 
the Navy's leaders had to establish a ra
tionale for sea-launehed atomic-loaded 
attacks against targets ashore. 

This was done by connecting attacks 
against land targets to sea control. The 
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proposed ASW strategy was to destroy 
enemy submarines in their ports. To se
cure plattorms for this attack, carrier air 
would have to strike inland also, against 
the bases of Soviet anti-ship bombers. 
This strategy, the N a vy sa id, was connect
ed in turn to shaping a particular type 
atomic war: a phased and protracted war 
of the sort favored by maritime powers. 
With sea control and carrier mobil ity, the 
US could determine the tempo of opera
tions and put the ocean spaces to its ad
vantage. Navy precision-strikes, counter
force bombing (that is, against mi litary 
targets) would support a phased land 
campaign, leading to a vietory that would 
be more meaningful , more moral even, 
than on e derived from the inaccurate, ur
ban/industrial targeting of Air Force
driven counter-value strategic planning. 

For this the Navy needed airplanes 
and plattorms !arge enough to carry 
atomic bombs. That meant bigger carri
ers. 

Opposed, of course, were the Air 
Force and the Army. This was a time of 
ruthless downsizing and a mercantilist 
competition for budget share. Supported 
by the Arm y and Air Force, the Secretary 
of Detense argued that the B-36 made 
the Navy's air-atomic strategy superflu
ous, that smaller carriers could serve sea 
control , and that if the Navy forward-de
ployed a super-carrierit would be vulner
able to Soviet maritime defenses. The Air 
Force (and national strategy) took the 
Soviet atomic explosion of 1949 as vali
dation for deep-strike, short-war, coun
ter-value intercontinental bombing. 

Carriersfor Intervention and Support. 
It was a sh ock to aviators to see the carri
ers ' air-at01nic strategy challenged by 
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Jong-range land-based bombers and mis
siles. To preserve its carrier force the 
Navy adapted its attack aircraft to tacti
cal support operations, to the policy of 
containment as weil as the policy of de
terrence. Using carriers for intervention 
strikes enabled the Navy to keep those 
plattorms at the core of the fleet after 
their air-atomic mission was past. Air
combat sorties in Korea demonstrated 
the tactical value of Navy carrier air in 
limited wars. After 1950 the Navy re
gained its carrier strength, and the 
number of heavy attack carriers re
mained at fourteen for the rest of the 
Cold War. Underway replenishment act
ed as a force-multiplier for expanding 
maritime capabilities. 

But, the surface force was shrinking. 
And in 1962 the Secretary of Detense re
moved the attack carriers from the hair
triggered strategic-alert force of the 
SIOP The carriers ' deterrent role was 
outpaced by the strategic missile pro
grams. In the ear! y 1960s strategic attack
carrier doctrine was at a dead end. 

Meanwhile, there arose a renewed 
call for sea contro l and the advent of sea
launehed IRBMs, lntermediate Range 
BMs. The submarine and the missil e, not 
carrier air, became the center of N a vy at
tention going into the 1960s. The most 
costly of these, and strategicall y the most 
important, was Polaris. 

strategic strike revived: 1960-80 
Polaris 

The development of nuclear propulsion 
by Rickover and the concurrent develop
ment of an undersea-launched IRBM 
under Raborn and Burke were by far the 
most important technical achievements 
of the Cold War US N a vy. 

With Polaris the N a vy regained a cen
tral strategic role. The marriage of nucle
ar submarines to a reliable atomic and 
then , after 1954, nuclear-tipped ballistic 
missile created the most secure, and the 
most credible, weapon supporting the 
policy of deterrence. 

Together, nuclear-propelled subma
rine and nuclear-loaded weapon were 
combined in a single fleet ballistic missile 
system, as a Navy project. This became 
the Navy's main contribution to the na
tional strategy of deterrence, and hence 
to the national way of (non-)war. The 
Polaris program was one of the great 
technical and managerial successes of 
Navy history. 

Polaris, however, was developed at 
the expense of other Navy programs. 
The Navy had hoped at first that Polaris 
would be funded as a national project, 
outside the Navy budget. !t was not, and 
the price of autonomy of the Fleet Ballis
tic Missile program, ate very deeply into 
the Navy's budget. 

None the less, Polaris put a N a vy sys
tem into torefront of national strategy. 
That had been the clear purpose of the 
Navy's command. Burke, Rickover, and 
Raborn knew full weil that "the choice 
among weapons projects is the choice 
among detense strategies." lt is there
fore worth noting the nature of this stra
tegic value, for Polaris served a funda
mentally different strategy than had the 
strike carriers or cruise missiles of the 
previous decade. 

Those forces were, and remained , 
counter-force. They were for military tar
gets, for sea control, for targets of naval 
opportunity, a way-of-war meant to be 
different in kind from the counter-value 
city-busting strategy of the Air Force and 
the SIOP. With the Fleet Ballistic Missile, 

the Navy joined the long-derided Air 
Force strategy. Polaris was less accurate 
than land-based missiles. So its targets 
were, and had to be, counter-value, cent
ers of population, areas of !arge concen
tration , cities and industry, not armies or 
air bases. 

Highflow force mix:1970s 
Zumwalt (CNO 1970-1974) sought to re
constitute the neglected 'low' end of the 
fleet for missions of sea control and inter
vention. The 1970s we re a period of rela
tive calm in relations with the Soviet 
Union. [n this warmer atmosphere 
Zumwalt risked a preparedness gap so he 
could modernize the low-end of the fleet 
for the coming contest for sea contro l that 
an on-going Soviet build-up portended. 

Zumwalt's management of innova
tion failed because he never established 
the strategic utibty of his proposals. His 
plans for weapons were deeply opposed 
by man y within the N a vy itself. His ideas 
for a mini-carrier Sea Control Ship, for 
V/stol aircraft, for an air-cushioned Sur
face Effect Ship, for hydrofoils, were not 
so much before their time as outside it, 
and he had neither institutional authority 
nor externa! motivation to overcome op
position. He failed to match innovation 
to doctrine, p latforms to strategy, or vice 
versa. 

His deductive approach did not make 
clear enough how sea control and power 
projection, or his plattorm proposals, 
were important to the nation in the 
1970s. 

Zumwalt was opposed by high-value 
advocates, carrier actmirals and subma
riners who argued that the low-value 
ships were inadequate for the most im
portant missions. Low-end ships lacked 

319 



l l 

offensive punch. They were defensive 
when the US needed an offensive Navy 
to overcome a defensive Soviet maritime 
strategy. By the end of the 1970s, in stra
tegic disarray, the Navy had lost its 
cours e. 

Return to offensive power 
projection: 1980s 
The 1980s brought remarkable revivals 
of naval strength and a renewed doctrin e 
of offensive war at sea. 

This was the result of a new assess
ment of how to deal with the Soviet 
Navy. The N a vy concluded that in a gen
eral war the primary Soviet naval mis
sion would be to proteet its ballistic-mis
sile submarines, its capita! ships, held in 
reserve near home waters. That meant 
that, if the American N a vy could mount a 
threat to the SSBNs, the Soviets would 
have to withdraw attack submarines 
from oceanic sea-denial patrols in order 
to proteet this strategic reserve. If the 
threat were credible, it would give the 
Soviets a major reason to avoid war. 

This planning waspresentedas the of
fensive Maritime Strategy of the 1980s. 
The Navy had returned to attack-at-the
source, and that source was now in part 
at sea, the Soviet's SSBN strategic re
serve. High value targets could be de
stroyed without hitting Soviet centers of 
population. With many Soviet sea-con
tro! SSNs withdrawn from the open 
ocean, and with improved and extended 
ASW controlling the remaining diesels, 
the seas would remain open so the US 
could wage amphibious campaigns on 
the flanks of a land war. The United 
States, from its maritime position, would, 
with its naval forces, seize the strategic 
initiative. 

320 

ln the 1980s the Navy 's leadership im
posed interna! agreement on an offen
sive strategy, and appropriations for an
other Nimitz-class carrier ended the 
high-low debate. Direct offensive action 
was based not on the immoral strategy of 
mutual assured annihilation, but on the 
premise that, with the AirLand Battle 
strategy of the Army and the Air Force, 
the U.S. could shape and win a general 
war. Not since Mahan had the Navy pre
sented in peacetime such a comprehen
sive theory of victory. 

The ambitious, top-heavy Maritime 
Strategy died at th e end of the 1980s 
with the disappearance of the danger of 
general war. One system bad changed 
its character, and remained in force af
ter the Cold War, and that was the Fleet 
Ballistic Missil e. As we sa w, Polaris and 
Poseidan were counter-value weapons, 
part of a strategy of reta li atory deter
rence. Improvements in accuracy and 
yield by the 1980s permitted strategists 
to rethink the purpose of these under
water-launched ballistic missiles. They 
remained the most secure instrument 
of the country's nuclear strategy. 
SLEMs cou ld now destroy hardened 
military targets, such as silos, some
tbing impossible for the earher genera
tions. This counter-force capability, and 
hence potential tirst-strike capacity 
(hitherto the province of the Air 
Force) , was embodied in the Trident II 
submarine-and-missile system. Trident 
II was a shift away from the role of the 
fleet ballistic missile as a last resort, 
soft-target, reta liatory deterrent. This 
fit the offensive mood of the 1980s and 
illustraled how service doctrines and 
strategies are created, and changed, 
and justified , by technological opportu
nity, and vice versa. 

Conclusion:1990s 
After the Cold War, and apart from the 
SSBN force still valued for deterrence, 
the Navy wasagainat a loss. !t was tech
nologically modern , and , it appeared, 
strategicall y obsolete. Then, in a remark
able burst of initiative and innovation, so 
different from the confusion, shrillness, 
and desperate competitiveness of the 
previous post-Cold War period , the Navy 
in the 1990s smoothly recast its inherent 
values of flexibility, versatility, and rna
bility into missions of influence and in
tervention. These supported the postwar 
policies of protecting and promoting a 
global system of free trade based upon 
enlarging politicalliberties. This time the 
Navy and Marine Corps came up with 
their own definition of roles and mis
sions. " .... From the Sea" was published in 
1992, and other statements followed fit
ting existing surface, air, and Fleet Ma
rine assets to forward presence and inter
vention ashore. At present the strategic 
and technological renewal of the U.S. na
val services, the utility of their plattorms 
and the definition of their purposes, are 
to be assessed by the degree to which 
they support foreign policy by putting 
forces and fires against land targets, 
"Forward ... From the Sea." 

This is a discussion of change and 
continuity in the post-Cold War U. S. na
val services. What is today's Navy for? 
For the U.S., the answer is: to assure po
litical stability on the economical ly vi
brant rimlands and with that access to 
consequent world markets. The naval 
services, that is the Navy and the Marine 
Corps, support a peacetime policy of en
gagement and influence by naval pres
ence, deterrence by threat, and interven
tion against the land as desired, toassure 
the Connection of stability, trade, and se-

curity. On the sea has become From the 
sea The naval services stated their doc
trine in these terms a few years ago after 
the Gulf War, when they belatedly real
ized how much things bad changed, that 
by vietory or default there was no more 
Soviet navy, that the Cold War was real! y 
over, that there was a new foreign policy. 
The G ulfWar revealed that the N a vy was 
slow in actjusting to this new environ
ment, to joint operations, to changes in 
central command, and to the institutional 
imperative of participating in the high
tech weaponry and information control 
that the Air Force and Arm y were ca IIi ng 
a revolution in military affairs. 

In Desert Storm, the naval services 
bad been marginalized in the joint com
mand. Naval officers faced doctrines and 
plans for which they were not prepared. 
The Joint Forces Naval Component 
Commander lost influence when be de
cided to stay aboard ship rather than 
closeting with the other joint command
ers in Riyadh. The Joint Forces Air Com
ponent Commander paid little attention 
to naval cancerns and capabilities. The 
Marine Corps found that its role in joint 
operations was high ly contingent. 
Ocean-maneuvering warships found 
themselves cramped in the Gul f, prevent
ed by mirres from maneuvering close to 
shore, thereby losing sea control and 
strategic value. In short, the naval servic
es faced a future of littoral operations, 
unified commands, and warfare technol
ogies for which they had not prepared. 

Desert Storm was a wake-up call. A 
new international environment, a new 
foreign policy, a new joint strategy, public 
expectations of low casualties and short 
operations, demanded a more relevant 
naval doctrin e, justifying naval forces on 
these terms. 
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In the services' interna! reassessment 
two tendencies emerged. Each stressed 
one aspect of a global maritime policy. 

One tendency stressed preventing 
war through naval presence. Naval serv
ices, it said , with their sustainable sea
based reach, could assert peacetime in
fluence on the rimlands, to shape the 
strategic environment. This would be in 
support of a policy of political engage
ment and open commerce, all from the 
strategically neutral sea. The navy was to 
support an informal empire of fr e e trade. 
The vision was Cobden 's, with the causal
ity reversed. Free trade was seen correct
ly as the effect, not the cause, of peace 
among trading states. The naval services 
were to ensure that peace; the emphasis 
was to avoid war. 

The other tendency stressed the a bili
ty to fight, to respond immediately with 
Navy fires and with the Marines' opera
tiorrat maneuver from the sea, to win a 
war. Sea-based high-tech capability 
would deteran adversary or it would per
mit U.S. forces to contain a conflict in its 
early stages. Littoral dominance would 
enable a targer joint effort to follow on 
by denying to an enemy the ability to in
terfere in the seaward and littoral b at
tlespace. The naval services would main
tain sea contro l (on the sea), and assault 
the land (from the sea). An informal em
pire of free trade rests on political stabili
ty, and requires imperial protection. 

In general, it was the first tendency, 
the emphasis on peacetime engagement, 
that prevailed in the new doctrine, as in 
the new foreign policy, but not to the ne
glect of combat capability. Influence and 
intervention are complementary, two 
parts of a good maritime strategy. Pres
ence and expeditionary operations have 
always been staples of naval policy. U.S. 
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naval services today are returning to con
ventional naval functions that were over
shadowed for a century by great power 
conflicts and the heroic image of a battle 
fleet , when the Navy was known more 
for its p latforms than its man y and varied 
functions. 

But peacetime operations come at a 
high price. Maintaining forward presence 
is very costly. Lengthy and varied deploy
ments stretch a thinning force and lower 
morale. Support operations call for a siz
ing of the force different from that for 
combat. In short, too great an emphasis 
on peacetime influence may decrease 
combat readiness. 

On the other hand, if the Navy justi
ties its combat (and deterrence, and in
fluence) in terms of high-tech, low-casu
alty intervention, i.e. , the revolution in 
military affairs, in terms of targets it can 
hit with massed, precision air and missile 
strikes, how does that serve the many 
other operations-atber-than-war re
quired by peacetime engagement? And 
what then distinguished Navy firepower 
from the fire and steel that the Air Force 
stood ready to drop, at, the Air Force 
claims, very much less cost? 

From the command perspective, the 
ans w er to whose fire s to use is: i t doesn 't 
matter. Services pro pose; commands dis
pose. Services are no longer self-referen
tial. Combat an t commanders and the Na
tional Military Strategy look to function , 
not to a particular service, to joint task 
forces. With joint surveillance assets in 
place, even sea contra!, the Navy's core 
competency, is no longer a solely-Navy 
province. 

Both tendencies combined to offer to 
CinCs the particular actvantages of wa
ter-borne access: sea-based combat read
iness near the rimlands, and tactical flexi-

T 
bility. And high-tech fires are not all. For 
intervention , the Marine Corps' expedi
tionary force is a sea-based land army. In 
short, forward naval presence, sustained 
reach, though costly in money, puts a na
val force in to operational range of many 
of the world's capita! cities, nearly all the 
major marketplaces of international 
trade, and all the routes of sea transport. 
1l1is access strategy fit the global bu t mil
itarily cautious national strategy of the 
United States. The subtitle of that strate
gy shows what the naval serv1ces were 
tailoring their doctrin e towards: "A 
Strategy of Flexible and Selective En
gagement." 

1l1at said, the future will require 
much further thinking about force struc
tures and operational doctrine, both 
within the naval services and in terms of 
alternate options offered by the Air 
Force, the Army, Special Operations 
Command, and the Coast Guard. For 
presence there is no way yet to measure 
influence, to know the effectiveness of 
gunboat diplomacy, except testing the 
loyalty of allies and reactions of foes. 
What is critical and determinant is that 
determined political will be behind mina
tory presence. The danger is mirror-imag
ining, the thought that what defeats us 
might defeat another. As a result, for in
fluence, intelligence and analysis are im
perative. As for intervention, naval forc
es must be able to act in dense, littoral, 
and archepelagic theaters. That means 
assuring movement through unilaterally 
restricted zones. So access, sea contro l, or 
what Callwell called 'maritime prepon
derance,' remains a live mission after all. 
Intervention means risking heavy casual
ties as vulnerable ships close in an expe
ditionary operation. That requires a bet
ter defense against stand-off missiles, and 

much improved mine-counter-measures. 
lt means the Marines must be able to 
fight in cities, to support urban warfare. 
lt means that the Navy must be able to 
inse1t Marines, and be able to extract 
them. It will mean the restructuring both 
of a doctrine that is now based on cur
rent assets, and the force structure itself, 
engagement forces shaped for emergent 
non-combat missions, amphibious expe
ditionary forces for penetration into 
dense combat environments, and combat 
fire, perhaps through a network of 'dis
tributed' strike platforms. 

My point here is that there is no way 
to establish a priori the relative value of 
these naval claims to usefulness, nor 
competing claims of the Air Force and 
the Army. Proof of military effectiveness 
comes when forces are used, and that de
pends on the national goals, the political 
resolve, the plans of the CinCs, the reac
tian of opponents, and the nature of the 
war. As no rival service alone can set na
tional strategy, none alone can be the fi
nal j ud ge of the usefulness of naval, or of 
air/space, or of land, forces. Strategy is a 
pragrnatic activity, and the unified com
mands will make practical decisions. 
CinCs will call for functions and capabili
ties, not particular services, in the full
force vision of jointness. 

Bu t torecasting is possible, on deduc
tions from national policies and pre
sumptians of national needs. Indeed, 
there is today a clearly declared national 
policy. So it is possible to define the 
changing utility of the naval services. 

And it is likewise possible to restate 
sea power. Generally speaking U.S. sea 
power today is not about platforms. lt is 
not a mechanical response to a maritime 
threat. !t is not an annihilation strategy. 
I t is not just about sea con tro!, presence, 
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or intervention. Sea power is "a broad 
process supporting the way a maritime 
state gains and defends its global inter
ests." lt is about protecting and prornat
ing an informal empire of free trade and 
enlarging political liberties. American 
naval policy, joined, integrated, and un
der unified command, is - as it always 

has been - prescriptive. lt is "about in
fluence, a bo ut ambition , a bo ut the way a 
state presents itself to the world, the 
way i t coordinates its alliances, deters or 
defeats its foes, assures its prosperity, 
and uses its strategically powerful mari
time position in the balance of world 
power." 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Caribbean Missile Crisis, 1962 - the World on the 
Brink of Nuclear Catastrophy 
Föredrag hållet vid ordinarie sammanträde med Kungl. Orlogsmannasällskapet 
Stockholm torsdagen 29 oktober 1998. 

36 years ago, in October 1962, the confrontation of the two superpowers- the Soviet 
Union and the United States of America - resulted in an acute international crisis, 
which could have resulted in a world-wide nuclear war. This crisis is ca/led in Russia 
"Caribbean Crisis", in the United States "Cuban Missile Crisis" and in Cuba "Oc
tober C ris is". The roots of this crisis lie in two areas. One was in the East- West con
frontation and Soviet-American armament race - especially in nuclear-missile ar
mament- and the other in the national-liberation m ovement spread after the WW II, 
which the Soviet Union tried to enhance and the United States to suppress. 

To understand the situation in 1962 it is 
necessary to look into the background of 
the "cold war". It began formally in 1946 
with the Churchilrs speach in Fulton 
calling the West to resist "communist 
menace" . But milestones of "cold war" 
included also "hot" local wars and con
flicts: Korean war, suppression of anti
Soviet rebellion in H ungary, involvement 
of Americans in Vietnam. United States 
were the initiatores and driving force in 
surrounding the Soviet Union with a net 
of military-political blocks. In 1949 the 
most powerful one - NATO - was creat
ed , then followed CENTO, CEATO,AN
ZUS. In 1960 US installed strategic mis-

siles in Italy, Great Britain and at the 
very borders of the Soviet Union in Tur
key medium range strategic missiles "Ju
piter" . 

In 1955 the USSR and the socialist 
countries of Eastern europe in their turn 
created the Organisation of the Warsaw 
Trea ty. The Soviet Union since the end of 
WWII joined the United States in an ar
mament race, but lagging behind in pro
ducing strategic missiles, nuclear weap
ons and related electronics. And race be
hind "the leader" in the end undermined 
Soviet economy, especially growing mili
tarization of the country, bu t that became 
apparent later in the 80th. In the 40th and 
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50th "cold war" contained severe ideo
logical polemics and unprecedented ar
mament race. 

Numerous times American planes vi
olated Soviet airspace in reconnaissance 
flights and in 1956 the CIA introduced a 
new spy-plane, U-2, with flying hight 20 
000 m. At first Soviet AA defence didn't 
have the means reaching that high , but 
on May l st 1960 a U-2 was shot down by 
a new SAM and the pilot taken prisoner. 
That small episode of the "cold war" 
strained Soviet-American relations and 
wrecked the Summit USA? USSR, Great 
Britain and France planned for May 10 in 
Paris. In August 1961 a more dangerous 
crises broke out - the so-called "Berlin 
Crises", initiated by the USSR and the 
GDR, which led to a serious confronta
tian of the two blocks and creation of the 
infamous "Berlin Wall". 

But the very peak of the "cold war" 
was reached in the Caribbean Crises. Re
lations of the United States and Cuba 
were its foundation. The stunning vietory 
of the Fidel Castro's small "Rebels 
Army" over superiour troops of the Cu
ban dictator, Batista, was achieved 
whithout support of the Cuban Commu
nist party and absolutely without Soviet 
money or Soviet arms. (Batista estab
lished diplomatic relations with USSR at 
the end of WWII and broke them in 
1952). We may call Fidel Castro and his 
"The 26th of Ju ly m ovemen t" revolution
ary democrats with the ma in ideals of so
cial justice. When Castro in ear ly January 
1959 trioumphantly entered Habana, 
many Americans including government 
officials, supported him as a welcome 
change from the corruptive Batista 's dic
tatorial regime, but the first steps under
taken by the revolutionary government 
marked Castro as a source of trouble for 
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US interests in the hemisphere. The first 
agrarian reform in the Latin America 
limited the size of the bi g latifundias and 
nationalized foreign owned sugar-planta
tians. Several other acts and laws were 
proclaimed nationalizing industrial 
plants owned by American citizens. To 
exert pressure upon Cuba, the adminis
tration of president Eisenhower cut the 
quota of sugar, which was the main 
source ofincome for Cuba and barred all 
export to Cuba except of medicine (be
fore the revolution Cuba imported 80% 
of all necessities from USA). 

In 1960 Cuba's giant neighbor consid
ered it as a provocation, the conclusion 
of a commersial pact with the Soviet 
Union, under which the USSR would 
purchase 5 min tons of sugar in 5 years, 
deliver all necessary oil and oil products 
and !end to Cuba $100 mln. The pact was 
accompanied by a military assistance 
agreement to upgrade Cuban armed 
forces. Fidel opened diplomatic relations 
with Moscow's allies, China and North 
Korea. 

In response Eisenhower approved a 
development of a Central Intelligence 
Agency paramilitary force outside Cuba 
to mount guerilla actions against Castro. 
CIA began secret training of Cuban ex
iles for this mission in the summer 1960, 
but soon abandoned the idea of vietory 
through guerilla warfare and instead 
called for an overt amphibious landing 
back ed by tactical air support. The train
ing of the so called "Brigade 2506" con
sisting of l 500 Cuban exiles, began in 
November 1960 in numerous training 
camps in the USA, Guatemala and Nica
ragua and the landing sites were ehosen 
in the Bay of Pigs. The brigade h ad to se
cure a bridge-head, where a "provisional 
government" could land , and then Amer-

T 
ican troops would "help" this "govern
ment". President Kennedy, who took of
fice in January 1961, followed the Eisen
hower 's course of action and on April 17 
the brigade began the landing but was 
completely defeated in 72 hours. 114 ex
iles were killed and l 200 taken prisoners. 
Fidel personally commanded the opera
tion from a Soviet tank , T-34, which was 
from the first batch of armament deliv
ered by the Soviet Union in the autumn 
1960 toge t her with a small group of Sovi
et instructors. In December 1961 all pris
oners were exchanged to the US for $ 53 
min. It was in those days Fidel Castro an
nounced "the Socialist character of the 
Cuban Revolution". 

But in Washington embarrassment 
and resentment preveiled. Growing sup
port from Moscow made any attept to 
overthrow Castro substantially more dif
ficult and politically more important. 
Cuba sectrely became the focus in an 
elaborate enterprise aimed at toppling 
the Castro regime. As MeNamara said 
later:" We we re hysterical a bo ut Castro." 
Small groups of high leve! officials 
formed the Special Group (Augmented), 
SGA, responsible for sectret planning 
and covert actions against Castro, and in 
November 1961 preparations for "Oper
ation Moongoose" started with the as
sumption that to overthrow Castro an 
overt American participation might be 
needed. The a im of the operation was "to 
help the people of Cuba overthrow the 
communist regime from within". The 
plan was based on a wishful thinking 
without considering the real situation in 
Cuba. It included "in August-September 
1962 move intoguerilla operations" and 
in "October-open revolt , overthrow of 
the Communist regime and establish
ment of a new government." More de-

tailed plan would !ink sabotage, intelli
gence gathering and political, psycholog
ical and economic subversion by Cubans 
on the island with action by the United 
States. "The Cubans involved would take 
actions t hat wo u l d preparefor and justify 
US intervention and making it a success." 

In its subversive activity the CIA was 
using groups of underground opposition 
in Cuba and Anti-Castro groups of Cu
ban exiles in USA. Since 1960 there were 
attempts to organize rebellions in 1961, 
operations of small guerilla groups, land
ing numerous groups of sabotage and in
telligence, attempts to assassinate Fidel 
Castro. But by the mid-1962 it was real
ized that chances of developing guerilla 
resistance were insignificant and of open 
revolt - ni!. And priority received mili
tary planning, bu t American plans for in
vasion didn't take in to account a surprise 
move that the Soviet Union was prepar
ing. 

Since 1960 relations between the So
viet Union and Cuba were pragressing 
rapidly in the political, economical and 
military fields. The Soviet leadership was 
ready to undertake most resolute meas
ures to hel p Cuba. In the message of the 
Soviet prime-minister N. Khrushchev to 
the president of the USA stated:" We 
shall render to the Cuban people and its 
government all necessary help in repel
ting an armed attack on Cuba." This was 
said in April1961 after the failure of the 
landing in the Bay of Pigs. Then, in Au
gust and September, Soviet and Cuban 
governments signed two agreements on 
delivery of armament - small arms, artil
lery, tanks, fighters MIG-15 and 17, tor
pedo boats, antisubmarine ships and oth
er military equipment. Soviet military act
visers helped to convert the Cuban 
armed forces from guerilla troops into a 
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regular army capable to repe! any land
ing on the island. 

By 1962 the Soviet and Cuban leaders 
had serious indications that a danger of 
an open invasion on Cuba was very real. 
l t was necessary to think of some meas
ures to prevent this. At the same time the 
political and military leaders of the Sovi
et Union were very anxious about the in
stallation of Medium Range Ballistic 
Missiles (MRBM) in Turkey and Italy, 
which could strike at important centers 
in European Russia having a flight time 
6-10 minutes. The strategic position of 
the Soviet Union deteriorated. Moscow 
had some MRBM and Intermediate 
Range Ballistic Missiles (IRBM) in the 
west of Russia, bu t on ly 20- 30 Interconti
nental Ballstic Missiles (ICBM). At the 
same time the United States bad 175 
ICBM and 144 Sea Launched Ballistic 
Missiles "Polaris", l 400 strategic bomb
ers B-52 and B-47. In Nuclear warheads 
the USA bad a superiority 17: l (5 000-
300). 

The idea of installing strategic nucle
ar missiles in Cuba belonged personally 
to the leader of the Soviet government 
and Communist Party, Nikita Khrush
chev. Receiving vast information con
cerning Cuba he was convinced that after 
the defeat in the Bay of Pigs the USA 
will try to realize an open invasion and 
came to the conclusion that to detend 
Cuba with conventional weapons was 
impossible, that only nuclear missiles 
could make Americans to renounce the i r 
plans. Emplacing Soviet missiles on the 
island was the only way, he maintained , 
to deter attack. On the 21st of May in a 
meeting with his dosest collegues and 
with the Minister of Defence then Mar
sbal R. Malinovsky, his deputy - Grechko 
and the C-in-C of the Strategic Missile 
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Forces, Marshal Biryuzov, he formulated 
his idea and ordered to develop a plan of 
operation. The secrecy around the prepa
ration was extremely tight - only three 
generals in the Operational Department 
worked on the draft, writing by hand . 

On the 24th of May at the joint meet
ing the draft had to be approved by the 
Defence Council and accepted by the 
party Presidium. The preamble of the 
draft sounded like tbat: "To the Chair
man of the Defence Council Comrade 
Nikita S. Khrushchev - in accordance to 
your instructions the Ministry of De
fence proposes the following: 

l. To deploy a Group of Soviet Forces 
on the island of Cuba consisting of all 
types of Armed Forces .... ". The document 
proposing to install MRBM and IRBM 
in Cuba, as was a custom in a communist 
system, was approved unanimously. 
(Note the difference with the delibera
tians in the US National Defence Coun
cil in October, when there were several 
different opinions, but there was one 
thing in common- ultimate decision was 
taken by one man). The document would 
be confirmed after obtaining consent 
from Fidel Castro. The plan envisaged 
sending to Cuba 36 MRBM, R 12 
(NATO's SS-4) and 24 IRBM, R-14 (SS-
5). The proposed operation recieved the 
code name "Anadyr" . That code name 
was part of the desinformation measures 
because Anadyr actually is a river in the 
extreme N orth-East comer of the USSR. 
To preserve that pretentions some units 
were issued skis, felt boots, furlined coats 
and other winter equipment. 

In the first days of June the Soviet 
delegation, which included the member 
of the party Presidium Rashidov, C-in-C 
of the Strategic Missiles Forces, Byriuzov, 
and ambassador Alekseyev, began talks 

with Castro. Fidel Castro agreed that 
Cuba would be a hos t for the Soviet mis
siles, but he mentioned that they are not 
necessary for the defence of Cuba and 
that Cuba would take the risk if i t would 
serve the cause of world socialism. 

On June 10 the Defence Council ap
proved the plan for "Operation Anadyr". 
According to the plan the organization 
of the Group of Soviet troops in Cuba 
(GSTC)" was the following: 

- From the Strategic Missiles Force: 
- On e division of strategic missiles - 5 

regiments, three of MRBM R-12 with 24 
launchers (8 in regiment) , and 36 mis
siles, two regiments of IRBM R-14 with 
16 launchers (8 in regiment) and 24 mis
siles. R-12 bad a range of 2 000 kilo
meters and a warhead of l megaton. R-
14 had a range of 4 500 kilometers and a 
warhead of l megaton. 

-From the Antiaircraft Troops: 
- Two divisions of SAM missiles, each 

had 3 regiments of 4 batteries with 72 
launchers, altogether 144 launchers. One 
division bad a regiment of new fighter 
MIG-21 - 40 aircraft. 

- From the Air Force: 
- Two regiments of cruise-missiles, 

FKR, each regiment had 8 launchers, al
together they h ad 80 missiles, FKR h ad a 
range of 80 kilometers and its nuclear 
warhead was 5-12 kilotons, 

- One regiment of Mi-4 helicopters -
33 units; 

- One special squadron of tactical 
bombers, 11-28-6 planes nuclear-weapon 
carriers with 6 atomic bombs; 

- One mixed squadron of 11 planes 
for transporration and communications. 

-From the Land Forces: 
- 4 motorized rifle regiments each of 

2 500 man and 31 tanks, 3 amphibious 
tanks, lO self-propelled 100-mm guns, 6 

122 mm howitzers, 9 120 mm mortars, 9 
ATGM, 9 57-mm AA guns, 60 armoured 
personneJ carriers. Three regiments were 
reinforced by a battery of two self-pro
pelled launchers of the "Luna" missiles 
altogether 12 missiles with a range of 60 
kilometers and with nuclear warheads of 
2 kilotons. 

- From the Navy: 
- One squadron of surface ships - 2 

cruisers and 4 destroyers, 
- One squadron of submarines - 11 

s hi ps, 
- One brigade of rocket-firing boats 

"Koma r" - 12 boats; 
- One brigade of coastal defence 

cruise missiles "Sopka"- 6launchers; 
- One mine-torpedo regiment of 33 

planes Il-28 several auxiliaries. 
Bu t later on, the sending of squadrons 

of !arge surface ships and submarines 
was cancelled because of difficulty to 
supply them and worry that their highly 
visible presence wo u l d sound too loud an 
alarm bell in Washington. 

Besides the combat forces many lo
gistic and technical units were to be in
cluded in the GSTC - even 3 hospitals 
for 600 beds. In general the Group 
should have the strength of more than 50 
000 men , bu t after exclusion of the Naval 
squadrons the Soviet personneJ in Cuba 
numbered about 43 000 men. The MoD 
suggested to appoint as commander of 
the Group Lieutenent-General 
Dankevitch, who was the commander of 
a Strategic Missile Army, but Khrush
chev decided to put at the head of the 
GSTC Army General Pliyev; celebrated 
military leader in the WWII, twice Hero 
of the Soviet Union , commander of the 
North Caucasus Military District. His 
choise how-ever was an error. Pliyev en
joined great respect in the armed forces, 
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bu the lacked the gift of diplomacy need
ed under the camplex circumstances. He 
proved unable to establish fruitful work
ing relations with Fidel Castro and Pli
yev's relations with his immediate subor
dinates were lessthan ideal. 

According to the plan, the whole op
eration should be conducted in great se
crecy and should be unveiled in the end 
of November during the state visit of 
Khrushchev in Cuba for signing the trea
ty tagether with Fidel Castro. lt should 
be mentioned that Castro didn 't favor 
the veil of secrecy, but he couldn 't do 
anything against Khrushchev's decision. 
On the 2nd of Jul y Fidel's younger broth
er - minister of the Revolutionary 
Armed Forces, Raul Castro, arrived in 
Moscow and the work of preparating the 
text of the treaty began. After intense 
work the draft treaty was ready. To be 
valid for five years, subject to renewal or 
termirration by either party, it specified 
the defensive role Soviet military person
nel were to play, obliged them to observe 
Cuban laws and granted them only tem
porary use of Cuban territory. It also pro
vided that, in the even t of expiation, So
viet installations and equipment became 
Cuban property. Initiated by Ra u l Castro 
and minister Malinovsky, the treaty was 
not to be publicly released until the 
Khrushchev's visit to Cuba. After reurn
ing home the Cubans reviewed the text 
with a more critical eye and in August an 
amended draft treaty was delivered by 
Ernesto Che Guevara. 

Among other amendments the Cu
bans suggested to change of the title in
stead " ... on the Stationing of the Soviet 
Arme d Forceson the Territory of the Re
public of Cuba" to a more precisely de
fined " .. . on Military Cooperation for the 
Defence of the National Territory of 

330 

Cuba in the event of Aggression". The 
Trea ty was full y prepared and sea led, bu t 
though Che Guevara was given by Fidel 
Castro and Cuban President Dorticos 
power to formalize the agreement on be
halt of the Republic of Cuba again the 
signing was postporred until November 
and its existence stayed a secret, like eve
rything else about "Operation Anadyr", 
and it is conceivable that an open legal 
pledge by the USSR, made in August, to 
come to Cuba 's aid against attack and to 
deter such an attack by statiorring Soviet 
Forces on the island would have pro
voked a crises far les dangerous than the 
orre that d id break out seven weeks later. 
At ]east public disciasure would have 
precluded Kennedy's feeling in October 
that he had been systematically deceived 
by Khrushchov. Openness might even 
have accelarated a diplomatic search for 
mutual accomodation , might have been 
resulted in a reconfiguration of the Sovi
et deployment on Cuba into a smaller 
force with a clearly defensive mission 
and might have helped reconcile the 
USA to the reality of Castro's successful 
revolution. 

Meanwhile the "Operation Anadyr" 
was developing rapidly. Bound by de
mands of secrecy and speed the Soviet 
military an awsome logistical challenge. 
The task was unprecedented: Assemble 
and outfit nearly 52 000 men; calculate 
the weapons, equipment, supplies and 
support such a contingent would need 
for a prolonged stay; find 85 merchant 
ships to transport men and gear, put 
them to sea andensurethem the right re
ception and working conditions on their 
arrival in Cuba. At the same time conceal 
the entire operation and complete it 
withing five months. 

Orre of the most serious tasks was to 

organize delivery of everytb ing across 
the Ocean. lt was an enormous problem 
for the Soviet military and for the mer
chant marine. We absolute] y had not pre
vious experience of t hat type. We had not 
special ships for transpartatian of troops 
and cargo as the American APA's and 
AKA's. The Merchant Marine Minister, 
V Bakayev, received his first briefing 
on ly on June 11 and warned that he could 
only involve orre of the Ministry's em
ployees in the details of the operation. 
His plan was to be presented June 15. 
Merchant ships had to carry by sea from 
Jul y 15 in 5 months 230 000 tons of differ
ent freight and 50 000 passengers. First 
calculations were made by blueprints of 
all classes of ships considering number of 
people, pieces of equipment and dimen
sions. For bulky loads such as planes, mis
sile launchers, racket boats etc. special 
erates had to be rapidly constructed. The 
MRBMs and IRBMs were loaded with 
difficulty into the holds of Jarger freight
ers. Ships transporting troops and arma
ment were armed with two 23 mm auto
matic guns in concealed places. Ships 
transporting ballistic rackets and nuclear 
warheads facing the threat of being cap
tured were to put all men in life-saving 
boats and to sink the ship. That shows 
how complicated and dangerous was the 
mission of the merchant ships, but the 
task was completely fulfilled - 85 ships 
made 185 round trips between the Soviet 
Union and Cuba (10 000 - 11 500 miles; 
each trip took 18- 20 days) . 

On June 16 Minister of Defence is
sued directives to the HQ of the services 
and the concentration of troops, arma
ment and supplies began from different 
places of the vast country by auto, rail 
and sea routes to the ports of embarka
tion - 4 in the Black Sea, 3 in the Baltic 

and l in the North. All orders and in
structions were given only persarrally 
and in cipher. PersonneJ of the Group 
was issued civiliandress to put it on befor 
embarkation and was presented as agri
cultural and land-reclamation workers. 
Sending letters was prohibited and the 
families of soldiers and officers kept wor
rying about whereabouts of their sons, 
husbands and fathers. The falsenet of ra
dio-exchange was organized to deceive 
intelligence. The erates for armament 
were marked as agricultural machinery, 
geoligical and autoexport vehicles. 

That camplex of measures to keep the 
development of the "Operation Anad yr" 
secret prevented CIA and in general the 
US intelligence community to disclose 
the real scope and organization of the 
GSTC. Recently declassified documents 
of the CIA show that intensification of 
movement of Soviet ships to Cuba in Au
gust and September were evaluated as a 
littl e modified rerun of the past Soviet 
activities in countries of the Third world 
such as Egypt, Indonesia and Tanzania, 
to which the Soviet union had sent SAMs 
tanks, naval vessels etc. That same veiw 
prevailed in the Executive Commission 
(ExCom), including President Kennedy. 

July 12 the first sh i ps began their Iong 
and difficult trips. It was a severe test for 
Soviet troops. Captains of sh i ps and com
manders of military personneJ on board 
learned about their destination - Cuba -
opening sealed envelops only when they 
began the ocean part of their voyage. 
Conditions on board were very strenuous 
physically and psychologocally. Men 
were allowed on deck only for brief noc
turnal exercises or meals. Once the ships 
approached the Bahamas, where US 
planes overflights and Navy surveillance 
began even those outings ended. Heavy 

331 



/j 

tarpaulins covered the hatches of the 
lower decks where the troops were ber
thed. Only ventilation system moved the 
air and temperatures sometimes el i m bed 
to 50 degrees. Ration 's were issued twice 
a day mostly under darkness. On some of 
the sh i ps even toilet use had to be sched
u led. Storms made situation for the 
troops even worse because of sea-sick
ness. Overflights of American planes 
we re made at very lo w altitude - up to 50 
meters. 

While the ships began their oceanic 
erossing July 12 and 18 two new big 
planes Tu-114 opened the longest airl ine 
Moscow- Havana and brought to Cuba 
operational groups to organize recon
naissance of places where to station all 
units of the Group. The task was not an 
easy one. The terrain and climatic condi
tians were very strange to Soviet military. 
Difficult was even in mutual understand
ing. 8oth Soviets and Cubans didn 't 
know the language of each other. A 
handful of interpreters was overbusy 
helping contacts of Soviet and Cuban of
ficers, but a feeling of comradeship and 
extraordinary read iness of the Cubans to 
aid in every respect made those contacts 
fruitful. 

July 26 the first ship arrived in Marie! 
and the very complicated work of un
loading began, marcbing to places of dis
location in all 6 provinces of Cuba, pre
paring positions for weapons, for de
fence, building living quarters. Unloaded 
weapons, vehicles, supplies were put on 
trucks at first alloted by the Cuban Arm y, 
then after arrival on Soviet autotrans
port. Unit columns were given Cuban 
military guard and proceeded to their 
destinations, but trucks with heavy weap
ons and missiles were moving on ly at 
night. 
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Special measures were taken when 
October 4 the freighter " lndigirka" ar
rived with the nuclear warheads for 
MRBM R-12 and for the tacticallaunch
ers. The security measures were doubled. 
But columns with special weapons were 
going in the day-time in order to prevent 
possible traffic accidents. All warheads 
for R-12 were kept in Behukal, those for 
"Luna " in Managua, for cruise missiles 
KR near Santiago-de-Cuba. Nuclear-tec
nical detachments had serious difficulties 
maintaining necessary humidity and es
pecially temperature not higher than 20 
degrees. They managed not to cross the 
limit with the use of air-conditioners and 
even with boxes of ice-cubes. They con
stantly were in a position of high readi
ness to deliver warheads to launching 
si tes. October 25 freighter "Alexan
drovsk" brout to Cuba the nuclear war
heads for IRBM R-14, which was unnec
essary because the ships carrying the 
missiles turned back after reaching the 
"quarantine Iine". After the end of the 
opening phase of the contlict November 
30 all the nuclear warheads were loaded 
on the freighter "Arkhangelsk" , which 
took them back to the Soviet Union. The 
Soviet nuclear weapons remained on 
Cuba for 59 days. 

All units of the GSTC continued to 
develop their positions and garrisons. By 
October the four motor rifle regiments 
( commander of on e in the area of O l gin 
was colonel D. Jasov, later minister of de
fence ), two antiaircraft divisions, two reg
iments of cruise missiles FKR, the regi
ment of coastal defence "Sopka" and a 
fighter regiment MIG-21 and other units 
were combat ready. The planes 11-28 of 
the mine-torpedo regiment were not 
even taken out of the era tes. The strategic 
missil e division , which began to arrive in 

Cuba from September 9 was working fe
verishly to meet the state of readiness 
fixed to November l. The firts launching 
si te of R-12 was ready October 4 and by 
October 25 all 24 sites were ready to 
launch missiles. 

The state of discipline and moral of 
the Soviet troops, officers and soldiers 
alike was high . 1l1ey were successfully 
overcoming difficulties working on rocky 
grounds in the East and on soft, red soil 
in the Western part of Cuba, in torren tia! 
rains for ho urs, stinged bymoscitos and in 
humid heat during those 3 months, but 
there were several cases of disentrybe
cause of bad water and spoiled food 
products brougt from the Soviet Union. 
On e thing was notgoodfor the morale of 
the men - prohibition of mail corre
spondens with families until the end of 
the American quarantin. 

There was a serious shortcoming in 
the organization of command and staff 
work at high leve!. There was no unified 
command structure, nor detailed joint 
planning of common command , control 
and communication structure, nor com
mon logistics between Soviet and Cuban 
troops. They didn 't speak the same lan
guage. U n der those circumstances sol
diers defending against a weil- planned 
US landing, especially after prolonged 
air strikes, would have faced the most dif
ficult task no matter how strongly they 
were motivated. What's more the Soviet 
and Cuban forces were neither trained 
nor positioned as they had to be. So, 
there were two armies and two com
mands, bu t none of them bad the au thori
ty to give orders. The Cuban side was 
ob liged only to give help toprest territo
ry and to choose si tes for the Soviet u nits. 

Practically that ment that both sides 
had to organize defence according to 

their own plans. The initiator of sending 
Soviet troops and missiles to Cuba, 
Khrushchov, was thinking more of the 
political side of the action than the oper
ational. lt was clearly the fault of the So
viet General Staff that there was not a 
unified command structure and planning. 
But the Cuban leaders having no experi
ence in !arge scale operations didn't in
sist on creating a unified command. 
Though justice demands to say that on 
the tactical leve! cooperation between 
Cuban and Soviet units was sufficiently 
close. Cubans helped much the Soviet 
soldiers unaccustomed to the strang en
vironment. Cuban detchments secured 
ou ter rings of the missile si tes ground de
fence and their anti-aircraft defence with 
AA batteries. Commanders and head
quarters planned mutual support, choose 
combat positions, organized comman 
guard and defence. Especially tight coop
eration was established during the open 
ph ase of the crises in October. 

The US side, in its turn, continued 
military preparations for the invasion of 
Cuba. CIA intensified its activities inside 
and around the island according to the 
plan for "Operation Moongoose". U-2-
flights operated by CIA over Cuba in
creased from one permonthin February, 
two in the early summer, to five per 
month. (One must remember that recon
naissance flights over the territory of a 
sovereign state are violations of the in
ternational law.) In August the Ameri
cans received information from the Ger
man intelligence about the increased ac
tivity of Soviet sh i ps passing the straits of 
the Baltic Sea. CIA's underground and 
intelligence groups in Cuba reported the 
arrival of conventional armament and 
Soviet military personnel, but still the 
CIA analysis and the Joint Chiefs of Staff 
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(JCS) stated that there were no offensive 
weapons and the numbers of Soviet mili
tary was on ly about 7 000 men. To finish 
with the evaluation of numbers made by 
the US intelligence community:- On Oc
tober 14 i t was lO 000 - at the high t of the 
crises- 16 000 - and in March 1963 con
duding analysis of the crises gave the fig
ure of 23 000 men. 

lt certainly was a great surprise to the 
American delegation at the Triparlite 
Conference in January 1992, when Army 
General Anatoly Gribkov for the first 
time after the crisis revealed the whole 
organization of the GSTC and informed 
for the first time that the personnel of the 
Group numbered about 43 000. He also 
eaused a great surprise to the partici
pants of the conference disclosing for the 
first time that there had been nuclear 
warheads for the tacticalmissiles "Luna" 
present in Cuba. In fact there had also 
been 80 nuclear warheads for the cruise 
missiles and 6 atomic bombs for the Il-
28s, which was revealed later at confer
ences in Moscow. Gribkov also staled 
that the C-in-C of the of the Group, 
Army General Pliyev, had received in
structions by the Minister of Defence to 
take decision of using tactical nuclear 
weapons in case of imminent landing by 
American troops. Later in October 22 
and 27 that permission had been revoked 
and he had been strictly ordered that 
MRBM and tactical nuclear weapons 
could be used only after orders from 
Moscow. 

But to follow the events in sequence 
it could be mentioned that on August 29 
president Kennedy characterized the So
viet presence on Cuba as "an expanded 
advisory and technical mission". That 
very same day U-2 photos showed 8 si tes 
for SAM missiles built in Western Cuba. 
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By September 3 the CIA informed that 
65 ships with military equipment had 
reached Cuba since mid-July and that an
other 26 were en route. Hundreds of re
ports from agents, refugees and defectors 
all seemed connected to SAM or cruise
missile installations or related equip
ment, but the majority of those reports 
were not contirmed by U-2 photos. In 
September other types of planes, as RB-
47, B-52, Navy's F8U and F3D made pe
ripheral flights more than 25 miles off
shore but they appeared to have been 
unproductive. 

Most of Kennedy's senior actvisors 
believed that Khrushchov would not de
ploy MRBMs or IRBMs so far from the 
Soviet Union. Soviet leaders had never 
attempted such a move earlier and the 
risks involved - of discovery, of loss of 
control, of violent confrontation with 
Washington - seemed far too high to ig
nore. And those thoughts prevailed well 
until mid-October. Nevertheless more 
and more members of the Excom and the 
SG(A) inclined on the military capabili
ties to realize their strongest desire - to 
overthrow Fidel Castro's regime, since 
the plans of "Operation Moongoose" to 
get rid of Castro were frustrated. 

Though US military plans for the in
vasion in Cuba were made Iong before, 
they had to be substantially revised after 
the influx of Soviet arms in August and 
September. The responsibility for such 
revision of the plans and for execution of 
them was given to the US Atlantic Com
mand (CINCLANT) commanded by 
Admiral R. Dennison. Charged with con
ducting all military operations against 
Cuba, Dennison had forces from all mili
tary services. Since February till early 
October the Contingency Operational 
Plan, OPLAN-314, called for simultani-

ous airborne and amphibious assaults in 
the Havana area by Army, Marine, Navy 
and Air Force units. LANTCOM intend
ed to fie ld two airborne divisions, two 
Marine divisions/ wing expeditionary 
teams, one armoured task force and tai
lored artillery detachments, keeping one 
infantry division in ready reserve. Navy 
ships and Air Force tactical ai r units 
wo u! d support an invasion force of sever
al hundred thousand Elements of the 
general concept were tested in two Navy
Marine execises with landings on the is
tand of Vieques, as weil as in exercises 
along the sonth-eastern coasts of the 
United States. Early in October there 
was a big amphibious exercise on 
Vieques and the opponent's code name 
was "Ortsak"- Castro spelled backwards 
- a clear indication for the Soviets and 
the Cubans that US forces were practic
ing landings in Cuba. On land the Army 
and Air Force also conducted exercises 
including the big-scale Operation "Quick 
Strike" involving 65 000 troops- includ
ing airlift of 8 000 troops and 6 000 tons 
of cargo. 

When in September intelligence in
formation was received about the build
ing-up of defensive installations, includ
ing SAM si tes in Cuba the commander of 
the Tactical Air Command proposed a 
thoroughly coordinated tactical air of
fensive to be Jannehed against Cuba weil 
in advance of an airborne assault and an 
amphibious landing. That proposal was 
approved and designated as Contingency 
Plan 312 (OPLANT-312). It contained 
several options from one air strike 
against a single SAM installation to a 
massive attack against any number of 
targets. For that contingency Tactical Air 
Command had to concentrate 850 air
crafts, not counting 183 fighter-intercep-

tors for air defence. By decision of Ex
Com the CIA transferred its U-2 planes 
to the Strategic Air Command to be pi
loted by military officers. Joint Chiefs of 
Staffrecommended the calling up of 150 
000 reservists, that the Congress had au
thorized the President to do a few weeks 
earlier. 

On the 14th of October a U-2 re
turned with photos from a flight over 
Cuba, which were analyzed by interpre
torsof the National Photographic Intelli
gence Center. The report from the Cent
er opened with a sentence of the utmost 
importance: "Photography has disclosed 
two areas in the Sierra del Rosario 
mountains which appear to contain Sovi
et MRBM in the early stages of deploy
ment". With that decalration the 1962 
Cuban Crises moved in to full swing. 

The discovery of Soviet missiles in 
Cuba led to a sharp increase in U-2 
flights- 17were made in five days, giving 
the American commander valuble infor
mation for planning air attacks and inva
sion. The first reaction of the President 
and all the members of the National Se
curity Council's ExCom was, as Robert 
Kennedy described- "shocked increduli
ty". In the morning of October 16 it was 
suggesled at the meeting of the ExCom 
that "the only course could be an air 
strike against the missile sites" without 
prior notice to the Soviets or the Cubans. 
In that meeting the open question 
seemed less whether to strike Cuba than 
when and with what force. Then the Ex
Com began to di scuss possible response 
of the United States to the deployment 
of Soviet MRBM on Cuba. The ExCom 
members were considering 6 different 
courses of action ; from not doing any
thing to an allout invasion. 

At the meeting of the JCS that after-
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noon the Chiefs strongly argued against 
a piecemeal attack and advocated an ini
tial powerful air strike against all mili
tarily significant targets - not only the 
missile sites and combat aircraft, but also 
tanks and rock et and torpeda boats. They 
also endorsed a naval blockade to sea! 
Castro off from outside support and to 
raise the leve! of US military readiness 
world-wide. And to elimirrate Castro 
would require an invasion under the 
guidelirres of OPLANT-314. The Chiefs 
needed only a presidental approval. The y 
didn 't receive it. What had seemed a 
near-consensus in the ExCom on military 
action the next day began to erode. The 
following meetings of the ExCom, in 
contrast to "unanimous" approval of 
Khrushchov proposals by members of 
the Communist Party Presidium, re
vealed differences of opinion. The Minis
ter of Defence, Robert MeNamara was 
opposing direct military intervention and 
was in favour of a naval blockade, and so 
was Robert Kennedy andAssistant Sec
retary of State, E Martin. The former am
bassadors to the USSR Ch. Bohlen and 
L. Thompson suggested making diplo
matic approaches to Khrushchev and 
Castro before any military moves were 
made. Former 

Secretary of State, Dean Acheson, the 
CIA Director McCone, Secretary Rusk 
and General M. Taylor, Chairman of the 
JCS, were all supporting military action 
commencing with air strikes. When the 
Chiefs personally met with Kennedy on 
October 17 and 19 they again expressed 
their view that the only satisfacory solu
tion to the Cuban problem was an air at
tack accompnied by a complete blockade 
and followed by invasion of the island . 
Especially the Chief of the Air Force, C. 
Le May, in heated exchange with the 
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President insisted on an immediate air
strike. Later in the day the JCS decided 
on the date for a large-scale air-attack -
on the 23rd of October to be followed by 
an invasion on the 30th of October. 

On October 20 ExCom recommend
ed a blockade of offensive weapons to 
begin 24 hours after on October 22. On 
October 21 Kennedy decided to im pose a 
blockade, but to style it as a qurantine. In 
the afternoon October 2 the President 
explained his decision to a full National 
Security Counci l meeting, the Joint 
Chiefs were also present. Kennedy said 
that he had given up the idea of air 
strikes because there could be no cer
tainty that all MRBMs would be de
stroyed before any could be launched. 
The quarantine was "far less Iikely to 
provoke a nuclear response." The Chief 
of Naval Operations,Admiral G. Anders
son , responsible for implementing the 
blockade, explained the proeectures of 
US ships in intercepting Cuban-bound 
vessels. On the 24th of October the quar
antine was to begin. 

October 22 remained in history of the 
Caribean Crises as the day of the begin
ning of its open phase. Kennedy 's ad
dress to the nation and to the world was 
translated on radio and on television and 
i t was tough. He said that the Soviet lead
ers of ficially and in private talks had as
sured that the Soviet military presence in 
Cuba had strictly defensive character 
and that the Soviet Union had no desire 
nor necessity to install strategic missiles 
on the territory of any other state .... this 
sudden covert decision to deploy strate
gic armament for the first time in history 
outside the Soviet territory presented a 
deliberate change of the status quo, 
which was absolutely unacceptable for 
his country. In conclusion the US presi-

dent pointed out that he and the Con
gress had decided to establish a strict 
quarantine on all military equipment of 
offensive character being delivered to 
Cuba and to intensify observation of the 
Cuban territory. 

That speech and the aggravation of 
the situation eaused nervousness in the 
American society estpecially among the 
population of the eastern and central 
states. The mood of the people was influ
enced by the growing activity of the 
American arrned forces. The air defence 
in south-east was strenthened by several 
squadrons of interceptors and 8 batteries 
of SAM missiles, "Hawk". On October 
22 66 SAC bombers, B-52, were a loft car
rying nuclear bombs flight plans that 
could take them to targets in the Soviet 
Union. US military forces worldwide 
moved from their normal posture - De
fence Conditian (DEFCON) 5 to a state 
of higher readyness DEFCON 3 and 
SAC went to DEFCON 2. Duringa peri
od of 5 days all forces envisaged by 
OPLANT-312 were ready and on Geto
ber 24 the JCS reported to the President 
that they could execute the Cuban con
tingeny plan and posed for attacks on the 
is! and. 

At the same time Cuban and the So
viet Group, who learned about the radi
cal change of the situation from radio 
translations of Kennedy's speech , were 
intencifying their efforts to strengthen 
the defence of Cuba. That same day, Oc
tober 22, Fidel Castro declared general 
mobilization and combat alarm for the 
Revolutionary Arrned Forces and in 72 
hours the country reached the highest 
state of readin ess. All units occupied ear
lier prepared fortified positionsalong the 
coastline. In a very short time were de
played: 54 divisions ( 40 wartime, 5 per-

marrent and 9 reduced) , 4 brigades (l 
tank, 3 artillery ), 17 separate battalions, 
20 ships and 47 aircrafts. The total 
number of the Arrned Forces was 100 000 
regulars and 170 000 reservists. At the 
same time the formations (battalions) of 
the People 's Militia also deployed and 
they counted more than 100 000 men and 
women. There was no panic, the spirit 
was high . 

All units of the Soviet Group contin
ued to prepare theit positions and weap
ons in a state of high readiness. Repre
sentatives of the Cuban and the Soviet 
headquarters met several timesin order 
to work out details of coordination of the 
defence against the American aggres
sion. In every defence zone on Cuban 
territory representatives of the Soviet 
Group were sent with means of commu
nication. The MRBM regiments contin
ued construction of the launching sites 
and technical positions, working at night 
time since October 22. By October 25 
two R-12 regiments were combat ready; 
the third regiment and all 24 launching 
sites were ready by October 27 and al
ready October 26 all nuclear warheads 
were checked and ordered to move from 
the storages to the launching positions by 
the Commander of the Group, Pliyev, 
and the regiment commanders received 
programmes for their missiles. However 
not one of the warheads was mated with 
missiles, which were not fuelled and the 
programmes were not put inta the gui
dence blocks. On October 22 and 27 Ma
linovsky sent telegrams to Pliyev prohih
iting the use not only of the R- 12s, but 
al so of the tactical nuclear weapons with
out explicit permission of Moscow. 

The two divisions of SAM missiles, 
deployed for covering the main areas 
and objects on Cuba, finished perparing 
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the positions of alll44 launchers. Part of 
the SAMs were fuelled and ready to start 
in minutes. The radar detachments were 
on twenty-four-hours duty, but didn't 
start active transmission until special or
ders. The newest fighters, MIG-21 F-13, 
in Santa Clara air base had aircrafts in 
readiness for immediate interception. 

In each of the two cruise missiles 
FKR regiments one of the detachments 
was on du ty read y to receive rackets and 
warheads and to go to its launching site. 
The Naval component of the Group was 
disperesed in different bases on the coast 
and the racket boats, "Kornar", were 
placedin sheltered ports ready to use the 
rackets against enemy ships. 

During the same period great difficul
ties had to be overcome by the 69th sub
marine brigade of the Northern Fleet. 
The brigade consisted of four new diesel
electric submarines ("Foxtrot") and was 
on October 1 ordered to the approaches 
of Cuba with the task of securing the 
communications Iines to Cuba and of 
combat operations against ships of the 
amphibian forces in case of invasion. 
Each submarine had one torpeda with 
nuclear warhead. When the submarines 
were approaching the area of the Baha
mas the intensity of activities of the 
American antisubmarine forces were 
growing. Against the brigade in the area 
around the blockade Iine a great number 
of ASW sh i ps and aircrafts were concen
trated-not lessthan two "Hunter-Killer" 
groups around ASW carriers, more than 
30 destroyers and frigates ; besides the 
air-wings of the carriers, there were 
about 200 patrol aircrafts "Neptun e" and 
"Orion " .For several days the submarines 
could not surface to charge batteries, 
each time they raised periscope or radar 
antenna, they detected the presence of 
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ASW aircrafts. The ASW ships and air
crafts used small explosive charges to 
force the submarines to surface and the 
submarines positions were also fixed by 
the stationary underwater system "SO
SUS", All four submarines had to surface 
near American ships and to identify 
themselves. When the quarantine ended 
the submarines were ordered back to 
base, but it should be mentioned that in 
the Eastern Atlantic there at the same 
time were submarines with ballistic mis
siles, which were not part of the "Opera
tion Anadyr" but ready to launch mis
siles in case of hostilities. 

Inflexibility of the Soviet side to rec
ognize the blockade, cuntinuation of in
tensive preparation of strategic missiles 
for readiness, commencement of the 
bombers 11-28 assembling, gave the 
American administration ground to in
troduce new actions which aggravated 
the crises more. By October 27 SAC had 
52 B-52 bombers airborne with 196 nu
clear weapons. On 15-minutes ground 
alert were 271 B-52s and 140 B-47s with l 
630 nuclear weapons as weil as 136 single 
warhead Atlas and Titan ICBM. In an
other 24 hours SAC expected to have a 
total of 172 ICBMs and l 200 planes with 
2 858 weapons in the highest state of 
readiness. In the air, on land and at sea a 
massive US force of close to one million 
of personnel stood ready for action. Be
ginning October 26 the US N a vy and Air 
Force began to fly low-level reconnais
sance missions over Cuba partly to inten
sify the search for nuclear weapons but 
primarily to provide targeting data. 

By the 26th of October the Soviet 
government had to realize that the crises 
reached a deadlock and Khrushchov sent 
a message to Kennedy which outlined a 
possible deal: if Kennedy on behalf of the 

United States would promise not to at
tack Cuba, would restrain other nations 
from action of this sort and would recall 
the fleet - the question of armaments 
would disappear. 1l1at message led to an 
impression that there was a certain way 
out of the impass. At the same time the 
Soviet proposals were repeated through 
unofficial channels. But despite that po
litical step the tension was growing 
stronger. 

October 26 at the meeting of Cuban 
high commanders Fidel Castro gave his 
evaluation of the situation and gave sev
eral orders to strengthen combat read
iness. On e of them was the order to open 
fire at American planes violating the air 
s pace of Cuba. H e critisized Soviet repre
sentatives in OUN, because the denial of 
existence of missileson Cuba had put the 
country in an embarrasing situation. In 
the evening there was a meeting of Cu
ban military leaders with the command 
of the GSTC on which Castro informed 
about his order to open fire at American 
combat planes and listerred to the reports 
of the commanders of the Soviet units in
cluding missile units about their read
iness. The both sides came to the conclu
sion that an invasion could begin on Oc
tober 27 - 29. 

TI1en came October 27, which was 
called "the Black Saturday", a day full of 
alarming events. The first was a new mes
sage from Khrushchov, which was tough
er and more formal- besides earher offer 
it demanded removal of the US missiles 
from Turkey under UN inspection, pro
eectures that would parallell those ap
plied on Cuba. 

Serious influence on the situation was 
produced by the shooting down of an U-
2 by a Soviet SAM battery in the morn
ing the same day. After being hit by the 

first racket at the altitude of 20 km, the 
plane piloted by major R. Andersson, fell 
down on the ground in the eastern part 
of Cuba, the body of the pilot was recov
ered and later sent to the USA through 
the Red Cross. 

That event gave a reason for the 
"hawks" of the ExCom to demand im
mediale military action. The Joint Chiefs 
submitted a formal request for arrthority 
to launch an air strike two days later and 
an invasion to follow suite.1l1e President 
listerred to the members of the ExCom 
and then said: "!t isn't the first step that 
cancerns me, but both sides escalating to 
theforthor fifth step and we don 't go the 
sixth because by t hat time there is no orre 
around to do so." On e more incident with 
a U-2 plane happened that day, when an 
U-2 violated the Soviet air space over 
Chuckotka and was chased by air de
fence interceptors. 

In Kennedy's answer to Khushchev 
letter in October 26 there were accept
ance of the Soviet proposals. But when 
Robert Kennedy handed over the letter 
to the Soviet ambassador orally he actu
ally announced an ultimatum that "the 
United States are ready to begin military 
actions on the first day of the week if the 
missiles and other weapons of offensive 
character wouldn't be removed from 
Cuba immediately and that the Air Force 
is ready in fact to strike on Tuesday, Oc
tober 30 " 

When that message was received in 
Moscow there was not much time, con
sidering Castro's information of an im
minent attack in 24-72 hours, to send the 
answer in a normal way and it was decid
ed to broadeast an open text of the Sovi
et statement over Radio Moscow. It In
formed that the Soviet government had 
ordered to dismantie the missiles and to 

339 



~, 

return them to the Soviet Union. 
Khrushchev wrote that he trust the Presi
dent's statement that Cuba wouldn 't be 
attacked and that there wouldn 't be an 
invasion not only by US forces but also 
of those or other countries of the West
ern hemisphere. 

Bu t Khushchow again made an error, 
w hen he didn 't in form Fidel Castro of his 
decision to removethe missiles. With that 
step he fo r a certain period clouded Sovi
et-Cuban relations, humiliated the Cu
ban leadership, eaused disappointment 
and bitterness among the Cubans. When 
Castro learned about the Soviet-Ameri
can compromise over the radio he called 
for a meeting of the Cuban leaders. At 
the meeting he said that the Cuban peo
ple wouldn't understand the Soviet gov
ernment's decesion taken without agree
ment of the Cuban side 

Thus the open phase of the Crises 
ended. After that it was necessary to 
solve three main problems formulatian 
of the guarantees of non-aggression on 
Cuba, contra! over the removal of the 
Soviet offensive weapons and termirra
tion of the blockade. On the 28th at l 
p.m. the commander of the MRBM-divi
sion received an order to dismantie the 
launching sites and to bring the unit back 
to the Soviet Union not later than No
vember 10. But by November 2 all mis
siles were delivered to the ports. All per
sonneJ was working day and night. By 
November 9 all 42 missiles, more than l 
000 vehicles and installations were sent 
back to the Soviet Union. October 29 the 
UN Sectretary-General, U Thant, arrived 
in Cuba to help with the negotiations be
tween USSR, USA and Cuba. The Amer
icans insisted that the loading of the mis
siles should be supervised by UN inspec
tors but Castro was adamant in prohibit-
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ing an y kind of inspections on Cuba's ter
ritory. At last the two sides reached an 
agreement on the naval and aerial in
spection when the ships at sea had the 
missiles uneovered on deck . That kind of 
inspection was humiliating for Soviet 
personneJ of the missile division who ha d 
fulfilled their duty honestly and selfless
ly. 

During the negotiations a serious 
problem appeared about the removal of 
the bombers Il-28 The Soviet side consid
ered them as obsolete and not threaten
ing to the US, bu t the Americans insisted 
that they were offensive weapons and 
demanded their removaL After Iong ex
change of messages between Kennedy 
and Khrushchev the Soviet side had to 
give in and in November 20 stated that 
the Il-38 would be taken back to the 
USSR. The planes and personneJ of the 
naval air regiment and the special de
tachment of nuclear weapon carriers re
turned to their bases at home. 

The Cuban delegation took a sepa
rate position at the negotiations. The 
matter was that during the 13 days of the 
Crises the Republic of Cuba practically 
was excluded from all negotiations. Natu
rally t hat was a blow to the presige of the 
country and its leaders and Castro now 
stopped receiving the Soviet ambassador 
and closed contact with the commander 
of the CSTC, general Pliyev. Defending 
Cuba's position Fidel Castro put forward 
5 points of settJing the conflict - to end 
the maritime and economic blockade, to 
stop subversive activity and pirat attacks 
from bases in the USA , to cease intru
sions into Cuba 's airspace and territorial 
waters and to liqidate the US Naval base 
Guantanamo. Castro demanded partici
pation in the negotiations from Khrush
chev and Kennedy, but the White House 

categorically rejected Castro's demands 
wanting to humiliate the Republic of 
Cuba and to initia te a split between Cuba 
and the Soviet Union . Taking in to consid
eration the negative attitude of the Cu
bans on man y questions about the Crises, 
deputy Ch airman of the Ministers Coun
cil -A Mikoyan, who was received with 
restraint upon his arrival November 2. 
Only by the end of November Mikoyan 
managed to coordinate points of view. 

But in November the main problems 
of the Carribean crises were sol ved. No
vember 20 Kennedy declared the end of 
the qurantine. The troops returned to 
their bases. The state of combat readiness 
was lifted bothin NATO and in WTO. All 
forces began a normal Iife. January 7 
1963 is considered the end of the Car
ribean Crises. The world public opinion 
m et t hat with a feeling of relief, bu t there 
were different opinions. In the USA 
many public persons said that Khrush
chev's agreement to remave the MRBMs 
and the bombers from Cuba was a com
plete capitulation for the Soviet Union 
and the Soviet Union in its turn estimat
ed the termirration of the Carribean Cri
ses as a great victory. 

The Cuban leadership, appreciating 
the fact that a nuclear war had been 
avoided and Cuba had been saved from 
American and emigrants invasion, still 
considered that the USSR-USA negotia
tions were conducted not on the basis of 
Cuba's defence but to secure Soviet and 
American interests, with consessions 
sometimes not justified from the point of 
view of socialist principles. The Soviet 
Union showed lack of firmness, especial
ly in support to the 5 demands of Castro. 
The Cubans had little trust in American 
commitments and somelimes also in the 
Soviet orres Developing events proved 

their rightness - in the end of the 60th 
ther were a Iot of attacks and landings 
from bases in the USA. 

ln order to strengthen the defence of 
Cuba the Soviet Government agreed to 
transfer free-of-charge all armament and 
military equipment of the GSTC, except 
the strategic weapons, to the Revolution
ary Arm ed Forces. The Soviet troops had 
an important and difficult task -to teach 
the Cuban personneJ how to use, exploit 
and selve all the weapons and material. 
For that task the land troops were given 
5-6 months, the air defence rock et u nits -
10 and the Naval units- 9 months. They 
fulfilled their tasks with enthusiasm. By 
the end about l 5 000 Cuban officers and 
specialists were prepared. The Cuban 
armed forces became one of the strong
est in Latin America. By the end of 1964 
all Soviet personneJ bad left Cuba except 
on e motor rifle brigade which remaineed 
in Cuba untill991. 

In the end it is necessary to point out 
that the leaders of the countries-partici
pants of the Crises bad a very difficult 
time in realizing decisions without hav
ing dependable information. The CIA 
concentrated strongest efforts orginazing 
intelligence on Cuba using hundreds of 
agents, underground groups of emi
grants; using SIGINT and ELINT; receiv
ing data from reconnaissence planes, 
ships and satellites, andalsofrom friend
ly intelligence bodies of Allies, but still 
didn 't evaluate the aims and organiza
tion of the Soviet troops in Cuba. The 
MRBMs were not detected until Geto
ber 14. To be impartial one can say that 
the Soviet intelligence also didn't know 
the organization of the invasion forces, 
but its means were incomparably less 
than those of the CIA. The leaders of the 
two major nuclear powers realized that 
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nuclear arms were not to be used but to 
be present as a deterrent to nuclear war. 

Operation "Anad yr" with installa
tions of strategic missiles on Cuba only 
90 mi les from the USA and the following 
events led to a serious change in the 
world 's military-political situation. The 
Un ited States removed their missiles 
from Turkey and ltaly. The international 
tension samewhat lessened. 

The problems of the Carribean Crises 
formorethan 30 years have excited poli
ticians and scientists in many countries, 
eausing discussions evaluating different 
phases of the Crises and comprehending 
the experience of its leaders. There could 
be drawn some conclusions: 
- it is necessary to have time for plan

ning and never to follow the first in
ducement; 

- a leader has to know all kind of opinions; 
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- one has to have support of politicians and 
experts who know the opposing side; 

- you can 't humiliate your opponent, it 
is advisable always to leave him a pas
sibility of an adequate withdrawal ; 

- you have to remember about unfore
seen events; 

- it is important to look at the problem 
from a point of view of the opponent; 

- extremely important for a leader is to 
have the ability to contra! the situa
tion , to have a pragrnatic way of 
thinking and to use also unusual in
formation quickly. 
So, Premier Khrushchev and Presi

dent Kennedy made the wise, prudent 
and mutually satisfactory decision to end 
the crises when they did . The two major 
world powers came over to the brink of a 
nuclear war, Jooked into the precipice 
and decided that they had to back away. 
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United States Marine Corps insatser i Gultkriget 
1990-91 

Den amerikanska marinkåren, United States Marine Corps (USMC), är mest kändför 
sin beredskap att alltid inom timmar och dagar på order av USA:s president kunna sät
tas in i strid eller ianspråktas för andra uppgifter inom eller utanför landet. Marinkårs
förband har deltagit i militära operationer alltsedan tillkomsten år 1775. Mest upp
märksammat har landstigningen mot lnchon i Sydkorea och denfortsatta anfallsrörel
sen tilllands mot Seoul (landets huvudstad) och Chosin Reservoir (Nordkorea) år 1950 
blivit. Sedan dess har USMC inte uppträtt i större sammanhangförrän i Gulfkriget om 
Kuwait 1991. Med en personalstyrka, som varierat mellan 200.000 och 250.000 Mari
nes, har Marinkåren en krigsorganisation om fyra Marine Divisions(MD) med bl. a. in
tegrerade flygstridskrafter ur Marine Air Wings (MA W) jämte erforderliga underhållsen
heter samt ledning ochförberett understöd av US Navy's operativa strids- och transport
förband Marinkårens personella insatser mot 1raks försvarsgrupperade förband vid 
Persiska viken omfattade som mest 116.000 man. 

Operation Desert Field 
Upptakten ägde rum 2 augusti 1990 med 
överfallet mot Kuwait från Irak med tre 
gardesdivisioner samt ytterligare ett an
tal divisioner, som 3 augusti nådde grän
sen mellan Kuwait och Saudiarabien. Sä
kerligen var bl. a. Inchonoperationen i 
tankarna , när president George Bush i 
närvaro av general Colin Powell (Chair
man of Joint Chiefs of Staff) och chefen 
(CC) general Norman Schwarzkopf fat
tade beslutet 4 augusti om USA:s inter
vention vid Persiska viken. 

Tre Marine Expeditionary Brigades 
(MEB) - en från vardera övningsplatsen 
i Kalifornien, Hawaii och N ort h Ca ro lina 
- hade omedelbart satts i beredskap lik
som två Marine Prepositioning 
Squadrons (MPS) för sjötransport fr. o. m. 
8 augusti. 16.000 Marines började flyg
transporteras främst med C 5 Galaxy 12 
augusti; antalet avgångar med dessa flyg
plan växte efter hand till 259. 14 augusti 
anl ände de första tunga materieltanspor
terna ur 7.MEB till hamnen El Jubail 
(omkring 20milsöder gränsen mot Ku-
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, wait) och emiratet Bahrain. En Marine 
Air Group (MAG) och en brigadunder
hållsgrupp tillkom före MAW 3, som med 
sina enheter belade tre flygfält fr. o. m. 16 
augusti. Till området anlände vidare fyra 
bataljoner Sea Bees (US Navy) för flyg
fälts- , väg-, bro- och hamnbyggnadsarbe
ten. 

Chefen 7.MEB anmälde att brigaden 
med understödsenheter var beredd för

svara urlastningsområdena fr. o. m. 25 au
gusti. Utöver 15.248 Marines disponera
des då 123 stridsvagnar, 425 tunga pjäser 
och 124 flygplan /helikoptrar. Vissa enhe
ter hölls därtill beredda att ilasta ev. 
strids- eller transportfartyg. Huvudstyr
kan för lades till cementfabriken sex mil 
norr om El Jubai l med en lätt infanteri
bataljon och artil leriunderstöd ("Task 
Force Shepherd") för spaning och bevak
ning mot överraskningar från norr. Ba
taljonen omgrupperades senare till Troy 
(l). Störningar av skilda slag hade mött. 
Naturligen var de religiösa och konserva
tiva saudierna inte omedelbart beredda 
till den goda samverkan, som efterhand 
skapades; några amerikanska flaggor vi
sades inte och i hela operationsområdet 
gällde alkoholförbud! Genomgångsför
läggning ägde rum i ett väldigt förråds
hus, som inte var luftkonditionerat. 80 
grader C var en vanlig inomhustempe
ratur. 

Med chefen för l.MD, generallöjtnant 
Walter Boomer på plats i "Command 
Post" kunde samtliga markförband fr. o. 
m. 5 september inorganiseras i l. Marine 
Expeditionary Force (MEF) , i vilken 
också ingick dels den understödjande 
MA W 3, dels den i El Jubail landsatta 
brigadunderhållsgruppen. l.MD utgjor
des av fyra infanteriregementen, ett för
stärkt artilleriregemente samt sex fristå
ende bataljoner nämligen l.Light 
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Armoured lnfantry, l.Combat Engineer, 
l.Reconnaisance, 3.Assault Amphibie 
samt två Tanks-bataljoner. 

Två skilda doktriner skulle samsas i 
luften, varav den ena var US Air Force 
krav om "kontroll av samtliga flygstrids
krafter", medan USMC krävde att det 
egna flyget - ingående i l.MEF- sku lle 
utöver det direkta understödet av MEF:s 
markförband även svara för skyddet med 
egna stridsflygplan (F/A-18 Hornet) lik
som närskyddet med två närluft
värnsbataljoner (låghöjd , värmesökande 
Stinger) resp två lätta luftvärnsbataljo
ner (moderniserade med semiaktiva 
Hawk-missiler) . 

Vid underhållsgruppen bedömdes 
transportbehoven av bränsle och vatten 
(i särskilt stor utsträckning) vara vikti
gast. Normalt ansvarar motorförbanden 
för ett brohuvud om 81/2 mils djup/ 
bredd. Här gä llde det operationsområ
den som var två och upp till fem gånger 
större! 2.000 truckar, 200 bussar och 600 
fyrhjulsdrivna personbilar av kända mär
ken togs därför extra fram ur ortens till
gångar. 

Delar av MEB behölls lastade om

bord på strids- och transportfartyg, bl. a. 
en komplett Marine Expeditionary Unit 
(MEU). Vissa enheter an lände först 11 
september efter en lång sjötransport från 
North Carolina via Gibraltar, Medelha
vet, Suezkanalen, Röda havet och slutli
gen runt den arabiska halvön. De fick 
snarast öva ett fl e rtal landstigningsföre
tag under såväl mörker som dager mot 
stränder i O man (Ras Al Madrakah), alla 
med stor publicitet om bl. a. "arbetshäs
ten " Amphibious Assault Vehicle 
(AAV). Första veckan i november an
mäldes gruppering, utrustning och be
redskap vara kompletta vid MEF, som då 
uppgick till42.000 man d.v.s. en fjärdedel 

av USMC:s totala personalstyrka och en 
femtedel av USA:s stridskrafter i Persis
ka viken. 

Fördelarna bedömdes i general 
Schwarzkopfs stab dock vid denna tid
punkt vara helt på den irakiska sidan -
dubbelt så stor truppnumerär, fyra gång
er så många stridsvagnar och fem gånger 
flera artilleripjäser. General Boomer var 
dessutom fast övertygad om att irakierna 
var i stånd att och ville använda kemiska 
och biologiska stridsmedel. Medan sau
di erna flera år tidigare och söderifrån 
markerat gränsenmed en 4,5 m högjord
vall och polisposteringar (2) med 20 kilo
meters mellanrum, hade irakierna på sin 
sida byggt ut fältbefästningar med min
fält och pansarhinder, som försvarades 
av fem infanteri- och två strids
vagnsdivisioner. 

President Bush kungjorde 8 novem
ber att USA:s stridskrafter därför skulle 
utökas med 200.000 man vid Persiska vi
ken! Och han specificerade USMC:s in
sats till det dubbla genom tillföraodet 
jämväl av 2.MD och 5.MEB m.m. 

31.000 av USMC:s reservpersonal till
hörande utvalda reservenheter inkalla
des 13 november, vilket var först a gång
en sedan Koreakriget. 15 - 21 november 
genomfördes en större operativ övning 
(IMMINENTTHUNDER) med bl. a. en 
planlagd, men av vädret förhindrad , stör
re landstigningsoperation mot saudiska 
stränder. En bataljon Marines landsattes 
dock med helikopter. President Bush be
sökte samtid igt MEF:s förläggningsom
råde (Camp Gray) vid en fältförlagd 
lunch. 

Ytterligare 7.500 Marines från San 
Diego var l december till sjöss med USS 
Tarawa jämte US Naval Amphibious 
Group 3 (13 fartyg för transport, land
stigning och underhåll) . Under perioden 

9 december 1990- 15 januari 1991 flögs 
sedan från Camp Le Jeune i N ort h Carol
ina på den amerikanska ostkusten 1.000 
Marines/dag ur 2.MD, vilken organisera
des såsom den tidigare försvarsgruppera
de l.MD. Underhållsenheterna samman
fördes i ett "General Support Com
mand" uppdelat på två underhållsgrup
per samt ett "Direct Support Com
mand". U nderhållsvägarna förkortades 
efter hand genom att hamnen A l Mishab 
(3) kunde användas och en ny unde~ 
hållsbas kunde laddas upp i Kibrit ( 4). 
Den framskjutna basen var 2 februari be
redd med 16.000 ton amm unition , 8 mil
joner liter bränsle och ett sjukhus med 
470 bäddar samt därtill start- och land
ningsbanor för USMC:s taktiska 
transportflygplan C-130 Hercules. 

MEF fick sålunda sitt operationsom
råde utsträckt fem mil västerut och om
fattade två MO med General Support 
Command och en förstärkt MAW 3 till
sammans omfattande fem MAG - två 
med flygplan , två med helikoptrar, en 
MAG Control (stridsledning) samt en 
MAW Support Group (flygunderhålls
grupp ). Som reserv kunde general Boo
mer räkna med dels de ombordlastade 
enheterna och dels de reservförband ur 
24.MEB, som tagit över ansvaret för 
urlastningsområdet i E l Jubail. 

Operation Desert Storm 
USA:s operationsplan syftade i stort till 
att lura irakierna binda si na stridskrafter 
längs kusten. Huvuduppgiften i övrigt 
var att med minsta egna förluster 
- befria Kuwait genom att erövra och 

behålla ett strategisk t luftherravälde, 
- erövra och behålla det operativa luft

herraväldet över operationsområdet 
Kuwait, 
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med artilleri och flyg reducera de 
fientliga stridskrafterna genom för
luster och 
med en slutlig markoffensiv bryta ge
nom hans försvar, utvidga målområ
det, förfölja hans vikande stridskraf
ter och därefter säkra Kuwait. 
Från D-dagen 16 januari isolerades 

operationsområdet och neutraliserades 
irakiska förband inom detta från luften. 
Vid markstridskrafternas G( Ground)
dag 23 februari uppskattades motstånda
rens förluster till 50%. Bekämpningen 
flyttade då sina målområden från gräns
försvaret och Republikanska gardet till 
!raks taktiska reserver längre norrut. 
MAW hade då flugit mer än 80.000 upp
drag och fällt omkring 15.000 ton ammu
nition. Under tredj e januariveckan utför
des exempelvis ett flertal s.k. "Combined 
Raids" - någon markstridsenhet väckte 
irakisk uppmärksamhet och ådrog sig ar
tillerield, varigenom MEF:s eget och un
derstödjande flyg fick tillfälle att bekäm
pa artilleribatterierna. 

29 januari genomfördes irakiska mind
re spanings(?)anfall , dels mot l.MD, dels 
mot Kibrit ( 4 ). General Boomer och 
hans stab i MARCENT utnyttjade tillfäl
let att generalprova "Command and 
Control". Några svårigheter att fånga 
upp anfallen uppstod inte. 22 fientliga 
stridsvagnar förstördes, 17 fångar togs 
och den allierade sidan fick rykten och 
sina misstankar om irakiernas bristande 
stridsmoral bestyrkta. MEF med divisio
ner omgrupperades till "Troy"(1) närma
re gränsen mellan Saudiarabien och Ku
wait. 

Den första planändringen kom 6 fe
bruaJ·i. [ stället för genombrytning av 
gränsförsvaret och befästningarna norr 
därom med båda MD på kolonn efter var
andra, skulle anfa llet genomföras samti-
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digt och med båda MD på linje bredvid 
varandra. Flyganfall och vilseförande ljud 
samt radiosignalering från Troy (1), d.v.s. 
den övergivna divisionsförläggningen, 
skulle dölja förflyttning mot utgångslägen 
för anfa ll (5 och 6) . En ny underhållsbas 
upprättades vid Khanjar (7) och en ny he
likopterbas(8) samt MARCENT(9) grup
perades vid denna. På två nybyggda 2.000-
meters landningsbanor anlände 540 hög
prioriterade laster med C-130 Hercules 
till största delen bestående av arbetsma
skiner (min- och hinderröjare) från Israel. 
På tio dagar laddades den nya basen upp 
över den fyrfiliga "Expressvägen"(19) 
med hjälp av 1.200 truckar, i medeltal tre 
transporter /fordon. Bl. a. tillfördes 20 mil
joner liter bränsle och fyra miljoner liter 
vatten. Allt byggdes in under jord! Mellan 
Kibrit och Khanjar stod dock vid ett till
fälle 575 fordon stilla på grund av olika 
slags haverier. 

Den sista planändringen före G-da
gen kom 14 februari och 20 februari var 
utgångsgrupperingen för MEF:s anfall in
tagen. 80.000 Marines (varav 1.335 
kvinnliga) var omgivna till höger av För
enade arabemiratens mekaniserade bri
gader (1 O) och till vänster av egyptisk-sy
riska allierade enheter (11). Längre väs
terut fanns US Army:s VII:e tunga kår 
förstärkt med en brittisk pansardivision 
samt i öknen nordvästvart US Army:s 
luftburna kår och Frankrikes 6:e lätta di
vision. MEF skulle bryta genom irakiskt 
försvar mellan oljefälten Al Wafrah (12) 
och Al Manaqish (13) . Temperaturen var 
relativt kylig och vinterregnen över den 
arabiska öknen hade förvandlat marken 
till gyttja. De brinnande olj efälten störde 
vidare sikten med sin svarta rök. Alla 
Marines bar skyddsbekädnad (MOPP) 
och stövlar, som kom dem att likna rymd
farare. Handskar och ansiktsmasker 
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Siffernumreringen 1-20 på denna karta återfinns inom parentes i texten! 

skulle tas på vid första tecken till gas! 
Anfallsrörelsen påbörjades under dyg
nets första mörka timmar G-dagen 23 fe
bruari. 

D ivisionernas anfallsförband infiltre
rade över gränsen och genom irakiska 
fältbefästningar. Redan första natten 
började krigsfångar att strömma in för 
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vidare befordran bakåt till Kibrit ( 4). Kl. 
0100 påbörjade slagskeppen USS Wis
consin och USS Missouri med sina 40,6 
cm:s kanoner beskjutning mot mål på 
Kuwaits kust som förberedelse till land
stigningar från sjön. Kl. 0400 startade 
l.MD sitt anfall på två kolonner med in
fanterister till fots för att finna och be
reda vägar genom fientliga hinder. De 
följdes av stridsvagns- och am
fibieförband i en andra våg med under
stöd från fem artilleribataljoner. 2.MD 
startade kl. 0430 på en front om 12 ki
lometer med sex definierade anfallsmål , 
som vid USMC:s landstigningsföretag 
Röd l, Röd 2 o.s.v. Minplogar, minskra
por och sprängladdningar röjde hinder 
och väl genom försvarslinjerna rullade 
anfallen vidare mot flygbasen Al Jaber 
(14). 

Från sjön gjorde 4.MEB en amfibie
demonstration mot As Shuaybah (15) 
medan 5.MEB gick iland mot Al Mishab 
(3) och norr därom med helikoptrar och 
lufkuddefarkoster. VII:e armekåren läm
nade sin utgångsgruppering kl. 1500. 
2.MD mötte 24 februari en irakisk ko
lonn , som gått till motanfall från Kuwait 
City. 5.000 fångar togs. l.MD tog och säk
rade anfallsmål öster om Al Jaber (14) 
och mötte ett annat irakiskt motanfall. 
4.000 fångar togs. 

I skymningen 25 februari mötte ett 
stridsvagnskompani ur 2.MD 35 strids
vagnar av typ T-72 på väg mot l.MD:s 
flank . På några minuter medkämpades 
34 av dessa! Samma dag rensade l.MD 
Al Jaber-flygfältet (14), förstörde ytterli
gare 80 stridsvagnar och tog 2.000 fångar. 

2.MD spärrade 26 februari av huvud
vägen norrut från Kuwait City. Därige
nom hindrades tusentals irakier på den
na flyktväg. l.MD anföll med artilleriun
derstöd från USS Missouri Kuwaits inter-
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nationella flygplats (17) och förstörde 
320 stridsvagnar. Helikopterdemonstra
tioner utfördes under natten från fartyg 
till sjöss i Persiska viken mot öarna 
Faylaka (18) och Bubiyan(18), som kon
trollerade sjövägarna in mot Kuwait City. 
Den fyrfiliga "Khanjar Expressway (19) 
drogs av underhållsförband upp till Al 
Jaber (14). l.MD fullbordade 27 februari 
upprensningen av den internationella 
flygplatsen (17) , medan 2.MD i närheten 
av Al Jahrah (20) deltog i de operationer, 
som fångade retirerande irakiska huvud
styrkor längs "Dödens väg". 

President Bush beordrade fientlighe
ternas avbrytande 28 februari kl. 0800. 
Den irakiska armen i Kuwait på 300.000 
man hade inringats, 4.000 stridsvagnar 
hade förstörts och 44 divisioner försatts 
ur spel. 

Totalt deltog 93.000 kvinnor och män 
ur USMC i Desert Storm i 24 infanteri
bataljoner jämte 40 flygdivisioner med 
194 flygplan och 178 helikoptrar. På G
dagen disponerade MEF 216 artilleripjä
ser, 532 AAV, 301 LAV, 194 stridsvagnar 
av typ M/60 och 74 stridsvagnar M1Al. 
MEF:s förluster uppgick till24 döda och 
92 sårade. Marinkåren kunde för sin del 
räkna in irakiska förluster av 432 artille
ripjäser, 1.040 stridsvagnar, 608 trupp
transportfordon samt 22.300 krigsfångar. 
Amfibiedemonstrationerna i Gulten be
dömdes binda sex irakiska divisioner i 
beredskap längs kusten mot landstig
ningsföretag, vilka aldrig kom. 13.MEU 
slutligen tog emot kapitulationen av en 
irakisk marinbrigad på ön Faylaka (18). 

General Scharzkopfs omdöme 27 fe
brum·i om de två divisionerna ur USMC 
blev: " I can 't sa y enough about the two 
Marine Divisions ... An absolutely su
perb jo b that they d id in breaching the so 
called impenetrable barrier! " 

T 
Desert Calm 
General Boomer lämnade operations
området 16 april 1991 och de sista enhe
terna ur 2.MD avreste 10 juni. All av
transporterad utrustning ålåg underhåll
förbanden att desinficera. 

Litteraturhänvisningar: 
Marine Corps Gazette November 1998: 

Breaching the so caJled Impenetrable Barrier 
(E H Simmons) 
- US Marines in the Persian Gulf 1990-1991 , 
tre delar (E H Simmons) 
- Gul f War De briefing Book, An after Action 
Report (A Leyden) 
- Desert Strom - What we learned ( Mazarr 
Snider Blackwell) 
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I Tidskrift i Sjöväsendet publicerades under förra året tre uppsatser om neutralitet, 

den första av framlidne korresponderande ledamoten Jörgen Weibull (TiS nr 2/98), 

den andra av korresponderande ledamoten Jacob W.F. Sundberg (TiS nr 4/98) och den 

tredje av korresponderande ledamoten Bertil Åhlund (TiS nr 5/98). Sundberg hoppa

des med sitt inlägg åstadkomma en dialog mellan akademins ledamöter- som han ut

tryckt det- "till fromma för bättre insikt och ett bättre perspektiv". 

Under 1999 har artiklar, som behandlat den nu aktuella försvarsdebatten , getts före

träde liksom inträdesanföranden. Den fortsatta dialogen i ämnet neutralitet har där

för fått anstå, men nu publiceras ett inlägg av Jacob Sundberg, som har sin direkta 

koppling till det tidigare meningsutbytet under 1998. Inlägget ger dessutom nya in

fallsvinklar inom ett ämnesområde, som nyligen ytterligare aktualiserats genom artik
lar i massmedia. 

Lars Wigert 
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Korresponderande ledamoten 
JACOB W.F. SUNDBERG 

Professor emeritus Jacob W F Sundberg är verksam vid 
Stockholms universitet och Institutet för Offentlig och 
Internationell Rätt (!OR) 

Om den svenska diskussionen av neutraliteten 

Östen Unden 
Bertil Åhlunds inlägg i den av Jörgen 
Weibull väckta debatten ger mig anled
ning att fullfölja diskussionen med några 
egna ytterligare synpunkter.Först emel
lertid några ord om Östen Uncten och 
hans insatser. Bertil Åh lund kallar ho
nom för "en av Sveriges genom tiderna 
främsta folkrättsexperter" (s 427). Det är 
vackert sagt men inte nödvändigtvis sär
skilt realistiskt om man betänker att han 
måste tävla med bl.a . både Grotius och 
Pufendorf som båda som bekant var i 
svensk tjänst. ' Jag tror också att Bertil 
Åhlund något överdriver Undens bidrag 
på fältet. "Neutralitetspolitik" har inte 
alls den significans som han låter förstå 
den skulle ha. 

Neutralitetspolitik 
Åhlund påpekar att Unden i ett par före
läsningar vid Göteborgs högskola den 7 
och 9 mars 1939, som sedan trycktes under 
titeln Neutralitet och folkrätt , försökte in
skärpa en skillnad mellan neutralitetsrätt 
och neutralitetspolitik. Vad det gällde var 
emellertid närmast en uppgörelse med 
den kollaps som Nationernas Förbunds-

systemet stod inför. "Neutralitetsrätten 
skulle vara sammanfattningen av erkända 
folkrättsliga regler angående neutrala sta
ters rättigheter och förpl iktelser under 
krig" (s 15). "Kriget skulle alltså enligt 
den nya folkförbundsrätten inte vara ... en 
duell med de neutrala staterna som opar
tiska och oberörda åskådare, såsom den 
gamla folkrätten egentligen hade betrak
tat saken .... Kriget är ingen duell och de 
neutrala äro inte oberörda av det; de bor
de enligt den åskådning, som låg till grund 
för folkförbundet, inte heller ställa sig vid 
sidan som åskådare, avböjande allt ansvar 
för utgången." (s 1 o f.) slutsatsen var gi
ven : NF tolererade egentligen ingen neu
tralitetsrätt 

Men NF-systemet, som socialdemo
kratin i Sverige så obegränsat litat till att 
man genomfört 1925 års katastrofala 
nedrustning, och som Mowinckels reger
ingar i Norge engagerat sig så för att man 
närmast ville reducera den norska krigs
makten till en vaktstyrka i inhyrda bog
serbåtar, det systemet stod nu 1939 inför 
sin definitiva kollaps. I det ögonblicket 
valde Unden begreppet neutralitetspoli
tik som uttryck för att man visserligen 
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inte längre ville kläda skott för NF-syste
met men ändå på något vis stod för något 
nytt i förhållande till neutralitetsrätten 
uppbyggd kring Haagkonventionerna 
om krigsmaktens uppträdande vis a vis 
de krigörande. "Neutralitetspolitiken, 
det är staternas faktiska handlande i syf
te att undgå att indragas i andras krig." (s 
16) 

Att det skulle fordras en särskild term 
för detta 'faktiska handlande', som varje 
stat ägnat sig åt sedan statssystemets 
uppkomst, kan icke förstås annat än mot 
si n socia ldemokratiska bakgrund. Det 
var på partimötena som termen hade en 
funktion. I övrigt var ingenting ändrat. 

Undens sovjetfaiblesser 
Det intressanta med Unden i dessa sam
manhang är snarare hans relation till den 
socialistiska revolutionen i öst och dess 
resultat. Därom står föga skrivet i offici
ella handlingar ; däremot finns mycket 
sagt i vittnesbörden av dem som var med. 

I den partilojala biografin som Yngve 
Möller skrev om Östen Unden2 ingår föl
jande passus (mina kursiveringar): 

För den skull har jag till en rad av 
Undens forna, närstående medarbe
tare ställt frågan hur de uppfattat 
hans inställning just på denna punkt. 

Ambassadör Ingemar Hägglöt~ 

som 1945-53 hade många föredrag
ningar för Unden, ger det kärva om
dömet att dennes syn på Sovjet var 
"blåögd, rosenröd, världsfrämman
de". Utrikesministern visade oförmå
ga eller ovilja att frånkänna stalin
väldet en normal räusstats normer 
och uppträdande och var mer villig 
att höra om missförhållanden i USA 
än om övergrepp och rättslöshet i 
Sovjets maktsfär. Hägglöt tror att 
denna syn avspeglade en gammal en-
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tusiasm som ryska revolutionen väckt 
hos radikala socialdemokrater som 
Unden och Wigforss och som länge 
höll i sig. [s 540] 

Själv tror [ambassadör] Sven 
Dahlman att Unden hyst viss fa ibles
se för ryska revolutionen och att det 
färgade synen på Sovjet. Han refere
rar också till Undens yttrande under 
debatten om baltutlämningen, att 
man inte borde utgå från att Sovjet 
inte vore ett rättssamhälle. [s 541] 

Förre utrikesministern Sven An
dersson gör liknande observationer. 
Uncten hade väl haft en viss sympati 
för ryska revolutionen i dess tidiga 
skede- som de flesta västerns radika
ler - och trodde kanske på legalitet 
och rätt även i Sovjet. .... 

Det kan tilläggas att vissa observa
törer anser att Rolf Sohlman - Un
dens förtrogne vän och ambassadör i 
Moskva under sjutton år - länge bi
drog till att ge honom en ljusare och 
mer förstående syn på Sovjet än verk
ligheten motiverade. [542] 
En av de sistnämnda observatörerna 

var Olof Rydbeck som i sina memoarer3 

bl.a. vidlyftigt uppehållit sig vid detta 
tema.Oiof Rydbeck refererar också ett 
samtal mellan Unden och Henri Bannet 
från 1945 i följande ordalag: 

Samtalet kom huvudsakligen att 
röra USA och Unden ... efterlyste 
amerikansk förståe lse för Sovjetunio
nen . .. . Den amerikanska antikommu
nismen fann han helt omotiverad. [s 
82] 

Weibulls snedvridning 
1 mitt tidigare inlägg framförde jag ett 
och annat, men den allvarligaste kritiken 
mot Weibull gällde väl hans totala för
trängning av betydelsen av "det allt över-

skuggande förhållandet till Sovjetunio
nen med dess öppet tillkännagivna 
'världserövrar ' -ambitioner" som fann sin 
grund i "den särskilda marxistisk-leni
nistiska doktrinen" (s 345). Jag kan inte 
se att det egentligen rests några invänd
ningar mot denna kritik, men icke desto 
mindre skall jag här ägna några sidor åt 
att utveckla vad det var fråga om. Kan
ske skall det då bättre framgå varför 
svensk neutralitetsretorik framstått så 
flummig. 

Sovjetförträngningen 
Hans Hederberg påstod nyligen att "det 
verkligt överraskande som kommit i da
gen efter öppnande av arkiv i forna DDR 
och terroristers memoarer är att Stasi 
och Baader-Meinhof samarbetade" .4 På
ståendet är tankeväckande. En rimligt in
siktsfull person på fältet behöver bara slå 
upp International Herald Tribune för 
1975 för att finna upplysningen att Ulri
ke Meinhof och hennes frånskilde man 
Klaus Rohl var hemliga partimedlemmar 
i DDR och fick miljontals DM för sin 
verksamhet : 

Gang members and student terrorists 
were constantly supported by the 
KGB-controlled East German secret 
police [Stasi] with houses in East Ber
lin , false papers and identity cards, 
money, arms, ammunition and te rro
rist training.5 

Mera konkret bevisning i ämnet kom 
med israelernas inmarsch i Libanon 1982 
då de kom över intakta palestinska baser 
fulla av dokumentation ,- t. ex. 'den euro
peiska basen' i Shatila där Baader Mein
hof gruppen fick utbildning- och kunde 
publicera facsimile av examensdiplom 
från olika militärskolor i Sovjetunionen 
och resten av Socialistlägret En bok full 
med denna slags dokumentation utkom 

19846 och följdes av en diskussion av sov
jetförbindelsen året därpå. 7 

Hederbergs påstående är därför mer 
än uppseendeväckande. En så välbe
vandrad författare på detta område som 
Hederberg8 kan icke ha varit ovetande 
om dessa fakta , även om det är möjligt 
att han föredragit att hålla tyst om dem. 

Nyckeln till tystlåtenheten tror jag 
står att få i den intervju som jag gav för 
redaktören Sverker Tiren i syndikalistis
ka Arbetaren 1982.9 Vi kom nämligen in 
på detta tema som jag var relativt förtro
gen med 10 och- som Tiren skriver i sin ar
tikel- "han [prof. Sundberg] visar en kar
ta som han själv ritat där olika 'tränings
läger' i Europa finns inprickade" . 

Artikeln kommer också in på docen
ten Göran Elwins insats tillsammans 
med Baader-Meinhof-advokaten Sieg
fried Haag i paneldebatten om Baader
Meinhofs "isoleringstortyr" några måna
der före sprängningen av västtyska am
bassaden i Stockholm, något som jag 
klassade som en otrolig naivitet. 11 E lwin 
tillkallad av Tiren vägrade att kommen
tera :"Att gå in på någon sorts diskussion 
med en sådan person [som prof. Sund
berg] är att tillmäta hans fantasier ett uns 
av sanning och det är att gå för långt." Jag 
tror att Elwin här på ett pregnant sätt gi
vit uttryck åt den taktik man på vänster
kanten bestämt sig för, och att formule
ringen därför också är brukbar när man 
analyserar svensk offentlig debatt på om
rådet på ett bredare vis. Förtigande och 
förträngning blir då tolkningsbara stor
heter. 

Tiren var totalt ointresserad av att 
delge någon som helst upplysning om 
Baader Meinhafs DDR-förbindelser och 
skrev i stället en artikel som mest handla
de om in tervjuarens själsliv i stället för 
att spegla den intervjuades mening. 12 
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Men förfaringssättet verkar förstås me
ningsfullt sammanställt med Hederbergs 
tystlåtenhet. 

Exemplet kan kompletteras med Le 
livre noir du communisme, en 846-sidig 
antologi om illdåden förövade i kommu
nismens namn, som publicerades i Frank
rike 8.11 .1997' 3 och som omedelbart blev 
en våldsam boksensation. Den sålde i 
130.000 ex på fyra veckor och fick 14 si
dor i L'Express 6.11.1997 och 7 sidor i 
Der Spiegel nr 48/1997, men det skulle 
dröja till 10.12.1997 innan den första 
ynka notisen om den stora händelsen 
släpptes fram i svensk press- en spalt på 
10 cm i Metro. Under det att sensationen 
diskuterades initierat och öppet i Finland 
och i DSM 8/97, 14 skulle det dröja till fe
bruari 1998 innan någon diskussion 
släpptes fram i rikssvenska media och 
först sommaren därefter blev det något 
egentligt meningsutbyte i ämnet. Men 
det karakteristiska var att när Svante 
Nordin skrev om saken blev det med for
muleringen : 

Vi vet nu t.ex. genom NKVD-arkiv 
och regeringsarkiv hur det gick till vid 
den stora hungersnöden i Ukraina 
1932- 33 där kanske sex miljoner 
människor svalt ihjäl. Vi vet genom 
myndigheternas egna rapporter hur 
man konfiskerade hela skörden i 
Ukraina, hur bönderna genom hot 
och tortyr tvingades lämna ifrån sig 
all säd. Vi vet hur landsbygdens byar 
sedan spärrades av, hur svältande som 
försökte fly till de större städerna 
ringades in av säkerhetstjänsten och 
skickades tillbaka. Vi kan läsa Stalins 
svar till en partikamrat som proteste
rade mot tillvägagångssätten - här 
handlade det om "krig på liv och död" 
mot socialismens fiender! 

Sedan kom Staffan Skott, som kallar sig 
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slavist, journalist och författare, och på
pekade att "alla fakta om Sovjetunio
nens fasor har hela tiden varit tillgängli
ga - i väst." Därmed avsåg han närmast 
Robert Conquests böcker. Det utbröt då 
ett stimulerande gräl mellan Nordin och 
Skott om vad man vetat i väst och varför. 
I privata meningsutbyten upplyste jag 
båda två att de tyska armeerna under sin 
reträtt under VK2 tagit med sig de sovje
tiska arkiven om hungersnöden, att dessa 
hamnat i Bajern och tagits om hand av 
det ukrainska fria universitetet i 
Mlinchen och därifrån kommit till Har
vard för att ligga till grund för Robert 
Conquests forskningar. 15 

Men det intressanta är att båda akta
de sig för att nämna att det 1988-1990 ge
nomfördes en stor internationell under
sökning genom en Kommission under 
min ledning av just den ukrainska hung
ersnöden och ansvaret för den. Staffan 
Skott hade t.o.m. slutrapporten tillgäng
lig när han skrev sina diatriber. Men till 
att nämna denna utredning av sex inter
nationella professorer med vittnesförhör 
- bl. a. av Conquest själv- och analys av 
den vidlyftiga dokumentationen , därtill 
kunde han icke förmå sig. 

Oförsiktiga svenska journalister av 
den rätta gamla ullen låtsas nu att allt 
vad som nu sägs om den ukrainska hung
ersnöden skulle vara helt nya saker som 
ingen vetat om förrän man fick insyn i de 
sovjetiska arkiven ( d.v.s vad tyskarna 
missat!). Som grädde på moset skall nu 
den svenska regeringen tillsätta en 'san
ningskommission' för att ' utreda ' vad 
som redan sedan mer än l O år tillbaka är 
utrett av min kommission'6 och av den 
amerikanska kongressens kommission. 17 

Sensationerna haglar! 
Vad som framgår härav är vilken 

enorm förträngning som präglar svenska 

media , samtidigt som man noterar att 
man tycks slippa mycket av detta utanför 
Sverige. 

Saken har att göra med den nyupp
fattning av journalistrollen som man 
hämtat från marxistiska teoretiker här 
och i Socialistlägret och som såg den 
svenske journalistens främsta uppgift i 
att agitera för sina politiska mål och att 
förtränga allt som icke gagnade den upp
giften.18 Varken Baader Meinhafs kon
takter med Socialistlägret eller den stora 
utredningen av ansvaret för den ukrain
ska hungersnöden ansågs gagna målet att 
realisera det socialistiska samhället i 
Sverige. Och även om media inte kan be
stämma vad vi skall tänka, kan de ändå 
bestämma vad vi skall tänka på och, 
framför allt, vad vi inte skall tänka på ge
nom att inte skriva om det. Så varken Ti
ren eller Nordin eller Skott skrev om det. 

Och jag vill gå ett steg längre. Min 
kommission tar också upp frågan- i Pre
sidentens särskilda mening- vad det var i 
den marxistiska filosofin som förde till 
dessa väldiga massmord. 19 Jag är fullstän
digt övertygad om att denna fråga icke 
kommer att vara föremål för något in
tresse från den blivande svenska 'san
ningskommissionens' sida. 

Denna förträngning, eller tabubelägg
ning, är karakteristisk för den moderna 
svenska scenen .20 Den har länge gällt re
lationerna till Sovjetunionen, Socialist
lägret och socialisterna i allmänhet på 
den kanten, och i synnerhet det filosofis
ka budskapet på vilket denna gruppering 
byggts upp och budskapets implikatio
ner. Denna förträngning har på djupet 
påverkat vår uppfattning om verklighe
ten och vår förmåga att förstå vad som 
varit. 

Betydelsen i det folkrättsliga um
gänget av det filosofiska budskapet i bot-

ten har begripligt nog ogärna diskuterats 
i Sverige med en utrikesminister som 
identifierat 'proletariatets diktatur ' med 
rättsstat, rättssamhälle och legalitet. Så
dan motvilja har dock icke rått överallt. 
Sedan man i Förenta Staterna vaknat till 
ur drömtillvaron om ett harmoniskt 
statssamfund och fr.o.m. 1948 på allvar 
börjat intressera sig för hur man i Sovjet
unionen och dess allierade fungerade 
och tänkte, kom det där fram ett antal 
goda överblickar och analyser av detta 
inslag i den kommunistiska teorin. Sär
skilt vill jag peka på det tema-nummer 
som utgavs i serien Law and Contem
porary Problems 1964 av Duke Universi
ty School of La w. Det har senare utkom
mit på Oceana-förlaget som en liten 
book : Hans W. Baade, Ed., The Soviet 
Impact on International Law (1965). 

En gång i tiden proklamerade jag där
för t.o.m. som ett mål för folkrättsunder
visningen på Militärhögskolan att för
medla insikter i frågan: 

en av de viktigaste uppgifter en jurist 
kan ha som del av den svenska krigs
makten är att söka förmedla insikt 
om hur våra närmaste och mäktigaste 
grannar se på de krigsmaktens juridis
ka problem som bruka kallas folk
rättsliga, sålunda att s.a.s. lära ut nå
got om "den ryska klockan" så att Vir
ta bro blir riven i tid.2

' 

Det viktiga var, menade jag, · "att 
åskådliggöra problemställningarna och 
erfarenheterna till fromma för en mera 
konstruktiv diskussion"22

• I det följande 
skall jag fullfölja det spåret genom att 
visa de socialistiska icteernas tillämpning 
och verkningar i olika riktningar, framför 
allt med sikte på neutraliteten eftersom 
nu Jörgen Weibull startade diskussionen 
med sitt inlägg om detta. 

Ski llnaden mellan socialistiska tänke-

355 



sätt och västerländska23 tänkesätt fram
trädde med stor pregnans när man syss
lade med diplomatiska underhandlingar i 
revolutionära situationer. Jag har be
handlat saken i en uppsats i Juridiska 
Föreningens i Finland Tidskrift 1997, 
men jag vill här åtnöjas med att hänvisa 
till den.24 

Troll i ord 
Det har gått troll i ordet neutralitet när 
det diskuteras av svenskarna. Jag gläder 
mig åt att det nu i alla fall kommit i gång 
en liten dialog rörande denna gamla 
svenska politiska käpphäst och jag väl
komnar vad f.d . kommendörkaptenen, 
fil. kand. Bertil Åhlund, som liksom jag 
är korresponderande ledamot av KÖMS, 
i senaste numret velat tillföra. Vad han 
har att säga i sin första uppsats som re
censerar Leskinens avhandling Vaietta 
Suomen Silta 1930-1939, är en väldigt 
nyttig erinran om boken Antingen Eller, 
som förvisso bildar bakgrunden till 
mycket som sedan hände. Hans direkta 
replik på mitt eget inlägg kan emellertid 
föranleda en litet utförligare utläggning. 
Jag vill utföra den med utgångspunkt 
från de norska erfarenheterna. De före
faller att ha fått en extra relevans i det 
nuvarande svenska kulturklimatet med 
dess särskilda svagheter. 

Norsk neutralitetspolitik 
Den plats där motsättningarna som jag 
nyss berörde och deras följdeffekter 
framträder med utomordentlig pregnans 
samtidigt som de totalt förträngts i den 
svenska diskussionen , trots deras oavvis
liga betydelse för vår egen neutralitets
diskussion, det är Norge. 

Den norske politikern J.L. Mowinckel 
erinrade en gång att Norges försvar var 
uppbyggt för möjligheten av ett krig med 
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Sverige.25 När scenariot var förbi tyckte 
man sig ha fria händer och fann utlopp 
för sina poltiska ambitioner i Nationer
nas Förbund (NF). "Forkrigstidens Nor
ge var bare en nordisk stat. Efter 1914 er 
Norge blitt en europeisk stat. Forskellen 
har funnet sitt tydeligste uttrykk i den 
norske deltagelse i Folkeforbundet Her 
har vårt land selvsagt vcert helt likebe
rettiget med de andre medlemsmakter 
og har hatt full anledning til å gj0re sine 
opfatninger gjeldende."26 Mowinckel 
själv statsade hårt på denna scen. Han 
var mesta tiden medlem av den norska 
delegationen till Geneve, ofta som dess 
ordförande. 1930-31 var han medlem av 
Folkförbundsrådet27 Han var en av de iv
rigaste förkämparna när det gällde inter
nationell skiljedom. "Han hadde i det 
hele tatt en grunnfestet tro på verdien av 
internasjonale avtaler og meget tyder på 
at han har 0nsket å gj0re Norge till en 
slags 'modellstat' i internasjonal poli
tikk."28 Fördenskull var det särskilt vik
tigt för Mowinckel att hålla fast vid det 
system av internationella avtal som till
kommit under sista hälften av 1920-åren, 
verkligen skulle bevara världsfreden. 
Denna grundsyn, hur orealistisk den än 
sedan skulle visa sig vara, skulle prägla 
alla de säkerhetspolitiska bedömningar 
som Mowinckels regering befattade sig 
med fram till193329 och på detta budskap 
vann han demokratiska majoriteter. 

Norges klasskämpar 
Det norska arbeiderpartiets syn på för
svaret grundades på klasskampsteorin30 

De härskande klasserna skulle enligt 
denna aldrig frivilligt ge upp sin makt. 
Och eftersom kapitalisterna behöll grep
pet om statsmakten måste arbetarklas
sen först bryta ner statens maktmedel -
polis och militär - innan den kunde 

åstadkomma något bättre. Detta var en 
av marxismens grundprinciper och för
modligen också den viktigste orsaken till 
att kampen mot militären sattes så högt 
på socialistenas program från allra första 
stund. Ledande inom partiet som Einar 
Gerhardsen, sedermera statsminister, 
och Nils H0nsvald m.fl. ägnade sig åt 
värnpliktsvägran och dömdes till fängel
se samt förlustiga rätten att tjänstgöra i 
Norges krigsmakt. 11 Revolutionen 1 

Ryssland bevisade att revolutionen kun
de lyckas. Finlands frihetskrig, som också 
blev ett inbördeskrig i klassisk marxistisk 
mening och visade motsatsen, var anate
ma.32 I riktlinjerna för partiets politik 
uppmanades till vaksamhet mot att de 
norska makthavarna skulle använda mi
litären för att undertrycka arbetarna och 
deras organisationer. 1925 års landsmöte 
fastslog partiets revolutionära karaktär. 
Målet var att skapa en verklig klass- eller 
rådsdiktatur genom arbetarnas revolu
tion. - Visserligen var det inte alltid så 
lätt att genomskåda hur mycket allvar 
det låg i den bloddrypande retoriken om 
världsrevolution och inre omvandling,11 

men klart var att arbetarrörelsen gick 
starkt framåt, nästan explosionsartat 
1927, och det tolkades som att stunden 
för den blodiga uppgörelsen närmade 
sig.34 

Under sådana förhållanden kan det 
kanske vara motiverat att också titta på 
vad som upplyses i framför allt några 
norska tidningar om kommunisternas 
roll i spelet inför sanningens minut 1940. 

Det första som då måste sägas berör 
Vidkun Quislings roll i Sovjetunionen 
på 1920-talet. Han hade gått ut som kur
setta på den norska krigsskolan och en
gagerades sedan av Fridtjot Nansen för 
hans stora räddningsaktion i det sväl
tande och kaotiska Ryssland (Sovjetuni-

onen bildades först 1924). I Sverige har 
man, sedan vi förlorade kampen om 
Spetsbergen till norrmännen, intresserat 
sig mycket litet för den norska expansi
onen in i Ryssland, inte minst utmed Is
havskusten. Nansen var djupt involve
rad i detta35

, och han fick efter kriget 
uppdraget att vara NF:s högkommissa
ri e för hjälparbetet i Ryssland och blev 
på det viset en slags enmans-stat i det 
europeiska diplomatiska umgänget. 
Han blev djupare och djupare invecklad 
i de ryska katastroferna- och den arme
niska katastrofen - och Quisling var i 
allt detta hans betrodde medarbetare 
och ledsagare. Kritiska betraktare me
nade t.o.m . att Quisling var den ende 
verkligt effektive mannen i hela den 
Nansenska organisationen. Mot slutet 
av 20-talet hade Quisling sett det mesta 
av vad det välde som det norska arbei
derpartiet eftersträvade betydde i själva 
verket. Han var en för dåtidens förhål
landen avancerad sovjetolag och för
stod Rysslands politik, ekonomi och be
folkning bättre än någon annan norr
man. Quislings penna kan spåras i 
St.prp. nr 66 1931 (s 2) där det förklaras: 

Sterke krefter vi! vcere i virksomhet 
for å gi enhver ufred en social karak
ter for å endre krigen fra å vcere et 
oppgj0r mellom stater, til å bli en 
kamp mellom internasjonale klas
ser.J6 

Detta är förvisso en trogen spegling 
av hur saken förklaras i de sovjetiska 
folkrättshandböckerna , varav åtminsto
ne Korovin m.fl. , International Law- A 
Textbook for U se in La w Schools, utgiven 
1961 av sovjetiska vetenskapsakademin, 
varit tillgänglig på MHS. Däremot är det 
en analys som mottogs med stor skepsis 
av Quislings samtid. 

I de norska regeringar som följde ef-
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ter den i vilken Quisling var försvarsmi
nister var det karakteristiskt att höga mi
litära funktioner innehades av antimilita
ristiska socialister av en variant som en 
smula svepande kan här kallas för kom
munister. 

Det är viktigt att komma ihåg att en 
av de stora förändringarna, fast den dol
des, var att man 1930 i Norge fråntog den 
norske överbefälhavaren - benämnd 
Kommanderende General vad gäller ar
men - ansvaret för krigsmaktens krigs
duglighet och gav det till en civil politiker 
i stället, chefen för försvarsdepartemen
tet. 

Det er riktig at det også innen forsva
ret foregikk en slags "myndighets
forskyvning" fra det fagmiliteere til 
det politiske plan. Det ansvar som ble 
overf\Zlrt gjaldt ... heerens feltmessige 
brukbarhet. I instruks for Komman
derende General, vedtatt ved konge
tig resalusjon av 10. jannar 191 O, heter 
det : "Kom. Gen. har det overste an
svar med hensyn til heerens feltmessi 
ge brukbarhet." Ett denne bestem
melse kunne det ikke veere tvi! om 
h va som var militeerledelsens viktigs te 
oppgave i fred. De politiske instanser 
besterute hva militeerapparatet skulle 
brukes til, men de militeere myndighe
ter sto ansvarlig for at det virketig var 
brukbart.-.- [199]-.- I 1930 ble imid
lertid stillingene som Kommanderen
de General og chef for Generalstaben 
slått sammen, og den 20. november 
1930 ble det ved kg!. res. vedtatt en ny 
instruks for beerens \Z)verste sjef. KG's 
plikter var i alt vesentlig de samme 
som f0r, men på ett punkt var det 
skjedd en ganske vesentlig forand
ring. Kommanderende General skulle 
ikke lenger ha ansvaret for at heeren 
var brukbar i felt. I den nye instruks, 
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som samtidig satte bestemmelsene av 
1910 ur kraft , sto det nemlig :"Kom
manderende General og chef for Ge
neralstaben skal våke over beerens 
feltmessige brukbarhet." -.-[200] -.
For fra 1930 var det ikke militeerledel
sen, men den politiske ledelse som 
hadde "det overste ansvar for beerens 
feltmessige brukbarhet." 37 

Som så ofta var det Mowinckel som 
börjat: 

Sp\Zlrsmålet b le ... tatt opp i det forslag 
til beerordning som Mowinckels regje
ring la fram i 1926. Man mente å [201] 
konstatere at siden parlamentaris
mens gjennombrudd hadde tenden
sen gått mer og mer i retning av "å 
gj\Zlre forsvarsministeren parlamenta
risk ansvarlig også i sp\Z)rsmål av rent 
fagmiliteer - herunder også komman
domessig- art". Regjeringen anså det 
derfor naturlig at "den h\Zlieste mi
liteere myndighet på alla områder 
også formett henlegges til forsvars
ministeren ."38 
Man tänkte alltså bli av med den 

Kommenderande Generalens ( överbe
fälhavarens) ställning och ansvar och 
lyckades också därmed på 1930-talet. 

Norska officerares dilemma 
På det viset kom den norska militären 
under 1930-talet att ha en direkt fiende 
som sin högsta chef. Christian Fredrik 
Monsen var stortingsmann for Arbeider
partiet fra 1922 til1949. Under partiklyv
ningen gick han till kommunistpartiet. 
Han var forsvarsminister under Horns
rud (1928) liksom i regeringen Nygaards
vold 20.3.1935 til 22.12.1939. "Monsen 
var den strieste. Han var i utpreget grad 
det brukne geveers drabant. Det var sta
dig bråk om hvite garder och r\Z)de gar
der, for å komme forsvaret til livs." 39 

Det betydde att den norska krigsmak
tens högsta ledning framför allt såg den 
krigsmakt som han skulle leda genom 
klasskampens glasögon. Monsen ansåg 
sig tillsatt för att se till att krigsmakten 
och särskilt dess officerare inte skulle stå 
i vägen för arbetarnas kommande revo
lution. Varje försök att höja stridsduglig
heten sågs med skepsis och saboterades 
ovanifrån med största bestämdhet. När 
den stora nedrustningen satte in på 1920-
talet hade det gjorts många försök att i 
någon mån kompensera den genom att 
ställa ett slags hemvärn på fötter. Men 
från socialisthåll sågs även sådant med 
klasskampens glasögon. De organisatio
ner som sattes på fötter, Samfunnsvernet 
och senare Leidangen, uppfattades i lju
set av kriget i Finland som skyddskårer, 
'vita garden ' som var avsedda att slå ned 
den proletära revolutionen, och sådana 
garden krävde med naturnödvändighet 
existensen av 'röda garden' som skulle 
kunna engageras i det väntade blodiga 
inbördeskriget. Hela tiden hade man er
farenheterna från Finland i sikte. Varje 
försök att förbättra hemvärnets strids
duglighet måste därför förhindras, det 
var försvarsministerns syn. På det viset 
fick man sådana incidenter som numera 
beskrivs och som ter sig helt fantastiska i 
ljuset av vad som slutligen skedde. 

Rykter om at det også tandtes 
bevepnede garder innen Arbeider
partiet ble blankt avvist av AP-pres
sen-.- Hva sveert få visste var at det 
forlengst var dannet en r\Zld milits i 
Norge som hadde sine soldater spred t 
i de såkaldte "Arbeidervern", i for
svaret, i idrettslag och ikke minst 
blant tilsatte i bedriftene . ... 

"Den r0de milits" var kommet 
la ngt med sine planer om reguleer bor
gerkrig i Norge, og under overvåking-

soppgaver i Finnmark under vinter
krigen [1939-40] fant nestleder i 
Statspolitiet, Jonas Lie, fullt utarbei
dede instrukser for igangesettelse av 
en landsdekkende oppstand. Også 
tyskerue kom i besittelse av samme 
dokumenter under okkupasjonen.40 

Nyligen publicerades en direkt av-
skrift av "'Den r\Z)de milits'-instruks til 
sine lojale tillitsmenn."41 Det är en gan
ska bloddrypande läsning, väl i klass med 
de diskussioner av hur statskuppen i Chi
le skulle gå till1974, vilka numera publi
cerats i tidningarna. 

Mot denna bakgrund blir följande in-
cidenter begripliga : 

De vempliktige offiseres forening 
höll 19.11.1936 40-årsjubileum i när
varo av kungen, kronprinsen och 
kommanderende general. Bekymren 
framgick av ett av de tal som hölls och 
som senare också publicerades: "i dag 
er forholdet det at en ul0nnet offiser 
blir beordret til å tjenestgj0re ved et 
mitralj0sekompani i tilfelle av mobili
sering, utan å ha det ringeste kjenn
skap til mitralj0ser, at en annen blir 
beordrat til en bombekastertropp 
u ten å an e h va en bombekaster er for 
noe, at en tredje blir beordret til åt 
tjenestgj0re som speider i flyvåpenet 
uten noen gang ha sittet i et speider
fl y."42 

Föreningen ville därför få igång kur
ser under generalstabens ledning och 
kontroll. Men försvarsdepartementet un
der Monsens ledning nekade att låta offi
cerarna ens se en tom kulspruta eller en 
tom granatkastare. Hela kursen måste 
överges, då Försvarsdepartementet ne
kade att ställa övningsmateriel till förfo
gande. Monsen förklarade för officerar
na att det var emot hans principer att låta 
officerarna få se en kulspruta.43 
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De helt bizarra förhållanden som för
anleddes av att ha en marxistisk klass
kämpe som överbefälhavare omfattade 
också att "armeen måtte lagre deler av 
våpen og utstyr på ulike steder av frykt 
for oppror og sabotasje."44 Ju hjälplösare 
armen var desto bättre, var uppfattning
en i Försvars-departementet. En tjänst
göringstid för soldaterna på ner till 32 
dagar och minimala försvarsbudgeter var 
triumfer för ett sådant försvarsdeparte
ment. 

Andra världskrigets utbrott i septem
ber 1939 förmådde icke dämpa klass
kampsandan i Det Norske Arbeiderparti. 
Enligt vad ett befäl rapporterat rörande 
läget i februari-mars 1940 så fick han då i 
sin hand ett flygblad "Tillitsmannen" 
som kom från Arbeiderpartiets tryckeri 
och som dekreterade som en av Arbei
derpartiets viktigaste uppgifter "å be
kjempe milit:cervesenet og avsl(Z)re dess 
klassekarakter"; syftet var att "militxr
vesenet gj(Z)res uskikket som organ for 
den herskende klasse i dens kamp mot 
arbeidernes fremmarsj " . Det gällde att 
"organisere antimilit&re grupper i h:cer 
og flåte og i samarbeid med disse å drive 
et planmessig antimilit:cert arbeide". 

Fra det antimilit:cere landsutvalg sen
des hvert år f(Z)r milit:cer(Z)velsenes be
gyndelse, n(Z)dvendige instrukser for ar
beidet. Dessutom sendes som agi
tasjonsmateriell en spesiell soldatavis, 
antimilit:cere brosjyrer, sangb(Z)ker o.l_45 

Mot den bakgrunden är det heller 
icke ägnat att förvåna att i en krigsrap
port 1940 från chefen för 5. norska fält
brigaden i Nord-Tr(Z)ndelag överste O.B. 
Getz (vilken rapport sedermera vädra
des i Odelstinget 21.10.1948 av stortings
mannen Sven Nielsen) återfinna medde
lande att där dykt upp några figurer un
der ledning av redaktören [Martin] Tran-
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m&l46 som - efter vad det senare visade 
sig - falskeligen uppgav sig komma från 
norska regeringen i Elverum, och erbjöd 
sig att hjälpa till vid brigaden. Sedan de 
väl inlemmats i brigaden, visade det sig 
emellertid "at der fra steder herrene var 
plasert ble drevet en farlig agitasjon" 
som gick ut på att "de milit:cere sjefers 
forr:cederi var skyld i katastrofen. solda
terråd måtte derfor nå opprettes og offi 
serene bevoktes"Y Detta är alltså helt i 
harmoni med 'Den r(Z)de milits ' instruk
tionen. 

Man får icke glömma att enligt vad vi 
nu vet sedan den diplomatiska korres
pondensen blivit tillgänglig, tyske ambas
sadören Sebulenberg i Moskva kunde 
rapportera den 9 april 1940 att Molotov 
vid samtal med Sebulenberg förklarat att 
man på sovjetiskt håll förstod de åtgär
der som Tyskland tvingats att vidtaga, att 
engelsmännen gått alldeles för långt och 
totalt struntat i de neutrala nationernas 
rätt, och att man "önskade Tyskland full
ständig framgång i dess försvarsåtgär
der."48 Att ifrågasätta ledningen från 
Moskva låg inte för zeloterna inom Ar
beiderpartiet; man hade förståelse! 
Överste Getz utgav sommaren 1940- på 
de tider då Administrationsrådet rådde i 
Norge och Stortingets Presidentskap 
rådde kung Haakon att abdikera - sina 
fältrapporter i bokform och sedan också 
på ett tyskt förlag. 49 

Frivilligkåren på Ostfronten 
Förbittringen inom officerskåren ef
ter katastrofen var enorm. 

En og annen hadde jo i tide sagt 
fra . Men nåde ham. Men han fikk vite 
at han var krigshisser, militarist, na
zist. Hos oss er vi ferdig med tingen 
når vi har fått klebet den riktige poli
tisk merkelapp på den. 

Et styre som f(Z)rst avruster og si
den går til krig. Hvert år ble det i 
Iange tider sendt agenter til ekserser
plassene, som skulle (Z)delegge disipli
nen.Avrustningen skulle fullhyrdestil 
grunnen, ikke bare materiellt men 
også moralsk. En general fortalte for 
et år siden at når han en sjelden gang 
viste seg på gaten i uniform , så var det 
mange som fulgte etter og pep. 

Og etter en så grundig (Z)deleggel
se av forsvaret går det samma styre til 
krig. Gis det noe eventyr som kan 
hamle opp med detta . 

48 dagers rekruttskole, mensvåre 
naboland h ad de det flerdobbel te. I lO
pet av det siste 20 år ingen regiment
samling, ingen virkelig man(Z)vre. Ing
en oberst hadde noensinne sett sitt 
eget regiment Ingen av generalene 
hadde kommandert trapper. Under 
herr Mowinckel ble betalet redusert 
med 85 pst. Arme og flå te lå igjen som 
vrak. Og så gikk man til krig. D et 
samme styre som hadde odelagt det 
hele gikk til krig.50 

Var femte officer blev medlem av 
Nasjonal Samling.51 

Det falt den gang naturlig for en rek
ke fedrelandskj:cere offiserer å slutte 
seg til det eneste partiet i landet som 
konsekvent gikk in n for et sterkt fors
var och en uforsonlig kamp mot det 
forred erske styre som hade glemt den 
fremste av et lands lover,- å verne om 
folkets frihet og rett. Disse offiserene 
sto fremst på kampplassene den 9. 
april 1940. Overalt i landet kj empet 
de mot den fiendtlige overmakt, og 
viste oss at det på tross av den 
forsvarsfiendtlige propaganda ennå 
fantes nordmenn som var villige til å 
ofre alt for landet, - og for det som de 
trodde var rett. At de senere beholdt 

sitt medlemskap i Nasjonal Samling 
var naturlig. Krigen i Norge var slutt, 
bindende :ceresord avgitt, og de kunne 
fritt arbeide for frihetens skj(Z)nne ide 
såvel hjemme som ute ved fronten , 
der de som befal kjempet i de frivilli 
ges h&ravdelinger i kampen mot 
kommunismen, - hoved-fienden som 
vår AP-regjering så villig representer
te gjennom sin sabotasje av forsvaret 
f(Z)r utbruddet.52 

Detta var bakgrunden till den stora 
norska frivilligkåren på ostfronten under 
andra världskriget (8.000 man). År 1940-
41 visste ingen hur kriget skulle sluta . 
Återigen sneglade man på Finlands erfa
renheter och i synnerhet på de finska jä
garna, som medan Finland ännu var del 
av det ryska Tsarriket enrollerade sig i 
kejsarriket Tysklands arme för att vinna 
sådan krigserfarenhet att man skulle 
kunna göra en insats för Finlands frigö
relse från Ryssland , en förhoppning som 
också infriades 1917 då jägarna landsteg 
från en tysk ubåt i Vasa-trakten .53 

- De 
norska frivilliga gjorde storartade insat
ser över hela fronten från Kaukasus till 
Nordfinland och vann allmän respekt, 
men ödet gick dem emot. Kommunistsi
dan vann och utsatte dem för sådana rät
tegångar som man kunde fö rvänta från 
den sidan.54 Inte ens exil-Norge i London 
hade några allianser med Sovjetunio
nen55 , en avgörande förutsättning för 
flertalet åtal mot de frivilliga. Den förut
sättningen brast sålunda. Sovjetunionen 
var ingen norsk allierad. Fraktionerna 
inom Arbeiderpartiet hade däremot kan
ske sådana allianser, och det fick räcka i 
processerna i 56 

Vad som ovan redovisats var en skild
ring av Norges avrustning och krig, och 
den roll i detta som spelades av de folk
grupper som inspirerades av den marxis-
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tiska filosofin och tog ledning av den sto
ra maktfaktorn där bakom, Sovjetunio
nen. Som man ser är detta icke bilden 
som vanligen kolporteras i svensk offent
lig debatt, och det borde man kanske hel
ler icke vänta sig i betraktande av dess 
egenheter. Som förmedlande nation mel
lan Norge och Finland borde emellertid 
svenskarna vara kapabla att taga till sig 
visdomen från båda två hållen, även om 
de hamnat på var sin sida under det stora 
kriget , och helst borde man nog i Sverige 
också göra en syntes för egen räkning. 
När så icke blivit förhållandet, har man 
anledning att se mera skeptiskt på den 
visdom som produceras hemmavid. Så
dan är i vart fall den slutsats som jag dra
ger. 

Neutralitetens realiteter - de 
engelska mineringarna 
Vi vet numera- och visste det nog redan 
då, fast det dränktes i propagandafloder
na -att båda de krigförande var beredda 
på att draga de skandinaviska länderna 
in i andra världskriget. Planer för detta 
hade dragits upp på ömse sidor, och den 
ena planen utlöste förstås den andra. Ing
endera sidan var militärt inkompetent. 
När britternas operation att minera vatt
nen utanför Stavanger inleddes den 7 
april 1940, utlöstes motoperationen. Att 
norrmännen visat ovilja att hävda sitt ter
ritorium med vapenmakt bidrog förvisso 
till resultatet, men å andra sidan hade 
man på auktoritativt håll hela tiden för
klarat att mot den brittiska sjömilitära 
makten hade man ingen chans att hävda 
sig57 så det var lika bra att låta bli. Att 
landet under sådana förhållanden skulle 
förvandlas till krigsskådeplats var ingen
ting nytt och heller icke något folkrätts
brott. 
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Neutralitetens realiteter- de 
tyska mineringarna 
För Sveriges del var scenariot icke allde
les olika. De tyska mineringarna som la
des ut inom fyramilsgränsen (men utan
för tremilsgränsen) var förvisso militära 
åtgärder av betydelse för krigföringen. 
Men motoperationerna uteblev. Att de 
skulle utebli var förutsebart i betraktan
de av vilka militära resurser man förfo
gade över på motsidan. Detsamma var 
förhållandet med den Durchmarsch som 
beviljades Division Engelbrecht. I själva 
verket beviljade vi passage för ytterligare 
en tysk stridsutrustad division strax där
efter, men denna passerade genom 
svenskt territorialvatten och med svensk 
konvoj. Därom höll pressen tyst för att 
inte förleda sovjetiska ubåtar till någon 
motattack - en motoperation som var 
tänkbar men som inte blev av. Vi hade 
goda skäl att tillåta den andra divisionen. 
Tyskarna åberopade oväntat stora förlus
ter i Nordfinland och behövde förstärk
ningar ; det var inget svenskt intresse att 
se den finländska nordfronten kollapsa 
och plötsligt finna en sovjetisk division i 
Uleå borg. 5~ 

Neutralitet och naivitet 
Det är riktigt att vi avgav neutralitetsde
klarationer. Sverige, Danmark, Norge 
och Finland utfärdade 1938 års neutrali
tetsregler59 Sedan förklarades genom en 
Kungl. Kungörelse (SFS 1939:586) att 
Sverige skulle iakttaga fullständig neu
tralitet i kriget Tyskland-Polen, vilken 
kungörelse sedan 3.9.1939 fick ett tillägg 
(SFS 1939:598) med förklaring att den 
förra kungörelsen skulle äga tillämpning 
jämväl i förhållande till andra i detta krig 
deltagande makter. Sedan kom vin terkri
get och det föranledde ingen kungörelse, 

osagt om det nu berodde på att det inte 
var samma krig eller på att man på sovje
tisk sida, såsom Quisling så initierat för
utskickade, icke ansåg det vara något 
krig alls utan "en kamp mellom internas
jonale klasser" . 

Det är emellertid vilseledande att till
mäta sådana neutralitetsdeklarationer 
stort värde, jämfört med hur militära för
delar kan locka de krigförande. Deklara
tionerna försvann inte för Danmarks, el
ler Islands, eller Norges del under andra 
världskriget, men de var till föga glädje 
när territoriet ockuperades eller för
vandlades till krigsskådeplats. Därtill 
kom att det stod i alla de folkrättsliga 
manualerna för de involverade krigfö
rande makterna att det var så det skulle 
gå till i händelse av underlåtenhet att 
hävda neutraliteten med vapenmakt60 

I själva verket ansåg man sig i de 
skandinaviska länderna på något vis fort
farande vara neutrala trots krig och ock
upation. l Danmark var detta officiell 
lära under den tyska ockupationenY 
Detsamma gällde Island under först brit
tisk och sedan amerikansk ockupation. 
Och i själva verket gällde det också Nor
ge, trots mera skiftande öden, åtminstone 
så till vida som Norge icke erkändes så
som krigförande av segrarmakterna och 
därför vägrades del i krigsbytet. 

Den neutralitetsrätt som skapats ge
nom olika konvention er har till ändamål 
att föreskriva korrekt uppförande för 
krigsmaktens folk så att inte militära in
cidenter genom eskalering utvecklas till 
krigsfall. Om krigsmakten icke har vilja 
eller resurser till korrekt uppförande, 
drar båda krigförande parter sina slutsat
ser.62 Det kan gå som efter amerikanska 
inbördeskriget, att den ena krigförande 
parten efteråt kommer och vill ha skade
stånd av den neutrale. Det är ovanligt 

men det har hänt. Om man så vill kan 
man alltså mäta neutralitetens framgång 
i avsaknaden av skadeståndskrav! 

Men vanligare är att de krigförande 
bedömer läget ur synpunkten av militära 
fördelar. I mitt tidigare inlägg hänförde 
jag mig till Hitlers bedömning av hur de 
norska torpedbåtarna i Jässingfjord ge
nom sin inaktivitet förskaffade engels
männen militära fördelar. Det var i och 
för sig ett fall med hög visibilitet, men 
Hitlers och hans medhjälpares bedöm
ning var naturligtvis grundad på åtskilli
ga andra faktorer, exv. risken för att brit
terna skulle gå vidare och minera norska 
vatten och ockupera strategiska norska 
punkter - som de också försökte göra. 

Det är därför enligt min mening gan
ska naivt att föreställa sig att troskyldig
heten bakom en neutralitetsdeklaration i 
sig skulle vara särskilt viktig. I svensk ef
terkrigspolitik vimlar det av uttalanden 
om en svensk neutralitet, men jag har ut
rikes aldrig träffat någon som tillmätt 
dessa någon större betydelse. Demokra
tiska regeringar saknar ju vanligen per
manens och kan efter folkmeningens 
skiftningar över natt ersättas av någon 
annan regering med motsatta synpunk
ter. Den permanens som finns speglar 
övergripande realiteter av militärgeogra
fisk och strategisk art. När det gäller neu
tralitet i krig blir bedömningen också i 
hög grad beroende av vad båda motstån
darna har för sig. Jag efterlyser mindre 
troskyldighet och mera realism i den 
svenska diskussionen. Det finns ett antal 
pedagogiska exempel att peka på. 

Efter andra världskriget har yppats, 
att man på tysk sida, år 1943, gjort upp 
relativt konkreta planer på anfall i och 
för ockupation av Sverige. Det utlösande 
var ingalunda svensk avvikelse från neu
tralitetslinjen eller tysk erövrarlusta, 
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utan närmast tysk fruktan för en allierad 
landstigning i Danmark och Norge. För 
att möta en sådan bedömdes obegränsad 
tillgång till svenskt territorium nödvän
digt. Generallöjtnant Rudolf Bamler, 
tysk stabschef i Norge 1942-44, fick i de
cember 1942 uppdrag av genera l Jod] att 
upprätta anfallsplanerna som fick kodbe
teckningen Polarräv. Operationen kom 
aldrig över planstadiet beroende på tys
ka motgångar på Ostfronten, men avslö
jades så småningom efter kriget och 
hamnade i ett sovjetiskt arkiv där militär
historikern, överste Grigorij Ivanitskij 
fått tag på dem och publicerade dem i 
tidningen Rossiskaja Gazeta.63 

- I detta 
fall var det territoriets värde ur militär 
synpunkt som utlöste planläggningen , 
och detta värde var i sin tur en funktion 
av hur man förväntades agera på den al
lierade sidan. 

Det mest remarkabla åskådningsex
emplet under efterkrigstiden har varit in
marschen i Kambodja 30.4.1970.64 

Kambodja var ett gammalt kungadö
me med ett viktigt stratetgiskt-taktiskt 
läge i förhållande till den krigiska kon
flikt som rasade i grannlandet mellan det 
kommunistiska Nordvietnam och repu
bliken Sydvietnam. Kambodjas militära 
styrkor var minimala , ungefär av samma 
klass som Norges inför den 9 april 1940. 
Det har upplysts från auktoritativt håll 
att man disponerade över 30.000 man 
men bara kanske 11.000 av dessa dög att 
sända i strid . De var sämre skickade för 
det än Parispolisen, har det sagts. När ge
neralen Lon Nol tillträdde som statschef 
i augusti 1969 gjorde han gällande att 
kommunisterna hade mellan 35.000 och 
40.000 man trupper i landet. 1965 hade 
de fått tillstånd av kung Sihanouk att 
komma in i Jandet och bygga mer eller 
mindre permanenta basläger längs Kam-
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bodjas östra gräns mot Vietnam. Från an
dra sidan hade man fr.o.m. 1967 bedrivit 
aktiv spaning i Kambodja mot dem och 
var relativt välunderrättad. Sihanouk 
fick regelbundet dokumentation från 
amerikansk sida, känd under täcknamnet 
Vesuvius, som detaljerat angav kommu
nisternas kränkningar av den kambod
janska neutraliteten, men kambodjaner
na hade inga resurser att ingripa med. Si
hanouk var allmänt olyck lig över ut
vecklingen men förklarade i konversa
tion med den amerikanske emissarien 
Chester Bowles att han varken kunde el
ler vill e ingripa mot vare sig kommunis
terna el ler mot amerikanska motopera
tioner. 

Detta var bakgrunden till "Operation 
Shoemaker" som startade 30.4.1970 och 
som gick ut på att tillintetgöra det nord
vietnamesiska bassystemet på kambod
janskt neutralt område, som underhölls 
via permanent Durchmarsch längs den 
s.k. Ho Chi Minh stigen genom Kambod
ja från Nordvietnam. Efter ett par måna
der drogs marktrupperna tillbaka från 
Kambodja . l gengäld eskalerades flygkri
get En följd därav var att kommunister
na drog sig längre västerut in i Kambod
ja. Flygkriget fö ljde efter och eskalerades 
så att det sedan fördes med få restriktio
ner ("free fire zones") och kom att för
störa en stor del av den kambodjanska 
landsbygden. l slutändan kommer det 
kambodjanska folkmordet på bortåt 3 
miljoner människor, men även med kän
nedom om den marxistiska filosofin var 
detta knappast så förutsebart att det en
ligt min mening kunde sägas vara den 
amerikanska operationens fel. 

I sina memoarer har President Nixon 
summerat de militära fördelar som man 
vunnit med operationen. Man erövrade 
infanterivapen tillräckliga för att utrusta 

24 nordvietnamesiska bataljoner till full 
stridsstyrka, proviant tillräckligt för att 
föda samtliga kommunist -bataljoner i 
Sydvietnam under 4 månader, ammuni
tion för 14 månaders stridsdagar för 
dessa styrkor, luftvärnsammunition, mi
nor, granater, sprängmedel , fordon och 
bunkrar. Och framför allt bröt man kom
munistsidans förmåga till den väntade 
våroffensiven 1970 i Sydvietnam.65 - Det
ta mått av militära fördelar vägde tydli
gen för den amerikanska krigsledningen 
tyngre än alla Sihano uks bedyranden om 
sin neutralitet. 

Utöver en erinran om hur militära 
fördelar räknas på de höjder där värl
dens öden avgörs, finns det några mera 
svensk-svenska slutsatser med bäring på 
neutraliteten som kan dragas av detta? 

I den brittiska tidskriften The Econo
mist gjorde man jämförelsen med den 
brittiska invasionen under andra världs
krigets slutskede av det tysk-ockuperade 
Holland. Den amerikanska inmarschen i 
Kambodja kunde lika litet fördömas så
som neutralitetskränkning som den brit
tiska offensiven in i Holland 1944.66 

Nixon själv bemötte den förväntade 
kritiken , att operationen kränkte Kam
bodjas neutralitet. l ett memorandum till 
Kissinger 24.4.1970 antecknade han att 
kommunisterna aldrig behövde bemöta 
sådan kritik när de ingrep, varken i Ung
ern 1956 eller i Tjeckoslovakien 1968, el
ler för den delen i Laos. 

Nixans resonemang på denna punkt 
övertygade kanske honom själv, men det 
var ett inskränkt västerländskt resone
mang. Det saknade kontakt med hur 
man resonerade på marxistisk-leninis
tiskt håll, nota bene inom Sovjetunionen 
och Socialistlägret (n u mera upplöst). 

Professor Gray Dorsey som ingående 
studerat denna problematik talar om 

"the self-delusion of the nation-states" 67 

Med "nation-states" menar han stater 
formade efter den västerländska el ler eu
ropeiska nationalstatsmodellen. som yt
terst är grundade på föreställningar om 
individ, frihet och rättigheter. Den marx
istisk-leninistiska parti-staten ställs i 
bjärt kontrast häremot, därför att den är 
uttryck för en helt annan filosofi som un
derkänner just dessa värden och sätter av 
med en världsförklaring som ställer det 
mesta av den västerländska politiska och 
folkrättsliga terminologin på huvudet. 
Dorsey återför det västerländska självbe
drägeriet på att man i de västerländska 
nationalstaterna ( nation-states) aldrig 
tog marxist-leninisterna på allvar i vad 
de sade utan trodde att de småningom 
skulle omvandlas efter den västerländska 
modellen och börja agera enligt national
staternas maner. Gray Dorsey menar 
också att man i USA och Storbritannien 
lät sig bedragas i efterkrigsuppgörelserna 
om Central- och Östeuropa på grund av 
sin egen kulturella självbelåtenhet. Man 
kunde på amerikanskt och brittiskt håll 
helt enkelt inte förmå sig att tro att Sov
jetunionen var en kvalitativt olika enhet 
(som Dorsey kallar Parti-Staten), organi
serad i enlighet med fundamentalt olika 
föreställningar, värderingar, syften och 
principler. Man trodde att Sovjetunionen 
snart skulle lugna ner sig och börja sam
arbete i god tro med resten av världen. I 
1948 års utgåva av Oppenheims interna
tional La w, den sjunde, förk laras t. ex . att 
den sovjetiska utmaningen av folkrätten 
var väsentligen av övergående slag68 Dor
sey underkänner tänkandet kategoriskt: 

The belief that an y leaders of the So
viet Party State will ever see the 
world situation in much the same way 
as a pragmatic, common sense, moral
ly concerned American, West Ger-
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man, or Britain is dangerous illusion. 
(97) 
Dorsey finner sålunda förklaringen 

till den sovjetiska efterkrigs-hegemonin i 
Central- och Östeuropa däri att USA 
och UK "acquiesced on the basis of a va
gue understanding [förståelse], which in 
retrospect reflects an almost willful igno
rance of Marxism-Leninism." (29) Ändå 
hade oförenligheten i filosofin yppats re
dan efter det amerikanska erkännandet 
1933 av Sovietunionen. I parti-staten är 
det partiet och inte staten som uppbär 
suveräniteten, och därför kunde sovjet
regeringen - vars suveränitet fe lades -
inte på något vis påverka Kommunistin
ternationalens aktioner i vare sig USA 
eller Sovjetunionen själv eftersom det 
var dessa kommunister som uppbar su
veräniteten. (55) 

Det är mycket tänkvärt att man på 
svenskt håll demonstrerat en motsvaran
de självbelåtenhet. Det finns en hybris 
borealis yppad i den vittomtalade predi
kan för Sovjetunionen, som Unden och 
Erlander levererade riksdagen 
22.3.1950, av innebörd att det svenska ex
emplet skulle visa "länder med 'proleta
riatets diktatur ' ... att den av dessa län
der eftersträvade omdaningen av sam
hällets ekonomiska struktur ... kan ske 
med bibehållande av äkta politisk demo
krati."69 Vilket intryck denna predikan 
gjorde i Sovjetunionen är ovisst. 

Just det exempel som Nixon drar 
fram används av Dorsey som illustration, 
nämligen den ungerska resningen 1956, 
som förklaras vara exempel på den 
marxistisk-leninistiska doktrinen att Par
tiet utövar suveräniteten i Parti-Staten. 
En folklig resning avsatte den ungerska 
Parti-Statens regering och installerade 
en ny som mera motsvarade folkviljan. 

However, in the view of the Marxist-
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Leninists, sovereignty did not return 
to the people when it overthrew the 
communist government; sovereignty 
remained vested in the Party State, 
and was exercised by the Rungarian 
party, assist ed by the Soviet Party Sta
te. (60) 
Förträngningen av det sovjetiska per

spektivet är förvisso den allvarligaste kri
tiken mot Jörgen Weibulls framställning 
av ämnet neutralitet. Det är en förträng
ning som Weibull icke är ensam om (han 
delar den tydligen med också en så stor 
statsman som Richard Nixon) men den 
har särskilt ödesdigra konsekvenser be
träffande svenskarna därför att de icke 
längre förstår realiteterna i den svenska 
situationen och i det svenska tänkandet. 
Det är ett grundläggande misstag att alls 
försöka ge en framställning av neutralite
ten som lära utan att draga in hur saken 
ses på marxistisk-leninistiskt håll , och 
framför allt att försöka skriva svensk his
toria på detta område utan att ens beröra 
Sovjetunionen. 

Hur ödesdiger dimridån varit , som 
man på detta vis spritt över landet, har 
icke minst framgått genom det bizarra 
skådespel som vi matats med från Wash
ington under de sista åren . Den svenska 
ambassadören i USA har plötsligt kallats 
inför den amerikanska kongressen för att 
låta sig förhöras om den svenska neutra
liteten- som om riket var en amerikansk 
lydstat! 70 En mera realistisk syn på den 
svenska historien under andra världskri
get än den som funnits till reds, skulle 
kanske kunnat förmedla några viktiga in
sikter. Till dem hör att våra farhågor be
träffande Sovjetunionen var långt mera 
påträngande och långt mer omfattande 
än dem som gällde Stortyskland. Dit hör 
kanske icke minst att USA också höll sig 
neutralt under andra världskriget, intill 

dess katastrofen vid Pearl Harbour 
7.12.1941 utlöste ett sentiment som tillät 
nationen att gå till krig trots alla demo
kratiska störningar. Det är svårbegripligt 
varför en svensk ambassadör skulle låta 
sig förhöras av den amerikanska kon
gressen om hanteringen under krigsåren 
av våra guldtillgångar även om de ytterst 
härrörde från tyska judiska undersåtar 
som gått ett förfärligt öde till mötes på 
grund av Tredje Rikets inre karaktär. Det 
är särskilt förvånande eftersom man i 
Amerika under sin egen neutrala period 
varit minst lika medveten som på andra 
håll om vad som skedde i Europa med 
judarna, utan att det i USA rördes ett 
finger, trots den, jämfört med det militärt 
vanskötta Sverige, oändligt mycket stör
re handlingsfrihet som amerikanarna 
hade i kraft av sin storlek och styrka.71 

Redan detta borde ha verkat något åter
hållande inför den förödmjukande kal
lelsen till kongressen - om nu inte käns
lan för konungarikets suveränitet räckte, 
eller det uppenbart falska i de amerikan
ska predikningarna! 72 

Incidenten visar om något att insikten 
om den svenska neutraliteten varit otill
räcklig på den svenska sidan, alldeles 
oavsett Jörgen Weibulls artikel. Jag hop
pas att med detta långa inlägg i alla fall 
ha breddat perspektivet något. 
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Debatt 

Sydafrikansk ny strategi och Gripen 

Det är tyvärr ganska vanligt att interna
tionella händelser, som av någon anled
ning berör Sverige eller svenska intres
sen, i våra massmedia endast rapporteras 
med ett nationellt svenskt perspektiv 
som utgångspunkt. Med den modellen 
förlorar vi många gånger viktig bak
grundsinformation. Analyserna görs allt
för ofta enbart med svenska värderingar 
som grund och förståelsen för andra sta
ters eller folks synpunkter blir begrän
sad. Detta är mycket olyckligt och place
rar alltför ofta svenskarna i en position 
som snarare präglas av naivitet än av in
sikt. 

De senaste dagarnas husbombningar 
i Ryssland kan illustrera detta. Värderat 
enligt svenska normer skulle händelser
na medföra stor skräck ute bland befolk
ningen, men så är det faktiskt inte. För 
den av terror luttrade ryska befolkning
en tillför detta - att ett och annat hus ra
seras - inte särskilt mycket nytt. Sådant 
inträffar inte helt sällan alldeles naturligt 
på grund av sovjettidens, för svenska be
traktare, fullständigt ofattbara byggfusk. 
Den allmänt kända "skräcknivån" påver
kas alltså inte särskilt mycket. Det kan 
till och med vara så att några ganska 
"vanliga" händelser med avsikt uppför
storats av regeringsföreträdare för att 
motivera en straffexpedition mot Tjetje
nien. Västmedias rapportering spelar i så 
fall enbart den ryska regeringen i han
den. På motsvarande sätt saknar tyvärr 
nyheten, att SAAB lyckats sä lj a 9 st JAS 
Gripen till Sydafrika, information om de 
sydafrikanska motiven för anskaffning
en. Från vissa håll har till och med kritik 
framförts mot denna försäljning av 
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stridsflygplan till "ett fattigt afrikanskt 
land", vilket ganska tydligt visar att för
ståelsen för den sydafrikanska sidans av
sikter och motiv är mycket svag. 

Syftet med detta korta inlägg är där
för att kortfattat försöka beskriva den 
dramatiska förändring som inträffat i 
den sydafrikanska strategiska synen på 
omvärlden och hur detta i sin tur medfört 
ett nytt försvarskoncept 

Sydafrikas isolering under apartheid
tiden håller nu på att definitivt brytas och 
detta gäller även på det säkerhetspolitis
ka området. Rasistregimens militära 
strategi var praktiskt taget totalt inriktad 
på konflikter på marken mot de närmas
te grannarna i norr; de s k konfronta
tionsstaterna. Krigföringen mot dessa ge
nomfördes redan under "fredsförhållan
den" och med det tydliga målet, att 
grannstaterna aldrig skulle kunna ut
vecklas så att de kunde bli något hot mot 
den sydafrikanska regimen. För detta be
hövdes en krigsmakt som främst var in
riktad på lågintensiv krigföring i norr. 
Det sydafrikanska försvaret utformades 
med detta koncept som grund. En grund
läggande förutsättning för denna inrikt
ning var att situationen under Kalla kri
get gav utrymme för denna typ av mel
lanstatliga anomalier. 

Den nya regeringen under ANC led
ning lade redan 1997 fram en vitbok där 
det nya säkerhetspolitiska läget analyse
rades och där ett nytt försvarskoncept 
presenterades. Stora förändringar av 
krigsmakten föreslogs. En tydlig inrikt
ning görs nu mot en maritim strategi och 
Sydafrika har således ambitionen att 
bygga upp en helt ny typ av krigsmakt. 

Inriktningen är i första hand att, till
sammans med grannstaterna, bevara sta
biliteten i regionen. När detta skrivs (22 
sept.) pågår således förhandlingar med 
Swaziland och Zimbabwe om att ingå en 
regional stabilitetspakt av ett slags 
NATO-modell. Detta innebär således en 
totalt förändrad strategi och konfronta
tionen ersätts med samarbete. Inom den
na nya inriktning åtar sig Sydafrika ett 
särskilt ansvar för den maritima omgiv
ningen och man planerar således att byg
ga upp en flotta främst bestående av 
korvetter, ubåtar och helikoptrar. En 
tydlig inriktning mot en "blue-water-ka
pacitet" förestår, men av detta finns i 
dagsläget egentligen bara de två stora 
underhållsfartygen SAS Drakensberg 
och SAS Outeniqua. Resten måste nyan
skaffas. Detta gäller särskilt en serie om 
fyra korvetter och lika många ubåtar. I 
samma anskaffningsplan finns ett antal 
marinhelikoptrar samt 32 stridsflygplan. 
Det är väl inom den senare ramen som 
de 9 JAS-planen ska placeras. sydafri
kanerna kallar den nya krigsmaktsmo
dellen för "kärnstyrkemodellen" - core 
defence forces och ett nära samarbete 
med grannstaternas försvarsmakter in
går i konceptet. Sydafrika tar därmed, 
som regionens rikaste land, ansvaret för 

en regional stabilitet och det är väl egent
ligen detta som är nyheten. Flygplansan
skaffningen är ju bara ett led i den inled
da ominriktningen. 

För det sydafrikanska försvaret inne
bär förändringen en radikal förändring 
från konfrontation till ett gemensamt 
multilateralt säkerhetssamarbete, vilket 
på ett tydligt sätt också återspeglar den 
sydafrikanska regeringens inriktning el
ler för att citera president Thabo Mbeki i 
fri översättning: 

"Man har hävdat att en klart definie
rad försvarsfunktion inte är möjlig utan 
en genomtänkt utrikespolitik. Faktum är 
att en sådan politik faktiskt existerar och 
den är säkerligen tillräckligt tydlig för att 
ge ledning åt vår nationella säkerhetspo
litik och vårt försvars inriktning" 

Bra sagt, tycker jag, och med denna 
korta presentation hoppas jag, att förstå
elsen för hur Sydafrika ser på sin säker
hetspolitik har ökat något. Samtidigt ger 
den förhoppningsvis också några tankar 
om den svenska försvarets framtida in
riktning, för på sitt sätt har även Sverige -
fast på ett annat sätt än Sydafrika - varit 
isolerat de senaste fyrtio åren. Vi har all
deles tydligt en del strategi att lära av 
sydafrikanerna och det är kanske det all
ra bästa utbytet vi kan få av JAS-affären. 

Magnus Haglund 
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Bokrecension 

The Rules of the Game - J utiand and British Naval 
Command 
Nej! - Inte Skagerack en gång till. Det 
måste ha skrivits hyllmetrar med skild
ringar och analyser under de åttio år som 
gått. Jag trodde jag kunde Skageracksla
get. Redan som elvaåring läste jag Ma
rinlitteraturföreningens häften, bl a en 
ingående beskrivning av denna drabb
ning. Jag blev sedermera lärare i sjökrigs
historia och hade anledning att fördjupa 
mina kunskaper. Flera väsentliga orsaker 
till utgången av detta väldiga sjöslag har 
emellertid klarnat först sedan jag nu läst 
Gordons bok. 

Nya perspektiv öppnar sig, dels ge
nom ögonvittnens skildringar, dels ge
nom beskrivning av de olika "kulturer
na" vid Jellicoes slagskeppsstyrka uppe i 
Scapa Flow och vid Beattys slagkrys
sarförband i Rosyth (rutiner, sociala kon
takter, personligheter, mm). Bland ögon
vittnena märks bl a en viss Sub-lieute
nant Coslan , vid Malayas sekundärartil
leri, troligen samme man som den kom
mendör och jagarförbandschef, som 1940 
beslagtog "Italien-jagarna" vid Färöarna. 

Egentligen är inte detta i första hand 
en berättelse om striden. Det är snarare 
en granskning av den brittiska sjöofficers
kåren och dess splittrade uppfattning om 
taktisk ledning - doktrinär eller central
styrd. De skilda meningarna byggde i stort 
på vilken tilltro man hade till signaltjäns
ten och dess funktion under strid. Analy
sen omfattar en period från 1800-talets 
sista decennier fram till och med första 
världskriget, med korta utblickar såväl 
framåt som bakåt i tiden. Slaget utgör ett 
belysande exempel på konsekvenserna av 
dessa åsiktsbrytningar. 
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Läsaren förutsätts ha kännedom om 
den katastrof, som drabbade medelhavs
flottan år 1893. Längre fram ges en utför
lig skildring. Vid denna händelse omkom 
amiralen George Tryon , vars ideer var 
banbrytande, men långt ifrån allmänt ac
cepterade. 

Den vapentekniska såväl som den 
skeppstekniska utvecklingen kring sekel
skiftet tvingade fram nya tänkesätt i en 
miljö där britterna känt sig som enväldi
ga herrar till havs under hundra år. De 
konservativa krafterna var- som vanligt
sega. Den victorianska erans ideal och 
dess effekt på officerskåren får skarpa 
hugg. En starkt växande byråkrati häm
made handlingsförmågan. 

Många högre officerare och några po
litiker och inte minst kungligheter skär
skådas, stundom onödigt närgånget. l fo
kus är naturligtvis John Jellicoe och Da
vid Beatty, men här har också Hugh 
Evan-l110mas en plats. Han ledde den 
snabba slagskeppseskadern, som lydde 
under Beatty i slagets början och kom 
härigenom - ofrivilligt - att skarpt belysa 
motsättningarna mellan de förstnämnda. 
Ett helt kapitel- närmast en biografi med 
en hel del skvaller - ägnas denne duglige 
officer. 

Andrew Gordon, "Doctor of Philo
sophy", började studera slaget i början av 
1980-talet. Han har tidigare utgivit "Bri
tish Seapower and Procurement Bet
ween the Wars". En passage i här pre
senterad bok antyder tjänst ombord i 
minsvepare ur reserven under NATO
manöver i slutet av 1980-talet. 

Förordet är skrivet av amiralen Sir 

John "Sandy" Woodward, bekant för oss 
genom kriget om Falklandsöarna. 

Trots sin stora volym är boken lätt
läst: en medryckande framställning, som 
då och då ger plats åt humoristiska eller 
ironiska kommentarer. En livlig och fly
tande prosa med färg. Litet ovanliga ord 
och ibland svårtolkade förkortningar 
verkar som smältsprintar. Förkunskaper 
i sjökrigshistoria , speciellt brittisk , är av 
värde, då anspelningar ofta förekommer. 

Kapitlet "Perspective" innehåller en 
diskussion om värdet av lärdomar ur det 
förflutna när tekniken snabbt utvecklas 
och ger nya förutsättningar. Jämförelser 
görs med situationer i modern tid - t o m 

Bosnien -95. Telekommunikatio nerna 
möjliggör i våra dagar central ledning 
från land , men hur stor frihet skall chef 
på krigsskådeplats ges? En doktrin får 
stor betydelse. Detta kapitel är särskilt 
givande med synpunkter, som även torde 
vara tillämpliga i vår marin: "The key to 
efficiency lies in the correct balance be
tween organization and method." 

Per Insulander 

The Rules of the Game - Jutland and 
British Naval Command 
Författare:Andrew Gordon, London 
1996 
708 sidor inkl bilagor, notapparat m. m. 
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