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Abrahamsons Trycke ri Al3. KClrlskrona 1998 

Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/98 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 24 septem

ber 1998 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets lokale r i Stockholm i närva ro av 33 le

damöte r. 

§2. Anmäldes att sedan föregående sammanträde ledamoten Lars Liedholm och 

korresponderande ledamoten Jörgen Weibull av li dit. 

§3. Beslöts att högsta antal ledamöter, som skall in väljas under 1998 är 
- två hedersledamöter 
-åtta ordinarie ledamöter 
-fem korresponderande ledamöter 

§7 Beslöts att korresponderande ledamoten Marie Jacobsson skall tillde las Kungl. 

Örlogsmannasä ll skapets silvermedalj och penningbelöning för 1998 med föl
jande motivering: 

" Korresponderande ledamoten Marie Jacobsson har genom si tt engagemang 

och kunnande inom folk- och havsrätten under lång tid på ett framsynt och över
tygande sätt främjat Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamh etsområde". 
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§8 Beslöts, på förslag från vid sammanträdet närvarande ledamot, att ledamoten 

Allan Kull skall tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets silvermedalj 1998 

med följande motivering: 

''Ledamoten Allan Kull har genom att följa upp främmande örlogsfartygs ut

veckling uneler en lång krigs- och krispräglad tid gjort en framstående insats 

inom Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhetsområde." 

§9 Avhöllledamoten Bengt Andersson inträdesanförande unel er rubrik en "Mari

nen om 25 å r - leele r vägen till målet? " 

§lO Avhöll korresponderande ledamoten Olof Söclerqvist inträdesanförande med 

rubriken "Erfarenheter från prövning av förband (OPAS)." 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Marinen. 

John-Erik Jansson 

Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn. 0455 - 102 98 

Minnesteckningar 

Jacques Lagercrantz 

Ledamoten Jacques Lagercrantz avled elen 27 december 1997. Han föddes i Valde

marsvik den 4 augusti 1908. Hans föräldrar var elistriktsveterinären G M I Lagercrantz 

och hans hustru Tyra, född Fri berg. 
Lagercrantz antogs vid Sjökrigsskolan 1929 och konstituerades till fänrik 1932. 

Han utnämndes tilllöjtnant 1936, kapten 1941 ock kk2 1952. Lagercrantz utbildades 

till flygspanare och tjänstgjorde som sådan dels vid F 2 J 935-37 och 1939-40 samt om

bord på Gotland 1938-39. Han var vidare lärare i sjökrigföring vid F 2 1942 och 44 

samt vid FKHS 1944- 46. Lagercrantz utbildades också i mintjänst 1938 och gick ige

nom KSHS allmänna och stabskurser 1940-42. Hans sjötjänstgöring omfattade Gus

tav V, Klas Horn och Fylgia samt chefskap på vedettbåtar och stora minsvepare. Vida

re var han chef för Skolavclelningen och för Göteborgsavdelningen. 

Lagercrantz kom att tjänstgöra ett stort antal år i Marinstaben. Det började åren 

42-47 vid Operationsavdelningens sjöfartscletalj. Uneler denna tid var han deltidslära

re vid KSS samt marinassistent vid Kommerskollegium. Han deltog i elen senare be

fattningen som sakkunnig i utredningen 1944 över sjösamfärdseln med utlandet, samt 

som ledamot i kommitten för utredning om omhändertagandet av baltiska flyktingar. 

Nästa omgång vid staben kom 1950, efter tre år som lärare i sjökrigskonst vid KSS, och 

då vid Personalavdelningen samt som assistent hos ITM och avslutades 1957. Utöver 

dessa tjänster var han 1952-55 flottiljchef vid Sjövärnskåren. Efter två år vid MKO 

stab följde den sista omgången vid Marinstaben 1959 fram till pensioneringen 1963. 

Lagercrantz invaldes i KÖMS 1954. Han tillclelacles 1945 Vasamedaljen i guld i 8:e 

storleken samt 1955 SVF 2 förtjänsttecken i guld och SVK silvermedalj. 

Lagercrantz var omtyckt i kamratkretsen och karaktäriserades som humoristisk , 

godhjärtad och positiv med ett brinnande intresse för flottan om än något blyg. Han 

efterlämnar makan Greta, född Piltz, samt döttrarna Louise, Agneta , Elisabeth och 

Eva med familjer. 
Av ledamoten Jan B ring 

Ulf H Johansson 

Ulf H Johansson , f.d. verkställande direktör för Ericsson Radar Electronics, numera 

Ericsson Microwave Systems, avled i slutet av december 1997. Han föddes 1931. När

mast sörjande är makan Anita, sonen Klas och dotte rn Agneta. 

Ulf H Johansson invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet år 1984. 

Efter civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola fick han 1959 anställ

ning vid Briessons radaravdelning i Mölndal. Han kom att stanna inom Ericssonkon

cernen uneler hela sitt yrkesverksamma liv. Under trettiofem år gick hans karriär från 

konstruktör inom mikrovågsområdet till försäljningschef med ansvar för försäljning, 

produktförnyelse, installation samt service av system och apparater inom huvudsakli

gen det militära marknadsområdet till posten som verkställande direktör för Ericsson 
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Radar Electronics 1988. Han lämnade denna post för att avsluta sin verksamhet inom 
Ericssonkoncernen som VD för Ericsson Telecom Pte i Singapore 1991- 1994. 

Tiden 1959-90, då han verkade i Mölndal, var en tid med fascinerande utveckling 
inom elektroniken och då inte minst av dess militära tillämpningar. Nya användnings
områden, ökad effektivitet, miniatyrisering, analogiteknik till digitalteknik. Som "se
gel till ånga" ! Ulf H Johansson stod mitt i denna värld som ställde beslutsfattaren -le
daren - inför många svåra och avgörande ställningstaganden . Med sin sakliga och lug
na natur och med stort personligt engagemang angrep han problemen . Han hade ett 
mycket gott namn inom den militära materielanskaffningsorganisationen. 

En omfattande export av materiel grundad på konstruktioner för svenska försva
ret kom till stånd. För Marinens del kan som exempel nämnas lasrar med hög frekvens 
och den kostnadseffektiva utvecklingen av armens radar "Giraffe" till sin marina ver
sion "Sea-Giraffe". 

En svår sjukdom förmörkade hans tillvaro de sista åren av hans liv. Hans engage
mang i olika frågor, hans glada och pojkaktiga läggning och hans optimism lyste dock 
igenom in i det sista. 

Av ledamoten Sten Börje Nilsson 

Yngve Rollof 

Ledamoten Yngve Rollof avled den 14 februari 1998. Han var född i Västra Frölunda 
den l september 1914 och blev fänrik i flottan 1937. Han blev kapten 1945, kommen
dörkapten av 2. gr 1954 och kommendörkapten av 1. gr 1959. Han hade sjökommende
ringar på pansarskepp, kryssaren Gotland och jagare under krigsåren. 1953 var han 
chef på fregatten Ehrenskiöld och vintern 1961- 62 långresechef på minfartyget Älv
snabben. 

Hans landtjänstgöringar var främst i marinförvaltningen , där han under lång tid 
var en kraftfull representant för kontrollverksamheten. Först var han marinens kon
trollofficer i Bofors 1949- 51 och därefter chef för vapenavdelningens kontrollkontor 
1951-56 och 1962- 63. Det var viktiga befattningar under 1950-talet, då en kraftig ut
byggnad av marinens vapensystem ägde rum. Åren 1956- 62 var han chef för artilleri
sektionen vid Örlogsvarvet i Karlskrona. 

Yngve Rollof var mångsidigt begåvad och hans intressen spände över många om
råden. Han var inte nöjd med att endast gå igenom den sedvanliga utbildningen vid 
KTH för att bli kontrollofficer i Bofors. Han genomförde fullständig civilingenjörsut
bildning på bergslinjen och blev bergsingenjör. Delar av utbildningen genomförde han 
vid sidan av ordinarie tjänst. Yngve Rollof var också lärare vid Kungl. sjökrigshögsko
lan i artilleri (allmänna kursen) , i materiallära och konstruktionslära (artillerikursen). 
Han var en engagerad och engagerande lärare som alltid exemplifierade sin undervis
ning med egna erfarenheter. Vid första förelä sningen i ett ämne meddelade han, att 
det som stod i kompendier och läroböcker fick eleverna läsa själva. Hans avsikt var att 
genom exempel och allsidig belysning av ämnet öka elevernas kunskap och förståelse 
för ämnet i fråga . H ans beläsenhet var stor och han skrev också själv artiklar i olika 
tidskrifter. Ofta berättade han hur han gick till väga för att skaffa tillräckligt unelerlag 
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för någon artikel. Så här gick det till. Genom noggrann läsning av olika tidningar och 
tidskrifter fick han uppslag och delinformation , vilken han samlade i urklipp och an
teckningar. När högen av dessa blev tillräckligt tjock blev den till en artikel. Han på
stod att han kunde hålla sin folkvagn med sitt artikelskrivan de. Han hade ibland också 
säregna ekonomiska jämförelser för att få eleverna att lättare förstå vilka storheter 
det rörde sig om. Folkvagnen var på den tiden populär och den visste alla vad den un
gefär kostade. En hydra u! växel till en 40/48 kostade kanske två folkvagnar och en hel 
pjäs många fler. 

Under sin tid som chef för artillerisektionen i Karlskrona började Yngve Rollof 
sina forskningar om Sveriges inre vattenvägar. Hans forskningar presenterades först i 
Tidskrift i Sjöväsendet, vars redaktör han var på den tiden. Alla läsare av tidskriften 
uppskattade inte dessa artiklar efter förtjänst. Men under 1970-talet, då båtfolket bör
jade intressera sig av även inlandsfarvattnen, blev efterfrågan på vissa nummer av Tid
skrift i Sjöväsendet mycket stor och restupplagorna tog snabbt slut. Yngve Rollof be
handlade även fiera andra ämnesområden i tidskriften. Bl a skrev han om Fredrik 
Henrik af Chapman och hans verk , ett ämne som kan ha legat nära till hands både med 
hänsyn till hans dåvarande arbetsmiljö och till de källor som fanns i Kungl. Örlogs
mannasällskapets bibliotek. 

Som tidigare sagts var Yngve Rollof rikt begåvad och med många intresseområ
den. Som för de flesta människor låg inte alla egenskaper utlagda i en jämn nivå , utan 
det fanns en och annan vågdal. Kanske medveten om detta tyckte Yngve i början på 
1960-talet, att han gjort sitt i marinen, som han då lämnade för att bli industriledare i 
Åhus. Där verkade han till sin pensionering. Hans aktiva liv tog naturligtvis inte slut 
för den skull. Han skrev en bok om "Sveriges inre vattenvägar" i två band, ett arbete 
som var en omarbetning och komplettering av hans artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet 
Han tog också upp ett ämne från KTH-tiden, nämligen mineralogi. På Österlens strän
der letade han efter intressanta och ovanliga stenarter, en verksamhet som han också 
dokumenterade. 

Man kan säga att Yngve Rollof under sitt liv genomgick tre karriärer: som sjöoffi
cer, som industriman och som forskare och författare. Den sista avslutades då Yngve 
Rollof 1994 promoverades till filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet. 

Av ledamoten Bo Granath 

Stig Björn 

Korresponderande ledamoten Stig Björn, född den 18 juni 1923, avled den 24 februari 
1998. 

Stig Björn satt i ledningen för Neptunbolaget från 1956 och var VD från 1967. Un
der hans tid skedde en stor förändring inom sjöfarten , inte minst genom navigatoriska 
hjälpmedel som ökade säkerheten till sjöss. Utvinningen av olja och gas från havsbot
ten växte snabbt till en jätteindustri. Det hundraåriga bärgningsbolaget med många 
berömda bärgningsföretag i olika delar av Europa led brist på arbetsuppgifter i sitt 
gamla gebit när haverier och grundstätningar minskade i antal. 

Stig Björn förändrade Neptunbolagets verksamhet mot stora bogseringsföretag 
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inom offshorebranschen i samarbete med England , han skaffade mobila 400-tonskra
nar i samarbete med Tyskland och introducerade en i Europa ny typ av obemannade 
läktare för massaved på 10.000 tons d.w. 

Det var under Stig Björns tid som Neptunbolaget gjorde sin sista stora och även 
mest berömda bärgning - den av regalskeppet Vasa. 

Av ledamoten Bo Cassel 

Tord Högelin 

Tord Högelin avled den 1Omars 1998. Han växte upp och tog studenten i Saltsjöbaden. 
Under krigsåret 1942 antogs han som sjöofficersaspirant och började sin sjömilitära 
bana på Gräsvik, Janamas och Fylgia. Krigsslutet kom strax före officersexamen 1945. 
Han valde att bli sjöartillerist och senare kom högskoleutbildning med högre stabs
kurs vid Sjökrigshögskolan . Hans tjänstgöring kom att förläggas till huvudsakligen 
kryssare och jagare. Efter befordran till kommendörkapten var han bl a fartygschef på 
Halland och också sjögående förbandschef. Tilllands innehade han befattningar bl a i 
Karlskrona , vid Marinstaben , Försvarets materielverk och som kontaktofficer vid För
svarets forskninganstalL 

l alla sina befattningar arbetade han med stor självständighet, noggrannhet och 
uppslagsrikedom. Som förbandschef visade han prov på okonventionell taktisk förmå
ga, som bl a vid en stor övning kom att helt rubba den händelseutveckling som den 
konservativa övningsledningen tänkt sig. 

Tord Högelin förenade hög intelligens med höga , ibland "otidsenliga" ideal, som 
ställde stora krav på omgivningen. Hans språk var speciellt , ibland späckat av kärva, 
ofta träffande men inte direkt elaka omdömen om olika företeelser i omvärlden. Han 
var kunnig och kreativ såväl i stabstjänst och taktik som teknik. Bäst trivdes han nog 
på sjön, där han gav intrycket av en kärv sjöbuss. 

I sin hemortskommun var han aktiv som politiker inom moderaterna. 
Torels senaste år kom att fördystras av en tilltagande sjukdom, som bl a medförde 

stora lässvårigheter. Han deltog med ett trots sjukdomen klart intellekt i sin gamla 
kurs aktiviteter och var långt in i det sista självskriven på de månatliga kurs luncherna. 
Vi saknar honom som en god sjöofficer och en klok, hederlig och ovanligt vänsäll kam
rat. 

Tord sörjs närmast av sin hustru och livskamrat, Sand ra, samt fem barn med familjer. 

Av korresponderande ledamoten Walter Wiek/und 

Lars Troeli 

Lars Troeli avled i Arvika den 20/4 1998, 81 år gammal. Han föddes i Stockholm. Hans 
närmaste är barnen Staffan, Helen e, Margaretha och Cecilia med familjer. 

Lars Troell tog studenten 1934 och började därefter studera medicin. Han blev med 
kand 1937, med lic 1941 och disputerade i kirurgi 1947 vid Karolinska Institutet. Tro
eJJs civila, kirurgiska verksamhet skedde huvudsakligen vid Karolinska Sjukhuset, d~r 
han tjänstgjorde åren 1941 till1956, bl a en lång period på brännskadeavdelningen. Ar 
1951 blev han också docent vid Karolinska Institutet. Han var alltså en välutbildad ki-
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rurg vid Sveriges förnämsta medicinska universitet , när han 1956 utnämndes till ma
rinöverläkare. 

Krigsåren 1939- 45 hade han liksom de flesta svenska manliga läkare varit inkallad , 
i hans fall till olika tjänstgöringar inom marinen och huvudsakligen på flottans fartyg. 
Inom försvaret utnämndes han tillmarinläkare av 2 gr 1944, av l gr 1946 och 1953 till 
l.e marinläkare innan han 1956 accepterade att bli chef för marinens hela sjukvård. 
Lars Troeli var för flera av oss yngre som senare i efterkrigsåren anslöt oss tillmarinlä
karkåren något av en hjälte och förgrundsfigur på grund av sina beredskapserfarenbe
teL 

Lars Troelis betydelse för efterkrigstidens försvarssjukvård var mycket stor. När 
han blev marinöverläkare engagerade han sig i en verksamhet som tilJ stora delar 
hade förlorat intresset för den moderna tidens kunskapsbärare. Försvaret hade under 
krigsåren bemannats av duktiga läkare, men när kriget tog slut lämnade de flesta sina 
befattningar för civila arbeten. Utvecklingen hade, trots Koreakriget , avstannat och 
lockade inte som karriär yngre läkare med forskningsintresse till försvaret. I detta läge 
kom Lars Troeli in som en ytterst dynamisk , välutbildad kirurg. Som en stormvind 
lyckades han skapa resurser för och starta en forskning inom många områden som t ex 
dykfysiologi, chock- och brännskadebehandling, allt väsentliga delar i en effektiv ma
rin krigssjukvård. 

Han reste mycket, mest i västvärlden, och hämtade hem krigserfarenheter och mo
derna krigssjukvårdsmetoder som snabbt började sätta spår i svenska marinen. Ge
nom detta framstod snart marinen som den avancerade krigssjukvårdens utvecklings
plats. Lars Troell skapade en goodwill bland marinofficerarna, som ytterligare gjorde 
tjänstgöringen i marinen tilltalande. Under sin tid sommarinöverläkare lyckades Tro
eli göra marinens sjukvård ledande, inte bara nationellt utan så småningom även inter
nationellt. 

Ett exempel är när han på 60-talet, efter amerikansk förebild , introducerade regel
mässig krigskirurgisk utbildning på levande, sövda försöksdjur (i Sverige på grisar). 
Denna utbildning, som i början långt ifrån var okontroversiell och mycket svår att få 
acceptans för, gör även idag Sverige till något av ett föregångsland och har resulterat i 
ett tiotal avhandlingar. Viktigare än avhandlingar är kanske ändå den realism som 
sjukvårdsövningar fått och som gör att svenska militärkirurger vet vad krigssjukvård 
innebär och att vår utrustning i realiteten fungerar. 

Vi är många som med förtjusning och respekt minns tjänstgöringar i marinen un
der Lars Troelis ledarskap. Det var stimulerande, roliga perioder med snabba beslut, 
framtidstro och en klar policy att göra försvarssjukvården och särskilt marinens sjuk
vård till föredöme även för den civila sjukvården och forskningen. 

Av ledamöterna Bo Rybeck, Bengt Dahlgren och Peter Her/itz 

Arne Gärdin 

Arne Gärdin avled den 8 maj 1998. Han var född den22mars 1923 i Mörsil i Jämtland. 
Hans närmaste är hustrun Marie-Louise och sonen Johan, civilingenjör, med hustrun 
Kristina och barnen. 
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Efter studentexamen i Östersund 1942 antogs Arne Gärdin som mariningenjörsas
pirant i mariningenjörskåren och utexaminerades 1947 som civilingenjör på skepps
byggnadslinjen vid KTH i Stockholm. Han utnämndes samtidigt till mariningenjör och 
blev sedan marinen trogen under hela sin yrkesverksamma karriär. 

Åren 1947-55 tjänstgjorde Arne Gärdin växelvis på olika befattningar i Kungl. 
Marinförvaltningen och ombord på flottans fartyg bl a som fartygsingenjör på jagarna 
Småland och Halland. År 1955 utsågs han till biträdande konstruktionskontrollant för 
jagare av Östergötlandklass och nybyggnadskontrollant för jagarna Södermanland 
och Hälsingland. 

År 1959 blev han sektionschef vid Marinförvaltningens maskinbyrå för att därefter 
tillträda som chef för maskinsektionen vid Stockholms Örlogsvarv 1961-65. Efter ett 
år som stabsingenjör vid Kustflottan återvände han till skeppsbyggnadsavdelningen 
vid Kungl. Marinförvaltningen som chef för projektsektionen och utnämndes 1968 till 
kommendör och chef för fartygsbyrån vid det då nyorganiserade Försvarets materiel
verk, där han verkade fram till sin pensionering 1986. 

Efter pensioneringen anlitades ArneGärdinunder flera år av marinen för uppdrag 
som leveranskontrollant för minröjningsfartyg och moderniserade patrullbåtar. Han 
var också fram till sin död aktivt engagerad i nedtecknandet av mariningenjörskårens 
historia inför ett 200-års-jubileum i höst. Han var medlem och flitig föredragshållare i 
Royal Institution of Naval Architects och sedan 1968 ledamot av Kungl. Örlogsman
nasällskapet Arne Gärd in blev med sin breda erfarenhet, kompetens och sitt engage
mang i örlogsfartygskonstruktion en av förgrundsgestalterna i omdaningen av mari
nens fartygsbestånd mot lätta effektiva enheter som robotbåtar, kustkorvetter och 
minröj ni ngsfartyg. 

Han drev och ledde under många år försök och utveckling av kompositer som 
skrovmaterial för stridsfartyg, vilket bl a resulterat i minröjningsfartyg av Landsorts
klass byggda i sandwichplast och att marinens nya ytstridsfartyg nu byggs i avancerat 
kompositmaterial, vilket även rönt stor internationell uppmärksamhet och stort er
kännande. Med sitt djupa skeppstekniska kunnande, sin entusiasm och alltid glimten i 
ögat var Arne Gärdin en mentor och läromästare som generöst delade med sig av kun
skap och erfarenhet. 

Av ledamoten Robert Nordqvist 

Lars V Liedholm 

Kommendören av 1. graden Lars Vilhelm Liedholm, Västervik, avled den 8 september 
1998. Två dagar senare avled hans hustru Ingrid. Makarna efterlämnar döttrarna Ker
stin och Lena samt barnbarn. 

Lars Liedholm föddes den 28 maj 1927 i Västervik. Han tog studenten 1946 i sin 
hemstad och genomgick därefter utbildning till marinintendent vid Kungliga Sjökrigs
skolan. Han blev fänrik i marinintendenturkåren 1949, major i Försvarets intendentur
kår 1965 och överste av 1. graden i Försvarets intendentkår 1981. Vid pensioneringen 
1987 var hans militära grad kommendör av 1. graden. 

Lars Liedholm - allas vår Laban - tillhörde den generation av marinintendenter 

248 

som fick uppleva en omvälvande omdaning av förvaltnings- och underhållstjänsten 
inom hela försvaret- förändringar som i hög grad påverkade marinens intendenturor
ganisation och dess sätt att arbeta. Dessa förändringar medförde för marinintenden
terna nya och bredare uppgifter inom hela försvaret. Det är ingen överdrift att säga att 
marinintendenterna genom sin utbildning och tjänstgöring inom marinen hade myck
et goda förutsättningar att ta på sig dessa nya uppgifter och medverka till utvecklingen 
av förvaltningstjänsten inom hela det militära försvaret . Detta ger inte minst Lars 
Liedholms aktiva gärning belägg för. Det som främst bidrog till hans framgångar var 
dock hans personliga egenskaper som chef och hans stora och sakliga engagemang i de 
uppgifter han hade att genomföra. Han var en uppskattad och god ledare, visionär och 
nyskapare. Han framhävde aldrig sig själv men såg till att andra fick chansen att visa 
sig, eller som en av hans forna medarbetare säger: "Han blev det han blev utan att 
armbåga sig fram". l vänkretsen uppskattades han som en mycket humoristisk och 
gladlynt person med stor förmåga att trollbinda sina åhörare som historieberättare. 

Som ung officer tjänstgjorde Lars Liedholm i lägre befattningar inom marinen i 
Stockholm, Karlskrona och Göteborg samt till sjöss. Senare kom han att tjänstgöra vid 
försvarsstabens kvartennästaravdelning och marinstaben samt under åren 1975-77 
som milointendent vid Östra milostaben. l den senare befattningen var han en av de 
första från marinen. 

Från 1977 och fram till sin pensionering kom han att tjänstgöra på materielverkets 
förrådsavdelning i Karlstad, först som chef för avdelningens driftbyrå och därefter
från 1981 -som avdelningschef. Tiden på förrådsavdelningen var hektisk och omväl
vande. Avdelningen hade till uppgift att slutföra de under 1960-talet påbörjade effekti
viseringarna av förråds- och underhållstjänsten inom hela det militära försvaret. Detta 
skedde samtidigt som stora besparingar skulle göras i materielverkets linjeorganisa
tion. Arbetet stördes ideligen av interna organisationsförändringar och personalin
dragningar. 

strukturförändringarna inom förrådsområdet nödvändiggjorde en kraftsamling 
för att klara ut driftfrågorna, först på högre regional och därefter på lägre regional och 
lokal nivå. Utvecklingsarbetet bedrevs i olika projekt under ledning av driftbyrån. På 
1980-talet tog denna byrå initiativ till "förrådsanalyser" vid förbanden för att hjälpa 
dessa på traven med rationaliseringsarbetet. Förrådsanalyserna blev senare incita
ment till "förbandsanalyser" , vilka bedrevs under ledning av vederbörande försvars
grenschef och "verksamhetsanalyser", som genomfördes av milomaterielför
valtningarna. Mot slutet av denna omfattande rationaliseringsperiod drev förrådsav
delningen under Liedholms ledning ett nytt stort projekt- Förråd 90- som under mit
ten av 1980-talet och framåt ytterligare rationaliserade förrådsverksamheten inom 
försvaret. Parallellt med den genomgripande omdaningen av den egentliga förråds
driften kom utvecklingen av redovisningssystemen. Ur en snårskog av redovisnings
system gällde det att skapa ett enhetligt och rationellt system, som täckte både freds
förvaltningens och krigsverksamhetens hårda och mångfacetterade krav. Det termi
nalorienterade redovisningssystemet TOR såg dagens ljus. - Under arbete med för
ändringarna av förrådsverksamheten framställdes från användarna många krav som i 
vissa fall var helt motstridiga. Att prioritera dessa var en svår konst. Förrådsavdelning-
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en var klämd från många håll och var stundtals nödgad att ta mer hänsyn ti ll "husfri
den,. än sakskälen. 

Dc projekt som här beskrivits var ekonomisk t sett utan tidigare motstyck e. De to
ta la bespa ringarna kunde uttryckas i milj ardbe lopp och investeringa rn a i nya byggna
der, utrustninga r, redovisnings- och distributionssystem var av motsva rande storleks
ordning. Lars Liedholm bidrog i hög grad unde r sina år på mate ri elverket i ledande 
central ställning till att målsättningarna för förrådsverksamhetens nydaning kunde 
uppn ås. Han fick under sin aktiva tid inom försvaret uppleva en utveck ling från det 
gamla manue lla uppbördssystemet till ett modernt databaserat mate rielllante
ringssystem med för försvaret gemensamma integrerade förråd och motsvarande ope
rativt försörjningssystem. Många har förtjänsten härav men Lars Liedholms insatser 
och goda leda rförmåga präglar i mångt och mycket dagens mod e rn a försörjningssys
tem. 

Lars Liedholm var hela livet igenom en stor marin vän, en vänskap som grundlades 
då han redan som skolyngling engagerade sig i Sjövärnskåren, där han genomgick full
stä ndig aspirantutbildning vid hemortens sjövärnsflottilj. Han var en entusiastisk seg
lare och ägnade sig efter pensioneringen med intresse åt "Flottans män " och de lokala 
sjövärnsfrågorna. Vi kommer att minnas Lars Liedholm som en inspirerande, entusias
tisk och fin medarbetare och trogen vän. 

Av ledamoten Rolf'Ohman 

Jörgen Weibull 

Professorn emeritus och historikern Jörgen Weibull avled den 15 september 1998. 
Närmast anhöriga är hustrun Gunilla samt döttrarna Jenny, Åsa, Carin och Anna med 
familjer. 

Jörgen Weibull föddes i Lund 1925 och flyttade till Göteborg 1927, då hans far Curt 
Weibull tillträdde historieprofessuren vid Göteborgs Högskola. Efter studentexamen i 
Göteborg återvände han till Lund för akademiska studier. Med doktorsavhandlingen 
"Carl Johan och Norge 1810-14" gav han e n ny bild av Carl Johan och dennes norska 
politik. l en senare bok behandlade han union ens upplösning. Han påvisade bl a den 
stora be tydelse som det norska konsulatsväsendet, grundat på världsomspännande 
sjöfart, hade för Norges väg mot självständighet. 

1967 kallades Jörgen Weibull till en professur i modern historia vid Århus universi
tet och under några år var han även professor och rektor i Ål borg, men 1977, efter tio 
år som dansk medborgare, sökte han sig tillbaka till Sverige och en professur i Göte
borg. Där var han snart den drivande kraften i ett stort upplagt forskningsprojekt om 
varvskrisen . Modern politisk historia var hans huvudsakliga arbetsfält , men hans in
tresse va r brett och Jörgen Weibull tog t ex initiativ till undersöknin ga rn a av den för
lista Ostindiefararen och höll igång detta projekt efter pensioneringen. 

Jörgen Weibull medverkade i 19 å r i TV-programmet Fråga Lund och han blev ock
så en välkänd röst i radio. Därigenom framstå r han som folkbildare och framgångsrik 
popularisator av historievetenskapen. Han var även politiskt engagerad. På 1970-talet 
var han verksam i folkpartiets topp och under fem år på 1980-talet satt han i folkpar-
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tiets styrelse. Hans engagemang omfattade även kulturvå rd och under sina sista fem år 
ägnade sig Jörgen Weibull med stor energi åt ett kulturhistoriskt projekt - att bevara 
bebyggelsen i Göteborgs stenstad . 1997 bildades Stiftelsen Rädd a stenstaden med Jör
gen Weibull som självklar ordförande. Stiftelsen är nu väletablerad och kan bygga vi

dare på hans visioner. 
f Kungl. Örlogsmannasä llskape t blev Jörgen Weibull inva ld 1993 som korrespon

derande ledamot. Trots sviktande hälsa engagerade han sig - som alltid i vad han före
tog sig - i Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet. Med sitt historiska perspektiv 
insåg han betydelsen av att försvarsmakten även i fredstid fann s representerad i Väst
sve ri ge. Jörgen Weibulls sista anförande i Kungl. Örlogsmann asä llskapet hölls vid ett 
sammanträde i Göteborg i januari i år. Det bar titeln "Neutraliteten - då, nu och fram
gent" och avslöjade elegant och sakkunnigt myten om elen långa , traditionella neutra
litetsprincipen. Han avslutade föredraget med en personlig reflektion, typisk för ho
nom , huruvida inte " tiden är inne för Sverige att återgå från ne utralitet till solidaritet 
som ledstjärnan för Sveriges utrikespolitik" . Striclbar och orädd och med pojkaktig 
charm förmedlade han historisk kunskap och kloka tankar. 

Av ledamoren Bertil Daggfe/di 

Per Hall 

F el kommendören i marinintendenturkåren Per Hall avled den 13 oktober 1998. Han 
föddes den 18 februari 1906 i Göteborg som son till dåvarande distriktskassören vid SJ 
Fridolf Hall och hans hustru Anna Maria född Andersson. Han efterlämnar döttrarna 
Anna och lngela med familjer. 

Marinintendenturkåren bildades 1903 som en civilmilitär kår. Inl edningsvis bestod 
kåren huvudsakligen av tjänstemän från den gamla civilstaten. Därefte r skedde rekry
tering via marinintendenturskola n. Efter vissa uppenbara olägenheter med den råelan
de ord ningen överfördes utbildningen av marinintendenter till en särskild linje vid 
Sjökrigsskolan fr o m 1926. Bland kadetterna i denna första årskurs fanns Per Hall och 

Karl Gustaf Segrell. 
Efter genomgången utbildning vid KSS utnämndes Per Hall 1929 till marinunder

intendent och kommenderades till sina första tjänstgöringar vid stationskontoret och 
örlogsvarvet i Stockholm. Sedan följde ett antal sjökommenderingar på kryssare och 
pansarskepp omväxlande med landtjänstgöringar bl a som kade ttintendent vid KSS. 
När Marin intendenturkåren blev mil itär kår 1 juli 1937 förklarades han vara löjtnant 
vid kå ren. Efter ett kortare gästspel som fästningsintendent i Hemsö fästning verkade 
han i Karlskrona vid marindistrikte ts intendenturförvaltning och som regementsin
tendent vid KA 2. Utnämningen till kapten skedde l juli 1940. Han återvände till 
Stockholm 1945 för tjänstgörin g vid Marinförvaltningens intendenturavclelning. För 
att [å e rfarenhet från näringslivet begärde han avsked 1946 med rätt att kvarstå lönlös 
och verkade i ett större restaurangföretag. Återinträdde i tjänst 1947 och utnämndes 
ti ll kommendörkapten av 2. graden. Som stabschef hos marinöve rintendenten fick han 
tillfäll e i sin roll som lärare vid KSHS att utveckla sina tankar om en hög standard för 
underhållstjänsten inom Marinen för oss yngre elever. En av höjdpunkterna i karriä-
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ren var tjänstgöringen som flaggintendent hos CKF 1951152 under vilken tid beford
ran till kommendörkapten av l. graden kom. Efter att ha tjänstgjort som chef för in

tendenturförvaltningen i MDO blev Per Hall förflyttad till Karlskrona som chef för 

motsvarande förvaltning och utnämndes i samband därmed till kommendör. Han pen

sionerades 1 april 1966. 
Efter några år som pensionär åtog sig Per Hall med glädje ledamotskap i en kom

mitte som skulle föreslå åtgärder för samordning av Försvarsmaktens förrådsverk

samhet Per Hall var tillsammans med Karl Gustaf Segrell mycket mån om marinin

tendenternas militära kompetens och verkade för kunskapslyft bl a genom tidigare

nämnda utbildning och genom fältövningar. Han var en mycket driftig chef. Per Hall 

företog studieresa till Tyskland under krigsåret 1942 och till England 1950. 
Per Hall invaldes i detta sällskap 1953. 

Av ledamoten Claes Edgren 

Nils-Gustaf Gynning 

Kommendör Nils-Gustaf " Nusse" Gynning var vid sin bortgång 80 år. Närmaste an

höriga är hustru Eva samt döttrarna Susanne och Margareta med familjer. 
Nils-Gustaf Gynning tillhörde den grupp unga män , som påbörjade sin sjöofficers

utbildning i Karlskrona 1939 - några få månader innan andra världskriget bröt ut. 

Både under aspirant- och kadettutbildningen samt de därpå följande första officers

åren gav den pågående världskonflikten starka intryck och där det latenta hotet från 

Nazityskland kändes mycket påtagligt. Uppväxtticlen i Karlskrona medförde att Nils

Gustaf Gynning tidigt gjorde sitt yrkesval. Redan under gymnasietiden skaffade han 

sig värdefull praktik inom yrket som elev på jagare och segelfartyg. Han var dessutom 
en framstående idrottsman, där landslagsplatsen i handbollsmålet toppade. 

Bred erfarenhet parat med en naturlig auktoritet gjorde att Nils-Gustaf Gynning 

tidigt intog en ledande ställning bland sina aspirantkamrater. Till detta bidrog även 

hans engagemang för uppgiften och den hjälpsamhet han alltid visade. Behovet av per

sonal uneler trycket av beredskapen medförde att kurs 42 avslutade sin kadettutbild

ning ett halvt år tidigare än normalt. Då hade även valet av vapentjänst genomförts. 

Nils-Gustaf Gynning valde torpedtjänst-ett logiskt val för honom med hägrande be

fattningar mtb och jagare som mål. Med start som FC på torpedbåten T 4 år 1943 
tjänstgjorde han på torpedbåtar och jagare under många kommenderingar med Fe

skapet på både Halland och Småland som avslutning och höjdpunkt åren 1961- 63. I 

början av 1950-talet genomgick Nils-Gustaf Gynning den fl e råriga utbildningen på 

KSHS, varefter följde en lång period i teknisk tjänst. Under en tioårsperiod handlade 

det mestadels om stabsbefattningar iland, vilka varvades med sjökommenderingar. 

Efter att ha varit stabschef under något år vid Marinkommando Ost blev Nils-Gus

taf Gynning marinattache vid Sveriges ambassad i Washington D. C. med sidaackredi

tering i Ottawa. Placeringen där kom att omfatta mer än tre år och torde ha varit höjd
punkten i hans yrkesliv. Han fick rikliga tillfällen att - tillsammans med sin hustru 

genom sitt personl iga engagemang, sin gästfrihet samt lätthet att ta och behålla kon

takter utveckla ett fruktbärande samarbete mellan värdländernas representanter. 
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Under tiden i Washington blev Nils-Gustaf Gynning utnämnd til l kommendör och 
vid återkomsten till Sverige blev han överingenjör och chef för torpedbyrån i dåvaran

de Huvudavdelningen för marinmateriel vid FMV. Denna tjänst innehade han fram 

till pensioneringen 1978. Nils-Gustaf Gynning, som var mycket välunderrättad om och 

intresserad av torpedutvecklingen inom andra " torpednationer" utökade och vidare

utvecklade kontakterna med främst US Navy. Detta utbyte blev mycket fruktbart för 
såväl svenskt som amerikanskt vidkommande. 

Uneler Nils-Gustaf Gynnings byråchefskap startade utvecklingen av torped 613 -

en vidareutveckling av den tunga väteperoxiddrivna torped 61. Utvecklingen bedrevs 

med deltagande av representanter för danska och norska marinerna och innebar i hu

vudsak införande av målsökare, dubbelriktad kommunikation mellan torped och led

ledning och därav betingad datorisering. Torped 613 kvalificerade sig därmed som en 

av världens då mest effektiva torpeder mot ytmål. Under samma tid utökades resur

serna för utveckling av en lätt ubåtsjakttorped med högprestanda anpassad till "shal

low waters" att bäras av ytstriclsfartyg, ubåtar och tunga helikoptrar. Samarbetet med 

Marinstaben och Kustflottan vidgades. Genom det ökande antalet tekniska torped

prov i Kustflottan skapades ökad förståelse och samsyn vad gällde taktiska och teknis
ka krav och prestanda. 

År 1976 var det 100 år sedan torpeden togs i bruk i Flottan . Nils-Gustaf Gynning 

initierade då och drev fram 100-årsjubileet, som resulterade i en minnesskrift "Svensk 

torped 100 år" samt en stor uppvisning i Kustflottans regi i torpedskjutning från alla 
typer av vapenbärare. 

Nils-Gustaf Gynning utövade sitt chefskap med planmässighet och noggranna för

beredelser men på ett personligt plan, vilket uppskattades av medarbetarna. Han på

började traditionen med den årliga och uppskattade jullunchen till vilken även inbjöds 

alla de, som tidigare tjänstgjort vid torpeclbyrån. Ändamålet är att hålla en levande 

kontakt mellan äldre och yngre och att därvid informera om och eliskutera föregående 

års verksamhet. Efter pensioneringen an litades Nils-Gustaf Gynning som konsult 
fram till1988. Han utarbetade därvid en rad moderna och gedigna underrättelsehand

böcker, som utnyttjades bl. a. som underlag i materielutvecklingsarbetet vid FMV. 

Av ledamoten Hans Hallerdt och hedersledamoten Ola Backman 
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Ledamoten 
BENGT ANDERSSON 

Överste Bengt Andersson är stfchef/ör operalionsledning

en vid Mellersta militärområdesstaben. i Strängnäs 

Marinen om 25 år- hur skall vägen dit se ut? 

Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Orlogsmannasällslwpets ordinarie sammanträde 

i Stockholm 24 seplember 1998 

Utvecklingen i vårt närområde, och i övriga Europa, under 1990-talet ger den svens

kajorsvarsmakten unika möjligheter att utvecklas till en modern och effektiv orga

nisation, anpassad till en snabbtföränderlig omvärld. För Marinen, med sin begrän

sade forbandsvolym finns det nu särskilt goda mäjligheter att välja hur framtiden 

skall se ut. FMI 2020 och Marintaktik 2000 skall därvid vara vägvisare, som pekar 

ut den riktning som Färsvarsmakten och Marinenförväntas gå i. Det kan dock kon

stateras att det inte är första gången, som framtidsstudier anger vilket det långsiktiga 

målet skall vara för Försvarsmakten - och Marinen - men att implementeringen, 

d v s mötet mellan vision och planering, av olika skäl inte kan genomfäras. 

Kommer då Marinen att utnyttja det ta 

unika tillfäll e? Kommer den väg Mari

nen väljer att leda mot , eller till , det mål 

som man vi ll a tt den skall uppn å? Ger de 

förändrade omvärldsförh ållandena även 

förändrade förutsättninga r för sa mspelet 

mellan planering och studier? 

Jag har inte för avsikt att försöka ge 

svar på dessa frågor. Avsikten med de tta 

a nförande är a tt lyfta upp några proble m 

som måste lösas, e ller bearbetas, för a tt 

Marine n ska ll utvecklas i den riktning 

som vi önskar. Vida re komm er jag att be

lysa några av de fällor som vi i framtid e n 

bör undvika, för att kunna skapa en tro

värdig marin. 
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Historik 
Ä r det tidigare nämnda problemet unikt 

för vår tid? Svaret på de n frågan måste 

bli ett entydigt nej . Om man betraktar 

vår nuvarande marin , med en modern , 

men lätt flotta och ett rörligt , men kvan

titativt begränsat kustartilleri kan man 

konstatera att utvecklingen mot dessa 

mode rna vapengrenar enbart till de l va

rit vilj es tyrcl. Omställningen från "jagar

flottan " runt 1985 till den lätta örlogsflot

tan, samt tyngclpunktsför(iyttningen från 

fast till operativt rörligt kustartilleri i slu

tet på 1980-talet hade till stor del sin 

grund i resursbris t. Trots denna påtvinga

de transformering kan man konstate ra 

att resultatet blivit lyckat. I nom pare ntes 

sagt kan det tyckas vara en öde ts ironi att 

den svenska marine n, i ett läge där hot

bilden raserats, har en modernitet so m 

historiskt sett endast har få motstycken. 

D å historien studeras kan ma n också 

konstatera att dage ns marin , i mångt och 

mycke t, bestå r av förband som " rullats" 

från å r till å r. Utveck lingen sker lång

samt som evolution, i stället för att ske 

snabbt det vill säga utveckling genom re

volution. D e tta är inte nödvändigtvi s av 

ondo, men om de nna sle ntrianmässiga 

rullning beror på a tt planeringssystem et 

inte medger att vä l unde rbyggda studier 

kan förverkligas är det illa. Ett exe mpel 

som tyder på att det förhåller sig så är 

den lå ngsamma utvecklingen av våra 

svenska amfibieförband. Redan 1950 

började man i Sverige att diskutera 

svenska amfibieförband. 1954 års amfi

biekommitte, som utmynnade i e tt posi

tivt förslag avseende dessa förband , fick 

inget genomslag. l stället har de svenska 

amfibieförbanden vars potentiella ut

vecklingsmöjligheter fortfarand e inte är 

e ns i närheten av utnyttjade, utvecklats 

genom ett långsamt och mödosamt arbe

te, via närskyddspi u toner, markstridsplu

toner till kustjägarkompanier samt från 

rörliga spärrbataljoner och spärrkompa

nier till amfibi ekompanier. Motsvarande 

lå ngsamma utveckling kan med stor sa n

nolikh et hittas inom andra områden. 

Uneler 1980-tale t förä ndrades dock , 

teoretiskt , Försvarsmaktens syn på ut

vecklingen av det militära försvare t. Man 

började lägga allt större vikt på framtids

studi er och Marinens stuelieorganisation 

blev en viktig del av utvecklingso rganisa

tionen. Trots detta kan man ko nstate ra 

att när studerarna väl lämnat ifrå n sig e tt 

studieresultat för , lå t oss kalla det om

sä ttning el ler realisering, tog de n me r 

krassa planeringsvärlde n över. D e tta 

innebar att i de n dagliga kampen om 

e konomiska mede l, bl ev resultatet att 

man fortsatte att rulla planer och omsä t

ta förband med förband av samma slag. 

Visse rligen nya , modernare, effektivare, 

men trots allt av i stort sett samma slag. 

Nuläge och 
problemformulering 
Hur se r det då ut i dag? De senaste å re ns 

utveckling i vår omvärld har tagits som 

incitame nt för att det svenska försvarets 

beredskap kan sänkas och att det nya 

omvärldsläget erbjuder möjlighet att, 

med en viss risktagning, omstrukturera 

Försvarsmakten på så sä tt att ä ldre va

pensystem/förband kan tillåtas utgå med 

omedelbar verkan varefter nya system 

kan anskaffas och nya förband organise

ras på sikt. Risktagningen- elle r om man 

så vill möjligheten - bestå r bland annat i 

det glapp som uppstår mellan de gamla 

förbanel ens utgång och de nya förbanel

ens införande. Risken består därvid i att 

vi saknar förband vid en hastigt föränd

rad hotbild, möjligheten i att vi teoretiskt 

kan frigöra medel för att snabbt ställa om 

Marinen mot elen organisation vi önskar. 

Vilka möjligheter har vi då att utnytt

ja de nna situation till att skapa en marin 

som kan möta framtid e ns krav? Med 

ovanstående bakgrund torde möjlighe

terna var mycket goda, det är dock nöd

vändigt att man lägger ne r stor kraft på 

att undvika de fällor som finns längs vä

gen. Vad jag nu sagt, antar jag låter själv

klart för må nga, även om de som tyck er 

att de t låter sjä lvklart också vet att det 

inte fungerar på det sättet just nu. Vad 

beror då detta på? Jag kommer i det föl

jande att ta upp några viktiga frågor som 

gö r den långsiktiga inriktningen svår och 

uppgifte n att på s ikt orga nisera en mo-
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dern och effektiv försvarsmakt, mycket 

komplex. 
Den första och kanske viktigaste frå

gan är hur vi hanterar våra ekonomiska 
medel både på kort och på lång sikt. l en 
perfekt värld skulle den operativa sidan 
av Försvarsmakten styra verksamheten 
på kort sikt medan studiesidan, tillsam
mans med elen operativa sidan, skulle 
vara tongivande på längre sikt. Pla
neringssidan skulle i denna perfekta 
värld svara för ekonomiska ramar, smart 
anskaffning, ekonomisk styrning på kort 
sikt samt koordinering av produktion , 
inom de ramar som angetts av operatö

rer och stuelera re. 
Nu vet vi alla att denna den bästa av 

alla världar inte är perfekt. Jag kommer i 
det följande att diskutera problemet uti
från studie-, respektive planeringsper
spektivet Innan jag behandlar dessa om
råden kommer jag att lyfta fram några, 
för bägge perspektiven, gemensamma 
problem och/eller faktorer. Det grund
läggande problemet är alltså hur två skil
da företeelser, planering och framtidsstu
dier, e ller arbetssätt skall kunna flätas 
samman till en strategi, en väg till en 
framtida marin. Det vill säga hur ska ll 
planering, studier och operativa inflytel
ser tillsammans peka ut hur Marinen 
skall gå mot den vision eller de visioner 
som stä lls upp av Överbefälhavaren och 

statsmakterna. 

studier, planering och 
operativa hänsyn -
gemensamma svårigheter 
En av de, par definition, viktigaste frå
gorna är hur Försvarsmakten skall be
handla de politiska styrsigna ler som ges. 
På kort sikt kan det förefalla relativt en
kelt , det är kort och gott bara att följa de 
politiska anvisningar som ges. På lång 
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sikt borde det vara lika enkelt, men här 
tenderar Försvarsmakten att göra fl era 
misstag. Bland an nat tar man ut plane
ringsmässiga ekonomiska "vinster" av 
politiska beslut som förväntas tas. Ibland 
är dessa förväntningar helt utan relevans 
och ännu oftare är de ekonomiska vins
terna i realiteten avsevärt mindre än de 
förväntade. Försvarsmakten måste för
visso följa de beslut som statsmakterna 
fattar, men det å ligger också Försvars
makten att ge politikerna sådana fakta 
att de har möjlighet att fatta rätt beslut. 
Man kan också kräva av Försvarsmakten 
att den inte accepterar att genomföra 
studier och utredningar med sådana tids
ram ar att resultatet inte kan bli lyckat. 

Ett annat problem är hur vi, inom 
Försvarsmakten, hoppar på trender och 
strömningar. För närvarande är, som ex
empel , några av modeorden "Internatio
nella insatser", ''Integritet" och "Stöd till 
samhället" . Det är logiskt att satsa på 
dessa uppgifter, men det ligger en fara i 
att fokusera alltför mycket på dem. Faran 
ligge r i att uppgiften; att kunna sättas in 
vid väpnat angrepp , inte ges tillräcklig 
tyngd. Enligt min mening glöms denna 
uppgift i stor utsträckning bort i den pla
nering som ge nomförs inom Försvars
makten i dag. Alltför många rapporter 
och studier behandlar de tre andra upp
gifterna i detalj , men sveper över uppgif
ten "väpnat angrepp" med några korta 
rader. Vi inom Marinen skall stå för yr
keskunskap, sans och eftertanke avseen
de marint försvar. Vi måste för våra upp
dragsgivare förklara att det väpnade an
greppet alltjämt är den viktigaste uppgif
ten för Marinen. Men detta är inte nog, vi 
måste sedan stå bakom detta påstående 
även i handling, när såvä l kollegor som 
utomstående, för kortsiktiga och i vissa 
fall dubiösa vinningar, hoppar på trender 

med hull och hår. Det är faktiskt uppgif
ten att kunna möta väpnat angrepp som 
konstituerar en försvarsmakt. Förmåga 
att lösa andra uppgifte r skall ha sin bas i 
denna förmåga. 

Nästa viktiga och svåra problem är 
revirtänkandet. Revirtänkande är nästan 

a lltid av ondo och i en krympande orga
nisation måste revirgränser utplånas 
samt verksamhet, utbildning, materielan
skaffning m. m samordnas på ett effektivt 
sätt. Men detta innebär inte att den posi
tiva särarten skall försvinna. Jag använde 
avsiktligt ordet samordnas tidigare. Det
ta innebär a lltså inte att alla saker kan 
göras på ett sätt, av en o rganisat ion , med 
en utrustnin g osv. Det vill säga att ett an
nat modeord , "samordning" , inte får tol

kas på ett alltför ytligt sätt. I varje enskilt 
fallmåste innebörden av samordning ut
redas. Samordning kan i många fall inne
bära att man behandlar frågan men där
efter går skilda vägar för att skilda lös
ningar behövs. Detta innebär vidare att 
organisationen måste ha kunsk ap om 
alla ingående delar i en samordningsfrå
ga så att dubbleringar undviks där så är 
möjligt och rationaliseringar görs där så 
är möjligt. Samordningen av officersut
bildningen i "M HS ny" är ett bra exem
pel på dels e tt bra försök till samordning, 
dels på ett försök som till stor del faller 
på att kunskaperna om ingående delar i, i 
detta fall, officersutbildningen saknas. 

Studier 
Jag kommer nu att övergå till att behand
la studiers roll i skapandet av en modern 
marin. Som nämndes tidigare fick studi
e rnas roll i planeringsprocessen a llt stör
re betyde lse uneler 1980-talet. På 
Militärhögskolan (nuvarande FHS), öka
de utbildningsomfånget avseende studier 
för att nå en kulmen , eller om man får ut-

trycka det positivt, ett lokalt maximum 
under 1990-talets första år. Därefter har 
utbildningen i stueliemetodik minskat 
och den enskilda utredningen , som e lev
en vid de tvååriga kurserna skall genom
föra, har minskat i betydelse1

• Detta har 
enligt min mening fått en direkt menlig 
inverkan på de framtidsstudier som för 

närvarande genomförs inom Försvars
makten. De officerare, som genomför 
studierna , har inte de kunskaper som 
krävs för att genomföra väl underbyggda 
studier; de har inte he ller sådana kunska
per att de kan tillgodogöra sig de råd och 
anvisningar som FOAs representanter i 
studierna ska ll svara för. Dagens studier 
blir otta påtagligt vinklade efter de pre
ferenser som stueleraren e lle r studi e
gruppen har. Detta medför i sin tur att 
stuelieresultaten inte tål saklig gransk
ning och därför inte accepteras i plane
ringsvärlclen. 

Två närbesläktade skäl till att plane
ring och studier inte möts är det legära 
sätt på vilket stuelerare behandlar dels 
ekonomi , dels vägen till målet. Det torde 
vara relativt enkelt, att studiemässigt, be
skriva en vision om vad Marinen skall 
vara om 25 år. När denna vision sedan 
skall kläs i ekonomiska medel görs det 
ofta mycket övergripande och utan att 
alltför mycket möda läggs ner. Man stu
derar ofta en ekonomisk ram som ligger i 
nivå med en prolongering av dagens an
slag, samt slentrianmässigt, två nivåer un
der och en över. Osäkerheterna måste 
visserligen betraktas som genuina , men 
skall studierna verkligen tas på allvar 
måste allvarliga ansatser till ekonomiska 
beräkningar göras. 

Den andra frågan är ännu viktigare. 
Hur skall målet nås. En studie som be
skriver en vision är helt utan värde om 
den inte följs av en beskrivning (studie) 
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om hur vägen till målet skall se ut. Studi
e rna blir d å, som kommendör Herman 
Fältström sade i sitt inträdesa nförande 
l 985, ett glaspärlespel. Enligt min be
dömning är detta den största bristen 
inom studievärlden just nu. studierna 
blir löst hän ga nde i luften och de som ge
nomför planering har ingen möj lighet att 
inrikta plane ringen mot måle t. Ett annat 

stort och tyvärr ökande problem är att 
studietiderna blir allt kortare. Försvars
maktens struktur om 25 år utreds på tre 
månader d v s underlag om bes lut för hur 
750 miljarder kronor skall spenderas för
väntas presenteras efter en studietid på 
90 dagar. Detta medför att e ndast myck
e t få och snarlika alternativ av re lativt 

ste reotypa lösningar hinner behandlas. 
Detta faktum är mycket framträdande i 
FMI 2020. 

Ytterligare ett exemplet på studie
vä rldens komplexitet är att varje fråga 
avseende Marinens - Försvarsmaktens 
struktur om 25 år är kopplat till en myck
et stor mängd delfrågor. Om en viss 
förbandsstruktur behandlas, måste den
na kopplas till frågor som ledning, sam
band i stort, utbildning, m m. Detta stäl
ler naturligtvis mycket stora krav på dem 
som skall utreda och senare besluta om 
vilken struktur Marinen skall ha i framti
den, det ställer också krav på "studietid" 
vilket som nämnts tidigare är e n bristva
ra. Innan jag övergår till att kort behand
la planeringsprocessen vill jag varna för 
a tt förväxla vision och må l. FM I 2020 
skall ange e n vision för Försvarsmakten . 
Denna vision kan under vägen omsättas i 
ett antal må l och de lmåL För a tt dessa 
delmål skall kunna riktas mot nya områ
den inom sa mm a vision krävs en inbyggd 
flexibilitet i såväl materi e l, organisation 
som tänkande. 

Jag måste också säga några ord ytter-
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liga re om studieutbildning. Som före det
ta st udi eofficer ä r det naturligtvis lätt att 
hemfalla åt att sjunga studeramas lov. Jag 
tänker inte göra det. Men det är inte 
svå rt att se att de studier eller de beskriv
ningar av studier som presente rats på se
nare tid inte hå ller den klass som man 
kan förvänta sig av produkter som skall 

ligga till grund för Försvarsmaktens 
framtida utvecklin g. Sammandraget av 
FMI 2020 är ett bra exempel på e n såda n 
produkt. Om Marinen skall utvecklas 
mot en effektiv organisation som svarar 
mot framtidens krav, måste de officerare 
som skall utveckla denna, ges en adekvat 
utbildning i hur att studera och utreda. 
De tta ställer naturligtvis krav på FHS, 
me n det ställer ännu större krav på Mari
ne n som en kund hos FHS. 

Planering 
Ett av de stora problemen är, som 
nämnts tidigare, att Försvarsmakten i 
stort sett enbart rullar planer. D e t som 
blir kvar efter olika studier, när a lla re
alpolitiska närtidsinflytelser har verkat, 
är att man kommer fram till att man 
skall bibehålla och omsätta dagens sys
tem, vilket i rea lite ten blir " less of the 
same" . Det planeringssystem som vi an
vänder innebär att a llt som är nytt, mås
te förläggas minst fem gärna tio å r fram
å t i tiden, eftersom gällande planer har 
int ecknat budge tarna under de nna tid . 
Om någon försva rsgren skulle föreslå 
at t man lyfter ur materiel ur planerna 

för att möjliggöra satsning på he lt nya 
system om , låt oss säga sju år , skull e det
ta omedelbart få till följd att dessa med
e l överföreles till andra " mer be hövan
de" vapenslag. Detta innebär att plane
ringen påverkas av e n mycket mer hård
hänt realpolitik , än vad studievärlden 
behöver befatta sig med. 

I dagens läge har e nligt min uppfatt
ning det upplevda kravet på snabba för
ändringar medfört att planerings- och 
studieperspektiv smält samman på et t 
olyckligt sätt. Trots vad som skrivs om 
Försvarsmaktens visioner i FMI 2020, 
kan man konstatera att ele n planering 
som skall ligga till grund för Försvars
makten e ndast sträcker sig två till tre år 
fram i tiden. I Försvarets Forum skriver 
ÖB att "vi måsre vela vad som är räl/ 
kurs, innan de avgörande besil/len fallas. 
Därför bör försvarel.~ framtida strukrur 
handläggas i lugn och ro efter va/er ... " Vi 
kan bara hoppas att ÖB tilltvingar sig 
d v s oss inom Försvarsmakten denna tid. 

Vilka fällor måste undvikas? 
Finns det då något sätt a tt dels utarbeta 
bättre och mer realistiska studier (fram
tidsvisioner) , dels få bättre överensstäm
melse mellan vart vi vill gå och vart vi 
verkligen går? För att öka möjlighete rna 
att utveckla Marinen på e tt bra sätt, finns 
ett antal åtgärder som kan vidtas. Ett steg 
i rätt riktning är att undvika den popu
lism som vi gärna ägnar oss å t. Det är lätt 
att falla i populismens fälla. Jag nämnde 
tidigare hur Försvarsmakten nu foku se
rar på de uppgifter som för närvarande 
är mest gångbara, utan att retlektera vad 
vår "kärnverksamhet" är. Marinen be
hövs först och främst , för att försvara lan
det mot väpnat angrepp. Detta är fortfa
rande elen av statsmakterna högst priori
terade uppgiften. Detta innebär inte a tt 
Marine n skall inriktas mot invasionsför
svar men det innebär att Marinen skall 
kunna genomföra väpnad strid. 

När de t gäller t ex inte rnationella in 
satser har Marinen, bl a genom sin för
måga att genomföra str id , en naturlig 
roll. Flera av våra förband, skapade för 
att kunn a genomföra o lika former av 

marin strid i farvattnen runt Sverige, är 
unika eller sällsynta i sitt slag och kan 
sättas in i oroshärdar runt o m i världen 
som del a r i en internatione ll insats. Två 
förbandstyper som ligge r nä ra till hanels 
är våra minröjförband och de rörliga 
kustartilleribrigaclerna. Självklart skall 

dessa förband lanseras so m tä nkbara en
heter för internationella insatser. Ett an

nat exempel på hur vi fallit för populis
men är ta let o m återtagning. Att kunna 
organisera och sätta upp kvalificerade 
förband i e n o mvärld där hote t ökar, lå
ter sig inte gö ras. För att å te rtagningsteo
rin skall vara re levant krävs att ett antal 
förutsättnin ga r är uppfyllda varav två 
nämns här: 

• T stort sett all kvalifice rad materiel är 
anskaffad och finns i lande t. Att tro 
att Sve rige, i ett läge där omvärlden 
börjar te sig hotfull , skulle kunna an
skaffa eller tillverka kvalificerade va

pensystem (fartyg, stridsvagnar eller 
flygplan) i stor omfattning är naivt , f a 
om basen för tillverkningen, försvars
industrin reduceras i Europa. 

• Office ra re, med erfarenhet, rutin och 
kunskap vilka kommer att bli en 
bristvara . I ett å te rtagningsskede 
måste utbildning på stor bredd kunna 
genomföras samtidigt som om
världsläget kan vara sådant att sam
ma officerare krävs för att upprätthål
la beredskapen. 

I debatte n om återtagning måste vi gå 
in och som barnet i sagan tala om att 
" han har ju inga kläder på sig". Varj e 
plan som bygger på att vi inom ett litet 
antal år skall kunna produce ra fartyg, va
pen , officerare m m bygge r på ohederlig
het och måste förkastas. Vi mås te alltid 
vara yrkes män som inte lå ter oss dras 
med i denna typ av bedräge rier. 
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Avslutning- syntes 
Vilka är då slutsatserna av det jag sagt 
så här långt ? För närvarande genom
förs ett mycket stort anta l studi er, pa
rallellt och med mycket kort tid till för
fogande. En förutsättning för att Mari
nen ska ll kunna utvecklas i rätt rikt
ning är att en studiekedja skapas (man 
kan här återkopp la till vad jag sade ti
digare om utbildning av studera re). 

Det första som måste fastställas är vad 

som är kärnan i det som skall studeras. 
A ll a andra st udier måste sedan utgå 

från denna kärna och understödja möj
ligheterna att uppnå denna kärna och 
jag menar inte med begreppet kärna en 
förbandstyp eller en struktur. Exempel 

på funktioner som kan understödja en 

kärna är utbildning, ledning och på låg 
nivå materielsystem. 

Enligt mitt förmenande bör Marinen 

och Försvarsmakten utnyttja de möjlig
heter, som rådande omvärldsläge ger, för 

att omstrukturera Försvarsmakten till en 

modern och effektiv organisation, på ett 
betydligt bättre sätt än man gör i dag. En 

viktig del i detta är att nedtona planerar
nas roll till förm ån för operatörer och 
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studerare. Planeringen skall endast vara 

verktyg som används av studerare och 
operatörer för att skapa den framtida 

försvarsmakt , som vi vill ha. Detta kan 

naturligtvis inte göras av enbart Marinen 
utan kräver att hel a vårt planerings- och 
studiesystem ses över. 

En viktig syntes av det jag sagt är at t 

planering och stud ier måste mötas i en 
lämplig tidshorisont om sju till tio år och 

att de studi er, som genomförs ges en rim
lig tidshorisont möjligen med visioner på 
mycket lång sikt (20- 25år) , men med 

tyngdpunkten på de mål som skall upp
nås inom en betydligt kortare framtid 

10-15 år. Svaret på den inledande frågan 
om vägen leder till målet kan troligtvis 

inte besvaras. Med nuvarande utveckling 

inom Försvarsmakten och Marinen ser 

det dock inte helt ljust ut. Om visionen år 
2020 /2025 kan man bara säga 

"Försök inte förutsäga framtiden, ty 
framtiden låter sig inte förutsägas." 

Noter 
' Man kan dock skönj a att området "studier" 

åter ökar i betydelse i sa mband med den aka

demisering som pågår vid FHS. 

Ledamoten 
LEIF NYLANDER 

Kommendörkapten Leif Nylonder är elev vid den intema
tiorw/la kursen vid US Naval War College 1998- 99 

Materielanskaffning i det nya Högkvarteret 

Ledamoten Leif Ny /an der är på grund av sin utiandstjänstgöring förhindrad all avhålla 

sitt inträdesanförande, varför det nu enbart publiceras på detta sätt. 

Beslutet om en omorganisation av Högkvarteret innebar en radikal förändring. De 

tidigare försvarsgrensstaberna och senare -ledningarna har ersatts med gemensam

ma funktioner i form av Krigsförbandsledning (KR/) och en Grundorganisations

ledning (GRO). Materielanskaffning hanteras inom KR/ i en särskild avdelning be

nämnd materielanskaffningsavdelningen (KR! MTRL). Som en följd av omorgani

sationen måste också arbetsrutiner förändras. Avseende materielanskaffning tillsat

tes en grupp, somjag hadeförmånen att leda med en representantfrån vardera Pla

neringsstaben, Armeledningen, Marinledningen och Flygvapenledningen. Uppgiften 

var att utarbeta en gemensam process för materielanskaffning och att ge ut ett styr

dokument för materielprocessen 1998. 

Tidigare rutiner 
D et framgick redan tidigt att Armen, 

Marinen och Flygvapnet tillämpade helt 
olika rutiner i arbetet med materielan
skaffning. Detta avspeglade sig i olika 

organisationer inom de olika ledningar
na, olika planeringscykel under året, oli
ka metoder för materielplanering (bl. a. 
överplanering) , olika dokumentation av 

materielplaneringen och olika ansvars
förd elning mellan ledningarna och FMV. 
Det fanns naturligtvis både styrka och 

svagheter i de olika ledninga rnas meto
der och det fortsatta arbetet koncentre-

rades på att ta tillvara det som var bra 

och därigenom vinna en gemensam styr
ka och förståelse. Det var viktigt i arbetet 

att skapa något nytt eftersom det sanno
likt skulle vara lättare att acceptera för 

personal som hade arbetat i dessa olika 
kulturer. 

Den gemensamma 
materielanskaffningsavdelningen 
Uppgiften 
Uppgiften för KRI MTRL skulle vara 

att: 
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Externt 

- vara en kompetent beställare av för
svarsmateriel 

- vara HKV kontaktlänk i materielfrå
gor 

Inom HKV 

- leda materielprocessen inom ramen 
för den övergripande planeringspro
cessen i HKY. 

- effektuera beställningar till FMV och 
andra materielproducenter (t ex 
MK). 

- följa upp lagda beställningar. 
- följa upp ekonomin avseende materi-

el. 

Förutsättningar 
Materielanskaffningsprocessen skulle 
vara kopplad till den övergripande pla
neringcykeln och kunna generera under
lag inför den avvägning som genomförs 
under året samt ge underlag till de dok u-
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ment som produceras. Ett nytt datorstöd, 
M FP (MaterielFörsörjningsPianering), 
skulle underlätta arbetet och tillåta en 
snål personaltillclelning. 

Datorstödet 
Datorsystemet började utvecklas i bör
jan av 1990-talet och är planerat att snart 
vara klart för operativ drift. Införande av 

datorsystemet har drabbats av ett flertal 
förseningar. Den senaste, som innebar att 
systemet ej blev operativt till omorgani

sationen av H KV, är speciellt proble
matisk. Eftersom KRI MTRL i elen nya 
organisationen hade dimensionerats 
med avseende på ett fungerande MFP, 
fanns det för lite personal avdelad för att 
parallellt kunna driva de äldre stödsyste
men vidare med en rimlig arbetsbelast
ning. 

Personalbemanningen 
KR l MTRL är bemannad med endast 16 
personer enligt följande: 

l korthet innebär arbetsuppgifterna föl
jande: 
Chef+ sekreterare - ledning av av-

delningen enligt 
direktiv från C 
KRI 

ställföreträdande chef - förutom stf-
funktionen 
även materiel
samordning 

Mark , Sjö, Luft, Led n -handläggare av 
materielfrågor 
inom respektive 
område 

MFP-handläggare -tillser att stöd-

Ekonom 

systemet inne
håller rätt infor
mation 

-hanterar allt 
från prognoser 
till fakturor 

En sådan snål personalbemanning 
innebär att arbetsuppgifterna måste an
passas och i förhållande till det ansvars
område som t ex materielhandläggarna 
inom ML PROD hade, måste reduceras. 
Ett större ansvar måste tas inom de s k 
sakavdelningarna inom HKY (KRI 
MARK, KRJ SJÖ, KRI LUFT, KRI 
LEDN och KRI UH). 

Aktörer i det övriga Högkvarteret 
sakavdelningarna har i det nya HKY ett 
mer aktivt deltagande i materielplane
ring och genomförande. Datorstödet 
skall finnas tillgängligt på varje sakavdel
ning och hanteras därifrån. Ar
betsfördelningen blir att KRI MTRL styr 
ut ekonomiska och tidsmässiga ramar till 
sakavdelningarna enligt de styrdirektiv 
som har erhållits i den övergripande pla
neringsprocessen. Varje avdelning har se
dan att tillse att materielplanen anpassas 

enligt dessa direktiv. Eventuella av
vägningar görs inom givna ramar inom 
resp sakavdelning. 

FMV 
Från att tidigare ha verkat mer oberoen
de med anslag från regeringen och med 
anvisningar för produktion från försvars
grensstaberna har ett mer affärsmässigt 
förhållande utvecklats mellan HKV och 
FMV. Fr o m 1997- 01 - 01 gäller inte läng
re FM:s undantag från anslagsförorcl
ningen. Den praktiska konsekvensen av 
denna omläggning är att FM endast beta
lar FMV för beställd och utförd leverans/ 
prestation. Affärsmässigheten har varit 
väl utvecklad i samarbetet mellan Marin
ledningen i HKV och Marinmaterielled
ningen i FMY. Detta samarbete har fått 
bilda mönster i utvecklingen av proces
sen för KRI MTRL. Huruvida FMY av
ser genomföra någon form av omorgani
sation för att möta den gemensamma 
Materielanskaffningsavdelningen i HKV 
är ännu oklart. Det är dock inte någon 
förutsättning från HKV sida eftersom 
KRI MTRL kan verka mot en eller flera 
ingångar i FMV. 

Den nya 
materielanskaffningsprocessen 
Materielanskaffningsprocessen 
Materielanskaffningsprocessen består av 
två delar - materielplanering - som är en 
del av den övergripande planeringspro
cessen i HKY och- genomförande- som 
är verkställighet av den fastställda mate
rielplanen. Dessa två delar måste ses i ett 
sammanhang eftersom de har stor på
verkan på varandra. 

Materielplaneringsprocessen har 
över året indelats i tre faser för att däri
genom bli tydligare: 
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- Behovsinventeringsfasen 
- Värderingsfasen 
- Avvägningsfasen 

Behovsinventeringsfasen (mars-au
gusti) inleder materielplaneringscykeln.l 
detta skede tas avstamp i till regeringen 
inlämnat budgetunderlag (BU) och ut
vecklingen i en försvarsmaktsplan 
(FMP), vars fastställda materielplan ut
gör grunddok ument för årets rullning. Ti
digt under denna fas regleras planerings
året avseende materielprocessen i doku
mentet "Direktiv för materie/processen". 

I detta dokument beskrivs tidsplan , del
tagare och syfte för de ingående delarna i 
den årliga planeri ngsprocessen. 

N ä sta del som inträffar är s k "För
bandstypsmöten " i H K V Syftet med 
dessa möten är att inför rullning av mate
rielplanen genomlysa förbandstypen av
seende FoT, stud ier, FUP, aktuell pro
duktion (personal, materiel och utbild
ning) , genomförd produktion , KFV och 
MAL. Härigenom erhåller personalen 
som deltar i rullningen av materielplanen 
en ensad bild av förbandstypen. Deltaga
re i dessa möten är förutom HKV även 
FMV och taktiska centra. 

l den fortsatta behovsinventeringen 
pågår ett kontinuerligt kunskapsutbyte 
mellan handläggare i HKV och FMV för 
att erhålla ett så bra underlag som möjligt 
inför nästa steg i behovsinventeringsfasen. 
"Materie/dialog" är de formella möten 
mellan HKV och FMV som syftar till att 
beskriva materie lsystemens utveckling 
samt att beskriva förändrade behov. 

Under behovsinventeringsfasen har 
gällande materie lplan genomlysts och 
nya åtgärdsförslag framla gts. I värde
ringsfasen (september-november) skal l 
alla behov värderas, d v s även sådana 
behov som redan har tillgodosetts i form 
av att åtgärden ä r planerad. Värderingar-
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na görs bl a utifrån systemmålsättnin gar 
och andra styrande dokument. 

Med resultatet från behovsinvente
ringsfasen och ingångsvärden från ÖB:s 
planerings- och budgetdirektiv (ÖB 
PBD) utarbetas under värderingsfasen 
en "Materielplan l (MP J)". MP l lämnas 
som C KRI underlag till ÖB inför avväg
ningsprocessen och underlaget går också 
till FMV för realiserbarhetsprövning. 

Avvägningsfasen äger rum under de
cember-februari. Under denna analyse
ras underlaget från ÖB:s avvägning och 
FMV:s svar på realise rbarhetsprövning
en . Resultatet ingår som underlag till BU 
som insänds till regeringen i slutet av fe
bruari varje år. 

Efter det att budgetunderlaget är in
skickat och en försvarsmaktsplan är fast
ställd överarbetas underlaget till BU av
seende materiel (UBU mtrl) till en "Ma
terielplan 2"(M P 2). Denna plan fastställs 
och översänds till FMV, PLANS och in
ternt inom KRI. Materielplanen kommer 
därefter att ligga till grund för produk
tion och uppföljning av nästföljande bud
getår (B+l) samt som grund för FMV 
verksamhetsplan. 

Grunddokumentet för genomföran
defasen är den MP 1 som riktar sig mot 
B+ l och faststäl ls under november. Med 
det som grund består genomförandepro
cessen av uppföljning av pågående pro
duktion, offertarbete inför kommande 
beställningar, beställning av produktion, 
leverans med kontroll och faktureringsar
bete inklusive be talning. 

Genomförandeprocessen är ständigt 
pågående arbete, men kan också ses i en 
månadscykel grundat på de produktions
uppföljningsmöten mellan HKV och 
FMV som äger rum månadsvis. 

l korthet löper ett ärende enligt föl
jande: 

Ett materielobjekt, som återfinns i 
MP l, skall för att kunna beställas, bygga 
på en offert. Denna offert erhålls från 
t ex FMV e fter en från HKV ställd of
fertförfrågan. Offerten granskas i HKV 
för att se att den överensstämmer med 
den produkt som HKV efterfrågar. Om 
det stämmer, läggs en beställning och 
produktionen påbörjas. En fortlöpande 
uppföljning görs vid månadsvisa produk
tionsuppföljningsmöten. I samband med 
att fastställd milstol1>e el ler slutleverans 
uppnås lämnas en särsk ild redovisning 
från FMV. Om denna godkänns betalas 
fakturan. 

Styrka och svagheter 
Den framträdande stora förd elen med 
KR! MTRL är att nu genomförs mate
rielanskaffningsprocessen inom HKV på 
ett ensartat sätt. Processen har också bli
vit tydligare än tidigare och förenklad. 
En nackdel är att den nya organisationen 
inte ger någon organisatorisk överblick 
över helheten. Förbandsproduktion och 
M AL-frågor återfinns på andra ställen i 
H K V. Att tå den kompletta bilden av ma
rin a förband som t ex förutvarande ma
rinledningen och marinstaben hade, åter
stå r att lösa. 

Osäkerheter 
KRI MTRL konstruerades som en teore
tisk modell och detta ger naturligtvis en 
osäkerhet om hur den kommer fungera i 
verkligheten. Sannol ikt kommer inte allt 
att bli som arbetsgruppen tänkte sig utan 
man kommer successivt att finna nya for
mer som är anpassade till den verklighet 
man har att tackla. En förutsättning för 
en personalsnål organisation var också 
ett väl fungerande datorstöd . MFP är 
ännu ej operativt och frågan insmyger sig 

osökt om detta verkligen är det rätta da
torsystemet eller om Försvarsmakten i 
detta avseende har gjort ännu en dyrbar 
felsatsning. 

Bland osäkerheter är det väsentligt 
att beakta att hela omorganisationen i 
HKV också är en teoretisk modell på ett 
helt annat sätt än den tidigare omorgani
sationen från försvarsgrensstaber till led
ningar, som i mångt och mycket från 
handlägga rhorisont endast var en 
namnändring. Jag anser dock att man ska 
akta sig för att värdera och döma funk
tionen hos en ny organ isation alltför 
snabbt. Ett rimligt antagande är att det 
tar minst ett år innan man har återhämtat 
den effektivitet som fanns i den tidigare 
organisationen. Hela den årliga plane
ringsprocessen måste genomlöpas. Erfa
renheter måste dras och implementeras. 
Måhända leder det till ytterli gare en om
organisation. Att beakta är dock att det 
sitter en stor mängd mänsklig kompetens 
och erfarenhet och försöker utföra ett 
bra arbete i HKV och det är min överty
gelse att de på något sätt kommer lyckas 
med det. 

Slutsats 
Den nya organisationen med nya ge
mensamma rutiner ger en törutsättning 
för HKV att motsvara de krav, som kan 
ställas på en kompetent beställare av 
försvarsmaterie L Av kvarstående osä
kerheter anser jag att frågan om dator
stödet är kritisk . Den måste få en till
fredsställande lösning i närtid. Helhets
synen över förbandsproduktion, materi
e lanskaffning och MAL-frågor fall e r 
inte under KRI MTRL uppgifte r. Det är 
dock en fråga som måste hanteras för 
at t vi ska få balans i våra system och för 
att vi ska kunna använda våra resurser 
rätt. 
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Marina säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder i 
Östersjön 

Studie presenterad vid Kungl. Örlogsmannasällskapets seminarium i Stockholm 
tisdagen 9 juni 1998 

Det bö1jar nu bli möjligt att urskilja konturerna av Europas nya säkerhetspolitiska 
karta. Efterkrigstiden går mot sitt slut. Kartan är under en alltjämt märkbar 
förändring och utvecklingen - inte minst i vårt närområde - innehåller många 
osäkerhetsmoment och möjligen också vissa farm: Samtidigt är utvecklingen 
påverkbar. Det finns nu en unik chans att bygga ett stabilt, demokratiskt Europa. 
För Sverige är det naturligt att koncentrera de säkerhetspolitiska ansträngningarna 
till det nordiskt-baltiska området d. v. s. vårt klassiska närområde. Den svenska 
Östersjöpolitiken är också mycket aktiv. Men Öster~jöområdet består inte bara av 
Östersjöns strands/ater. Det faktum att Öster~jön även inkluderar ett hav och inte 
bara områden kring ett hav, glöms inte sällan bort. 

De uppfattningar, som framförs i artikeln , är författarnas och överensstämmer inte nödvän

digt vis med dem som företräds av författarnas resp arbetsgivare. 
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Eftersom Östersjöområdet geostrate
giskt sett har en stark marin prägel borde 
Marinen ha goda förutsä ttningar att spe
la en viktig roll i den svenska Östersjöpo
litiken och därmed bidra till en positiv 
säkerhetspolitisk utveck ling. Hittills har 
emellert id de rent marina aspekterna fått 
alltför liten uppmärksam het. Det är en 
uppgift både för Marinen och KÖMS att 
påvisa möjligheterna för Marinen att ge 
konstruktiva bidrag till utformningen av 
den nya säkerhetspo litiska kartan och vi 
avser att i denna framställning ge exe m
pel på sådana bidrag. 

Vi kommer inte i vår presentation att 
beröra det samarbete om civila förtro
endeskapande åtgärde r som sker uneler 
t.ex. Östersjörådets auspicier utan kom
mer att koncentrera oss på Marinens bi
drag. Därmed kommer inte heller Kust
bevakningens viktiga roll i detta sam
manhang at t beröras. l n te he ller kommer 
vi att diskutera sådana globa la säkerhets
och förtroendeskapande åtgärder som 
även omfattar Östersjöområdet exem
pelvis negativa och positiva säkerhetsga
rantie r avseende kärnvapenanvändning 
eller globala nedrustningså tgärcler. 

Risk för fragmentarisering 
En diskussion om militära säkerh ets- och 
förtroendeskapande åtgärder (CSBM) 
kan inte utgå från önsketänkande utan 
måste ta hänsyn till st rategiska realitete r. 
Åtgärderna skall ju på ett e ll er annat sätt 
bidra till att öka säkerheten och 
förtroendet, minska konfliktrisken ell er 
minska risken för att en redan konflikt
fylld situat ion eska lerar. 

Det kalla krigets slut ha r inte innebu
rit någon fundamental fö rändring i Nor
elens geopolitiska läge, d.v.s. mellan den 
potenti e ll a stormakten Ryssland och At-

lanten och som en nordli g utpost av det 
europeiska hjärtlandet. Samtidigt in
nebär den politiska utveck lingen en viss 
risk för fragmentarisering av säkerheten. 
Norelen sku ll e, i strategisk mening, kunn a 
komma att avskäras från Central- och 
Västeuropa samtidigt so m nya spänning
ar me ll an öst och väst (en av Hunting
tons "fau lt-lines") 1 här skulle kunna upp
stå . Risken för militära konflikter i Nor
den är eme llert id ytterst lit en. Det är när
mast omöjligt att föreställa sig att e tt hot 
om kustinvasion mot Sverige sku lle kun
na återuppstå inom överskådlig framtid. 

Öster~jöns folkrättsliga status 

Att Östersjöområdet har en marin prägel 
borde vara o nödigt att påpeka men mås
te ändå sägas, eftersom detta grundläg
gande faktum ofta glöms bort. Östersjön 
är en urgammal förbindelseled. Det kalla 
krigets slut har åter öppnat de uneler 50 
år avskurna tvärförbindelserna. För de 
baltiska staterna, Finland och Polen är 
Östersjön den enda vägen mot världsha
ven. För det europeisk a Ryssland är vä
gen genom Östersjöutloppen den vikti
gaste av landets fyra möjligheter att nå 
dessa hav. Till skillnad från t v å av de and
ra rysk a länkarna till vär ldshaven (Isha
vet och Stilla havet) är utl oppsmöjligh e
ten via Östersjön ganska prekär- anting
en måste tra nsporten gå genom Finska 
viken ell er via en transitering genom 
Baltikum 2 Dessutom måste yt terligare 
flaskhalsar passeras, nämligen Öresund, 
Bälten eller Kielkanalen. (Svårigheterna 
är jämförbara med dem Ryssland har att 
nå världshaven via Svarta havet och 
Medelhavet.) Makten och kontrollen 
över dessa passager kommer även fram
deles att vara en potentiell källa till kon
flikter. 
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Kampen om Östersjön, dvs. om mak
ten över Östersjön, går tillbaka till Drott
ning Margareta och Kalmarunionens tid. 
Redan på den tiden speglade de politiska 
maktförhå ll andena Östersjöns status. 

Inte förrän under 1600-talet, samtidigt 
med nationalstatens tillkomst, kopplades 

Östersjöns status till det folkrättsliga 

regelverk et I fle ra hundra år pågick 
kampen om Östersjön som fritt hav 
(m are liberum), ett slutet hav (ma re clau
sum), dvs ett hav stängt för andra än 

strandstaterna , e ller som e tt condomini
um, dvs ett intresseområde för strandsta
te rna. D en svenska politiken har sedan 

1800-tale t mestadels varit krista llklar: 

Östersjön är ett mare liberum och dess 
status som ett fritt hav måste värnas ge
nom att fri passage genom Östersjöinlop
pen säkras. 

Fram till 1982 års havsrättskonven
ti on bestod de folkrättsli gt svåraste pro
blemen i hur man skulle hantera Öster
sjöinloppens folkrättsliga status. Om själ
va havsområdet fanns inte så mycket att 
säga eftersom det, per definition , huvud
sakligen bestod av fritt hav. Territorialha
vet var i stort sett den enda tillå tna zon 

en kuststat kunde ha makt över, och dess 

bredd var begränsad till en kustremsa 

om 3-4 nautiska mil. Den moderna havs
rätten har helt ändrat dessa folkrättsliga 
förutsättningar genom sin acceptans av 

breda territorialhav, angränsande zoner 

och kontin entalsocklar samt införandet 

av begrepp som "exklusiv ekonomisk 

zon" , "arkipelaghav" och " transitpassa
ge", för att bara nämna några exempel. 

Därmed uppstår nya folkrättsliga tolk
nings- och tillämpningsproblem äve n av
seende Östersjön. 

Det bör dock understrykas, att det fak 
tum att Östersjöstaterna täcker Östersjön 

med ekonomiska zoner inte innebär att 
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Östersjön blir ett mare cfausum , eftersom 
vissa av de centrala s.k. fria havsrättighe
terna, vilka följer av principen om havens 
frihet , alltjämt gäller i de ekonomiska 

zonerna (EEZ). Dit hör bl.a. rätten att 

fritt navigera, bedriva mi litära övningar 
och underrättelseverksamhet samt rätten 
att lägga undervattenskablar. Man kan 

säga att EEZ-områden är internationellt 
vatten , där de traditionella fria havsrä ttig
hete rna alltjämt i huvudsak gäller. Dessa 

nya zoner och begrepp har medfört att be
hovet av att komma överens om nya av
gränsningar i världens havsområden kraf
tigt har ökat. Oreglerade gränser är, som 

alla vet, en källa till säkerhe tspolitiska be
kymmer, eftersom de inte sällan medför 
spänningar mellan länder. 

l Östersjön är emell ertid risken för 

denna typ av spänningar tämligen liten. 
Östersjön är nämligen ett av världens 
mest och bäst reglerade hav vad gä ller 

territoriella gränser och maritima zoner. 
D e fl esta strandstater har slutit, e ller är 

på väg att sluta, avgränsningsavta l med 

varandra. Trots ursprungligen fundamen 
tala skillnader i uppfattningarna om var 

gränslinjerna borde dras, har Östersjö
staterna steg för steg lagt grunden till en 

tydlig maritim regim som tycks ha a lla 

förutsättningar att bli tämligen stabil. 
Varken Sovjetunionens upplösnin g e ller 

Tysklands åte rförening har orsakat nå
gon större turbulens när det gäller grän
serna i Östersjön. Detta trots att sta ter 

såväl tillkommit som försvunnit. Otvivel
aktigt är det så att de baltiska staternas 
ambitioner att reda ut sina gränsdrag
ningar (vilket är en förutsättning för in
träde i EU och NATO) har bidragit till 

de tta. Därtill har två viktiga principer bi
dragit till denna stabilitet, nämligen den 

folkrättsliga princi pen om att tidigare 

grä nsdragningar ligger fast , liksom den 

ibland bortglömda OSSE-principen om 
gränsers okränkbarhe t. 

Dagens Östersjöproblem 

De konkreta problem som idag kan ur
skilj as i vårt närområde är i första hand 

icke-militära: politi ska påtryckningar, 
problem med de ryskspråkiga befo lk
ningsgruppernas i Baltikum ställning, or
ganiserad kriminalitet m.m. Detta in
nebär emelle rtid inte att militära aspek
ter sk ulle vara irre levanta. Militär för
måga är fortsatt viktig. Rysslands rädsla 

för NATO-utvidgningen är ett tydligt be
vis för detta . Balternas, inte minst letter
nas, svaga militära förmåga i förh åll ande 

ti ll Rysslands är vidare en viktig anled
ning till den strategiska obalansen i om
rådet. Därför är också militärt samarbete 

och militära förtroendeskapande åtgär
der i högsta grad rel evanta. Sådana åtgä r
der kan också ge positiva effekter utan
för de t militära området. En fråga av sär
skilt intresse i detta sammanhang är 
framtiden för den ryska enklaven Kali
ningrad. 

Under de kommande åren kommer 
Östersjöområdet att starkt påverkas av 

tre av de viktigaste politiska frågorna i 

dagens Europa - utvidgningarna av 

NATO och EU samt reformeringen av 

Ryssland . Dessa tre processer kommer 
alla a tt bli utdragna och riskerar därmed 
att skapa osäkerhet under lång tid. Den 

redan beslutade utvidgningen av NATO 
leder till att hela den södra Östersjökus
ten kommer att ingå i alliansen. D et är 

oklart om, när och i vilken riktning ut
vidgningen kommer att fortsätta. Frågan 

om de baltiska state rnas medl emskap är 

därvid särskilt känslig. Det ifrågasätts om 

alliansen kan utsträcka trovärdiga säker
hetsga rantie r till dessa stater.3 Ryssland , 
som nu synes ha accepterat den första 

utvidgningsomgången, har tydligt marke
rat att man ser medlemska p för de baltis
ka staterna i NATO som oacceptabelt. 

Här finns ett svårt dil emma. Samtidigt 
som det är viktigt att inte tillerkänna 

Ryssland ett veto över baltiskt medl em
skap, så är Ryss lands uppfattning av in 
tresse för såväl NATO-medlemmarna 

som Sverige och Finland. Det är inte 

minst mot bakgrund av dessa till synes 

motsatta intressen, som en långt ut
dragen för troende- och säkerhetsska
pande process är nödvändig. 

Estland har kommit upp på listan 
över de stater som har förtur till förhand
lingar om medlemskap i EU. Lettland 

och Litauen har också status som kandi 
datländer och har därmed allt ökande 
kontakter med EU, vilket i si n tur inne
bär e tt successivt närmande. Även BU
utvidgningen kommer dock att bli en 

mycket långt utdragen affär, där stora 

politiska problem återstår att lösa innan 

elen första nya medlemmen är intagen. 
Denna process kan därför svårligen ge 

säkerh etspolitisk kompensation för ett 

uteblivet ell er starkt fördröjt NATO
medlemskap. 

D et tredje stora frågetecknet är den 

ryska utvecklingen. Går Ryssland mot 

kaos e ll er marknadsekonomi och demo
krati? Hittills har utvecklingen vacklat 

mellan dessa två scenarier. Den senaste 
tidens utveckling ger naturligtvis skäl till 

oro. Den enda slutsatsen man tycks kun
na dra är att osäkerheten kommer att be
stå under lång tid. I detta sammanhang är 
den fortsatta urholkningen av den ryska 

försvarsmakten, särskilt marinens, av 

stort intresse.< 
Sverige är med i EU men har, till skill

nad från Finland, valt att stå utanför det 

centrala politiska samarbetet i E MU. Vi
dare kommer Sverige och Finland, av allt 
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att döma, inte att söka bli NATO-med
lemmar under överskådlig framtid. 
Dessa ställningstaganden begränsar na
turl igt nog våra möjligheter till politiskt 
inflytande på de säkerhetspolitiska pro
cesserna i vårt närområde. 

När det gäller rustningskontroll har 
det nordisk-baltiska området en särställ
ning. Sverige, Finland och Baltikum står 
utanför Europas viktigaste rust
ningskontrollavtal, CFE-avtalet , och det 
samarbete inom det militärpolitiska om
rådet som detta medför. Man kan notera 
att ett inträde i NATO skulle kräva ett 
tillträde till avtalet vilket dock knappast 
skulle bli en särskilt lätt process. I de på
gående moderniseringsförhandlingarna 
har också det nordiska området en sär
ställning, eftersom frågan om flankreg
lernas framtid är en av de allra svåraste.' 

Sammanfattningsvis kännetecknas 
utvecklingen i det nordisk-baltiska områ
det av en osäkerhet, som av allt döma 
kommer att bestå under lång tid. Om
rådet ligger också i viktiga avseenden ut
anför" mainstrea m" Europa. 

Regionalt militärpolitiskt samarbete 

Det har under senare tid kommit allt fler 
propåer om att regionalt militärpolitiskt 
samarbete, särskilt då regionala rustnings
kontrollregimer, skulle vara ett sätt att 
överbrygga dessa problem. Risken är 
emellertid stor att sådana initiativ bara 
skulle accentuera "utanförskapet" och att 
området då så att säga skulle få en av
vikande färg på framtidens Europakarta. 
Detta vore i så fall ett allvarligt nederlag 
för svensk (och finsk och baltisk) säker
hetspolitik. Däremot finns det viktiga pro
blem som en konfliktförebyggande marin 
"strategi"6 skulle kunna bidra till att mins
ka. Samtidigt måste stor försiktighet vid
tas så att vi inte skapar något som kan ty-
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das som sådana säkerhetspolitiska sär
lösningar för vårt närområde som inte har 
global trovärdighet. 

Vad är säkerhets- och 
förtroendeskapande 
åtgärder?7 

Innan vi går vidare är det nödvändigt att 
något beröra principerna för säkerhets
och förtroendeskapande åtgärder, i dag
ligt tal benämnda CSBM. Dessa är en del 
av ämnet rustningskontroll, dit även ned
rustning räknas. ~ Allmänt sett spelar 
rustningskontroll en stor roll som en sta
biliserande faktor i den nu pågående 
omvälvningen av den europeiska säker
hetspolitiska kartan. Det är svårt att tän
ka sig en fungerande säkerhetsordning, 
som inte bygger på en stabil rustnings
kontrollregim. CSBM utgör grunden för 
det militärpolitiska samarbetet inom 
OSSE. Tanken är att öppenhet om militä
ra resurser och aktiviteter ökar säkerhe
ten. Samarbetsinriktad verifikation av in
formationen och militära kontakter ska
par förtroende. Öppenhet om försvars
planering samt begränsningar av öv
ningsverksamhet och militära resu rser 
ger förutsägbarhet. 9 Sammantaget har 
"CSBM-kulturen" resulterat t ett 
säkerhetstänkande, byggt på samarbete 
och öppenhet, som skulle ha varit helt 
otänkbart för några år sedan. Av skäl 
som skall förklaras nedan står dock sjö
stridskrafterna huvudsakligen utanför 
denna utveckling. 

Madridmandatets krav på CSBM 

Enligt OSSE:s s.k. Madridmandat, som 
ligger till grund för Wiendokumentet 
1994, skall CSBM vara politiskt bindan
de, militärt signifikanta och verifierbara i 
rimlig utsträckning. De avser dessutom 

säkerheten i " the whole of Europe". Med 
det senare avses bl.a. att det endast är åt
gärder som direkt påverkar säkerheten 
på land i tillämpningsområdet (Europa 
ink\ Ryssland väster om Ural samt nu 
självständiga f.d. sovjetiska republiker) 
som avses. Självständiga marina övning
ar, d.v.s. alla som inte har amfibiekarak
tär ligger utanför detta mandat. Vidare 
innebär mandatet att alla överenskomna 
åtgärder i Wiendokumentet gäller lika 
för alla deltagande stater vad avser 
tillämpningsområdet. Denna regel har 
nära samband med en av grundstenarna i 
OSSE:s säkerhetssyn nämligen "säkerhe
tens odelbarhet" -varje stats säkerhet är 
beroende av alla andras. 

Ett säkerhetsbegrepp 

Men säkerhet beror inte bara av militär
politiska faktorer. Idag refereras ofta till 
det " vidgade säkerhetsbegreppet" som 
också innefattar mänskliga rä ttigheter, 
rättsstatens principer och demokrati men 
även anses innefatta miljöskydd och han
tering av flyktingströmmar m.m. 10 Det 
vidgade säkerhetsbegreppet är särskilt 
viktigt i Östersjösammanhanget. Marina 
förband har sedan länge uppgifter utan
för det rent militära området- skydd av 
sjöfart och fiske, sjöräddning etc. De bör 
därför ha särsk ilt lätt att verka inom ra
men för åtgärder som ryms inom det vid
gade säkerhetsbegreppet 

Det finns emellertid även andra ex
empel på situationer som kan omfattas 
av ett vidgat säkerhetsbegrepp. Fallet 
med MIS Estonia är ett exempel på en 
katastrof av nationellt slag som Sverige, 
enligt Försvarsberedningen skall kunna 
möta trots att den inte är ett militärt hot. 
MIS Estonia-katastrofen aktua liserade 
en rad folkrättsliga frågor, t.ex. om 
Sverige, Estland och Finland hade rätt att 

sluta avtal om gravfrid för vrakområdet 
liksom vilka åtgärder besättningen på is
brytaren Ale hade rätt att vidtaga för att 
skydda vrakområdet 

Sjöstridskrafter står utanför 

Orsaken till att sjöstridskrafterna är un
dantagna från OSSE:s bestämmelser om 
CSBM är naturligtvis i första hand poli
tiska. Inte minst är detta en konsekvens 
av Atlantpaktens beroende av säkra sjö
förbindelser. Härtill kommer en rad 
principiella och juridiska skäl. 11 Ett av 
dessa är principen om havets frihet , vil
ken är en grundsten i den havsrätt som 
utvecklats sedan 1600-talet. Obligatorisk 
föranmälan om marina övningar skulle 
kunna leda till en inskränkning i den 
hävdvunna rörelsefriheten till sjöss häv
dar vissa uttolkare av denna princip. En 
annan orsak är att sjöstridskrafternas 
verksamhet har ett helt annat mönster än 
markstridskrafternas. Fartyg är j u nor
malt ute till sjöss dels för övningar, dels 
för förflyttningar och dels för ständigt 
pågående verksamhet typ övervakning 
och markerande av närvaro. En tredje 
orsak är den praktiska svårigheten att 
genomföra verifikation genom t.ex. ob
servation eller inspektion. Samtidigt kan 
en stat relat ivt lätt följa upp andra staters 
sjöstridskrafters verksamhet på ett sätt 
som vore omöjligt på land. Detta är möj
ligt tack vare den folkrättsliga principen 
om havens frihet, vilken implicerar rät
ten att fritt röra sig till sjöss. 

Den europeiska rustningskontrollen 

Den europeiska rustningskontrollen är 
nu under stark utveckling. Vid OSSE:s 
toppmöte i Lissabon 1996 antogs allmän
na riktlinjer för fortsatt rustningskon
troll, vilka bl.a . öppnar för nya överens
kommelser som inte grundas på 
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Madridmandatet Såväl Wiendokumen
tet 1994 som CFE-avtalet är under om
förhandling. slutligen pågår, enligt beslut 
av ministerrådsmötet i Köpenhamn 1997, 
ett omfattande arbete med att utforma 
en "säkerhetsstadga för det 21 :a århund
radet" som också kommer att beröra det 
militärpolitiska samarbetet inom organi
sationen. Det skulle föra för långt att här 
gå in på all den problematik som den 
ovan nämnda utvecklingen medför. För 
den fortsatta diskussionen är dock några 
huvudlinjer i denna av intresse. 

NATO-utvidgningen spelar en, om än 
inofficiell, huvudroll i de ovan nämnda 
processerna. Ryssland vill på olika sätt 
minska alliansens möj ligheter ti ll fortsatt 
utvidgning. Man vill också begränsa de 
militära konsekvenserna av den utvidg
ning som redan är beslutad, så mycket 
som möjligt, bl.a. genom att minska 
möjligheterna till förstärkning av de nya 
medlemmarna. Detta har naturligtvis 
NATO svårigheter att acceptera efter
som alliansens trovärdighet då skulle sät
tas på spel. Samtidigt finns det starka 
krafter inom alliansen som på olika sätt 
vill gå Ryssland till mötes. 

Marina CSBM har nu åter aktualise
rats i samband med de pågående 
förhandlingarna om ett nytt Wiendoku
ment Ryssland har bl.a. föres lagit en rad 
"marina" åtgärder, vilka dock har små 
möjligheter att nå framgång eftersom 
dessa bl.a. inte har utgått från de havs
rättsliga realiteterna eller på andra sätt 
tagit hänsyn till den marina miljön. För
ståelsen för att man inte längre kan hålla 
sjöstridskrafterna utanför regelverket 
har dock ökat även inom NATO. En rim
lig gissning är att det kommer att gå att 
enas om några åtgärder- t. ex. utfästelser 
om besök vid marina baser enligt de 
principer som redan gäller för flygbaser. 
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En sådan utveckling har Sverige inget 
emot- tvärtom. 

Subregionala lösningar? 

Vissa västländer, bland andra USA har 
framhållit subregionala överenskommel
ser, d.v.s. åtgärder som bara omfattar en 
de l av OSSE:s område, som det naturliga 
när det gäller införandet av marina 
CSBM. 12 Sådana tankar kan, åtminstone 
delvis, vara ett sätt att skjuta frågan i från 
sig och undvika egna åtaganden . Men in
tresset för subregionala processer är nu 
mycket stort inom dagens OSSE och kan 
bli problematiskt för Sverige. 

Det finns flera orsaker till intresset 
för subregionala lösningar. En huvud
tanke är att säkerheten under det kalla 
kriget verkligen var alleuropeisk efter
som det allt överskuggande hotet utgjor
des av ett europeiskt storkrig. J dag är det 
i stället risken för lokala och regionala 
konflikter som dominerar. En annan är 
att det finns flera exempel på regionala 
rustningskontrollprocesser. Den vikti
gaste är det regelverk som föreskrivs av 
Dayton-avtalet för f.d. Jugoslavien, som 
naturligtvis har en speciell karaktär. En 
ur marin synvinkel särskilt intressant 
process är den som nu påbörjats mellan 
staterna runt Svarta havet, till vilken vi 
återkommer senare. 

Det är naturligtvis inte så att allt sub
regionalt samarbete är problematiskt -
tvärtom. Från svensk sida har vi ingen 
anledning att motsätta oss regional rust
ningskontroll på Balkan. Det finns emel
lertid en fundamental skillnad mellan 
regional rustningskontroll till lands och 
havs. Landterritorier som berörs ligger 
nästan alltid under en stats suveränitet, 
medan havsområden endast i begränsad 
omfattning gör detta. Flera stater vi ll ini
tiera en regional militär förtroen-

deskapande process i Östersjöområdet 
Motivet är, som skisserades inlednings
vis, att detta område ses som ett 
säkerhetspolitiskt särfa ll. Vidare hoppas 
man att genom en regiona l förtroend e
skapande process kunna hantera det di
lemma som balternas önskan att ansluta 
sig till NATO anses utgöra. 

Flera propåer har förts fram under se
nare halvåret. Den mest kända är det rys
ka förslaget om någon form av säker
hetspakt (först av premiärminister 
Tjernomyrdin 13, sedan av Jeltsin själv) in
för det ryska statsbesöket i Sverige hös
ten 1997. Här fanns, utom en del förslag 
inom det civila området, tankar på ryska 
säkerhetsgarantier till de baltiska stater
na och en hel rad militära CSBM, inte 
minst inom det marina området, som ex
empelvis övningsfria områden i Öster
sjön. Härtill kommer att Ryssland åter 
upprepat sin propå om ett svenskt-ryskt 
incident-at-sea-avtal. Ä ven från fransk 
och tysk sida har förslag om regionala 
rustningskontrollförhandlingar - s.k. re
gionala bord 14 

- förts fram i mer eller 
mindre utarbetad form. Frågan om mari
na CSBM i Östersjöområdet är alltså 
högaktuell. 

Det finns även en diskussion om sä
kerhetsskapande åtgärder i Svarta havet 
som kan sägas utgöra ett utmärkt exem
pel på att folkrätten möjliggör regionala 
CSBM, liksom på att det primärt är poli
tiska avväganden som numera avgör hur 
långt ett subregionalt samarbete kan 
sträcka sig och vilken form det bör ha. 
Samtidigt speglar dessa politiska övervä
ganden de folkrättsliga förhållanden. 
Sveriges krit iska och försiktiga inställ
ning till ett subregionalt militärt samar
bete har både en politisk och folkrättslig 
grund. Den rumänska deklarationen i 
samband med "guidelines" för förhand-

lingar om CSBM på det marina området 
i Svarta havet 15 kan få illustrera proble
matiken. Rumänien förklarade då , att 
det faktum att man var berett att diskute
ra CSBM inte skulle binda parternas re
lationer till tredje man , i synnerhet vad 
avsåg navigationsfriheten till havs. 16 Där
med rörde Rumänien vid pudelns kärna. 
Den rumänska deklarationen säger ing
enting mer än vad redan existerande 
folkrätt säger, nämligen att rätten ti ll att 
fritt navigera i Svarta havet gäller (även) 
stater som inte är part i den subregionala 
regleringen. Därmed skulle det ru
mänska konstaterandet närmast kunna 
betraktas som en plattityd av ringa värde, 
om det inte vore för den betydelse utta
landet skulle kunna få om strandstater
nas samarbetsregim utvecklas till att 
göra Svarta havets till ett mare clausum. 
Då kan det rumänska uttalandet spela 
roll som en "stopper", dvs. det blir en 
byggsten för att hindra en folkrättslig 
ma re e/a usum. 17 

Exemplet visar emellertid på behovet 
av att, även hos andra än strandstaterna, 
förankra uppfattningen att det är viktigt 
att upprätthålla ett område som ett ma re 
liberum. l Östersjöfallet är det därför 
oroväckande när stormakter, som inte är 
Östersjöstater, uppmanar strandstaterna 
att besluta om egna särregler. Stonnak
terna själva kan lita på sin navala förmå
ga och militära makt att röra sig i Öster
sjön. Små stater kan däremot inte enbart 
förlita sig till sin militära makt. De måste 
i högre grad än stormakterna förlita sig 
på de rättsliga regimer som byggts upp 
under lång tid. Härutöver behöver de na
turligtvis en militär förm åga som visar 
deras beredskap att hävda sina intressen. 

Vad kan respektive kan inte göras? 

Givet ovan beskrivna problem och förut-
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sättningar - vad behöver göras, vad kan 

Marinen göra? Inledningsvis kan man 

konstatera att marina förtroendeska

pande åtgärder inte kan lösa de grund

läggande säkerhetspolitiska problemen i 

Östersjöområdet" Men de skulle kunna 

bidra ti ll att öka samarbetet och förtro

endet mellan marin personal i staterna 

runt Östersjön. De skulle också kunna 

bidra till att öka säkerheten till sjöss och 

till att öka förmågan till samverkan i in

ternationella fredsfrämjande insatser. 

För detta behövs en konfliktförebyggan

dc "strategi". Denna bör ta sin utgångs

punkt i områdets marina prägel och det 

faktum att sjöstridskrafter har en sär

ski ld fördel framför markstridskrafter. 

Örlogsbesök och samarbete till sjöss var 

en realitet långt före PFF. Marina för

band är också på ett helt annat sätt än 

markstridsförband engagerade i gråzo

nen mellan rent militär och rent civil 

verksambet - sjöräddning är kanske det 

mest typiska exemplet. Samarbete inom 

sådana områden är säkerhetspolitiskt 

sett mindre problematiskt än ett rent mi
litärt samarbete. 

Frågan är om det ens är möjligt att 

hålla Marinen utanför den samarbetsre

gim som håller på att utvecklas t.ex. un

der OSSE. I själva grundtankarna om en 

säkerhetsstadga, med krav på transpa

rens, förutsägbarhet och samarbete, lig

ger ett inbyggt krav på att inte centrala 

aktörer helt utesluts från detta samar

bete, vare sig på internationell eller na

tionell nivå. Vi vill i detta sammanhang 

erinra om elen roll Försvarsmakten har 

enligt svensk lag. Det räcker med att cite

ra IKFN-förorclningen: ''Försvarsmakten 

skall upptäcka och avvisa kränkningar av 

svenskt territorium och i samarbete med 

civila myndigheter ingripa vid andra 

överträdelser av tillträdesförordning-
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en." 19 Försvarsmakten har dessutom en 

skyldighet att, efter begäran, biträda civi

la myndigheter i samband med fiskekon

troll e ller annan kontro ll av verksamhet i 
den ekonomiska zonen. När så Östersjö

rådet diskuterar frågor som rör samarbe

te avseende civi l säkerhet (civic security), 

så kommer det att indirekt eller direkt 

beröra Marinen för såvitt man inte änd

rar elen svenska lagstiftningen. 

Samtidigt måste, som tidigare påvi

sats, elen ovan nämnda konfliktförebyg

gande "strategin" undvika att skapa sär

regler för Östersjöområdet som skulle 

kunna leda till regional process med risk 

för fragmentarisering av säkerheten, in

klusive åtgärder som skulle kunna få ne

gativa konsekvenser ur havsrätts lig syn

vinkel. Det finns en rad restriktioner som 
måste iakttagas. 

Inledningsvis kan konstateras att vi 

har svårt att tänka oss rustningskon

trollåtgärder av CFE-typ i ett regionalt 

format- cl.v.s. en regim där materie linne

håll begränsas utifrån regionala kriteri

er20 Detta av lättförståelda strategiska 

skäl. Sverige, som militärt alliansfri små

stat, har inget strategiskt djup utanför re

gionen vilket ju Ryssland i allra högsta 

grad har. Det går därför inte att skapa en 

meningsfull regional styrkebalans. 

Det går emellertid inte att bortse 

ifrån att Östersjön redan idag har "särre

gimer" som är av stort värde. Ålandskon

ventionen från 1921 är Östersjöns äldsta 

de facto CSBM. Denna konvention står 

för Östersjö-områdets enda demilitarise

ring och neutralisering. Konventionen 

innebär ett icke-befästande av Ålands

öarna liksom att anläggning eller opera
tionsbas av militär eller marin art eller 

luftfart eller anordning för krigsändamål 

ej får anläggas. S.k. passage inoffensif' 

(vilket ungefär motsvarar oskadlig ge-

nomfart) är tillåten genom territorialha

vet. Enligt konventionstexten skall vad 

som där är föreskrivet gälla oberoende 

av nya regler i Östersjön (artikel 8). Det

ta får sägas vara en insiktsfull skrivning 

av konventionsförfattarna, som därmed 

lade grunden för en speciell regim som 

var tänkt att vara av långsiktig karaktär 

och vars innehåll binder långt fler än de 

som är parter i fördraget. 
För ålänningarna är Ålandskonven

tionen och elen s.k . Ålandsöverenskom

melsen (om autonomi och språkskycld) 

levande konventioner. Det bästa beviset 

på att så är fallet är att läsa tidningen 

Å land, där varje faktiskt eller misstänkt 

brott mot konventionens regler upp

märksammas. l Finlands anslutningsför

drag till EU erkänns " the special status 

that the Åland Islands enjoy uneler inter

nationallaw". Däremot erkändes inte ex

plicit demilitariseringsregimens fortsatta 

existens, vilket ålänningarna ville. Dock 

konstaterade ED-kommissionen år 1992 

att demilitariseringen och neutralisering

en var i kraft.21 

Konventionens betydelse som regional 

CSBM bör inte unclerskattas. 22 Samtidigt 

tycks det som om konventionen är något 

förbiseeld i ett större säkerhetspolitiskt 

sammanhang. I vissa (framförallt finska) 

militära kretsar har dess existensberätti

gande tidvis ifrågasatts. Ålandskonven

tionens förtroendeskapande regim behö

ver bli en levande del av den diplomatiska 

verkligheten, på samma sätt som Ålands

överenskommelsen kan sägas redan ha bli

vit det. Sverige bör understryka och kanske 

tillsammans med Finland , slå ett slag för 

dess betydelse i det regionala (Östersjön. 

Europa) säkerhetspolitiska sammanhang

et. Även om Ålandsöverenskommelsen, 

också elen från 1921, idag inspirerar repre

sentanter från andra länder att skaffa kän-

nedom om hur det åländska autonomi

skyddet fungerar, så tycks innebörden , be
tydelsen och elen politiska kopplingen mel

lan dessa regimer behöva stueleras i nytt 

ljus. Om inte annat så kommer konven

tionens regler att behöva studeras inför ett 

eventuellt svenskt tillträde till Open Skies

avtalet. 
Det är viktigt att erinra om att en 

folkrättslig särregim måste upprätthållas 

för att vara trovärdig. Detta betyder att 

strandstaterna har en förpliktelse att 

upprätthålla tolkningen av regimens 

innehåll , liksom att beivra överträdelser 

av dess regler. En särregim innebär viela

re att det blir en skillnad i behandlingen 

av parter till regimen och icke parter. Li

kabehandling är således icke möjlig.D 

Det är precis det här som riskerar att 

leda till säkerhetspolitisk fragmen

tarisering. En praktisk konsekvens skulle 

bli att regler som gällde för Östersjösta

ternas mariner- exempelvis obligatorisk 

föranmälan av övningar- inte skulle gäl
la för "besökande" mariner, t.ex. US 

Navy. Därmed skulle Östersjön bli ett 

" friare hav" för icke-Östersjöstater än 

för Östersjöstaterna själva. 
Mot denna bakgrund är det viktigt att 

unelersöka om subregionala arrange

mang kan utgöra ett hot mot elen tradi

tionella svenska synen på Östersjön som 

ett "fritt hav". Man skulle kanske kunna 

hävda att Östersjön inte kan betraktas 

som ett "fritt hav" e ftersom det knappast 

inte finns några havsytor som har denna 

rättsliga status i Östersjön. Östersjöfallet 

kompliceras emellertid av att Östersjön 

inte bara har karaktäriserats som ett 

ma re liberum, utan även präglats av regi

onala särlösningar. Samtliga inlopp till 

egentliga Östersjön och Bottenhavet reg

leras av folkrättsliga regimer, nämligen 

Öresundstraktaten, den tidigare nämnda 
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Ålandskonventionen och regler som gäl
ler för Kielkanalen. Det är därtill viktigt 
att notera att landområden vid Östersjö
kusten eller i Östersjön ofta varit före
mål för (och ibland alltjämt är) speciella 
förtroendeskapande regimer: Åland, 
Danzig, Me m el -för att bara nämna någ
ra. Det finns alltså en spänning, en diko
tomi, mellan Östersjön som fritt hav och 
den rad av särlösningar och regleringar 
som gäller i Östersjön. 

slutsatsen blir därför att subregionala 
lösningar mycket väl kan bli problematis
ka men att de inte nödvändigtvis utesluter 
Östersjöns status som fritt hav. Utan att 
tillämpa "smörgårdsbordsprincipen" (dvs 
att bortse från att havsrättskonventionen 
är ett "package deal" ur vilket stater inte 
bara kan plocka de "bästa" bitarna utan 
även har att iakttaga skyldigheter), så går 
det att utveckla det regionala samarbetet i 
Östersjöområdet samtidigt som man fort 
sätter att betrakta Östersjön som ett mare 
liberum. Området är i centrala säkerhets
politiska avseenden i huvudsak präglat av 
principen om det fria havet. Ja, man kan 
till och med hävda att det nya folkrättsliga 
regel verket, såsom det är utformat i havs
rättskonventionen (med vissa utökade 
rättigheter för kuststaten samtidigt som 
vissa centrala traditionella fria havsrättig
heter finns kvar) är väl rustat att möta ett 
vidgat säkerhetspolitiskt begrepp, inkl. 
samarbete vad gäller miljöskydd, emer
gency response och internationell krimi
nalitet. Det är dock viktigt att havsrättsas
pekterna hela tiden hålls i minnet efter
som regionala lösningar för internationel
la vattenområden aldrig kan binda icke
parter till den regionala lösningen - med 
mindre än att den regionala lösningen 
uppnår sedvanerättsligt status, såsom 
Ålandskonventionen och Öresundskon
ventionen får ansetts ha gjort. 
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Slutligen bör observeras att det kan 
vara svårt att kontrollera dynamiken i en 
militär regional förhandlingsprocess när 
en sådan väl kommit igång. Från svensk 
sida är vi därför negativa till att delta i en 
sådan. Anledningen är att vi inte vet hur 
säkerhetspolitiken 1 Östersjöområdet 
kommer att utvecklas under de närmaste 
åren. Det är därför inte möjligt att förut
säga vilka konsekvenser ett regionalt 
bord skulle kunna få . Det finns en risk 
för att vi skulle drivas in i ett regionalt 
säkerhetsarrangemang skilt från Europa 
i övrigt och där det skulle ankomma på 
oss, och Finland, att ge balterna ett tröst
pris för uteblivet NATO-medlemskap. 
Tankar på att Sverige skulle ta på sig en 
sådan ledande roll har framförts vid oli
ka tillfällen.24 Motivet har då varit att på 
detta sätt söka överbrygga problemen 
kring balternas NATO-anslutning och att 
komplettera CFE-avtalet med ett region
alt sådant. Från svensk sida hävdar vi 
emellertid att det knappast åligger 
Sverige att göra uppoffringar för att 
NATO:s utvidgning inte skall leda till 
konflikter. Detta är rimligen något som 
organisationen själv bör tänka på. Natur
ligtvis är det även ur svensk synvinkel 
viktigt att utvidgningen sker på ett sätt 
som inte leder till konflikter. Men det 
finns knappast anledning att göra åta
ganden som skulle kunna vara negativa 
för Sveriges säkerhet. 

Finns det då ingenting man kan göra? 
Skall vi bara vara nejsägare? 

Trots alla varningstecken vi ställt upp tror 
vi att det finns många möjligheter att både 
bedriva en aktiv marin Östersjöpolitik och 
samtidigt tillvarataga våra säker
hetspolitiska intressen. Ett sätt att undvika 
regionala förhandlingsprocesser är att 
komma med unilaterala erbjudanden och 

inbjudningar- med en mer eller mindre ut
talad förhoppning om någon form av reci
procitet. Givet de högst varierande marina 
resurserna hos Östersjöstaterna kan dock 
inte förväntningarna på reciprocitet drivas 
särskilt långt. Reciprocitetskrav kan dess
utom leda till mycket komplicerade situa
tioner med ty åtföljande behov av särskild 
samordning - varefter det regionala bordet 
snart är ett faktum. 

En utgångspunkt bör vara att bygga 
under de positiva tendenser som redan 
finns och skapa relativt informella nät
verk inom det sjömilitära området. Det 
är därvid särskilt viktigt att försöka fånga 
upp de unga officerarna - de som fortfa
rande är formbara . Av särskilt stor bety
delse är givetvis att skapa förståelse för 
vikten av demokratisk kontroll av för
svarsmakter. OSSE:s uppförandekod är 
här ett givet ämne. Av havsrättsliga skäl 
för att undvika optiken av ett slutet hav
bör också representanter för de stora 
marinerna utanför Östersjön engageras i 
sådana förtroendeskapande processer i 
den utsträckning detta är möjligt. Men 
det finns mer substansargument än en
dast hänvisning till "optiken". Ett avgö
rande argument är att en förutsättning 
för lyckade internationella insatser i FN:s 
eller OSSE:s regi är att deltagande of
ficerare " tänker lika" i så måtto att det 
finns grundläggande samsyn vad gäller 
t.ex . rules of engagement till havs, hur 
brett ett territorialhav får vara eller hur 
mycket "våld" som får användas för att 
försvara ett eget förband . 

En förutsättning för att kunna skapa 
kontakt med ryska officerare är att vi har 
tillgång till egna officerare som kan detta 
språk. Tolkskolan är en utmärkt resurs 
och det vore väl inte omöjligt att få den
na skola att utbilda några yrkesofficerare 
per år. Förslagsvis bör några särskilt läm-

pade officerare ges denna utbildning re
lativt snart efter Officershögskolan (den 
kommande Militärhögskolan). Utbild
ningen skall självklart ges ett högt merit
värde. När vi har officerare som kan tala 
ryska finns det också möjlighet att skapa 
ett program för kadett- och officersutby
te med Ryssland. Genom att vi redan nu 
utbildar sjöofficerare för de baltiska ma
rinerna öppnar sig här intressanta möj
ligheter att knyta kontakter mellan unga 
ryska , baltiska och svenska officerare. Se
gelfartygsutbildningen med dess inrikt
ning på sjömanskap snarare än militär 
förmåga skulle kunna vara ett lämpligt 
område att starta med. 

Personkontakter skall inte underskat
tas som förtroendeskapaode medel. Ju 
tidigare i karriären sådana kan skapas 
desto bättre. Personkännedom är dessut
om av väsentlig betydelse för att "skar
pa" insatser skall kunna genomföras smi
digt. De är också väsentliga i en krissitua
tion där misstolkningar av den andra si 
dans intentioner kan få allvarliga följder. 

Som ovan nämnts utgör Kaliningrad 
ett särskilt problem. Här är Sydkustens 
marinkommando väl placerat för att ges 
ett särskilt ansvar för att bygga ut kon
takter med enklavens militär, som ju nu 
är under Östersjömarinens ledning- om 
än kanske främst i formell mening. 

En annan förutsättning är att Mari
nen har officerare som har ett havs
rättskunnande parat med kännedom om 
svenska säkerhetspolitiska behov. Detta 
är inte minst viktigt i samband med det 
svenska deltagandet i PFF-övningar. En 
hake i detta sammanhang är att scenarier 
skrivs på NATO "blue navy fleet " språk, 
och kanske passar mindre väl in i den 
svenska (och andra mindre länders) upp
fattningen om folkrättens innehåll och 
på säkerhetspolitiska behov. 
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Utbildning är för övrigt ett område, 

som är särskilt lämpligt när det gäller att 
skapa militära kontakte r. PFF e rbjuder 

här e tt lämpligt ramve rk men det finns 
naturligtvis också möjli gheter att agera 

utanför detta - t.ex. på basis av kapitlet 

om militära kontakter och samarbete i 

1994 års Wiendokument Allra mest ger 

naturligtvis längre kurser - t. ex. vid För

svarshögskolan - eftersom dessa pågår 

lång tid och skapar möjlighet till med 

djupgående kontakter. Me n sådana kur

ser är också resurskrävande. Enklare och 

billiga re vore att anordna kortare kurser 

och seminarier i ämnen som folk - och 

havsrätt, " rulcs of engagement" vid freds

främjande insatser, skyddstjänst m.m. 

Me n också det civilmilitära erbjuder in

tressa nta ämnen, framförallt vore de t in

tressa nt med seminarier mellan kust
beva kningsrepresentanter och marinrep

resentanter. Såclan gränsöverskridande 

verksamhet är inte minst viktig eftersom 

kustbevakningen ibland sorteras in uneler 

militär hatt (Lettland) , ibland uneler civil 

(Sverige). Ett exempel på vad som skulle 

kunn a göras inom detta område vore ett 
svenskt seminarium om miljöhantering på 

örlogsfartyg - ett ämne där Sverige ligger 

långt framme. Seminarier är överhuvudta

get e tt smidigt och oförbindligt sätt att dri

va samarbete. Sådana kurser och semin

arier borde kunna ordnas inom ramen för 

Örlogsskolorna e ller de t regionala PFF

ccntre t. Detta borde för övrigt tillföras 
marin kompetens och verkligen utnyttjas i 

det marina förtroendeskapande samarbe

tet. Lämpligast vore kanske att skapa en 
marin "filial" t.ex. på Berga. 

Det finn s förvisso reda n ett aktivt 

samarbete- de tta behöver fortsättas och 

om möjligt stärkas. Deltaga nde i PFF och 
minröjningen i Baltikum är särskilt vikti

ga ak tiviteter. Varför inte ett minröj-
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nin gsproje kt också utanför Kaliningrad i 
samarbete med ryssarna , gärna med del

taga nde också från andra state r? Med 

tanke på a tt skarpa minröjningsi nsa tser 

inte är en ofarlig hant e ring skulle e n så

dan operation kräva omfattande förbere

delser och övningar- i sig förtroe ndeska

pancle. Vå ra e rfarenh e te r från genomför

da PFF-övningar och från det inte rnatio

ne lla doktrinarbete som skett unele r led

ning av US Naval Doctrine Command

MMOPS, Multinational Maritime Ope

rations - bo rde kunna ge oss e n god 

grund för e tt ta aktiv de l i eller leda ett 
sådant samarbete. 

Örlogsbesök är en "klassisk" marin 

umgängesform som ger goda möjligheter 

till förtroendeskapande kontakte r. En 

mer medvete n styrning av denn a verk

samhet i syfte att maximera effekten är 
e mellertid behövlig. Örlogsbesök är ock

så en viktig del av vår marina närvaro i 

Östersjöområdet Denna närvaro är en 

grundfunktion i det säkerhets- och för

troendeskapande arbetet. Våra sjöstrids

krafter måste synas uppträda över hela 

området. På sikt kan de kontaktskapan
de åtgärderna också ge möjlighet ti llmer 

e ller mindre spontana samövningar på 

förbandsnivå ("passexes"). Det kan 

e mellertid ifrågasättas om det inte be

hövs en förskjutning av våra attityder el
ler priorite ringar, när de t gäller PFF. Vis

serligen skall detta samarbete ge våra 

sjöstridskrafter förm åga att delta i inter
nationella operationer tillsammans med 

NATO-stridskrafter. Me n, PFF-samarbe

te t är minst lika viktigt som instrument 

för regionalt samarbete - med finnar, 

balter, ryssar m.fl. En viss prioritering av 

de nna aspekt vore säkerhetspolitiskt vik

tig om än naturligtvi s, p.g.a. bristande 

ryska och baltiska resurser , mindre pro
fessionellt intressant för oss. 

Ryssland har endast i liten utsträck 
ning deltagit i PFF-ve rksamh ete n. 2' Ett 

sätt att aktive ra den ryska marine n i PFF 

skulle kunna vara att , i samarbete med 
andra stater i området, verk a för att 

Ryssland eta blerar ett marint PFF-ce nter 
i Baltijsk. De tta skulle ge Marinen möj

li gheten att e tablera e tt mer ko ntinuer

ligt och ordnat samarbe te med sin ryska 

motsvarigh et. l nom ramen för Wi endo

kume ntet 1994 (WO 94) kan också e n del 

ma rina å tgärde r vidtagas. En sådan vore 

t.ex. att bjuda in till besök vid marina ba

ser som e n parallell till de vanligt före

kommande besö k vid flygbasbesöken 

(WO 94 §19). En annan att bjuda in till 
frivillig "observation" av en marin öv

ning varvid existerande bestämmelser 

(WO 94 kap Y) skulle kunna utnyttjas i 
rimlig utsträckning. Ett svenskt utspel 

skulle kunna vara att inom ram e n för 

OSSE:s Säkerhetsforum göra en unilate

ral utfästelse om att t. ex. varje å r bjuda in 

till en eller båda av de ovan beskrivna 

aktiviteterna . Vi skull e naturligtvis samti

digt föra fram att vi hoppades på någon 

form av reci procitet.21
' 

Det skulle naturligtvis vara möjligt 

för oss att ge information av " WD-typ" 

angående våra sjöstridskrafter. D et finns 

dock flera proble m med e n sådan 

handlingsväg. Dels skulle vi genom att 

göra så unilateralt kunna störa de för

handlingar som pågå r i Wien. Dels skulle 

detta ses med mycket stor mtss

tänksamhe t från stora västmakter. Det 
naturliga är a tt arbeta för e n ut vidgning 

av informationslämningen enligt doku

me ntet för global informationslämning27 

Frågor angående sjöstridskrafter ägnar 

s ig ju av principiella skäl bättre [ör globa

la än regionala överenskommelser. En 

särskilt viktig fråga är om vi bör ingå "in

cident-at-sea"-avtal och i så fall på vilket 

sä tt. Rent sa kligt inne hå ller existerande 
avtal kn appast några stora problem ur 

marin synvinkel. Däremot är frågor om 
format (bilateralt, regionalt, multila

teralt, viikel forum) problematiska och 

kommer att kräva e n hel de l tankemöda. 

Ett väl formul erat "incident-at-sea"-avtal 

skulle e me llertid kunna utgö ra e n viktig 

CSBM , bl. a. för professione llt utbyte. 
Som ovan påpe kats har marina för

band en komparativ fördel när de t gäller 

samarbete inom det civilmilitära områ

det - sjöräddning, miljövervakning, spa

ning mot organiserad smuggling etc. Här 
kan säkert myck et gö ras och det vore 

naturligt a tt , i samarbete de svenska re

presentanterna i Östersjöråclet, Kustbe

vakningen och Sjöfartsverket , förutsätt

ningslöst inventera möjlighe te r. 

Konklusion 
Avslutningsvis kan konstateras att det 

finns en he l del som kan göras. Vilja och 

resurser - våra såväl som andras - är 

gränssättancle. En inventering och 

prioritering måste göras. Det bör under

strykas at t det finns ett stort utrikes

politiskt behov av förslag på genomför
bara åtgärder som i lämpligt format kan 

engagera såväl ryssar som balter - helst 

sa mtidi gt. Man bör dock inte göra sig för 

stora förhoppningar om snar framgång. 

Tålamod och skynda långsamt bör nog 

vara två ledstjärnor. 
Det nyorganiseracle Marincentrum 

har en viktig uppgift att driva dessa frå

gor gentemot ett flyg- och armedomine
rat högkvarter. Ma rinen har unika förut

sättningar för att bidra till ett säkerhets

främjand e samarbete inom Östersjö

områclct. Dessa mås te tillvaratas såväl av 

allmänna sä kerh etspolitiska och folk

rättsliga skäl, som av snävt organisatoris

ka. 
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Försvaret inför 21:a århundradet- Seminarium nr 2 
1998-09-03 
Det andra semin a ri e t i Kungl. Ö r logs
mann asä ll skape ts semin a riese ri e, som 

geno mfö rdes i Stockh o lm torselagen 3 
septembe r, bjöd på sto r spä nn vidd i såvä l 
a nfö rande n so m efterfö lj a nde disk us
sion. 

Under de n första de len av seminari e t 
to rgföreles de fö rä ndringa r i o mvä rldsbil 
de n som ligge r till grund fö r Försvars
ma ktens o minriktning. Inl ed ningsvis re
dogjorde ledamo te n Magnu s Haglund 
för de sj öope rationer so m på börjades i 
samband med Jugoslaviens sönderfall 1 

De iakttagelser som kan gö ras pe kar på 
e nkla och ro busta möjli ghe te r a tt åstad
komm a resulta t attjämfö ras med de poli
tiska svårigh ete r och svårbedö mda resul
ta t som hän ge r samman med flyginsatser 
som slår ihj äl människor och slå r sönder 
infrastruktur, 
• snabba dire kta politiska beslut om 

operationsav si k ten, 
• klassisk a s jöoperativa uppgifter på

börjas före a rm einsatse r, 
• ledningso rga nisation ens successiva 

mognad sa mt 
• samve rka n i ställ e t fö r integration. 2 

Denn a de l av de militära operationer
na på Balkan har tidigare e j be rö rts i el e n 
sve nska di skussio nen och stå r därm ed i 
bjärt kontras t till den grund på vilke n 
Öve rbefä lhava re n bygge r sin a rgum en
tering om de n fra mtida inriktningen för 
Försvarsm a k ten. 

Ledamo ten M ich a el G usta fsson re
dogjorde fö r de t unelerlag som ligge r till 
grund för Öve rbe fälhavare ns ko mmande 
inriktning.-' D e ko mm er att i princip om
fatta ope rativa insatsstyrko r och natio
ne lla försva rsstyrkor samt e n sa tsning på 
förband och syste m fö r info rm ations-
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och leclnings kri gföring. Må nga fl e r a ktö
rer på de n inte rn ati o ne ll a a re nan har 
uppstått geno m att ele n elipo lära vä rlds
bilden har slagits sönder. D ärm ed råder 
e n större osä ke rh e t vart vi ä r på väg i dag 
än uneler de t kall a kriget. Man se r fram
fö r sig en kamp om viljor snara re ä n ter
ritorium. 

De inte rn ati o nella insa tser som 
Sverige inriktas mo t beskrevs av leelamo
ten Tage A nd e rsson." Våra fö rband 
(mark) som i dag de ltager inte rn ationellt 
är fö r små för att va ra av ve rkligt intres
se. l nterope rabilite te n är svå rh a nterlig 
och de t fun gerar inte he lt tillfredss tä ll an
de i dag. Utvecklingen bör gå mo t större 
(ma rk)förband varvid en NATO-stan
dardisering är önskvärd. 

D et kan kn appas t sägas all det ligger 
något nytt i de tta. Möjligtvis om vi enbart 
ser utvecklinge n i ele n sve nska ankdam
me n. Man kan fråga sig varfö r Sverige 
satsar på markförbanden och de ras ut
veckling. De lla är e n svår konst. Trans
po rter till och e ta blering av stöd på andra 
sta ters territo rium är inte e nk e lt a tt 
ås tadkomma. Insa tse rna handl ar om 

ko ntroll (och försva r) av tra nspo rtvägar. 
De t po litiska ma ndatet blir o mgä rdat 
med restriktioner. Med e n begrä nsning 
av uppgifte n att e nelas t strida i sjä lvför
sva r och restrikti o ne r att e j ri ske ra sol
daters liv blir in sa tse n må nga gå nger en 
svå r balansgå ng fö r förbandsche fen. Den 
fråga som stä llel es var mycke t enk e l. Var
fö r begränsas di skussione n till ma rkför
ba ncl? Med exemple t frå n s jöope ra tio
ne rn a i Adri atiska have t sa mt de po litis
ka svårigh e te rn a a tt besluta o m militära 
in satser av ma rkförband och fl ygbomb
ningar är de nn a fråga lättförstådd. 

Den andra dele n av se minari e t be rö r
de svensk kanonbåtsdiplo mati uneler 
1900-ta let,' en jämförelse me llan försva
rets utveckling och de krav som sta ts
makte rn a har ställt6 samt utvecklingen 
bl and NAT O-lände r kring Nordsjö n.7 

Att det nu uppko mmit "många fl e r 
aktöre r" ä r in gen ny fö re teelse. Vad ä r 
egentlige n "nytt" i mä nskli ghetens histo
ria . Människan har funnits i tusenta ls 
(miljo nta ls?) år. Något verkli gt "nytt" är 
nog mycke t sä ll synt. De t som ve rk a r 
" nytt " är sna rare en fö lj d av människa ns 
bristand e fö rm åga att vilj a ta till sig av 
vad som hänt i det förgå ngna. l år är det 
350 år seel an Westfaliska frede n. 

"Då föddes principen om territorial
staten l ... l som bygger på obegrän-

sad kontroll över det egna territoriet. 
Den innebar en markant kraftsamling 
hos staten och en motsvarande för
svagning av såväl "transnationella" 
som subnationella strukturer. "8 

Är de t nu dags a tt å te rgå till de t som 

var fö re 1648? Är vi på väg mo t en situa

tion där vilj or och politik bygger på öm

sesidighet och kontraktsre la ti o ner i stä l
le t för ma kt över territori e r? 

D e tta, tillsa mmans med de publi cera

de artikl a rn a samt ett krav på ko mpe

tensbredd i de parte me nt och militä ra 

stabe r, vilk a stärker förm åga n till ett sa k
ligt - inte bara de t ledninge n vill ha- un

derlag infö r ko mmande beslut får avsluta 

referatet från projekte ts a ndra semin ari

Lllll. 

Försvaret inför 21 :a århundradet - Seminarium nr 3 
1998-10-01 
l kalle lse n till det tredj e seminariet to rs
dage n J o ktober konstate rades a tt det 
finns sto ra möjlighete r a tt utveckla e n 
bra marin inför nästa århundrade. Mari
nen mås te själv age ra. Annars komm e r 
andra att åstadkomma förvirring, split 
och e n o rga nisationsutveckling som inte 
grundas på marin kompe te ns. 

Inl ednin gsvis be röreles E uropas sä 
kerhetspo liti ska val och hur detta påve r
kar den sve nska utvecklingcn 9 Däre fte r 
foku se rades den pågåe nde utvecklingen 
mot Ö ste rsjöo mrådet - i de n mycket up
penba ra ege nskape n att de t finns vatte n i 
Öste rs jö n - och hur svensk sjömakt ka n 
utgöra e n pådrivande och modererande 
kraft i regione n. '" 

D e t är he lt uppenba rt a tt sedan de n 
Westfa liska freden ha r sve nsk s jömakt 
endast be traktats som e n de l av ett in va
sionsförsva r. När massa rmeerna , med 
hjälp av a llmän värnplikt, introduce rades 

var dessa till för att försva ra det egna ter
ritori e t. De tta anammades tidigt 1 

Sverige med elen följd en att när sjömak
ten behövdes var den i då ligt skick , för Ii
len och inko mpetent lednin g. Detta visa
de sig uppe nbart 1719 till 1721 då det 
svenska sto rm aktväldet kn äcktes liksom 
under Gusta f de n III ryska krig. Denna 
inställning, a tt ej betrakta Östersjön som 
e tt havsområde utan enbart tala om om
givande landterritori er fo rtsä tte r än i 
dag. E tt cita t ur Frankfurte r Allgeme ine 
Zeitung ge r e n blixtbelysnin g av hur det 
se r ut i dag sett från Europas ho risont: 

Schweden , einst die dominierende 
Mach! an der Ostsee , ist zu einem 
au[l,enpolitischen Zwerg gesch
rumpft. l ... l stockhol m Au[l,enpolitik 
ist ein unbeschriebenes Blatt. Der 
Neuanfang an der Ostsee, der sich 
aus dem Zusammenbruch der Sow
jetunion ergab, mundete fur Schwe-
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den nach einem vielversprechenden 
Engagement zu Anfang der neuntzi
ger Jahre in einem Delta der Orien
tierungslosigkeit. Fur die Ostseeregi
on ist daraus ein Ärgernis geworden. 
l .. . l Mangelhafte Diplomatie und 
das Unvermögen, dem Land eine 
neue Perspektive zu geben, sind 
derzeit die gröf?,ten Belastungen der 
schwedischen Aur?,enpolitik . Profi
lierungsversuche wie die im Ostsee
rat sind ohne Wirkung verpufft. Statt 
dessen stief?, Schweden andere Sta
aten, darunter auch Deutschland , 
durch ungeschicktes Taktieren vor 
den Kopf. 11 

Den efterföljande diskussionen som 
skulle ha tagit upp tre brännande fråge
ställningar - operativa och taktiska för
mågor på 2000-talet, operativ och taktisk 
kompetens samt officerens krav på mari
nens organisat ion - fick av tidsskäl be
gränsas till den första punkten . 

Naturligtvis kom den evi nnerliga hot
bilden upp under diskussionen. Som om 
just detta sk ull e skapa möjlighete r till 
framtida utveck ling! Den modifi erade 
hotbilden ansågs svårtolkad. Förmågan 
till invasion bland oss omgivande stater 
ansågs låg nu men .. .... den finns dock. 
Är in te hela resonemanget en täckman
tel för nedrustning snarare av ekonomis
ka skä l än realpolitiska. Ytterst tar det 
sitt uttryck i begrepp som a minriktning 
och anpassning. 

De förslag till prioriteringar med 
hjälp av hotnivåer12 och koppling till för
mågor ledde inte fram till en diskuss ion 
om sjöoperativa förmågor.' ' Det rådde 
stor en ighet om att det äntl igen måste 
var sl utdiskute rat om förmågor i fred 
respektive i krig. Världen har aldrig och 
kommer aldrig att se ut på detta sätt. 

Helt klart var att Östersjön skall be-
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traktas som det randhav (med vatten) 
det är. Sverige har alltid hävdat att det 
ska ll vara fritt tillgängligt för alla natio
ne r. Detta ha r avvikit från den tolkning 
som Sovjetunionen (och dess efterfö ljare 
Ryssland) önskar se. Det måste ligga i 
Sveriges intresse att se Östersjön snarare 
som en före ningslänk mellan länder än 
som ett " icke" existerande medi um till 
förmån för omgivande landterritorier. 

Skall Sverige lyckas förändra det nu
varande kaoset i synen på den baltiska 
regionen så krävs att Sverige kan stödja 
detta med en sjömakt värd namnet. Men 
då erfordras inte bara en uthålli g insats
förmåga och förmåga att placera denna 
på rätt plats i rätt tid utan även en poli
tisk vilja att utnyttja sjömakten. 

Det går inte att tro att " landet lagom" 
kan skapa sina alldeles egna villkor i den 
svenska ankdammen. Det gäller att på 
ett trovärdigt sätt kunna förflyt ta förmå
gan 'att utöva makt' till sjöss. Förhand
lingar om transiteringar och base ringar 
på andra staters territorium behövs ej. 
E tt fartyg med utbildad besättning kan 
göra mycket mer än att skjuta först. De 
kan rädda liv, inspektera, visitera , avvisa, 
samtala och övertyga. Men de kan också 
utnyttja våldsmedel för att nå sina syften 
om så blir nödvändigt. 

Det kalla kriget har varit en abnormi
tet. Nu återgår vi så sakteliga till det som 
var före de två E uropeiska inbördeskri
gen. Då gäller det att inse att Östersjön 
(och för den delen även Västerhavet) 
och en verklig, trovärdig förmåga a tt där 
hävda våra intressen är en central fråga 
såvä l i dag och för framtiden som inför 
VK l och VK II. Den då bedömda oför
måga ledde ju till att Sverige uppgav ter
ritorium från fyra till tre nauti ska mil. 
Denna oförmåga har inte varit mindre 
vid någotdera av de senare försvarsbe-

sluten samtidigt som vårt territoria lhav 
ha r utvidgats till tolv nautiska mil och an
svaret för vår del av den ekonomiska zo
nen tillkommit. 

Det kan väl inte vara så att elen svens
ka ledningen kallt räknar med att dra sig 
tillbaka från det som vi i fred med rätta 
hävdar vara den fria statens skyldigheter 
i stä llet för att hävda samma rätt i fred 
som krig. 

Noter 
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le rtsen , TiS 4/98 
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11 " Wo il3t Schweden?" Frankfurter Allgemei
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12 Ledamoten Magnus Haglund: l. Total 
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tä r verksamhet kan förekomma. 3. Fientlig 
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de. 
13 "Försvarets utveckling - sta tsmakternas 
krav", Gunnar Wieslancler, TiS 4/98 
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Ledamoten 
MAGNUS HAGLUND 

Kommendörkapten Magnus !-lag/und var niirmast före sin 
pensionering 1997-06-30 cheffor den svenska uuderiiue/se
enheten vid SFOR-staben i Sarajevo 

Internationella maritima operationer i Adriatiska havet 
från 1992 

Föredrag vid Kungl. Örlogsmannasällskapets seminarium nr 2 i Stockholm torsdagen 3 
september 1998 

Efter återkomsten från utlands(jänst harjag ofta tillfrågats om jag {jiinstgjort i den 
"svenska FN-bataljonen i Tuz/a". Dettaförvånade mig något. Att bataljonen- och 
mitt förband, den svenska underrättelseenheten SWENIC - faktiskt står under 
NATO-befäl väckte motsvarandeförvåning hos den frågande. Till yttermera visso är 
den svenska bataljonen numera så nerskuren, att den knappast längre kan kallas 
bataljon och den ligger inte em i Tuz/a utan i Zivinice. Massmediabilden av det 
svenska deltagandet i NATO-operationen är alltså ganska t01jiig och kanske alltför 
snävt nationell. Den allmänna bilden är också mycket hårt "markoperativt" 
inriktad- i Sverige tycks enbart UNPROFOR och möjligen /FOR och SPOR vara 
kända begrepp. En strategisk totalbild av de internationella operationerna mot f d 
Jugoslavien tycks inte alls finnas. 

Om bi lel en således är ganska snedvriden, 
då det gäller det i Sverige starkt över
skattade svenska deltagandet i operatio
nen - 450 man av sammanlagt 32 000 
man på marken i Bosnien-Hercegovina 
är faktiskt inte en så stor del av den inter
nation ella gemensamma ansträngningen 
- måste man tyvärr konstate ra , a tt ele n 
allmänna svenska kännedomen totalt 
saknas om de maritima operationerna i 
Adriat iska havet mot f d Jugoslavien. 

Syftet med denna uppsats är att försö-
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ka klarlägga den maritima komponenten 
och dess verksamhet, ledning m m under 
operationerna, men är samtidigt e tt slags 
metodförsök med !T-me toder. Det finns 
en hel del information tillgänglig på In
ternet ; svårigheten ligger i att sortera in
formationen till något nyttigare - kun
skap. 

Händelseutveckling 
De maritima operationerna inl eddes ef
ter ett ministermöte inom Nordatlan-

tiska rådet, NAC, i juni 1992 i Oslo. Efter 
möte t tillkännagav NATO utrikesminist
rar sin beredvillighet att understödja 
OSCE fredsbevarande aktiviteter i f d 
Jugoslavien från fall till fall och i enlighet 
med sina egna procedurer. Då NATO
staternas utrikesministrar den l O juli 
1992 träffades i Helsingfors, diskuterades 
NATO medverkan i att övervaka de 
sanktioner, som hade beslutats i FN sä
ke rhetsråds resolutioner 713 och 757 1

• 

Ministrarna välkomnade samtidigt Väst
europeiska unionens (WEU) minister
råds beslut att sät ta upp en marin över
vakningsstyrka och beslöt att fartygen 
fick utgå ur NATO-förbandet STANAV
FORMED2 Ministrarna uppmanade vi
dare samtliga NATO-enheter att samver
ka med det beslutade WEU-förbandet. 
WEU-förbanclet omfattade fyra fartyg 
och sex havsövervakningsflygplan . Det 
sålunda något reducerade STANAV
FORMED ingick samtidigt med sina 
återstående fa rtyg direkt i NATO-opera
tionen. 

STANAVFORMED, som således 
skulle sättas in uppdelad på två sjöstyr
kor, befann sig vid tillfället på rutinbesök 
i Lissabon och beordrades av SACEUR, 
general Shalikashvili , som hade dem un
de r sitt operativa befäl , ti ll Joniska sjön 
för att förbereda sig att lösa de nya upp
gifterna. Nordatlantiska rådet och NATO 
försvarsplaneringskommitte (DPC) var 
klara med sitt orderarbe te, den 15 juli 
1992 och dagen därpå gick de första far
tygen in i Adriatiska havet och började 
lösa sina uppgifter, som av DPC hade 
fa stställt till "övervaka , identifiera och 
rapportera all fartygstrafik på internatio
ne llt vatten i Adriatiska havet". NATO
operationen utanför elen monlenegrin
ska kusten kallades MARITIME MONI
TOR och den kompletterande, samtidiga 

WEU-operationen Otrantosundet 
SHARPVIGILANCE. 

Samordningen me ll an förbanden var 
genomarbetad i detalj av NATO och 
WEU leclningsgrupper. Den omfattade 
förutom inde lning i geografiska ansvars
områden övergripande operationsmeto
cler, samband samt unelerhåll och försörj
ning. Samordningen fördjupades seder
mera ytterligare, särski lt seelan man re
dan elen 29 juli inl e tt byten av patrulle
ringsområden med varandra. Den mariti
ma övervakningen understöddes av flyg
buren spaning från USA, Storbritannien , 
Portugal och Grek land. Flygledningen 
ombesörjdes av NATO raclarleclnings
flygplan , som så ledes ledde all militär 
och marin flygtrafik inom övervaknings
zonen. Denna " AWACS"-funktion kalla
des inledningsvis NAEW- NATO Early 
Warning - och i oktober, sedan brittiska 
E-3-or ur NATO inle tt sina flygningar, 
kunde övervakningen utökas att även 
omfatta luftrummet över Bosnien-Her
cegovina , där ett militärt tlygförbud in
förts i enlighet med FN reso lution nr 781. 
Ä ven franska E-3-or hade då avdelats till 
området, men i första hand avsedda att 
unelerstödja W EU-förbandet. Lägesbil
der fördelades dock hela ticlen till såväl 
NATO-förbanden som till WEU-enhe
terna. 

Operation MARITIME MONITOR 
avslutades elen 22 november 1992, när 
NATO övergick i en ny övervaknings
operation i området - operation MARI
TIVE GUARD. 29 fartyg som brutit mot 
FN sanktioner hade då ertappats. MA
RITIME GUARD hade ett utökat an
svar och en något annorlunda lednings
modell. NATO-operationen stod nu di
rekt under CINCSOUTH, amiral Boor
da, befäl men samordnades fortfarande 
med elen samtidigt i området pågående 
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WEU-operationen, som nu kallades 
SHARP FENCE. Samtliga fartyg som 
var destinerade till e ller från f d jugosla
viskt territorialvatten skull e nu visiteras. 
Uppdeln ingen i geografiska ansvarsom
råden mellan NATO och WEU gä llde i 
princip fortfarande, även om förbanden 
tid efter annan bytte ansvarsområden 
med varandra. Från 1993 hade NATO
fartygen dessutom erhållit obegränsat 
tillträde till albanskt terr itorialvatten för 
att genomföra embargouppgifterna. 
Denna del av operationerna kallas för 
ALBANIAN GUARD. Det flygburna 
spaningssystemet förstärktes något, sam
tidigt som flygförbudet över Bosnien
Hercegovina övervakades i en särski ld 
operation kallad SKY MONITOR. 

I april 1993 skärpte FN säkerhetsråd 
sina dittillsvarande resolutioner angåen
de restriktionerna för sjötrafiken till Fe
derationen Jugoslavien d v s Serbien och 
Montenegro. All sjötrafik till och från ju
goslaviskt sjöterritorium, utom den som 
hade fått speciellt tillstånd, förbjöds nu 
och denna skärpta uppgift påbörjade för
banden lösa den 29 april. STANAVFOR
MED var nu underställd COMNAV
SOUTH medan NATO AWACS var un
derställd COMAIRSOUTH. Fram till 
och med mitten av juni 1993 hade 12 367 
handelsfartyg anropats och identifierats 
av NATO- och WEU-styrkorna i Adria
tiska havet och Otrantosundet. Något 
fler än 1000 fartyg hade visiterats eller 
beordrats in i hamn för skeppsrannsa
kan. Nio fartyg ertappades med att ha 
brutit mot FN:s embargobeslut 

Vid ett gemensamt möte den 8 juni 
1993 godkände Nordatlantiska rådet och 
Västeuropeiska unionens råd tillsam
mans, att ett nytt ledningskoncept sku ll e 
tillämpas under SHARP GUARD, som 
den följande operationen kallades. Sjö-
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styrkan blev nu en Combined Task Force, 
CTF 440, under COMNAVSOUTH- en 
itali ensk amiral - direkta ledning och i 
hans stab skulle även stabsofficerare från 
WEU ingå. Övervattensfartygen indela
des i tre Combined Task G ro u ps, CTG,
två från NATO och en från WEU- varav 
två ständigt upprätthöll bevakningen 
inom ansvarsområdet, medan den tredje 
ansvarade för utbi ldning och hamnbe
sök. Ansvaret roterade mellan cheferna 
för resp. CTG; de två sista CTG, som lös
te sina uppgifter till sjöss stod under be
fäl av en tysk amiral tillika COMS
TANAVFORMED respektive en ita
liensk, som tillika var COMWEUCON
MARFOR. Den flygburna havsövervak
ningen genomfördes av en särski ld CTF 
431 under en amerikansk amirals led
nmg. 

När FN:s vapenembargo mot f d Ju
goslavien upphörde i juni 1996 avsluta
des operation SHARP G UARD:s verk
samhet i enlighet med NATO- och 
WEU-rådens direktiv. Båda organisatio
nerna är dock beredda att återuppta ope
rationen, om sank tioner åter skulle inle
das enligt säkerhetsrådets resolution 
1022. Sedan operat ionen inleddes har 74 
000 fartyg anropats och identifierats av 
NATO och WEU fartyg. Den svåraste in
cidenten inträffade i början av maj 1994, 
då jugoslaviska örlogstartyg försökte stö
ra ett ingripande av SHARP GUARD
enheter mot en i Malta registrerad tan
ker, som försökte bryta embargot. Tan
kern eskorterades sedermera in på ita
lienskt territorialvatten. Nära 6 000 far
tyg har visiterats till sjöss medan något 
över 1400 har dirigerats in till hamn för 
skeppsrannsakan. Inga fartyg har rappor
terats ha brutit blockaden, men i sex fall 
har försök gjorts. För det direkta stödet 
till stabiliseringsstyrkan i Bosnien-Her-

cegovina, SFOR, och skydd av dess un
derhållslinjer ti ll sjöss har en särski ld 
styrka , Task Force 436, TF436, avdelats 
under COMNAVSOUTH. TF436 består 
normalt av tre fregatter och sju minröj
ningsfartyg från Italien , Grek land och 
Turkiet. 

Ytterligare en maritim operat ion ge
nomfördes under perioden 1993 tilll996 
av WE U. Omkring 250 man med åtta pa
trullbåtar genomförde en övervaknings
operation på Donau, i Ungern, Rumäni
en och Bulgarien. Syftet var även här att 
upprätthålla FN beslutade embargopoli
tik och nära 7 000 fartyg visiterades un
der operationen och 422 överträde lser 
kunde upptäckas. Operationen leddes av 
en WEU-delegation vid OSCE samord
ningsorgan för sanktioner i Wien och 
även den avslutades i juni 1996. En pre
sentation av elen maritima styrkan mot 
f d Jugoslavien skulle vara ofullständig 
utan att Naval Striking and Support For
ces Southern Europe, STRIKFOR
SOUTH , kortfattat redovisades. COM
STRJKFORSOUTH är en amerikansk 
amiral, som tillika är chef för den ameri
kanska 6.e flottan och han för sitt befäls
tecken ombord på USS La Salle, men har 
huvuddelen av sin stab vid AFSOUTH i 
Neapel. Den kanske tydligaste uppgiften, 
som sjöstyrkan har vad avser f d Jugosla
vien, är att samordna och uppelatera pla
nerna för flygbekämpning3 Sjöstyrkan är 
uppdelad i tre förband : hangarfartygs
styrkan (Task Force 502, TF502) , 
amfibiestyrkan,TF503, och landstig
ningsstyrkan , TF504. STJKFORSOUTH 
har beredduppgiften att snabbt kunna 
sättas in mot eventuella hot mot NATO
förbanden i luften, till sjöss och på mar
ken inom operationsområdet. TF503 har 
utvecklats till en multinationell amfibie
styrka , Combinecl Amphiblous Forces 

Mediterrannean, CAFMED, som också 
innehåller enheter för specialoperatio
ner av o li ka slag - allt från humanitär 
hjälp till fullskaliga stridsuppdrag. 

Samtidigt kan man konstatera, att 
ingenting nämns i kä llmateria let om att 
några ubåtar sku ll e deltaga i operatio
nerna. Möjligen beror detta på, att all Ull

dervattensverksamhet avsiktligt hemlig
hålls inför eventuella operationer på 
högre konfliktnivå t e i form av landsätt
ning av spanings- eller sabotagetrupp på 
den blockerade kusten . 

Några reflexioner 
En helt grundläggande strategisk faktor 
vid alla typer av fredsfrämjande opera
tioner är att det internationella samfun
det behöver ha tillgång till förband för 
att isolera det blivande operationsområ
det. Detta kan i de flesta fall enbart ske 
genom en blockad av något slag - en 
''klassisk" maritim uppgift. Samtidigt 
måste det skapas förutsättningar för att 
sätta in förband på marken samt för att 
unelerhålla dessa. Den av Julian Corbett 
präglade sentensen "The Army is a hul
let fired by the Navy" har full relevans 
även i våra dagar. NATO och WEU prin
ciper för de inledande insatserna verkar i 
allt väsentligt ha följt detta strategiska 
koncept och vikten av att skaffa sig ett 
lokalt sjöherravälde för att få handlings
frihet för ett vidare agerande, har varit 
väl känd och kan ses som en röd tråd i de 
inledande operationerna i Adriatiska ha
vet. 

Man kan inte undgå att lägga märke 
till , att det inom NATO alltid läggs stor 
vikt vid att det verkligen är politiska be
slut, som ligger till grund för de maritima 
och militära insatserna.4 Det finns inte 
något av automatik i de insatser som 
görs. J elen allmänna deba tten i Sverige 
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ve rkar de t ju a lltid ligga någon form a v 
nästan ö d esmättad ko nsekve ns i varj e 
fo rm a v a lli ansåtagand e n. Källm a te riale t 
vi sa r sn a ra re p å motsa tse n. D e t är inte 
he ll e r så a tt de fa ttade beslute n i a lla lä 
gen m ås te följ as a v all a NATO-state r. 
D e t tycks finna s gansk a sto ra m ö jlighe 
te r a tt sjä lv fa tta egna , na ti o ne ll a beslut. 
För uppgifte r p å d e n inte rnati o ne lla are 
na n be hö vs oftas t fregatte r och minröj
ningsfart yg, m e n be hovet av unde rh å lls
o ch unde rs tödsfa rtyg ä r o ckså alltid stort 
a nn a rs blir ope ra ti o n e n lä tt be roe nde a v 
så rbara underh å ll sväga r till lands e ll e r i 
luften o ch kan sk e t o m ö ve r andra sta 
te rs territo rier, vilke t också gör d e m så r
b a ra frå n politi sk utgå ngspunk t. D essvä r
re är de tta för n ä rvarande uppgifte r som 
e ndast d e n a me rik ansk a flottan kan lösa . 

Lednin gen av de m a ritima ope rati o 
ne rna i Adriatis ka have t å terspeglar nog 
ga nska vä l hur e n ledningsorga nisation 
successivt mognar öve r tide n. Från att 
inl e dningsvis i stort se tt le tt ve rksamh e 
te n ope ra tivt o ch taktiskt dire kt fr å n 
fa rtygsfö rbandsnivå gå r lednin gen så 
småningom öve r i mera ordina rie och 
välbe prö vade fo rmer. Den maritima 
le dninge n utövas när orga nisati o nen bli 
vit fullt utvecklad a v e n marin le dnings
o rgani sa ti o n , C OMNAYSOUT H , och 
flygledningen ske r på mo tsvara nde sätt 
genom C OMAIRSOUTH 5 D e be h o v 
a v integra tion , so m vi i Sverige o rganisa 
to riskt lägger p~t e n gan sk a låg nivå, om
besörj s i NATO le dningsorga ni sation i 
s tä ll e t a v e tt a nta l sa mve rkansb efä l frå n 
a ndra le dnin gso rgan p å motsvarande 
nivå . D e n öve rgripand e slutsa tsen av 
le dnin gss trukture ns omva ndlingar blir, 
a tt det i sj ä lva ve rke t e ndast ä r NATO 
le dnin gsorgamsa tion , so m har fö rm ågan 
a tt led a interna tionell a fredsfrä mjande 
o pe rati o ne r i E uropa , o m det sk a ske p å 
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ett fackm äss igt fullgott sä tt. A vslut
nin gsvis k a n man inte lå ta bli , att fund e 
ra öve r hur in forma ti o ne n o m d e m a riti
m a o perati o n e rn a hade se tt ut i Sve rige , 
om vi d e ltagit me d t e e tt minfa rtyg/ 
s tö dfa rtyg och några minrö jning fa rtyg i 
ope ra tion e rn a? 

D e t k a nske vi bo rde h a g jo rt? 

Noter 
1 SHA PE och AFSOUTH uppgifter verkar 
här något motstridiga . Troligen genomfö reles 
möte t i Oslo, som SHAPE hävdar. AF
SOUTH anger yu erliga re ett möte, i Helsing
fors, vilket ve rkar nägo t egendomligt. men det 
kan förstås ha genom fö rts i sa mband med nå
go t annat möte i stade n. Ann ars kan en sa m
manblandning av städerna inte uteslutas. Stä
cle r i norra Europas utkanter kanske ä r svåra 
att skilj a på från Neapels horisont. 
2 STANAVFO RME D. som funnits seelan april 
1992, då NATO beredskapsstyrka NAVOC
FORMED avskaffades, bestå r normalt av far
tyg från Tyskland , Grekland , Italien. Neder
länderna, Spanien, Turkiet. Storbritannien och 
USA. Chefskapet över styrkan rotera r mellan 
cl e ltagarläncle rna. l januari l998 var en spansk 
kommendör chef för styrkan som omfattade 8 
fregatter el v s en "normalsammansatt styrka" 
3 Samordning av målplanen sker bl a ge nom 
att samverkansoffice ra re från A FSO UT H re
ge lmässigt aktualisera r plan eringen i SFOR 
högkvarter. (egen iakttagelse) SFOR är ett 
förband på anm\kårsni vå, medan föregånga
ren, !FOR, som var på 'WB-ni vå 5' . tro li gen 
själv samordn ade mäl pl anern a. 
4 Det ve rkar något egendomligt, att vi inte har 
motsvarande uppde lning av elen '' militära " 
verksamh eten i Sverige. Troligen måste termi 
nologin i Sve rige anpassas. så att el en stämmer 
bättre överens med NATO normer. Man mås
te kunna skilj a på maritima och milit li ra ope
rationer i fo rt sä ttningen. 
5 Det är kanske på motsvarande sä tt de nu 
till skapad e generalin spektörerna i Sverige bör 
Jå sin naturliga uppgift ? 

Källor 
NATO Basic Fact shee t. March 1997 (http:// 
nato.int /clocu/factslbpfy l t m) 
Alliecl Forces So uthcrn Europe Fact Shcet 
NATO O peration Maritime Monitor ( htt p:l 
www. af. south. nat oti onMa ritimeMonit or. 
htm) 
Alliecl Forces Southern Europe Fact Sheet 
NATO Operati on Maritime G uard (http:/1 
www.a fso uth.nato- ration-MaritimeG uarclltm) 

Alliecl Forces Southern Europe Fact Sheet 
Stancling Naval Force (http://www.afsouth.nato 
ANAVFOR MED FactSheet.htm) 
Western European Union Fact Shce t. Opera
tions in the Context of the Yugoslav Conflict 
(mars 1998) (hllp:l/www. weu.intlenglfs/ 
yugo.htm) 
SFO R Ma ritime Co mponent. Fact Sheet 

( h t t p: // www.a fso u t h. n a to .! n t /fac ts hee ts/ 
SFORM aritimeComponent.ht m) 
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GUNNAR ÅSELIUS 

Fil. dr Gunnar Åse/i u s är forskare och föreläsare inom 
Militärhistoriska institutionen vid Försvarshögskolan 

Reflexioner kring den svenska kanonbåtsdiplomatins 
historia under 1900-talet 

Föredrag hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets seminarium nr 2 i Stockholm 
torsdagen 3 september 1998 

Dejyra uppgifter som åläggs Försvarsmakten i 1996 årsförsvarsbeslut är att kunna 

möta väpnat angrepp, att kunna hävda Sveriges suveränitet att delta i 

intern~tionel~a operationer samt att stödja det civila samhället vid fredstida kriser 

och pdfrestnmgar. Temat för mitt inlägg nu är hur Sverige under 1900-talet har 

använt sina sjöstridskrafter för de tre sistnämnda uppgifterna d. v. s. de som inte 

primärt har med krig att göra. Eskorttjänst, mineringar och ubåtsjakt, funktioner 

som kan sammankopplas med suveränitetsskydd och stöd till det civila samhället 

kommer inte att behandlas, eftersom dessa verksamheter även kan motiveras av 
uppgifter inom invasion5försvaret. 

Fokus i framställningen ligger på tiden 

före andra världskriget. Den multipolärt 

präglade maktbalans, som härskade 

kring Östersjön under denna period, ut

gör en mer meningsfull historisk refe
rensram till dagens situation än den 

strikta tudelning av Europa, som var 

verklighet änn u för något decennium se

dan. Som den amerikanske statsvetaren 
Edward Luttwak påpekar i sin studie The 

Polilca/ Uses of Seapower krävs en rela

tivt multipolär och komplex regional po
litisk miljö för att "armed suasion" skall 

kunna utövas med något hopp om fram-
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gång.1 En fr i svensk översättn ing av be
greppet "armed suasion" vore "väpnad 

övertalning" eller "kanonbåtsdiplomati ". 

Hur har Sverige tidigare under 1900-talet 
använt sina sjöstridskrafter i detta syfte, 

som redskap för att främja och tillvarata 

den svenska statens intressen i vid me

ning? Det problemet står i centrum för 

framställningen , som dock är tänkt att 

kunna tjäna som bakgrund för en diskus
sion om flottans framtida användning. 

De fördelar sjöstridskrafter har som 
politiskt instrument jämfört med andra 

militära maktmedel - framför allt genom 

sin rörlighet och mångsidighet - är väl

kända. Örlogsfartyg kan anlöpa en främ

mande hamn utan att den regering som 

sänt dem behöver avge någon officiell 
förkl aring till deras närvaro. De kan lika 

plötsligt dras bort igen utan att detta krä

ver några motiveringar. De kan uppehål

la sig i månader utanför en främmande 

kust och signalera avsändariandels mili

tära närvaro, utan att riskfyllda bindande 

försvarsavtal ell er prestigeladdade utfäs

telser behöver göras. De örlogsfartyg 

som sänds ut behöver inte heller i sig re

presentera någon avskräckande militär 

styrka , eftersom örlogsfartyget som sym

bol är tillräckligt etablerat i det politiska 

språket för att utgöra en omisskänn lig 
signal. Om ett lika kraftfullt budskap 

skall överbringas genom sändande av 

marktrupp blir insatsen i regel oerhört 

mycket mera tidsödande, kostsam och 

riskabel. Det viktiga är att omvärlden vet 

att avsändariandet har vilja och möjlig

het att sätta in större resurser. Ur det per
spektivet kommer exempelvis närvaron 

av ett enda amerikanskt örlogsfa rtyg 

sannolikt vara en effektivare signal än 

närvaron av flera och starkare örlogsfar
tyg från vilket som helst annat land. 

Förutom av Luttwak på 1970-talet 

har marina stridskrafter som po litisk sig
nalmedel behandlats av James Cable i 

Gunboar Dip/omacy, som i början av 

1990-talet utkom i en tredje, reviderad 

uppl aga . Cable defini e rar kanonbåtsdip

lomati som användande eller hot om an

vändande av begränsad marin styrka mot 

utlänningar på främmande territorium. 

Detta sker då inte som en krigshand ling 

inom ramen för en större konflikt, utan 
för att säk ra en begränsad eftergift eller 

skydda sig mot egna eftergifter eller för

luste r. Våldsanvändning eller hot om 

våldsanvändning är en central del av Ca-

bles definition. Flottbesök, vilka endast 

syftar till att visa att avsändariandet har 

marina resurser, räknas däremot inte in 2 

Luttwak däremot tar fasta på marina 

stridskrafters användbarhet som signa l

medel och är därmed vidare i sitt per

spektiv. Det centrala för honom är inte 

heller vi lka intentioner avsändariandet 

har, utan hur flottdemonstrationen upp

fattas i omvärlden. Luttwak skiljer mel

lan "active suasion " och "passive sua

sion ", och den senare formen berör just 

"offrets " reaktioner. Det finns anledning 

att i denna korta forskningsöversikt även 

nämna ett annat arbete från tidigt 1970-

tal , som också har ett vidare ämnesom

råde: Robert Jervis doktorsavhandling 

om signaler och indicier i internationella 

relationer. Jervis uppehåller sig mycket 

kring flottdiplomatin kring sekelskiftet 

1900, och vilken roll det marina besöks

utbytet spelade för att skapa föreställ
ningar om existensen av hemliga allian

ser och samförstånd mellan olika stor

makter. Slutligen har jag själv i en upp

sats i Historisk tidskrift för några år se

dan diskuterat hur tyska och brittiska 
flottbesök i Skandinavien decennierna 

före första världskriget påverkade den 

svenska synen på Tysklands och Storbri

tann iens roll som hot respektive potenti

ella bundsförvanter3 

Hur långt tillbaka sträcker sig den 

svenska flottans egna traditioner som po

litiskt signalmedel? Jan Glete har fram
hållit att Vasakungarna använde sin flot

ta som ett instrument för "protection sel

ling"- för export av fysiskt beskydd- till 

städerna kring Östersjön. Sveriges und

sättning av Reval 1561 eller av Stralsund 

1628 var viktiga symbolhandlingar, som 

bidrog till det svenska stormaktsväldets 

uppbyggnad och som varit omöjliga utan 
en flotta. 4 Man skulle även kunna lyfta 
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fram de flottexped itioner so m från 1720-
talet företogs till Medelhavet som för att 
skydda sve nsk handelssjöfart mot norda
frikanska pirater. Dessa aktivite ter drog 
också in den svenska flottan i internatio
nella operati oner. Tillsammans med en
he ter ur den ame rikanska flottan blocke
rade exempelvis en svensk eskade r un
der konteramiral Rudolf Cederström 
sjörövarhamnen Tripol i år 18025 

Väljer man att begränsa sitt fokus till 
de senaste hundra åren , när Sverige exis
terat som en småsta t med begränsade in
tressen , blir hi storiska paralleller emel
lertid mera meningsfulla. Under denna 
tidsperiod ha r vi också haft en försvars
politisk diskussion och en avvägnings
problematik mellan olika försvarsgrenar 
i Sverige, som påminner om dagens. l för
svarsdebatten kring sekelskiftet framhöll 
ibland förespråkarna för svensk marin 
upprustning flottans stora användbarhet 
när det gällde att "visa flaggan" i främ
mande hamnar och försvara nationell 
prestige. De var här tydligt inspirerade av 
den sjömaktsicleologi , som genom Alfred 
Mabans och Phil ip Co lombs författar
skap fått fotfäste bland stormakterna. 

När det verk ligen gä llde fanns eme l
lertid viss tveka n på politiskt håll a tt an

vända den svenska flottan i detta syfte. 
Hösten 1896 skakades Konstantinopel av 
våldsamma antiarmeniska upplopp, och 
efter begäran från den svenska legatio
nen i staelen uppdrog sjöförsvarsdeparte
mentet i Stockholm åt korvetten Balder 

att bistå "de Förenade Rikenas minister i 
bemödande att upprätthålla svenska 
flaggans värdighet och skydda de Fören
ade Rikenas undersåtar till liv och ege n
dom i den mån sådant må vara fören ligt 
med allmänt gä ll ande internationella rätts 
grundsatser." När de turkiska myndighe
terna vägrade låta Balder anlöpa Kon-
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stanti nope l inställdes dock expeditionen , 
och den svenske envoyen Steenbock fick 
en skrapa av utrikesminister Douglas för 
att han föreslagit den utan att i förväg ha 
försäkrat sig om den ottomanska rege
ringens godkän nande. Det dröjde till 
1903 1nnan något örlogsfartyg från 
Sve rige-Norge åter vågade besöka elen 
turkiska huvudstaden, och då enelast ef
ter viss tvekan. Svenskarna visade up
penbarligen betydligt stö rre respekt för 
Turkiets suveränitet än vad som vid den
na tid var brukligt bland europeiska 
makter. 

Inte heller försökte man utnyttja elen 
svenska flottans årliga utiandsexpeditio
ner för att främja svensk handel i utländ
ska hamnar. I slutet av 1800-ta let tillfråga
de sjöförsvarsdepartemen tet UD inför 
varje resa om det fanns några särskilda in 
struktioner att meddela långresefartygen, 
en förfrågan som för det mesta besvara
des nekande. Det är intressant att se att 
Sveriges unionspartne r Norge, ett land 
med världsomspännande sjöfartsintres
sen, i detta avseende uppvisade en annan 
och mera aktiv hållning. När den norska 
kanonbåten E/lida besökte Sydamerika 
1895 rapporterade hon utförligt till det 
norska handelsdepartementet (Departe
mentet for det I nclre) om navigationsför
hållanden och hande lss tatistik i de far
vatten hon besökte. På förslag av de För
enade Rikenas mini ster i Washington, 
norrmannen Johan Grip, gjorde Eliida vid 
sin nästa sydamerikaresa också en tur för
bi Mobile och New Orleans i den ameri
kanska Södern. Grip ansåg nämligen att 
det skulle vara gynnsamt att amerikanska 
redare med trafik på det oroliga Sydame
rika fick se att om de valde att chartra 
norska fartyg dessa "i Tilfaelde kan be
skyttes af egne Krigsskibe."" 

Kring 1905 ändras emell ertid instä ll-

nin gen. En viktig bakgrund till elen här 
förändringen är unionsupplösningen 
med Norge, vi lken utlöste en våg av na
tionalistisk väckelse 1 svenska re
geringskretsar. En önskan gjorde sig gäl
lande att i framtiden åtminstone spela en 

ledande roll i Norden. I diskussionerna 
inom 1906 flottkommitte är ett ofta fram

fört argument att Sverige i relation till 
Danmark och Norge ska ll vidmakthålla 
en sorts tvåmaktsstandard, d.v.s. ha nott
styrkor som är starkare än dessa två län
elers tillsammans. Genom de nybyggna
der som den svenska flottan tillfördes 
från 1905 (pansarskeppen Oscar l l 1905, 
de tre pansarskeppen av Sverige-klassen 

1917-21 , kryssarna Fylgia och Clas Fle

ming 1907-19 14, sex jagare av typ Wale 

1908-12) fanns också andra möjligheter 
till marina demonstrationer. Inför elen 
tyske ministern i Stockholm skröt kabi
nettssekreteraren Albert E hrensvärd 
1906 om den svenska flottan , som endast 
stod stormakternas efter och inte gick att 
jämföra med andra europeiska små
state rs. Senare, som utrikesminister un
der första Balkankriget, förklarade han 
för den irriterade brittiske mini stern att 
Sverige var berett försvara sig mot 
kränkningar till sjöss "even aga inst the 
most powerfulnation."7 

Det end a exemplet på aktiv kanon
båtsdiplomati före Å landsexped itionen 
1918 inträffade dock redan i december 
1905, när to rpedk ryssa ren Psilander och 
kanonbåten Örnen sändes för att evaku
era sve nskar från de av revolutionära 
o ro ligheter hemsökta städerna S:t Pe
tersbUI·g och Riga på andra siclan Öster
sjön. Företaget förlöpte utan svårigheter, 
och kabinettssekreterare Strömfelt med
gav efte råt för den brittiske ministern i 
Stockholm att den sve nska regeringen 
ångrade tilltaget, eftersom Psilander fun-

nit den ryska huvudstaelen fullkomligt 
lugn. l slutet av 1912, när Konstantinopel 
hotades av Balkanstaternas armeer, nöj
de man sig också med att be Ryssland 
beskydda svenska intressen i den turkis
ka hu vudstaden. Högerledaren , tillika 
amiralen i flottans reserv, Arvid Lindman 
rasade dock mot beslutet att inte sända 
egna fartyg, eftersom han trodde detta 
skulle väcka vrede i "natione ll a kretsar". 
Lindman sammankopplade sannolikt re
geringen Staaffs passivitet med en ovilj a 
att låta stora krigsfartyg visa sig nyttiga. 
Vid denna tid rasade nämligen diskussio
nen kring F-båten som värst. Från högern 
och sjöofficerskåren framhölls det poli
tiska nyttan av en större fartygstyp, efter
som det sku lle ge möjlighet att "utöva 
det omedelbara hotet i de fall , där det är i 
Sveriges intresse att sätta makt bakom 
orden" (Jacob Hägg och Otto Lybeck). 

I denna debatt tangerades även nyt
tan av flottbesök för den svenska expor
ten. Redaktören för elen konservativa 
tidningen Nya Dagligt A llehanda försök
te i början 1912 få de svenska konsulerna 
i utlandet att uttala sig i frågan, men 
dessa förbjöds genom en cirkulärskrivel
se från U D att göra offen tli ga uttalanelen 
i något som vid det laget utveck lats till en 
förs ta rangens inrikespolitiska stridsfrå
ga. Den ende som hann uttala sig var mi
nistern i Tokyo och Peking, Gustav Oscar 
Wallenberg, som var skeptisk till flottbe
sökens värde. Emellertid är det osäkert 
hur representativ Wallenberg var i denna 
uppfattning. I takt med den växande na
tionella s jälvkänslan efter unionsupp
lösningen hade en ny nationell sj älvför
ståelse börjat spira i Sverige, en li gt vilken 
landet identifierades som en modern in 
dustristat med globa la hanclelsintressen . 
Tanken att utnyttja svensk a flottbesök i 
exportfrämjande syfte kom därigenom 
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att kännas naturlig. Get10m färdigställan
det av pansarkryssaren Fylgia hade man 
dessutom fått ett långresefartyg som tål
de att visas upp utomlands. På uppma
ning av den svenske konsuln i Buenos 
Aires förlängd e exempelvis UD 1909 
Fylgias besö k i Argentina med två veck
or. Därigenom skulle bl. a . exporten av 
svensk kri gsmateriel främjas. Fartyget 
fick också i uppdrag att kartl ägga naviga
tionsförh å llandena i Rio de la Plata för 
den svenska handelsflottans räkning. 
Konsuln i Rio de Janeiro skrev efter Fyl
gias besök där samma år att "det vore 
önskligt att svenska krigssk epp tillätos 
besöka denna huvudstad med litet färre 
mellanrum än vad som hittill s skett , då 
sådana besök, tvivelsutan även äro av 
nytta för vår handel , bidragande att göra 
vårt land mera känt i dessa avlägsna, men 
i kommersie llt avseende utan tvivel vikti
ga, länder."R 

Den marin a upprustning som inletts 
vid sekelskifte t gav Sverige möjlighet 
att i februari 1918 genomföra Ålands
expeditionen, den mest utpräglade ar
med-suasion-operation som den 
sve nska flottan utfört under 1900-talet. 
De t omedelbara motive t va r a tt skydda 
civilbefolkningen undan inbördesstri 
derna i Finland och befarade övergrepp 
från den ryska garnisionen på ögruppen, 
men i bakgrund en fann s även politiska 
ambitioner o m att på detta sä tt under
lätta ögruppens framtida anslutning till 
Sverige. Insatsen inl eddes med pansar
båten Thors , ångaren Runebergs och Is
brytare !:s evakue ring av ett 30-ta l civila 
ickefinlända re från Eckerö och sign
hildskär den 14 februari. Den 19:e till
stötte et t kompani kustarti Il erister på 
ångaren Heimdal och lsbrylare fl, och 
dagen därpå pansarbåtarna Oscar fl och 
Sverige . Den 24-25 febru ar i överförd es 
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slutligen 500 man ur Göta li vgarde. Då 
fanns över 1.800 man på plats. Genom 
expeditionens närvaro lyckades man 
medla fram en vapenvila me ll an de stri
dand e, men svenskarna fick redan i bör
jan av mars snöpligt lämna scenen för en 
tysk flottexpeclition. Samtidigt kan näm
nas att svenska fartyg unde r loppet av 
februari- under beskjutning från ryska 
trupper- vid tre tillfällen dess utom eva
kuerade sa mmanlagt 1.590 pe rsoner 
från Björneborgs uthamn Mäntyluoto 
på det finsk a fa stlandet. Att befälhava
ren amiral Åkerhielm vid ett tillfälle til
lät de röda visitera de svenska trans
portfartygen före avfärden väckte dock 
ont blod i vissa nationella kre tsar, sär
sk ilt sedan kun g Gustav V i e n general
order lovprisat de t sätt på vilken opera
tionen utfördes. l ett brev till drottning 
Victoria drog sig justitierådet K. G. 
Westman inte för att kritisera monarken 
för detta tilltag: 

Han hade dock låtit banelithopar visi
tera fartyg unele r svensk örlogsflagg och 
a lltså medgivit dem en rätti ghet, som ej 
ens tillkommer den engelska flottan. En 
sak är om vederbörande statsråd ser ge
nom fingrarn a med att en officer i en svår 
situation unelerkastar sitt lands flagga en 
förödmjukelse, en annan sak är om lan
dets konung tackar honom för att ban ej 
hållit aktningen för landets flagga uppe.9 

Första världskriget lämnade Sverige 
som elen ledande marina makte n i Ös
te rsjöområclet, å tminstone seda n Stor
britannien 1920 signalerat sitt ointresse 
av att hålla en pe rmanent eskade r i regi
onen. Den tvåmaktsstandard so m före 
kriget varit akt uell endast i re la tion till 
Danmark och Norge kunde visserligen 
inte utsträckas äve n till Tyskland och 
Ryssland, men en viss eufori sk stämning 
kan spåras i diskussionerna in om elen 

slutna marinofficersfö reningen "Fören
ingen för Flottans Framåtförancle" 
(1904- J 948), liksom i KÖMS handlingar 
under de första åren på 1920-talet. Mari
na skribenter som Gunnar Unger och 
Danie l Landquist argumenterade för 
sjövapne ts be tydelse, och då inte bara 
som e tt värn för lande ts säkerhet utan 
också som e tt redskap för att trygga 
Sveriges prestige och ställning i Norden. 
Inför de väntade nedrustningsbesluten 
fann s på vänsterhåll en vi ss uppskatt
ning av fl o ttans insats unde r krigsårens 
neutralitetsvakt Pe r Albin Hansson, 
försvarsminister i de tre socialdemokra
tiska rege ringarna 1920-1924, deklare
rade att tyngdpunkten av försvarsan sla
gen av denna an ledning i framtiden bor
de läggas på flottan. 10 

Uneler 1920-talet är elen svenska flot
tans främsta insatser som politiskt instru
ment knutna till flottbesök i Finland och 
de baltiska staterna. D en svenska kust
flottans besök i Finland sommaren 1924, 
vilket sammanföll med 134-årsdagen av 
segern vid Svensksund 1790, uppfattades 
exempelvis på sovjetisk t håll som en ge
mensam markering mot arvfienden i ös
ter och ett varsel om e tt kommande 
svenskt-finskt närmande. Den svenska 
regeringen försökte också från denna 
tidpunkt på olika vägar orientera Fin
lanels utrikespolitik i nordisk riktning. 
Något senare var ett förhållandevis om
fattand e militärt informationsutbyte 
igång mell an lände rn a. Britterna hade 
drivit på finnarnas nord iska orientering, 
och även detta menade elen sovjetiske 
marinattachen i Helsingfors gick att utlä
sa uneler det svenska flottbesöket 1924. 
När elen sve nska eskade rn avseglade, 
rapporte rade han, hade den brittiske mi 
nistern i motorbåt följt fartyge n hela vä
gen ut till havsutloppet Att kung Gustav 

V vid sitt sta tsbesök i Fin land året därpå 
åtföljdes av två pansarskepp och fyra ja
gare, visade enligt sändeb udet i Stock
holm Dobrolevskij att visiten inte bara 
hade "karaktär av svarsvisit, utan det 
synnerligen imponerande och pompösa 
besöke t av elen svenska es kade rn är av
sett att blända finnarna." Under 1930-ta
let, i takt med att elen svensk a sjökrigs
materielen fö råldrades och Sverige ton a
de ned sitt engagemang för elen kol
lektiva säkerheten och Nationernas för
bund , samtidigt som Tyskland och Sovjet
union en rustade upp sina ö rlogsstyrkor, 
reducerades emellertid elen politiska be
tydelsen av svensk örlogsdiplomati i Ös
tersjöregionen.' ' 

Vi kan alltså se att efter 1905 en an
nan beredvillighet att utnyttja flottan 
som instrument för politi ska demonstra
tioner växt fram inom det styrande eta
blissemange t i Sverige. Bakom denna 
mer positiva hållning låg främst ett ökat 
natione llt självhävdelsebegä r, grundat i 
unionsupplösningens förödmjukelse lik
som i en spirande svensk identitet som 
modern industrination. Sveriges delta
gande i konkurrensen om världshandeln 
gav åren före första världskriget upphov 
till en sjä lv fö rståelse, som låg kolonial
och stormakte rnas självförståelse nära . 
Det är mot denna bakgrund el en upp
flammande " kanon båtsdiplomatin " (om 
detta är en lämpli g te rm i sammanhang
e t) måste ses. E n annan viktig förutsätt
ning var att Sverige förfogade över ma
rina stridskrafter med en viss räckvidd 
och m ångsidighet, vilket var fallet efter 
elen upprustnin g som ägt rum seelan se
ke lskiftet 1900. Slutligen kan man fun
de ra över hur benägenheten att tillgripa 
flottan som po litiskt instrument påver
kades av militärens relativa autonomi 
på säkerhetspolitikens område uneler 
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perioden. Inom den politiska ledningen 
var exempelvis de ansvariga statsråden 
för sjöförsvare t långt fram i tiden själva 
marinofficera re, fackmän och företräda
re för sin försva rsgren i lik a hög grad 
som politiker. Be tecknande nog avstod 
den första svenska regerin ge n med helt 
civi la försvarsministrar - elen andra re
geringen Staaff- från att skicka ett ör
logsfartyg till Konstantinopel uneler kri
sen 1912. Däremot hade sjöministern i 
den vänsterregering som sände i väg 
Ålandsexpeditionen 1918, Erik Palm
stierna, typiskt nog ett förflutet som sjö
officer. 

När benägenheten att nyttja flottan 
so m politiskt instrument började försva
gas under 1930-talet, var detta inte hel
ler enbart en konsekvens av Sveriges re
lativa marina försvagning. Viktig var 
sanno likt också den mer inåtvända na
tionella självförståelse och nya ekono
miska politik som introducerats av soci
aldemokratin och Bondeförbundet I 
svåra tider kunde välstånd genereras ge
nom inrikespo litiska åtgärder likaväl 
som genom erövring av nya marknader, 
löd keynesianismens budskap. Att 
skicka ut örlogsfartyg på expeditioner 
framstod däremot inte som en naturlig 
del av ett lands hande lspo litik. Dessut
om hade militären numera definitivt 
accepterat sin unelerordning under den 
politiska makten och den politiska led
ningen av försvare t place rats för gott i 
civila hände r. Sedan 1920 föreles inte 
heller flottans talan i regeringen längre 
av ett särski lt statsråd. Lobbyarbete 
från rivalise rande försvarsgrenar med
förde också att den upprust nin g av det 
svenska försvaret som inleddes 1936 
inte i första hand kom att gagna mari
nen. Genom USA:s seger i andra världs
kriget försvagades imperialism och na-
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tionalism som ideologier i Västerlandet 
för att ersätlas av liberala idea l: frihan 
de l, universalism och ekonomiskt sam
a rbe te. Tanken att visa upp örlogsfartyg 
för att vinna internationell prestige e ll er 
trygga tillträde till transocea na export
marknader fram stod ur det perspektivet 
som ännu mera för åldrat. Numera regle
rades dessa frågor genom multilaterala 
överenskommelser. I det kall a krigets 
stabila värld var dessutom utrymmet att 
bedriva politi sk demonstrationspolitik 
synnerligen begränsat för europe iska 
småstater. 

Parallellt med dessa strukture lla för
ändri ngar ändrades också den svenska 
flottans utseende och sammansä ttning. 
Robotvapnets utveckling gjorde storle
ken på de vapenbärande kölarna allt 
mindre viktig, ja i ett begränsat innanhav 
som Östersjön blev stora fartyg t.o.m. ett 
problem. Efter försvarsbeslutet 1958 bör
jade de sista stora fartygen utfasas. Ör
logsfartyg blev all tmer specialiserade och 
allt mindre imponerande att se på, däri
genom allt mindre användbara i dip
lomatiska sammanhang. De e ldkraftigas
te övervattensfa rtygen i dagens svenska 
flotta , robotbåtarna , är beroende av 
landgående underhåll , i sin operativa rör
lighet därigenom begränsade till det 
egna kustområdet. Det materi e lla arvet 
från det kalla kriget Jämnar med andra 
o rd begränsade förutsättningar för ett 
återupplivande av det ticliga 1900-talets 
sve nska kanonbåtsdiplomati . Det kan 
däremot vara av intresse att e rinra om 
hur Sverige unde r 1900-talet nyttjat sina 
marina styrkor på detta sätt, varit medve
ten om denna funktion av sjömakten. En 
framt ida , på internationella uppgifter in
riktad svensk marin behöver därför inte 
söka sina traditioner särskilt långt tillba
ka i histori en. 
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Kommendörkapten 
GUNNAR WIESLANDER 

Kommendörkapten Gunnar Wies/ander var 1994-96 
strategilärare vid Försvarshögskolan och tjänstgör f n. vid 
J.ubåtsflotti!jen 

Försvarets utveckling - statsmakternas krav? 

Föreläsning vid Kungl. Örlogsmannasälfskapets seminarium nr 2 i Stockholm 
torsdagen 3 september 1998 

Försvarsbeslutet och konskevenserna av teknologiutvecklingen indikerar ett 
trendbrott. Behovet av ett reaktivt försvar inriktat på att behålla kontrollen över det 
egna territoriet har fått ge vikaför en försvarsmakt som på ett aktivt sätt kan hävda 
svenska intressen och bestrida en motståndares operationer syftande till att förneka 
oss kontrollen. Har Marinen en roll att spela i den nya kontexten, som aktivt 
instrument för svensk säkerhetspolitik i såväl fred, kris som krig, annorlunda och 
mer framträdande än vad vi vant oss vid sedan slutet av andra världskriget? Syftet 
med uppsatsen är inte att ge några svar, snarare att generera flera frågor. 

Den nya miljön 
Två faktorer har på ett påtagligt sätt på
verkat inriklingen av Försvarsmakten -
informationsteknologins genombrott och 

den nya världsordningen. 

Konsekvenser av teknologiutvecklingen 

"The true aim in war is the mind of the 
hastile ruters, not the bodies of their 
troops" ... "the bafance between vietory 
and defeat tums on mental impressions 
and onfy indirectly on physicaf bfows" 1

• 

Med dessa ord avslutar Licteli-Hart sin 
analys av det tyska nederlaget 1918. På
ståendet, om än tidlöst har blivit ännu 
mer aktuellt idag. De senaste decennier-
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nas teknologiutveckling har lett till da
gens underrättelsesystem med realtids
förmåga på operativ nivå2, samt preci
sionsvapen för punktmålsbekämpning 
som kan insättas på mycket stora av
stånd. Ett teknologiskt utveckat samhäl
le kommer kanske inte att behöva malas 
ner för att tvingas till ett eftergiftsläge. 
Förmågan att förneka innehavarna av ett 
visst territorium att använda detta för 
sina egna syften leder tankarna till Cor
betts teorier. Kontrollen av territoriet, 
som tidigare uppnåddes genom invasion 
och ockupation är inte längre nödvändig 
för att betvinga ett samhälle. Den framti
da försvarsmakten bör som en konse
kvens av teknologiutvecklinen inriktas 

från en antikontrollroll (anti-contra!) till 
en anti-förnekande (anti-denial) dito. 

Sverige i den nya 
världspolitiska ordningen 
Slutet på det kalla kriget innebar att po
lariseringen mellan öst och väst inte 
längre påverkade varje säkerhetspoli
tiskt steg som Sverige hade att ta . De två 
forna motståndarblocken kunde till och 
med enas om en resolution' som gav den 
USA-Iedda koalitionen mandat att be
fri a Kuwait från den irakiska invasionen. 
Resolutionens tredje punkt" och FN
stadgans artike1485 fick oss att ställa upp 
på koalitionens sida med ett fältsjukhus. 
säkerhetsrådets förlamning under det 
kalla kriget hade fått oss att glömma bort 
att FN kunde kräva att vi gick ut i krig. 

Samtidigt började vi inse att vi behöv
de Europa kanske till och med mera än 
Europa behövde oss. Den 1 januari 1995 
blev vi medlemmar i den Europeiska 
unionen (EU). De lagar som omfattas av 
EU:s 1:a pelare lyder inte längre under 
svensk suveränitet. På samma sätt som 
övriga fjorton medlemsstater har vi över
låtit stiftande, verkställande och tolkning 
av dessa åt olika EU-organ6

. Den inter
dependentistiska utvecklingen fortsätter. 
Sverige kommer att påverkas och knytas 
närmare till Europa av nästa stora pro
jekt (EMU) oavsett om vi är med från 
början eller ej. Av Maastrichtavtalet 
framgår det att ED-medlemmarna är 
skyldiga att bistå varandra då någon av 
medlemsstaterna utsätts för svåra på
frestningar7 Ä ven om vi för närvarande 
deklarerar att territorialförsvaren skall 
hållas utanför bör vi åtminstone ställa 
oss frågan om hur detta, i ett alltmer sam
manflätat Europa kan komma att se ut 
på sikt. 

När det gäller vår vilja att som euro
peer engagera oss i insatser av humanitär 
karaktär och krishantering, har Sverige 
tillsammans med Finland under arbetet 
inför Amsterdamavta l et~ aktivt engage
rat sig för att öka EU:s begränsade för
måga. Tanken är att Petersberguppgifter
na9 skallligga till grund för dessa. 

Försvarsmaktens nya roll 
Kombinationen av en revolutionerande 
teknologiutveckling med en multipolär 
och interdependensinriktad omgivning 
har resulterat i nya krav på Försvarsmak
ten. Rollen som en hotanpassad reaktiv 
institution , avsedd att användas vid krig 
och med klara begränsningar gällande 
dess nyttjande vid fred och kris har blivit 
obsolet. 

Behovet av en försvarsmak t kapabel 
att agera som ett politiskt instrument, vil
ket koordinerat med statens övriga 
maktresurser kan användas för att tillva
rata svenska vitala, direkta och indirekta 
intressen framstår tydligare. 

Dåvarande utrikesminister Lena 
Hjelm-Wallen framhöll i sitt tal vid Folk 
och Försvars Rikskonferens i januari 
1998 vikten av en tidig och effektiv kon
flikthantering10, för att undvika att ham
na i en krigssituation. Att konflikters 
styrketillväxt är logaritmisk torde vara 
känt av de flesta. Vårt engagemang i 
VEU:s Petersberguppgifter skall ses mot 
den bakgrunden. Medlemskap i EU och 
EAPR samt observatörsskapet i VEU 
har gjort Sverige till en mycket aktivare 
säkerhetspolitisk deltagare på den euro
peiska arenan . Om det som är bra för EU 
är bra för oss, och det som påverkar EU 
påverkar oss, kan det hända att vi, på 
samma sätt som Finland, kommer fram 
till att vårt ED-medlemskap har en sä-
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kerhetspolitisk dimens ion. Innebär vårt 
ökade engagema ng att det operativa dju

pet har vuxit? Om så är fallet , är detta 

positivt e ller negativt? 

Analys av de frihetsgrader 
som Regleringsbrevet medger 
Inrikes- och utrikespolitisk argumenta

tion har, i kombination med fackmilitära 

värderi ngar konvergerat i de uppgifter 

till Försvarsmakten som anges av FB-96 

och regleringsbreven. Min analys av upp

gifterna utgår från ett säkerhetspo liti skt 

intresseperspektiv. Ledamoten Lars We

din utvecklade elen franska modellen i 

sin uppsats "Marinen och Europa" (TIS 

4/94). Denna "de tre cirklarnas slrategi'' 
delade in intresse na i tre kategorier: vita

la, direkta och indirekta. Vitala intressen 

kan definieras som sådana en stat a nser 

vara så viktiga att elen är beredd att gå i 
krig för dem ''At an y rate, the importance 

of vital imerests com es not necessarily 

ji·om same intrinsic qua/ity, bur rather 

from what we are ready 10 do about same 

infringement ofthem, real or i magined " 11
. 

l Sveriges fall är vår överlevnad som stat/ 
nation det enda vitala intresset. Direkta 

intressen är sådana som ha r ett direkt för

håll ande till de vitala intressena. Indirek
ta intressen är sådana som i si n tur har di

rekt bäring på vårt närom råde. EU-mecl

lemskapet har inneburit att EU-Europa 
har blivit ett för Sverige direkt intresse. 

Försvarsm akten tilldelades fyra hu

vuduppgifter i samband med FB-96. 

Uppgiften Försvar mot väpnade angrepp 

omfattar skyddet av våra vitala intressen. 

Nästa uppgift, Hävda vår territoriella in
tegritet utvecklas vidare i 1997 och 1998 

års regleringsbrev. Där framgår det at t 

detta " ... skall bedrivas så all svenska in
tressen i vårt närområde hävdas .. . '' 12 det 
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vi ll säga hävda våra direkta intressen. 

Den tredje uppgiften, Kunna genomföra 
internationella insatser omfa tta r det om
råde som li gge r utanför vårt närområde, 

och som genom horison tell eska lat ion 

kan påverka detta. Därmed skall För

svarsmakten kunna hävda våra indirekta 

intressen när detta e rfordras. När de t gäl

ler elen fjärd e uppgiften Kunna utnyttjas 

vid svåra påfrestningar på samhället i 
fi·ed, gäll er elen inte (idag) utanför 

svenskt territorium. Om elen hade gjort 

det, sk ull e den omfatta såväl direkta som 

indirekta intressen. 

Krav på förmåga 
Kraven på förmåga och konsekvenserna 

av dessa kan delas in i uppgiftsgemen

samma och uppgiftsspecifika. Det som är 

gemensamt för alla fyra krav är följande: 

- Krav på rätt utbildad personal 

- Krav på NATO-kompatibla procedu-

rer 

- Krav på underrättelseinhämtning 

- Krav på hög tillgänglighet och rörlig-

het (beredskap, förflyttning, närvaro) 

Dc uppgiftsspecifika kraven och konse

kvenserna ä r följande: 

Försvar mot väpnat angrepp 
Uppgiften omfattar det svenska territori

e t. Ett anfallmot vårt land kommer även 

i fortsättningen att kräva redu nd ans i 

ledn ingsstrukturen på såvä l strategisk 

som opera tiv nivå. Angreppet ska ll kun

na mötas med bibehållen redundans för 

att därigenom möjliggöra en (senare) 

kraftsamling. 
Försva rsmakten ska ll också ha för

måga att genomföra gemensamma ope
ra ti oner med utländska stridskrafter i 

koalitionskrigföring enl igt kap V J l i FN-

HÄNDELSE 

ÅTGÄRD 

Indirekta 
int ressen 

stadgan och E U-fördragets art 224 13 Ac

ceptansen för omfattande egna förluster 

måste vara stor. Detta är delvis ett arv ef

ter den brända jordens taktik som vi pla

ne rat för sedan 1814. En defensiv strategi 

som bygger på defensiva operatio ner le

der ovillkorlige n till detta. 

Hävda vår territoriella 
integritet 
De nna uppgift gäller såväl svenskt terri

torium som närområdet. Här måste led

nin gsförmåga n vara "di rekt" 14
. De åtgär

der som vi vidtar ska ll ha en tröskelef

fekt , för att dels hindra e n ogynnsam ut

veckling, dels öka förvarningstiden. Till
varatagandet av svenska intressen är en 

viktig funktion som bör formuleras vagt 

för att därigenom bibehålla fl ex ibi lite ten 

och vår handlingsfrihet när det gä ller att 

tolk a elen på ett för oss fördelaktigt sätt. 

Insatsern a bör vara kostnadseffekti

va, vi lke t innebär att risktagningen och 

de ekonomiska utgifterna bör minimeras 

samtidigt som elen säkerhetspo liti ska 

vinsten som uppstår till följd av vårt 
hanellande bör vara så stor som möjligt. 

Ett effektivt hävelande av vår territoriel

la integritet kräver förmåga att visa när-

Direkta 
intressen 

Vitala 
intressen 

1\.rig 11101 

(j Sverig..: 
(V:ip 11 <1 1 

angrepp J 

A·l ofJ få iU/: 

1·inno rid 
a!tm·s:iiro 

varo och kunna agera på marken, till 

havs och i luften. Alla insatser som ge

nomförs i et t " icke-krig"-tillståncl kräver 

lå ngtgående åtgärder för att minimera de 

egna förlusterna. 

Genomföra internationella 
insatser 
Uppgiften omfattar närområdet och 

" längre bort". På samma sätt som i fallet 
"Hä vda vår terri!Oriella imegrilet" måste 

vi ha tillgång till en "direkt" ledn ingsför

måga och kunna tillvarata svenska in

tressen med minimala egna förluster. De 

förband som deltar i internationella in

satser måste ha stridsförmåga (eld, rörel

se, skydd) . Kostnadseffektiviteten skulle 

kunna mätas i (positiv) CNN-effekt per 

krona. 

Kunna utnyttjas vid svåra 
påfrestningar på samhället i 
fred 
Som elen ser ut idag gä ller uppgiften en
dast svenskt territorium. J ett något läng

re perspektiv borde vi kunna assistera 

katastrofdrabbade state r om behovet 

uppstår. Ledningsförmågan måste även i 
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Vitala 

Direkta 
intressen 

\ 
5 

KUNNA 

ANPASSAS TILL 
FÖRÄNDRADE 

KRAVOCH 

FÖRUTSÄTI'NINGAR 

Indirekta/ 
intressen 

SÄKERHETSPOLITIK INRIKESPOLITIK 

detta fall kunna vara "direkt ". Dessutom 
måste vi ha fysisk förmåga att enhet ligt 
leda sa mh ällsresurser samt kunna skapa 
en syntes av samhälle ts in fores urse r 
("överenskom m en situalionsbild ") . 

Humanitära och juridiska aspekte r 
spe lar en central roll i denn a uppgift. 

1 en tid när övergången mel lan fred, 
kris och krig och åter till fred blir alltmer 
cliffus, 15 uppstå r behovet av en orga nisa
tion som med samma effektivite t kan a r
beta öve r he la konfliktspektrat. Detta 
innebär att Försvarsmakten måste kny
tas närmare samhället och samordna sin 
verksamhet med andra statli ga myndig
heter. 

statsmakternas nya inriktning inne
bär att Försvarsmakten övergår från ett 
hotbaserat till ett uppgiftsinriktat kon
cept. Det krävs en ny struktur för att 
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uppnå den tillgänglighet, rörlighet och 
uthållighet som behövs för att kunna 
vara ett aktivt säke rh etspolitiskt instru
ment. Teknologiutveck lingen tvingar oss 
att satsa på kvalitet kontra kvantitet. För
svarsbeslutet kräver att Fö rsvarsmakten 
skall kunna agera från fred över kris till 
kr ig. Detta innebär att försvaret skall , 
samtidigt som det blir vassare, kunna 
agera snabbt och uthålligt i nya situatio
ner. Om försvarsfinansieringen är oför
ändrad innebär detta att de lar av dage ns 
försvar måste reduce ras e ll er utgå till för
mån för morgondagens. 

Den nya Försvarsmakten kan katego
riindelas med hänsyn ti ll förbandens kva
litet och tillgä nglighe t i tre kl asse r: Ome
delbart gripbara styrkor, sly rkor för kris
haniering och ett yttäckande lokalförsvar. 
• De omedelbart gripbara styrkorna, 

Samordn i ngsp roblcm Fungerande 

suveränitet 

lnt ops 

strategiskt 
överfall 

krig 

med hög internationell standard och 
fö rm åga att sättas in inom en till två 
veckor skulle användas fö r såväl na
tionella uppgifte r som internationella 
ope rationer. De skull e i sin helhet be
stå av anställd personal. 

• Styrkoma för krishantering ä r sådana 
som sätts in när omedelbart gripbara 
styrkor inte räcker ti ll , på gru nd av 
konfliktens storlek elle r därför att de 
behövs någon annan stans. De sk ull e 
bestå av kontraktsbunden personal 
so m tidigare tjänstgjort inom de ome
delbart gripbara styrkorna, och vara 
insatsberedda inom en till två måna
der. 

• Det yttäckande lokalförsvaret sk ulle 
organiseras i territori e ll a bevaknings
förband och bestå av korttidsutbilda
de värnpliktiga och hemvärnsmän. En 
viktig uppgift för loka lförsvaret hade 
varit att utgöra rekryteringsgrund för 
de omedelbart gripbara styrkorna och 
att säkerställ a den folk liga förank-

ringen. l en situation där Försvars
makten behöver tillväxa skulle dessa 
förbands roll också vara av stor vikt. 
Den tidigare beskrivna strukturen 

innehåller tre utm aningar; elen första är 
optimaliseringen av styrkorna, såväl de 
omedelbart gripbara som de för krishan
tering. D en andra rör begränsandet av 
medel för det yttäckande lokalförsvaret. 
Den tredj e är att mot en konstant för
svarsbudget, tillämpa ett kvalitetsskrite
r ium i ställe t för ett storleksdito. 

Revision 
En omfattande omstrukture ring av För
svarsmakten kräver en revision. Denna 
bör utgå från en önskad kapacitet , d v s 
vilka mål som o rganisationen skall upp
nå. Här spelar de krav på förmåga i olika 
avseenden som redovisas i regleringsbre
ven en central ro ll. 

Därefter bör en identifiering av de 
sä tt som målen bäst kan nås på oberoen
de av försvarsgrenstillhörighet och led-
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ningsstruktur genomföras. De byggstenar 
i dagens struktur som (eventuellt efter 
modifiering) uppfyller kapacitets- och 
allsidighelstskraven 16 skall också identi
fieras. Vidare identifieras de behov som 
inte tillgodoses med dagens befintliga 
system, varvid kompletteringsåtgärder 
vidtas. N är det gäller obsoleta system och 
strukturer skall de efter identifiering 
sna bbavvecklas. 

Slutligen bör de olika systemens vä
sen och konstruktiva olikheter respekte
ras. Detta torde vara en förutsättning för 
att skapa god anda på förbanden. 

Anpassning 
Jag har medvetet väntat med att ta upp 
den "femte " uppgiften , då jag anser att 
den är väsensskild från övriga fyra upp
gifter. Definitionen på anpassning borde 
kanske vara Försvarsmaktens ideala ut
veckling som säkerhetspolitiskt instru 
ment över tiden. 

En nationell strategi bör ligga till 
grund för de uppgifter till Försvarsmak-

306 

ten som anges i försvarsbeslut och regle
ringsbrev. Dessa bör i sin tur leda till en 
struktur vars organisation och materiel 
kan svara upp till de ställda kraven. Ope
rativ planering, övningsverksamhet och 
utbildning bör leda till erfarenheter, vil
ka tillsammans med yttre faktorer av in
rikes- och utrikespolitisk karaktär påver
kar statsmakternas nationella strategi, 
uppgifter till Försvarsmakten och så vi
dare. 

Rundgången bör säkerställa att För
svarsmakten inte bara gör saker rätt, utan 
också håffer på med rätt saker. 

Resonemanget kommer att falla på 
det faktum att Sverige inte har någon ut
talad nationell strategi 17 Bernard Brodie 
påminnelser om Clausewitz visdom an
gående politikens överordnade roll i för
hållande till försvarspolitiken är fortfa
rande högaktuella 1s. Det kan i bland kän
nas som att det i stället är struktur, orga
nisation och materiel som bestämmer 
riktlinjerna för den framtida Försvars
makten. Risken med ett system som 

byggs upp utan att ta hänsyn till framti
dens krav är uppenbar. Priset för en fel
satsning blir ett allt större gap mellan mål 
och medel över tiden. 

Maritima styrkors 
kännetecken 
Har Marinen någon roll att spela i den 
framtida Försvarsmakten? I så fall vilken 
och varför? 

Enligt NATO:s försvarsgrensgemen
samma doktrin AJP-1 19 kännetecknas 
maritima styrkor av följande egenskaper: 
beredskap, flexibilitet, autonomt under
håff, mobilitet och aktiv närvaro (poise): 

• I definitionen av beredskap inbegrips 
maritima styrkors förmåga att ome
delbart kunna sättas in i olika sorters 
uppdrag, från sjöräddning till sjöstrid. 

• Den i marina förband inbyggda flexi 
biliteten möjliggör för såväl den poli
tiska ledningen som sjöstyrkechefer
na att snabbt omorganisera och ändra 
förbandets inriktning. Därmed kan 
olika utmaningar mötas, från evakue
ringsoperationer och humanitära in
satser till sjömålsstrid. 

• Det autonoma underhållet bygger på 
att det i maritima styrkor ingår under
stödsfartyg som möjliggör bunkring 
till havs och därmed gör närvaron i 
det närmaste oändlig. 

• Maritima styrkors såväl strategiska 
som taktiska mobilitet gör dem lämp
liga att passivt följa ett händelseför
lopp, upprätthålla en aktiv närvaro 
och agera i en kris. Mobiliteten gör 
det möjligt för maritima styrkor att 
agera bortom horisonten, väljandes 
själva när de vill uppträda på ett syn
ligt och eller hotande sätt. Skulle dip
lomatiska , politiska eller ekonomiska 

åtgärder lyckas med att stabilisera en 
situation kan maritima styrkor snabbt 
detacheras utan att några åtgärder 
behöver vidtas i land. Maritima styr
kor kan , tack vare ett autonomt un
derhåll också användas för att marke
ra en reaktion eller påbörja ett strids
företag genom snabba förflyttningar 
till potentiella krishärdar eller strids
områden . 

• Aktiv närvaro (poise) beskriver för
mågan att på internationellt vatten 
följa ett händelseförlopp och markera 
närvaro utan de politiska inveckling
ar och militära risker som det innebär 
att ha trupp i land. 
De redovisade kännetecknen rimmar 

väl med de krav på ett säkerhetspolitiskt 
verktyg som ger statsmakterna en maxi
mal handlingsfrihet med en minimal risk 
tagning. Man kan drista sig till att fråga 
huruvida den svenska marinen lever upp 
till dem. Marinens roll inom invasionsför
svaret ledde till en specialisering vars 
nackdelar alltför klart belystes under åt
tiotalets ubåtsjakt. 

Vidare anses det inom NATO att de 
företag som marinstridskrafterna kan en
gageras i under fred och kris är närvaro, 
övervakning, styrkedemonstration och 
evakueringsoperation Under krig kan fö
retagen indelas i skydd av sjövägill; an
faffsföretag mot sjömåf, anfä!!sföretag 
mot marknu/f och fandstigningsopera
tion 20 

En snabb överblick av den svenska 
statens maritima resurser (dit räknas bl a 
Flygvapnets marina spanings- och at
tackkomponent samt Kustbevakningen) 
visar att vi har brister. Att de till stor del 
beror på arvet efter invasionsförsvaret är 
förståeligt. Frågan är om vi J 998 skall 
fortsätta att planera efter de premisser 
som gällde 1958. 
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DE MARITIMA STRIOSKRAFfERNAS UPPDRAGSSPEKTRUM 

Närvaro -
Övervakning 

:....,.; Skydd av sjövägar"""-
:......_ itll Il Il III • IJI"' 

Anfallsföretag sjömål 

Styrkedemonstration : 
~ '" " " • • ·~ ...,Anfallsföretag mark~l 

-~ . . . . . ~ 
Evakueringsoperation : 

FÖRMÅGA 

<;oo 

(;ODTAGBAR 

OTILLRÄCKLIG 

~ " • • • • ·~ J_andstigningsoperajion 
:~ "- " J,~ 

Il Il .. 

Jag vill avsluta med några frågor som 
skulle kunna bidra till en konstruktiv de
batt angående Marinens utveckling: 

• På vilket sätt kan Sveriges maritima 
förmåga utnyttjas eller (eventuellt) 
vidareutvecklas i egenskap av kost
nadseffektiva instrument för vår sä
kerhetspolitik? 

• Vilka bör byggstenarna vara? 

• Vad behöver nyanskaffas? 

• Vad skall (eventuellt) utrangeras? 

Noter 
1 B.H. Lidell-Hart , Strategy, the lndirect Ap
proach, (Faber & Faber Ltd London 1967) . 

' JSTARS (Joint Surveillance Tracking 
and .. ?) är ett exempel på detta . 
3 Resolution 678, 2. Authorizes Member States 
co-operating with the Governmenl of Kuwait, 
uniess Jraq on or before 15 .lanuary 1991 .fit!ly 
implemen ts, asset .fort h in paragraph l a bo ve, the 
.foregoing resolutions; ro u se allnecessary means 
ro uphold and implement resolution 660 (1990) 
and all subsequent relevant resolutions and to 
restare international peace and secw·ity in the 
area;3. Requests all States ro provide ap propria
le support for the actions undertaken in pursu
ance ofparagraph 2 of the present resolution. 
4 lbid. 
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' l. Åtgärd, som erfordras för arr verkställa sä
kerhetsrådets beslur för upprälihållande av in
ternationell fred och säkerhet, skall vidtagas av 
samtliga medlemmar av Förenta Nationerna 
eller av vissa bland dem, allt efter säkehersrå
dets bestämmande. 

2.Sådana beslut siw/a verkställas av Förenta 
Nationernas medlemmar direkt och genom de
ras verksamhet inom ifrågakommande inter
nationella organ, till vilka de äro anslutna. 

" EU-rådet/EU-parlamentct, ED-kommissio
nen och ED-domstolen. 
7 Fördraget om den Europeiska unionens arti
kel224 lyder: "Medlemsstaterna skall samråda 
med varandra .for all genom gemensamma åt
gärder hindra arr den gemensamma markna
dens funktion påverkas av åtgärder som en 
medlemsstat kan se sig tvungen arr vidta vid all
varliga interna störningar som påverkar upp
rätthållandet av lag och ordning, i händelse av 
krig eller vid en allvarlig internationell spän
ning som innebär krigsfara ellerför attfullgöra 
de skyldigheter den har tagit på sig i syfte att 
bevara fred och säkerhet." 

s Amsterdamfördraget undertecknades den 2 
oktober 1997. 

' Dessa antogs vid Västeuropeiska unionens 
(VEU) ministerrådsmöte i Bonn, 1992- 06- 19 
och omfattar följande: 

- Uppgifter av humanitär- och räcldningska
raktär. 

-Fredsbevarande uppgifter. 

-Uppgifter till stridsförband vid krishantering 
(även fredsframtvingande). 
10 "Stabil fiecl övergår inte plötsligt i militär 
konflikt. Krigsu/brol/el kommer vanligen först 
efter en lång period av successiva försämring{//: 
Der är så tidigt som möjligtliings denna orsaks
kedja som utsikterna är störst till framgång .för 
konflikt(orebyggande åtgärde1: Dessa minskar 
successivt och på el/ dramaliskt säll i det ögon
blick sirider bryter ut. När vålders ande väl slip
per ur .flaskan och drar med sig människors 
har, fiendebild er och oförsonlighet är i regel vii
gen mot .fied mycket lång, krokig och 
svår. " ... "Samtidigt som medvetenheten om der 
tidiga agerande! kan tyckas .\jälvklar, .finns der 
starka krafier som i praktiken driver beslutfat
lander rnot el/ sent- och ofta alltfOr sent - age
rande. Vi känner igen mönstretji-ån andra om
råden. Der är hjärtkirurgen snarare än dielisren 
som blir hjälten i kampen mot kärlkrampen. 
Det är piketstyrkan snarare än närpolisen som 
.fcjrknippas med framgångsrik brottsbekämp
ning." (Citat ur utrikesminister Lena Hjclm
Wallens anförande vid Folk och Försvars 
Rikskonfe rens i Sälen, 19 januari 1998) 
11 Bernard Brodie: Vital lmeresrs: What Are 
They, and Who Says So? (War & Politics, Mac
millan Publishing), New York 1973. 
12 Regleringsbrev för budgetåret 1998 avseen
de Försvarsmakten. 1.1 Krav på förmåga i oli
ka avseenden. 

L' Kuwaitkriget är ett exempel på detta. När det 
gäller Euär författaren medveten om alt säker
hetsgaranten heter VEU/NATO .... osv osv. 
14 Snabb och ofiltrerad information mellan 
styrkecl1ef och den nationella politiska led
ningen. 

L\ Den norske kommendörkapten en I n ge 
Tjöstheim utvecklar tanken i Norsk Tidsskrift 
for Sj0v<esen 4/97 "Sjömaktsdoktriner: en be
lysning av tre siwler og deres relevans idag" 

16 Ett förbands allsidighetsisgrad är beroende 
av hur många delkrav ur regleringsbrevet som 
det kan lösa. 
17 Under mina två år som strategilärare vid 
FHS sökte jag förgäves efter ett dokument 
som kunde förklara (på samma sätt som ex
empelvis British Dcfcnce Doctrin e JWP 0-01) 
innehållet i den svenska strategin. 
1-' "Ciauscwitz seems to in tent not on ly on in for
mi ng us what war is all about but also obliging 
us to keep i t evcrlastingly in our minds. Hein
sists and reiterales that war is always an instru
ment of policy becausc he knew, and wc know 
today, t hat the usual practice is rather to le t war 
take over national policy." Bernard Brodie: A 
Guide to the Reading of On W {If: On W {If; Prin
ceton University Press J 984. Sc även Brodies 
första kapitel i War & Politic.1; Macmillan Pub
lishing, New York 1973. 
19 All i ed Joint Operations Doctrine AJP-1 (A). 
211 AJP-I(A) 0502. 
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Korresponderande ledamoten 
TOR EGIL EILERTSEN 

Kommendörkaplen Tor Egil Eiler/sen från norska nwrinen 
är verksam som s/ralegilärare vid Försvarshögskolan i 
S10ckholm 

Utviklingen av Sjoforsvaret i de mindre NATO-statene 
rundt Nordsjoen 

Föredrag vid Kungl. Örlogsmannasö!lskapels seminarium nr 2 i Stockholm l orsdagen 3 

seplemher 1998 

Besvarelsen omfatter status og utvikting av forsvaret - med tyngdepunkt på 
sjoforsvaret - som instrument i utenriks- og sikkerhetspolitikken i Danmark, 
Neder/aJl(/ och Norge. Belgia, som har integrert sitt forsvar med Neder/and, 
behandies integrert med Neder/and. Besvarelsen begrenses til å omfatte dagens 
situasjon og antatt utvikling. 

Jeg vi innledningsvis beskriveden geostrategiske utviklingen av Nordsjoområdet 
fra den kalde krigen och .fi·am til i dag. Deretter vii "Sjmnaktsmodellen" bli 
presenter!, og de tre u like staters status, antatie utvik/i ng og fremtidige utjordringer 
vit bli diskutert ut fra denne. Avslutningsvis vii jeg belyse konsekvenser av ulike 
staters forsvarsintegrerte tiltak, og tillsfutt avslute med konklusjoner på hvilke 
utviktingstrender som kan trekkes ut av disku~jonen. 

Geostrategisk utvikling av 
Nordsjoområdet 
l den kalde krigens bipolccre styrkeper
spektiv var Nordsj0en både et baseområ
de, men også et operasjonsscenario for 
sjomilit<rr krigforing. l et vestlig perspek
tiv var termineringspunkterne på "De 
Nordlige Amerikaruter" - de store havne
ne Hamburg, Bremen, Rotterdam og Ant
werpen inne i Nordsj0bassenget, viktigst. 
Dissevar av stor betydn in g for å forsterke 
det europeiske krigsteater fra USA. l til-
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legg kunne vestl ige marinestyrker virke 
med "Power Projection" fra Nordsj0en 
både mot det sen tra Jeuropeiske krigstea
tret, og også mot "andre echelongens styr
ker" i det egentlige Russland og i 0ster
sj!2)en . l tillegg gav de sammenhengende 
systemene Biscaya . Den engelske kanal 
og Nordsj0en en forsinkende ''vallgravs
effekt" som kunne gj0re at spesielt de 
vesta llierte luftstridskreftene kunne nyte 
godt av rel ativt beskyttede basekomplek
ser i Storbritannia og i S0r-Norge, og sam
tidig ha stor operasjonsfrihet over hele 

Vest- og Sentraleuropa. Mot slutten av 
denne perioden bidro de utnyttede olj e
og gassfelten e i Nordsj0en t il å gj0re havet 
viktig også i et ressursperspektiv, i det de 
sikreste energitilgangene til Europas in
dustri ette r hvert kom fra dette området i 

st0rre og st0rre grad. 
J et 0stlig perspektiv utgjorde Nordsj0-

en med ti lgrensende "Baltic Approaches" 
et viktig bindeledd mellom Atlanterhavet 
med Sovjets Nordflå te, og verfts- og forsy
ningshavnene til Sovjetmarinen i 0ster
sj!2)en. Under den kalde krigen kan vi der
for konkludere med at om Nordsj0en 
ikke var å betrakte som et hovedopera
sjonsscenario, var området heller ikke 
u ten bet ydning som operasjonsområde, 
kanskje spesielt i et vestlig perspektiv. Et
ter Sovjetunionens kollaps, og den kalde 
krigens avslutning, har Nordsj0ens geo
strategiske betydning endret seg drama
tisk. l dag kan det slås fast at området ikke 
er å betrakte som et h0yintensivt opera
sjonscenario for sj0militcere operasjoner. 
Årsaken til detteer f0rst og fremst at den 
Sentratfronten som tidligere eksisterte 
ikke langt fra Nordsj!2)ens kyster, ikke ek
sisterer lenger. Dette har f0rt til at den 
sj0militcere betydningen av havet i dag 
begrenses til å vcere baseområde. 

Et annet perspektiv e r at konsekven
sen av innf0ring av mikroprosessoren i 
militcer utrustningen har medf0rt at så ve l 
rekk evidde som presisjon har 0ket, samt 
at tiden fra måloppdagelse tilmål!2)deleg
gelse har minskeL Dette medf!2)rer at 
landbaserte sj!2)bekjempende systemer, 
tremst fly, får st0rre muligheter en n tidli
gere til å påvirke spesielt overflatefart0y 
i så begrensede sj0områder som Nord
sj!2)en. Sj0baserte systemer på verdensha
vene har i tillegg fått bed re bekjempings
kapasitet, hviket gj0r at betydningen av 
"Littoral Waters" som operasjonsområde 

i h0yintensiv " Power Projection" har av
talt , og at de tradisjonelle "a nti sj0inva
sjonsoppdrag"dermed ikke lenger trem
står som realistiske. 

Et annen sak er at betydningen av 
olje- og gasstelt i Nordsj0en fortsatt er 
stor. Dette medf0rer riskik o for at o lj e- og 
gassinstallasjonene kan utnyttes indirekte 
for å skade- e ll er påvirke såvel leveran
d!2)rstater som kunder. Denne utfordrill
gen kan sees på som en variant av "en 
asymmetrisk trussel" - et eksempel på at 
den kalde krigens stabile, bipolcere terri
orbalansesystem er erstattet av et multi
polcert, mangefasettert system, med man
ge, relativt sett mindre farlige ulfordringer 
på et lave re nivå. Med andre ord- et syn
lig tegn på at verden n!2)dvendigvis ikke 
har blitt sikre re, men at den tidligere "di
gitale" tilstand med krig eller fred er er
stallet med krig og fred på samme tid 1 

Sjomaktsmodellen 
For å beskrive og diskutere sj0forsvarets 
instrumentalverdi i utenriks- og sikker
hetspolitikken , er det n0dvendig å knytte 
vurderingen opp til en modell som gj0r 
sammenlikning mulig, samtidig som de 
sammenliknede kapasiteter er relevante 
faktorer i utenriks- og sikkerhetspolitik
ken. Den f01gende modellen er valgt for
di den beskriver hvilke kapasiteter som 
maritime styrker kan ha over konflikska
laen fra fred , via krise til krig og tilbake 
til fred i gjen 2 Begrepet "Sj0makt" deles 
opp i fire delkomponenter. Disse er: 

• Sj0berrevelde ("Command of the 
Sea"3) 

• Jnteresseproj eksjon ("Projection of 
lnterests") 

• Maktprojeksjon (Power Projection") 

• Evne til å opprette og lede en nasjonal , 
selvstendig sj0styrke. ("Task Groups") 
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Det er viktig å merke seg at sj!'lmakt i 

sin natur e r begrenset til tid og rom, hvil

ket innebcerer at det er irre leva nt å bru

ke tradisjonelle landmaktsbegreper so m 

okkupasjon , fronter, teiger osv. (lnteres

sant er det også at landkrigen synes å 

ncerme seg den samme naturen som en 

konsekvens av !'lkt mobilitet, rekkevidde 

og presisj on.) 

Sjoherrevelde 
Sj!'lherrevelde kan igjen deles opp i to 

undernivåer avhengig av ambisjonsnivå. 

F\'lrst, og mest ambisi!'lst er sj!'lkontroll , 

som innebcerer at man 0nsker å benytte 

sj!'len til egne operasjoner, i tillegg til å 

nek te fienden å anvende den. Sj!'lkontroll 

innebcerer kontroll 4 og overlegenhet 

over motstanderen i alle dimensjoner, 

det vi i si over vannflaten, på vannflaten , 

under van net, samt ved kystncere opera

sjoner også over tilst\'ltende landmasser. 

Et lavere ambisjonsnivå er sj!'lnektel

se, som innebcerer at vi ikke \'lnsker å be

nytte sj!'len som eget operasjonsmed ium, 

men allikevel \'lnsker å nekte motstande

ren å anvende det. Dette innebcerer i 

praksis at det rekker å nekte motstande

ren i en av dimensjonene. Et typisk sj0-

nektelsesinstrument er eks vis sj!'lminer. 

Interesseprojeksjon 
Dette innebcerer at man anvender sj!'lmi

litcere instrument i statens maktdemon

sirasjon utad , og omfatter i realiteten alt 

fra å vise flagget , via tl åtebes!'lk , deploye

ring av sj\'lstyrker for å vise motstande

ren at vi ha r alvorlige hensikter (potensi

ell maktprojeksjon), for å gå "glidende" 

over i ren maktprojeksjon. 

I nteresseprojeksjon kan de les in n i 

st\'ltte til sa mfunne t, som innebcerer at 

man anvender sj!'lmilitcere ressurser til å 
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st\'ltte andre samfunnsområder (innad) 

som redningstjeneste og politifunksjo

ner, og også utad i form av kystvakt (res

surskontroi l, milj !'lovervåk in g men også 

politi- og tollfunksjoner.) Dette inne

bcerer egentlig en utvidelse av militcer

maktens tradisjonelle anvendelse kun 

ved krig, og representerer på den ene si

den en funksjonell anvendelse av statens 

maktressurser, men kan også på den and

re siden oppfattes som problematisk med 

tanke på demokratisk kontroll og legiti

mitet. Et interessant begrep som ikke vii 

bli tatt med videre, er "Fleet in Being". 

Dette kan forklares som kjernen i en de

fensiv flåtestrategi , "en ncervcerende fl å

te" som ved sin blotte eksistens og kapa

silet binder store ressurser hos motstan

deren uten å komme i kamp5 Deltagelse 

i internasjonale operasjoner er gruppert 

her, i det denne funksjonen normalt vi ! 

ha som hovedmål å st\'ltte egen stats in

teresser. (Gjennom eks vis respekt for in

ternasjonal rett, humanitcere operasjoner 

osv.) Dette innebcerer imidlertid ikke at 

internasjonale sj\'loperasjoner ikke kan 

innbefatte elementer fra sj!'l herrevelde 

og/e ller styrkeprojeksjon. 

Maktprojeksjon 
Dette omfatter maktprojeksjon fra sjo 

mot land , og fra land mot sj0. " Power Pro

jection" og " lnverse Power Projection ". 

Maktprojeksjon fra land mot sj!'l er 

egentlig selvfork larende, men omfatter 

"Anti shipping" funksjonen med landba

sert flystyrker, r\'lrartilleri (stasjoncert og 

mobilt), samt kystmissilsystemer. Det ty

piske sj!'linvasjonsforsvaret kan, selv om 

det inneholder sj!'lmobile og fa rt\'lyskom

ponenter, sies å tilh!'lre denne ka tegori, og 

ikke primcert klassifiseres under sj!'lnek

telseskategorien. Årsaken til dette er at 

det ofte forklares og dimensjoneres ut fra 

et dybdeforsvarsprinsipp, som i realiteten 

innebcerer at man overf!'lrer et landm i

li tcert tankesett til sj!'lkrigspe rspektivet. 

Dette forsterkes ytterligere ved at styrke

komponentene ofte suboptimaliseres kun 

mot denne oppgaven , og f!'llge lig mangler 

den fl eksibiliteten som normalt kjenne

tegner sj\'lmaktens instrumenter.6 

Maktprojeksjon fra sj!'l mot land kan 

variere i omfang fra landstigningsstyrke 

på kompanist\'lrrelse, via konvensjonelle 

angrepsoperasjone r fra hangarskips

gruppe r, til termonuklcer gjengjeldelse, 

altså representere hele intensitetsspekte

ret. Vi skiller her mellom plattformbasert 

projeksjon (eks vis missil- , og flyopera

sjoner, samt arti lleribeskytn ing) til lands

tyrker som overf!'l res fr a [art\'ly til land 

(Amfibiske operasjoner) . 
Evne til å opprette og lede en nasjonal , 

selvstendig sj!'lstyrke. ("Task Group") 

D ette medf!'lrer a t man nasjonalt tar 

frem evnen til sj!'lgående ledelse av opp

gaverelaterte ( skreddersydde) styrker. 

Dette krever: 
• Kompetanse (bia evne til å still e med 

"Officer in Tactical Command (OTC) 

med n0dvendige stabselementer) 

• Ledelsessystemer (KKI og samband) 

• R e levante ledelsesplattformer 

• Mobile logist ikkfunksjoner 
Sj\'lmaktsmodellen kan oppsummeres 

i f!'llgende sk isse: 

Danmark 
Genere lt 

Danmark har i dag en marine som om fat

ter kystvakt/inspeksjonskip( 4+ l) for 

Arktiske farvann , som har eskortetj enes

te som bi (krigsfunksjon), 9 orlogskutte

re, fem dieselelektriske kystubåter, 3 kor-
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vetter, 4+2 mineleggere, 14 (Standarflex 
- Flyvefisken) ' 'Multi PUI-pose"/ ombe
stykkbare fartll\y. (minesveiper/mineryd
der/pa truljcfart0y/milj0skip ), og l O mis
s i ltorpedobå ter, 8 Sea Ly n x hel i kopt re, to 
kysttankere og noen milj0skip, isbrytere 
og andre stll\ttefartll\y. I tillegg finnes en 
mo bil missiltorpedobåtkommando, samt 
e t landmobilt Harpoon - batteri (samt 
noen kontrollerbare minefelt av eldre, 
sve nsk modell). 

Fart0yene er med UI1!1tak av de o m
bestykkbm·e fartll\yene (Stanclardflex -
Flyvefisken) og de fire st0rste inspek
sjonsskipe ne (Thetis) relativt gamle. Det 
spesieli e med den danske fl å ten e r Stan
clarclflex-konseptet, som består av ulik e 
moduler som f0rst og fremst an vendes på 
Flyvefisken-klassen, men også er an
ve nclbare på de store inspektionsskip 
(Thetis) 7 Anbefalt strukturutvikling er 
at rene sj0invasjonsenheter, som missil
torpedobatene og landbaserte missilbat
te ri e t forsvin ner, og at den sj0gående ev
ne n som ansees som viktig for å kunne 
de lta i internasjonale operasjone r styr
kes.s Dette innebrerer at Flyvefisken- og 
Thetis-konseptet videref0res, og at noen 
inspe ksjonskuttere fornyes. Mine legger
ne skal e rstaltes av store fartll\y, beslektet 
med Stanclarclflex - konseptet, med ka
pasite ter som humanitrere hjelpeskip, 
min e legge r, kommanclofartll\y, clokk for 
mindre landstigningsfarkoster osv. ~ Den 
danske forsvarskommisjonen har tiltrådt 
clette, og har i tillegg fareslått å e rstalte de 
5 ga mle u-båte ne med 4 nye.111 

Vurclering mot sj0maktsmodellen 

Den danske marinen har begrensecle res
surser til å etablere sj0herreve lcle, me n 
kan sies å ha en viss evne, spesielt 
sammen med allierte, å kunne de lta i sj0-

314 

kontroll gjennom (begrensede) mulighe
ter til nektelse i de ulik e climensjonene. 
De nne kapasite te n vii bli utvicl et, og tek
nologisk forbedre t i fremtide n. Kompo
nentene til dette er i f0rste hand km·vet
tene og Standarclflex-ko nseptet , men 
også i noen grad Thetis-konseptet og de 
nye U-båtene, samt inntil de nye store 
fart0yene blir bygget, mineleggerne. 

Det finnes inge n ambisjon til på egen 
hånd å lede nasjonale 'Task Force", men 
det finnes klare indikasjoner på at kom
ponenter t il mul tinasjonale 10sninger fin
nes. (CJTP 1 

- lede lsemodul er t il de nye 
fartll\yene for internasjonale operasjo
ner.) I tillegg holde r skipsbesetninger, 
underoffiserskorps og offiserskorps in
ternasjonal standard, sannsynligvis i mot
selning til de andre noreliske land , lwilket 
meclf0rer at tersklene for fuliverdig 
"Combinecl" operasjoner e r lavere enn 
eks vis i Norge. En annen sak, som også 
peker i samme retning, e r at det danske 
forsvaret har i mange å r vrert "Combi
ned" - det vii si at det tradi sjonelt har 
vrert meget nrert knytet til det tyske for
svaret. Den danske marinen har clerfor, 
sammen med elen tyske, traclisjonelt vrert 
involvert i forsvare t av 0stersj0ut10pene. 
Slik vii det fortsatt vrere - i en eventuell 
konflikt i nrerområcle t vii det gamle 
handlingssettet fortsatt gjelde- og i and
re operasjoner vii de t nye ligge i å knytte 
seg nrermere til andre samarbeidspartne
re, og ikke bare Tyskl a nd. Når de t gjelder 
interesseprojeksjon, har samfunnsstll\tte
funksjon en alltid vrert sterk i, spesielt når 
det gjelcler fisk e ri /oppsynstjen este i ark
tiske farvann. D en ne tre nde n ser ut til å 
minskes noe.12 St0tten til det sivile sam
funnet har imidlertid 0kt ganske mye de 
senere år ved at driften av danske statens 
sk i p til forurensingsbekjempelse har v.rrt 
marinens ansvar sicle n 1996. 

Danmark har også lang tradisjon i å 
de lta i internasjonale operasjoner, og del
tok lenge fast i STANAVFORLANT" . l 
dag deltar marinen fast i STANAVFOR
C HAN 1" med e n ''Fiyvefisken" konfigu
rert som minerydder. Det ser også ut so m 
om det e r innenfor feltet internasjo nal e 
operasjoner nysalsingen settes inn. l elen 
ticlli gere referte artikkelen i "Berlingsk e 
Tidencle" re [eres det fra Forsvarskommi
sjone n fll\l gencle: " Flåelen skal ha fren·e, 
me n mere fleksible og utholclencle enhe
cle r, der ska l kunne inclgå i såkalclte ''Task 
groups15" i forbindelse med internatianale 
fredsstll\ ttende operationer og kunn e styr
ke og synliggll\re s0vrernets bidrag til in
ternationale operationer." Når det gjelcler 
evne n til maktprojeksjon , e r denne gan
ske begrenset i dagens situasjon, og elen 
komm er heller sannsynligvis ikke å bli 
srerlig mer fremtreclencle i fremtiden, selv 
om det interssante er at også her er det i 
[erd å skje en clreining i retningen he lt 
bort fra maktprojeksjon fra land mot sj0, 
til e n begrenset mulighet til proj eksjon fra 

sj0 mot land. 
Dette påstanclen begrunnes med at 

de t ikke er noen indikasjoner på a t det 
trad isjonelle kystforsvaret med e t lite an
tall batterier/minefelt - fremst et " Har
poon" batteri vii bli erstattet når missile
ne når sin tekniske levealcle r. Det e r også 
klare indikasjoner på at hele fl å ten av 
missil-torpedobåter vii bli fa set ut, og sist 
me n ikke minst; Forsvarskommisjonen 
clefinerer behovet for nye ubåte r ut fra 
inte rnasjonale operasjoner, og ikke som i 
Sverige og Norge som et ledd i sj0inva
sjonsforsvaret. Når det gjelcler "Amphi
bious Warfare" har Danmark i dag ingen 
kapasite t, men i forbindelse med byggin
ge n av de nye, store komm a ndofartll\ye
ne, som også har clokkapasitet, kan det 
tenkesat man an vender komponente r av 

"Den internatianale brigacle" i denne 
funksjonen. Dette fremstår e tte r min me
ning som det mest interessante trekket, 
noe som også inclike re r at Danmark er 
på vei bort fra "elen kontinentale skole" i 
sin anvenclelse av fl åte n, og nrermer seg 
mer flåtemaktssy net. 

Når det gjelcler usikkerhetsmomeoter 
i fremticlen , er det f0rst og fremst kon
junktursvingninge ne so m kan skape 
usikkerhe t om forsvarsbuclsjettenes stor
relse. D et danske forsvarsbuclsjettet er 
relativt lite, hvilke t kan meclf0re at rela
tivt små red uk sjone r kan få store konse
kvenser for en allerede maksimalt necl
slanket organisasjon. Når det gjelder elen 
almenne, og ikke minst den politiske 
oppslutningen om forsvaret i Danmark, 
har elen ikke v.r rt becl re etter krigen . 
Dette faktum burde love goclt hva angår 
fortsatt utvikling av organisasjonen. Et 
annet sporsmål er hvorclan kvaliteten 
egentlig blir på elen type fartoyer som ut
vikles i Danmark. De t finnes mange tvi
lere som ikke umidcle lbart kjoper modul
konseptet. Motforestillingene gljelder 
[!2\rst og fremst om det er teknisk mulig å 
kompromisse med samme skrog, fram
clriftsmaskineri , samt e lektronisk grunn
utrustning med bibeholcl av full stridse
ven i alle funksjoner. Et annet sporsmål 
er hvordan stambesetningene kan virke i 
de u like typer ''Warl'ares"- eller om man 
ganske enkelt må operere med u like bes
teningsmed lemme r i ulike konfigurasjo
ner, og hvorclan dette virker inn på den 
helt nodvenclige " teameffekten" i bese t

n ingen. 

Nederland 
Generelt 

Nederland er e n gammel flåtemakt, som i 
tillegg har hatt betyde lige (og fortsatt 
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har) oversjlZ)iske besittelser. Dette har 
medflZ)rt at Nederland har hatt tilknyt
ning til den angloamerikanske og Cor
bettske sjlZ)maktsskolen 16

• I tillegg har 
Nederland, som det ledende av Be-Ne
Lux landene, en sterk integrerende stat i 
Europa , som bia var blant initiativtaker
ne til "Brusselpakten" (WEU) som kom 
flZ)rNATO. 

Allerede l O ma i 1948 bl e den flZ)rste 
milita:re samarbeidsavtalcn undertegnet 
mcllom Nederland og Belgia. Dette sam
arbeidet er gradvis utviklet til det ble ing
ått en avtale om meget tett samarbeid, 
blant annet full integrering av kommando 

29 juni 1995. 17 Dette samarbeidet står 
imidlertid ikke i veien for å anvende mari
nestyrkene rent nasjonalt. l denne besva
relsen vii imidlertid Belgia og Nederland 
bli sett som et hele, dette beror flZ)rst og 
fremst på at den nederlandske marinen er 
den stlZ)rste, og mest interessan te hva gjel
der status og utvikling, dessuten er det 
vanskelig å se divergerende interesser i 
merområdet mellom disse to landene. 

Den belgiske marinen består av 3 
fregatter og 7 minemottiltaksfartoy. ( 4 
nye prosjektert) i tillegg til noen få stlZ)t

te og oseanografi /fiskeriforskningsfar
t0y.' R 

Den nederlandske marinen lY består 
av 16 store fregatter (3.300-4.300 tonn), 
fo rd el t på flere klasser, og om fatter såvel 
kom mando/l u ftforsvarsfartlZ)y (Tromp
klasse), luftforsvarsfartlZ)y (Jacob Van 
Heemskerck-klasse), samt "general
purpose"fart0y (Karel Doorman- og 
Kortenaer-k lasse). Kommando/luftfor
svarsfartoyene vi i bli erstattet med stlZ)rre 
fartlZ)y etter årtusenskiftet (De Zeven 
Provincien-klassen på 6.044 tonn.) U
båtvåpenet består av 4 dieselelektriske 
fartlZ)y på 2800 tonn, som er relativt nye 
(1992- 94). MinefartlZ)y omfatter 15 mi-
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nemottiltakfartlZ)y. Av stlZ)ttefartlZ)y finnes 
2 store logistikkstlZ)tteskip (Amsterdam
og Poolsterklasse) på 17.000 tonn . Disse 
fartlZ)yene medbringer såvel POL-pro
dukter, reservedeler, sanitetsressurser og 
verkstedskapasitet. I tillegg finnes et 
stort og to mindre forskningsfarty, samt 
en tender. 

Marineinfanteriet består av tre ståen

de, samt en mobiliserbar bataljon. (En 
bataljon arganisert i UK/NL Landing 
Force, en bataljon lZ)remerket for AMP0 

(SACEU RS "brannkorps"), samt en ba
taljon i Nederlandsk Yest-India.) Mari
nen disponerer et amfibisk fartlZ)y (med 
clokkapasitet) , Rotterdam på 12.000 
ton n. 

Marinens flyvåpen består av 13 P-3C
II Patru lj e- og anti- undervannsfly, samt 
et betyclelig antal! Westland Lynx UH 14 
helikoptere (prima:rt til de stlZ)rre fart0y
ene i SAR2' og ant i- unclervannsbåtrol
len). 

Yurclering mot sjlZ)maktsmoclellen 

Den nederlandske marinen var i tillegg 
til US- og Royal Navy elen eneste egentli
ge " Blue Water Navy" i NATO under 

elen kalcle krigen. Detteer fortsatt tilfel
let , sel v om enke l te andre stater også ten
clerer mot samme ambisjoner i dag. l dag 
utvikles evnen til også å opptre i mer 
" Littoral" miljlZ) , en trend som også kan 
sies å representere de to andre flåtemak
tene22 Det som kjennetegner elen neder

landske marinen, er f0rst og fremst ev
nen til å opprettbolde kvalitet. Marinen 
kjennetegnes av forholclsvis nye plattfor
mer, og besetninger med profesjonelle 
menige, samt et vel tungerende to-befals
system. 

Den nederlandske marinen er i stand 
til å oppfylle alle hoveclfunksjoner innen
for min sjlZ)maktsmoclellskisse. Sj0herre-

velcle kan bare oppnås i samarbeicl med 
andre, men muligeheten til å skape egne, 
balanserte "Task Forces," samt kvalitets
satsingen gj0r at ambisjonen med de ulike 
nektel sesdimensjonene kan oppnås. Hva 
angår Interesseprojeksjon , ska l vi merke 
oss at stlZ)tte til samfunnet er markert u tvi

det i de senere år, i det kystvaktfunksjo
nen i dag er unelerlagt sjlZ)mi lita:r kontroll, 

at marinen kontrollerer de viktigste mari
time SAR ressursene, og at Marinekorp
set stiller spesiatstyrker uneler Justiscle
partemeiltets kommando til "spesielle 
oppclrag." Når det gjelcler internasjonale 
operasjoner, har elen nederlandske mari
nen Iange traclisjoner, både for å opptre 
på egen hån d og sammen med de vestalli
erte. Marinen har således alltid en fregatt i 
vestineliske farvann, samt en fregatt i såvel 
STANAYFORLANT som i STANAY
FORMED23 . I tillegg deltar Nederland 
med minemottiltakfart0y(er) i STANAV
FORCHAN. 

I "Peace Support Operations" har 
Nederland som ambisjon å kunne cle
ployerer fire bataljonsstridsgrupper sam
tidig, for en innsatsticl på opptil tre år. For 
marinen vi i clette meclfre mulig cleploye
reing av fregatter, marinekorpsbataljo
ner eller andre enheter, maritime patrul
jefly, stlZ)tteskip, U-båter i u like kombina
sjoner i oppclragsorganiserte innset
ningsstyrker, event ue ll uneler necler
lanclsk sjlZ)mi lita:r lecle lse. Et viktig poeng 
her er at U-båter betraktes som viktige 
enheter også i freclsoperasjoner, i flZ)rste 
hand som etterretningsp lattformer, men 
også som sjlZ)målsbekjempencle system 
hlZ)yere på konfliktskalaen. Når det gjel
cler Maktprojeksjon, kjennetegnes denne 
spesielt av kapasiteten til amfibiske ope
rasjoner, i tillegg har man fortsatt en viss 
kapasilet til å beskyte landmål med arti l
leri. (Inntil Tromp klassen bl ir erstattet 

av De Seven Provincien-klassen et ter år
tusenskiftet.) 

Den e neste kapasiteten som Neder
land ikke besitter innenfor SjlZ)maktsmo
clellen, e r evnen til å virke fra land mot 
sjlZ). Dette skyleles sannsyn li gvis flZ)rst og 

fremst at flåtemaklene avskaffet slike 
strukturer etter elen andre verdenskri

gen. Dette var stort sett begrunnet i at 
spesielt flyvåpnenes utvikling gjorde 
denne type kapasiteter både sårbare, og i 
tillegg lite relevante. l tillegg haclcle både 
Nederland og Belgia erfaringer fra to 
verclensk riger som flZ)rst og fremst kunne 
tolkes om at festningskonsepter normalt 
ikke var vellykkecle for en forsvarer, en 
erfaring som forlZ)vrig også tyskerne selv 
fikk ertare uneler de fleste "Raid" og 
lanclstigninger under denne krigen. Når 
det gjelcler prognoser og usikkerhet med 
tanke på fremticlen , virker det som om 
Nederland prioriterer marinen, som har 
kommet relativt sett styrket ut av de om
fattencle omorgan iseringene og budsjett
neddragningene som er gjennomflZ)rt i 
landet. Det nederlandske forsvaret har 
tilpasset seg si tuasjonen etter den kalde 
krigen, men det går naturligvis ikke åga
rantere at ikke generelle konjunkturpro
blem vi! påvirke også nederlandske mari
nen negativt i frem ticlen. 

Norge 
Generell 

Norge har en av de lengste kyster i Euro
pa , og er samtid ig en stat som er sva:rt 
avhengig av ressursene i havet. Paradok
salt nok er all ikevel Sj0forsvaret den 
minste forsvarsgrenen i Norge. Årsaken 
til dette kan slZ)kes i at den norske Ha:ren 
ble opprettet som den flZ)rste statlige in
stitusjon i "1628, mens Marine n var felles 
med Danmark helt frem til 1814. Dette 
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gjorde at Hreren ble en viktig nasjon- og 
institusjonsbyggcr både i unionstiden 
med Danmark, men også ble viktig i elen 
nasjonale bevisstgj0ring f0r oppl0sning 
av unionen med Sverige. 

I tillegg har den norske historien 
gjennom dc siste 3--400 år egentlig vrert 
ganske frcdelig, slik at Forsvaret i liten 
grad har va::rt fokusert på som et instru
ment for å drive krig med, og har derfor 
kanskje heller ikke blitt utvikJet primcert 

med dette for 0yet. Dette kan vrere en 
viktigårsak til at Norge i dag, på samme 
måte som de lZ)vrige nordiske land, tilh0-
rer "elen konlinetale skolc". Erkjennel
sen av at situasjonen er cnclret etter utvi
clelse av den lZ)konomiske sonen til 200 
nautiske mil , samt betyd n ingen av olje- og 
gass på norsk sokkel er imidlerticl mo
menter som har satt sj0militrer tilstcdevre
relse og effekt på dagsordenen i stl')rre ut
strekning enn tidligere. 

Det norske sjlZ)forsvaret består av Ma
rinen (Flåten), Kystartilleriet og Kyst
vakten. Marinen~4 består av 4 små fregat

ter, 12 ubåtcr, 15 Missil-torpeclobåter ( + 
8 under utfasing), 2 +l kystmineleggere, 
9 minemottiltaksfart0yer, 5 små landstig
ningsfart0y (595-850 ton n), 2 store forsk
ningsfart0y, samt et moclerfart0y for 
MTB/UVB og et hjelpefartlZ)y/slepebåt/ 
redningsfart0y i tillegg til et antall minel
re hjelpefart0yer. Kystartilleriet~5 består 

av 9 kanonbatterier. 6 minefelt/torpedo
battericr og et antall lette missilavdelin
ger, hvorav noen er sjlZ)mobile. Kystvak
ten26 består av 3 store kystvaktfart0yer, l 
middels stort fart0y, 2 leasede, spesial
bygde fart0y, samt n innleide fartl')yer 
(bruksvakt og ytre kystvakt) + 2 innleicle 
sivile ovcrvåkingsfly, 2 maritime patrulje
fly (P 3-N) og 6 Westland Sca Ly n x (de to 
siste kategoriene opereres av Luftforsva
ret Y tre kyst vakt har ansvaret for fiske-
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rioppsyn, miljlZ)overvåkning osv utcnfor 
grunnlinjen. Innenfor grunnlinjen er det 
statlige kontrollapparatet arganisert i 
"Det indre kystoppsyn" som har sj0mi li 
trer organisering og lede lse, men som 
samarbeider med andre stat li ge etater et
ter behov. n 

Vurclering mot sjl')maktsmoclellen 

F0r jeg går inn på se lve sjl')maktsmoclel
len, vi l jeg på peke at i Norge brukcs f01-
gencle formulering for å angi havedinn
retningen for Sj0forsvaret: '"Sj0forsva
rets hoveclbidrag til invasjons- og territo
rialforsvaret er cvnen til å sikre sjlZ)tran
sporterte forsyninger og forsterkninger 
fra en landsele l til en an n en, og evnen til å 
beskytte norsk territorium mot sjlZ) land
satte styrker. Sj0forsvaret bidrar også til 
krisehåntcring, suverenitetshevdelse, 
mynclighetsutlZ)velse og internasjonalt 
milita::rt engasjement."28 Dette uncler
streker det faktum at Norge fortsatt har 
invasjonsforsvaret som det overorclnecle 
målet for F01·svaret, og f0lgelig også for 
Sj0forsvaret. 

Norge har som Danmark ingen som 
helst ambisjoner om sjlZ)herrevelde. Ev
ncn til sj0kontroll er også begrenset, men 
det er en sterk, nasjonal enighet om at 
anskaffelse av nye fregatter må priorite
res. Når det gjclder evnen til å danne na
sjona le "Task Groups," er ikke denne 
etablert , men vc ll ykkecle fors0k er gjort 
på å gjenskape " kysteskadren " sl ik den 
var engang, ved at Marineinspektl')ren 
med stab uneler enkelte lZ)vclscr harem
barkert og vrert "OTC'. De ulike nektel
sesfunksjonene utlZ)ves slik det er nå i ve
sentlig grad av fregatt-, mine- og U-båt
våpenet. Dersom den nye Skjold - klas
sen Missil-torpeclobåt blir bygget, vii elen 
også i noen grad kunne utlZ)ve sjlZ)nektel
sesfunksjoner. (Som en variant av "kust-

korvett" i tillegg til anti-invasjonsoppga
vene.) 

Når det gjelder interesseprojeksjon, 
har det vrert en meget interessant utvik
ling i Norge gjennom de siste tiår mot en 
stadig stlZ)rre integrering av statens funk
sjoner på det maritime området uneler 
sjl')militrer leclelse. En viktig funksjon for 
Sj0forsvarets fart0yer er også tilstecleva::
relse og vise flagget i dc havområcler 
hvor Norge har interesser, det omfatter 
både Arktiske og Antarktiske farvann. 
Hva angår cleltakelse i internasjonale 
operasjoncr, har alltid Norge deltat! med 
enheter i STANAVFORLANT, og i de 
senere år også i STANAVFORCHAN. 
Det b0r nevnes at det nå , for f0rste gang 
er en norsk offiser som sjef for denne 
st yrken, og en av de norske mineleggerne 
opercrer som kommandofart0y for styr
ken. 

Maktprojeksjon. Norge har alclri hatt 
noe marineinfanteri eller evne til å delta i 
"Amphibious Operations". De lancl
gangsfart0y som Marinen har, har alltid 
vrert anvenclt som transportkapasilet for 
Hrercn ved fjordkryssinegr etc. Imicller
ticl diskuteres det et såkalt "Kystforsvar" 
i Norge, med mobile enheter (RBS 17, 
Stridsbåt 90 - konseptcr). Samtidig som 
clette gjennomflZ)res, er det en dialog med 
Royal Marines, US-Marines og det ned
erlandske marineinfanteriet L0sningcr 
som " UK/NLINO Landing Force" har 
vrert diskutert, men elit er det sannsynlig
vis langt [rem. Når det gjelcler maktpro

jeksjon fra land mot sj0, har jeg allerede 
nevnt de mobile kystartillerienhetene. l 
tillegg er det planlagt å moclernisere dc 
eksisterende "Hauk" klasse MTBer, 
samt å bygge et antall nye "Skjolcl" klas
se MTBcr. Det er også viktig å mer k e seg 
at U-båtenes hoveclfunksjon ligger her, 
og ikke i interesseprojeksjon/sjl')nektcl-

sesfunksjonen som det eks viseruttalt i 
Neder land og nå også i Danmark. Viktig 
å merke seg er det også at det fortsatt 
bygges stasjona~re kystforsvarsanlegg 
( unclervannsforsvar) i Norge, og at det 
også er uttalt at en del av de noe e lcl re 
kanonbatteriene ska l bevares. 

Ulfordringen i Norge i frcmtiden blir 
1'0rst å fremst å beholcle stlZ)rre lsen på 
Forsvarsbudsjettet. Politisk prioritering 
er invasjonsforsvar, og dette må dimen
sjoneres mot en motstander. Denne cli
mensjoneringsprosessen blir spcsielt far
lig dersom ikke elen staten som traclisjo
nelt har v<erl clefinert som trussel, lenger 
kan representere en potensiell trussel i 
van li ge folks bevissthet. Uten trussel -
intet forsvar. Et annet sp0 rsmål som kan 
st ill es er h va som eventue ll sk j er elen da
gen Norge vclger å gå samme vei som 
Danmark - hva skal man da si og gj0re 
med strukturene som er bygget opp i 
funksjonen maktprojeksjon fra land mot 
sj0, og hvorclan vii clette påvirke trover
cligheten? En annen utiordring blir å pri
oritere - i dag er det sterkt fokusert på 
plattformer, sp0rsmålet blir ganske en
kelt om det er mulig å opprettbolde det 
store antailet plattformer, og samtidig 
beboide kvaliteten, og ikke minst stricls
evnen. En siste ulfordring vii vrere å star
te debatten om vernepliktcns fremticl, 
samt nytten av et to-befalssystem. Hvor
clan kan man opprettholcle kvalifiserte 
skipsbesetninger til en hver tid uten å ta 
konsekvensen av denne cliskusjonen? 

Konsekvenser av staters 
forsvarsintegrerende tiltak 
statenes mest vitale interesse viiall tid 
vrere egen sikkerhet og overlcve lse. Når 
enkelte stater, som eks vis Bclgia og Ned
erland integrerer sine forsvar i så stor ut
strekning som de har gjort, viser dette at 
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en utvikling bort fra de t tradisjone ll e 
statsbegrepet kan ba startet, og at de tte 
kan vcere en indikator på at overstatli g
het har begynt å få reell innhold . Hva 
kan så de praktiske konsekvenser av det
te vre re? Sannsynligvis vii det her snarere 
vrere snakk om evolusjon en n revolusjon, 
men dette kan få konsekve nser for hvil
ken sikkerhe tspolitisk samarbeidsmodell 
vi vii se i Europa i årene som kommer. 

NATO har så langt vrert den ree lle 
sikkerh etorga nisasjonen på vestlig side. 
WEU har imidlertid overl evet i all e år, er 
det for at den kan vrere en sikkerh etsven
til , og reserve den dagen USA eventue ll 
trekker seg ut av Europa? NATOs nåvre
rend e stra tegiske konsept, skriver seg fra 
Roma- m(IHet i 1991. Det som er viktig å 
merk e seg, er at dette m\iHet ble avholdt 
for Sovjetunionenkolla pset - med andre 
ord , trusselen var ikke borte da , men lev
de re lativt reelt bia som de sovjetiske 
styrkene i 0st-Tyskland og 0steuropa 
forovri g. Det e r derfor ikke unaturlig at 
nytten av "det kollekti ve forsvaret" i 
Washingtonpaktens Artikkel V ble un
derstreket. NATO får nytt strategisk 
konsept på Washingtonmotet medio 
mars 1999, for utvidelsen 1 april. Hvor
dan vii de tte se ut? Vit NATO forva ndles 
til en sikkerbe tspolitisk di skusjonsklubb, 
og et instrument for utvidelse av den 
vesteuropeiske sfrere ostover? Vii a lter
nati vet til det mellomstat lige NATO kan
skj e vcere det delvis overstat lige EU? 

Konklosjon 
Det er en kl ar tendens til at betydningen 
av intern asjonale operasjoner er okende, 
og stort sett også dimensjonerende fo r 
fremticlige materie llanskaffe lser. E n an
nen kla r trend e r også at stridsevne priori
teres, selv om det ikke bare lenger er 
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snakk om forsvar av eget territorium. 
Dette meclforer satsing på storre fartoy, 
med kvalifiserte våpensystemer og beclre 
evne til å operere borte fra base over leng
re tid , og også konsepter som becl re r ev
nen til skreclclersying av innsatsstyrker, 
sjogåencle ledelsekapasitet samt fo rbed
re t logisti kk. Dette mecl forer på kort sikt 
at Sjoherreve lcle og lnteresseprojeksjons
kapasiteten blir prioritert, på bekostning 
av evnen til maktproj eksjon fra land mot 
sjo. Dette sees tydelig blant annet på den 
nye danske måten å se på U -båtvåpenet 
på. Interessant er det også at amfibiske 
styrker også er et satsningsområde. 

E n klar trend er profesjona liseringen 
av fartoysbesetningene. Dette er entydig 
i Danmark og Nederlancl , men også syn
lig i Norge. Årsaken e r ganske enkelt 
kravet til gripbarh et ved intern asjonal 
kri sehanclte ring, samt okonomi , ell er 
snarere mangel på sådan ved overpro
duksjon av besetninger på utdanningsin
stitusjoner med kapasile t langt ut over 
det funksjan e il e behovet. 

Tilslutt vii jeg presisere at om man 
sammenlikner aktivitetene og priorite
ringene i de tre lands militrere styrker for 
ti år siden og i dag, er det ingen ting som 
tyder på at marinene bar lavere prioritet , 
verken hva gjelder budsjetter e ll er opp
gaver, snarere tvert i mot. Dette burde 
tycle på at de bar storre betyclning som 
utenriks- og sikkerhe tspolitiske instru
ment enn de hadcle under elen kalcle kri
gen. 

Noter 
1 Se Inge Tj ~st heim: "Mili tce rmaktcns betyd

ning i dag og i fre mtiden" i A nde rs Kj ~lbe rg 

og Bernt Bull (red): Sik kerhetspolitisk Ien

king i en ny tid - fra e nhet tilmangfo ld, (Euro

paprogrammet, Oslo 1998- ISBN 82-91165- 15-

7). 

2 Mode lle n e r uti edet fra "Taktikrcgle me nte 

[~ r Flottan -(TR FLs) innl edning, men kan 

også sies å vce rc påvirkc t av den briti ske sj ~

strategcn Corbc tts begrepsappara t. 

' " Bcing 'in command o f the sea ' simpl y mc

ans that a navy in that happy positi on can 

excrt mo re con tro! ove r the use of the sea th an 

ca n a ny othe r. The degree of comma nd va ries 

grea tl y and is primarily illustraled by th e ex

tent to which i t confers the capacity to use the 

sea for onc's own purposes a nd prevent the 

encmy using i t fo r his" dr GcoffreyTills dcfini

sjo n i henho ld til Eric G rove: "The Fu ture o f 

Sca Power" s. 13 (Nava l Institute Press, A nna

po li s l990, ISBN 0-8702 1-249-4) . 

" O mråde t som må ko nt ro lle res, er en funk

sjon av dc luft , land , og sj ~volumc r som kan 

utnyttes av motsiande re n for å ramme vå re 

kriti ske fun ksjoner. Motsta ndcrens mobilite t 

(summen av pla tt fo rme ns mobilite t og våpen

systemenes rekkevidde) er vik tig i de nne sam

menh cngen, og er sterkt avhengig av motstan

de re ns tekno login ivå. 

' "ll1 e Fundamenta ls o f British Ma ritime 

Doctrine B R 1806, London J 995 besk ri ve r be

grepe! som: '' A nation deprieved of maritime 

superiority might choose, to adopt a strategy 

of fl ee t in be ing. By avo iding confro ntatio n 

with a superio r e nemy, a natio n can preserve 

il s own maritime [orces while continuing to 

t h rea ten those o f the e nemy. T he risk o f attack 

complicates the cnemy's cho ise of options. The 

t h rea t from a fl eet in be i ng ca n prevent superi 

or opposing forces from cs tablishing their de

si rcd levels of sea contro l by dive rting forces 

to othe r tasks.such as blocade or conta inment , 

and as such is a method of sea denia l. A flee t in 

be ing can compel the e ne my to concent rate 

hisforces in a va luable area. or aroun d va lua

ble units, ca use h im to route his passage to his 

di sadvantagc or to amend his operational 

pl ans". 

" Inge Tj ~s theim [remh olde r dette fe nomenet 

som re presentati vt for ' 'de n kontine nta le sko

le, og er h ve rk en ope rasjo ne r på havet e ller fra 
havet, men snare rc mot have t." ( I mo tseln ing 

til de to andre skolene som e r De n a ngloame-

rik anske (Ma haninspire rt c) sko lc, samt Juli an 

Corbe tt s (maritime o perasjone r i et s t~ rre 

pe rspek tv) skole ullryk t i ' 'The Green Pa mph 

le t" fra 1906. (I a rti kkc le n: ''Sj ~mak tsdok tri

nc r: E n be lysning av tre ''skoler·· og de rcs re

leva ns i dag." Norsk Tidsskrift fo r Sj ~vccsen nr 

4/97 ). 
7 Kilde: Flee t List: Roya l Da nish Navy http:// 

www .u ss-sa l e m . o r g/wo r ! d n a v /e u r o p e/ 

dcnm ark.hlm , samt "Fa kta o m F01·svare t" 

htt p:lwww. l'ko.dk/fopg_da. htm. 

' Årlig Rcdeg~re l se 1997 Forsvarsministe rcn. 

K~benhavn 1998. Til ccg 7. 

"Se Janes Del'cnce Weekl y 29 October 1997(s 

23): ''D anish N a vy to lake on more with less 

Boris Janssen Lok: "Curre nt thin king ca Il s for 

th e procure mcnt o f two 4.600 ton multira le 

command support shi ps " . 

111 Be rlingske Tide nde (K~behavn ) 30.09.98: 

Jesper Larsen og Michae l Bjerre: "Nye u både 

til den da nske flåde'' . 

11 "Combincd Jo int Task Force" - Multinasjo

na l styrkcs truktur fo r koa lisjons/a ll ianseope

rasjonc r. 
12 Ref fotna te : " Indsa tsen i Nordatl ante ren i 

frcmtidcn red uceres til et inspektionsskib og 

to inspektionsfa rt ~ye r ved Gr~nl and samt et 

e nkelt inspcktio nsskib ved Fce r~ern e." 

1
' Standing Naval Force Atla ntic - SA
CLANTS stående m ult inasjonale fl åtes tyrke. 

14 Standing Naval Force Channe l - Den ståe n

de mineryddc rstyrken i Kan ale n. 

1' lbid. " Kan a lt efter opgaven sammenscettes 

af fl e re ubåde, patruljeskibe og dc danske 

Standard Flcx-skibe- og a lltid med e t a f de nye 

kommandost0lleskibc. En samarbejdc t Task 

Group vii nctop kunne på lcegges l ~s ning af 

se lvs lcendigc operati ve opgaver inden for den 

samlede operation, og de rmed opnå både 

tyngde og e ffekti vitet." 

'" Rcf: Inge Tj ~stheim i fotna te 6. 

17 "Coope ratio n Agrceme nt between the Be l

gian Navy and the Roya l Ne therlands Navy" 

re r http://www.mindef.nl /english/rnln2.hlm . 

Js Kilde '' Fleet List, Bclgium Navy" http:// 

321 



www. u ss-sa l c m . or g/wo r Id n a v /e u rop e/ 
belgium.htm. 

'" Alle fl å te li stcdata fra ''Fleet List , Roya l 
Dutch Navy' ' http://www.uss-salem.org/world
nav/c uro pc/nc thc r. htm. 

'" Allicd Mobil e Force - vii e tter hvc rt inngå i 
ARRC - Al li ed Rapid R eaction Corps, e n 
"combincd " korpsstruktur som vii utgj0 rc SA
CEU Rs "Rapid Reaction'' landstyrk e r. 

" Sea rch And Resc ue. 

" Rd http://www.mindc f.nl /c ngli sh/rnln l.htm 

" Standing Nava l Force Medite rranea n. 
24 A ll e da ta fra World Flee t Lists: Norwegian 
N a vy, h tt p:/ /www. uss-salem.org/word n a v/e u
rope/no rway.htm. 

" Data fra htt p://www.mil. no/sjo forsva re t/ 
kystartillcrict.h t mi. 

"' Data fr a http://www.mil.n o/sjoforsva re t/ 
kystvakte.html 
27 lbid. Kystvaktens oppgaver er g itt ved 
kg!. res av Il jan 1981. Sommeren 1997 vedtok 

Stortinget lov om Kystvakten. Loven som leg
ge r forhold ene til re tte forat Kystvakten skal 
kunnc iva rcia utvidede oppgaver, ventes å tre 
i kra ft i menneste fra mtid. Foruten å hcvdc 
norsk suve rcnit c t og no rske suve rene re tlig
he te r ska l Kystvak te n bia fores tå : F iskeriopp
syn. fangstoppsyn. ressurskontrolL miljoopp
syn. tolloppsyn . kontroll med skip, oppsyn 
med pe troleumsvirksomhe ten, so k og redning. 
håndhcvclsc av los- og an lops reglene, oppsyn 
med havforskning og gre nse kontrolL Kgl.res 
og lov gir inge n innskrenking i den myndighet 
som ved lov e ller annen bcstemmelsc e r tillaot 
andre kontrollmyndighe ter, po liti e ll e r påtal~
myndighc t. På omåde r hvo r Kystvak te n ikkc 
e r tillagt prim erm yndighe t komme r Kys tvak
te ns myndighe t i till egg t il og e r underordnet i 
forhold til dagens ko ntrollmyndighe t. 

" Pkt 6.3.2 Styrkcstrukturens u tvikling i pe rio
den 1999-2006, St m e ld nr 22 ( 1997- 98) (For
sva rsdepartementet) Hoveclretningslinjcr [or 
Forsvarets virksomh et og utvikling i ticlen 
1999- 2002. 
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Ledamoten 
MATS WIGSELIUS 

Överstelöjtnant Mats Wigselius, nyss hemlw mmen efier all 
ha genomgåll en ellårig kurs vid US Naval War College, 
har tilltriiii tjänsten som swbsc!Je( vid underhållsbataljonen 
vid MKO. 

Europe's grand strategy- Sweden's next step inta 
the future 

Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Or!ogsmannasöllkapets seminarium nr 3 i 
Stockholm torsdagen l oktober 1998. Föredraget har tidigare hållits som ele varbete vid 

kursen i USA. 

Europe faces fewer tirreats today tlwn at anytime in history since World War II. 
However, for som e reason, Europe is less at peace than i t was du ring the C old War 
era. This apparent contradiction in terms, not to mentifm rea/ity, raises serious 
questions as to how the individual states of Europe and their col/ective entity- The 
European Union - are going to form a grand strategy for tomorrow. To be successful, 
i t must be a grand strategy that provides security, while promoting prosperity for its 
member states and partners. 

Sweden, by virtue of its choosing to join 
th e EU, cannot ignore this dil emma by 
holding firm to its traditional policy of 
neutrality: "Non-Alignment in peace
time a iming toward neutrality in the 
eve nt of war"'. This is a po licy, which is 
deeply and firmly established , in the 
Swedish tradition , but it has now lost its 
significance for the future. l n sho rt , Swe
den cannot expect to sha re th e prosperi
ty o f the New E urope without becoming 
part and partner of the security st rueture 
that will buttress that prosperity. The 
three most important pillars [o r a pros
perous and secure future Europe are, an 

interdependent Economy, Arms Limita
tions Treati es and Non-proliferation of 
Weapons of Mass Destruction, and a se
curity system that creates stability and 
promotes prospe rit y. 

Aecording to th e U.S. " National Secu
rity Strategy for a New Century"2

, stabili
ty in Europe is vital to U.S. security. The 
U.S. objective is to create a truly integral
ed, demoeratic and secure Europe. The 
U.S. can be expected to use several tools 
to achieve its goa ls. Even though Ameri
ca ·s most effieient too l, in man y respects, 
is her economic strength, i t wi ll be NATO 
that will continue to be the prime tool to 
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fulfill the mission that was la unehed after 
World War Tl. Nevertheless, the trends 
suggests that American military presence 
in Europe wi ll remain , but on a de
creased leve!. As a consequence, the cur
rent strategy, including future arms limi
tation negotiations, is of the greatest im
portance to the stability in Europe. In or
der to do this the U.S. has to assure Rus
sia that Europe and the U.S. want to de
velop a peaceful and new relationship. 
Building up the Russian economy is the 
too! that will best show both Russian 
leaders and the Russian people that this 
is the beginning of a Iong and serious re
lationship. Such an approach would also 
prevent the EU from taking any other 
approach toward Russia than the one of 
free trade. 

The ".first'' pillar, the most vital in a 
future Europe, is to create an economy 
that makes the U.S. , Europe (including 
Russia), and the members of CIS too 
prosperous and too dependent upon 
each other to consicter any other rela
tionship. The U.S. and the EU, together 
with Russia, must build this first pillar. 
However, this pillar is probably the one 
that will need the longest time of all to 
create - perhaps more than 20 years- de
pending on the interna! conditions in 
Russia. The interna! development of 
Russia is the most critica/ uncertainty for 
tomorrow, but we also have to bear in 
mind that there have been other ch anges 
in Europe beyond the fall of the Wall. 

Europe, including the Nordie region, 
has been transformed from the post
World War II and Cold War eras into a 
new Europe. lt faces fewer threats, but 
with less peace. The Nordie region is not 
necessarily more secure and stabile. The 
CFE- and START-treaties on nuclear 
and conventional weapons, along with 
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the collapse of both the Warsaw Pact and 
Soviet Union , have transformed the se
curity and stability of the whole of Eu
rope, and have encouraged NATO to ex
pand. The CFE-treaties on Conventional 
forcesin Europe (CFE) , have limited the 
size of Russian armed forces by almost 
halving the former arsenal of heavy 
weaponry, such as tanks, armared vehi
cles, aircraft and helicopte rs. Neverthe
less, the consequent Russian withdrawals 
from Central and Eastern Europe and 
the Baltic States have transformed the 
Nordie Region into a vital defensive 
zone protecting the Russian ''mother
land". At the same time, since the CFE 
treaties did not include nava l forccs, the 
Russians transferred Air Force combat 
aircraft to Naval Aviation, thereby actu
ally increasing their strength in the Nor
die area. The Strategic Arms Limitation 
Treaties (START) , together with the loss 
of bases for bombers and ICBM fieldsin 
the former Soviet republics, have h ad the 
effect of raising the strategic importance 
of the Kola peninsula as a nuclear staging 
area for Russia. In order to use Arms 
Limitations Treaties-the "second" pillar 
-to disarm the region for future security, 
they must be kept under continuous de
velopment. 

When the collapse of the WP and dis
solution of the Soviet Union forced Rus
sia to withdraw from Central and East
ern Europe, she lost her essential allies as 
weil as her access to ports, shipyards, bar
racks, dry docks and much more along 
the southern and western littm·al of the 
Baltic Sea. In addition, the independence 
of the Baltic States tore the heart out of 
the Russian strategic fortress. 8oth 
NATO enlargement3 and the agreement 
between NATO and Russia have under
Iined the fact that Europe is still , to a cer-

tain extent, a bipolar continent. Because 
of this, the West needs to reassure the 
Baltic States and to guard against NATO 
enlargement becoming a threat to Mos
cow. Pressure on the Baltic States might 
be one of the remaining instruments for 
Russia to play on. This, some say could 
throw the region into a conflict, uniess 
the Nordie region is more closely tied to 
Central Europe, to the EU and to NATO. 

However, if NATO enlarged to in 
clude Sweden, Swedish membership 
would be less provocative and much easi
er to handie than the issue of Baltic 
States' membership. Expansion of 
NATO into what used to be called 
"Mother Russia" must be handled slowly 
and gently. However, it should not go so 
slowly that it could be misread and give 
the impression that the Baltic States still 
belong to Russia. Thus, a Swedish appli
cation for NATO membership should be 
handled together with that of Finland 
and the rest of the non- NATO countries 
in the Baltic region. l n this respect, on e 
needs, to consicter whether or not it 
would be convenient to delay Swedish 
and Finnish membership and to maintain 
them temporm·ily in a buffer zone. The 
question is not if Sweden is going to have 
a relationship with the ".future" NATO. 
The question is what the future relation
silip is going to look like.• One fact that 
stands out is that Sweden already has a 
relationship in the chain of command to 
NATO in Bosnia. 

The European Union offers the most 
effective way for Sweden to promote sta
bility and security in Europe, however it 
has neither a clear strategy nor all the 
necessary means. To create a satisfactory 
security system, we in the West have to 
change how we view Russia. We need to 
change from a mind-setthat asks " When 

will Russia become a threat to Europe?" 
to one that considers carefully "Under 
what circumstances the rest of Europe 
and the U.S. can become a threat to Rus
sia?" If we can create a third pillar as 
both an insurance and assurance to Rus
sia, this would be the final step to inte
grale all European countries as weil as 
the U.S. in a single security system. 

The history of Russia suggests that 
Russia has always had a desire to rule. 
This desire must be depressed in the fu
ture Europe, otherwise all cooperative 
achievements will be thrown overboard 
and all the players will be back to square 
one. Russia has to assure the U.S. and 
Europe that the "tsar-time" is history. 
This "third " pillar will also be the pillar 
that speeds up the parallel construction 
of the first pillar. lt will also encourage 
the states involved to be able to allocate 
their resources to those sectors that will 
have the greatest impact on the future, to 
education, and to improved infrastruc
ture. To create this pillar, Europe needs 
the U.S. The recently signed agreement 
between NATO and Russia on future 
contacts is a small, bu t important, step to
wards secUI·ity and stability in Europe. 
Moreover, i t also underlinesthe fact that 
the ".future" NATO has a key role in the 
future of Europe. 

The "!hird" pillar is the most difficult 
to create and in volves a complex relation
ship. Both the first and the third pillars are 
dependent upon the relationship among 
the three "big" countries - Germany, 
France and Great Britain - and their indi
vidual and collective relationships to the 
rest of Europe, to the U.S. and to the E U. 
The signals are clear. The EU, NATO, the 
WEU and the OSCE will be the futm·e or
ganizations around which future relation
silips will be bu i l t, bu t the process has on ly 
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just begun. France has taken a small step 
towards a clearcr and more active roll in 
NATO. At the same time, Great Britain 
changed her policy towards the EU and 
the WEU arter the 1997 election. Moreo
ver, we have yet to see the full impact of 
German unifieation on relations within 
Europe. The integration of Germany con
tinues to require an enormous amount of 
resources, bu t i t will probably pay off in a 
strengthened Germany with much more 
economic power and influence. Germany 
will be one of the leading econom ic pow
ers in the world. If she will be allowed to 
go on her own, a new Germany might cre
ate a new era of Germanification in the 
former Central European states. Such a 
development could lead to more tension 
and instability in Europe than that creat
ed by the fall of the Iron Curtain. !t would 
certain ly create more tension in the rela
tionships between Western Europe and 
Russia, and probably more tension inside 
the EU. The outcome of the German uni
fication is a key element in a new security 
structure. 

A near-term question that shows how 
difficult it is to create total unity in Eu
rope is the common currency, the Euro. 
Three countries, Great Britain, Sweden 
and Denmark decided to wait to join the 
common currency or the monetm·y u
nion. The reasons for not joining cover a 
broad span from uncertainty to national
ism, howeverit shows the difficu lties that 
Europe has to overcome before it is an 
integrated bloc of European States. 

Since the end of the Cold War Swe
den has shifted her focus. The most obvi
ous sign is that Sweden joined the EU in 
January 1995, taking part in common for
eign and security policy. EU membership 
should be seen not only in eeonomic 
terms, but also as an expression of the 

326 

new involvement in the European seemi
ty system. Sweden has also become an 
observer in the WEU and the NACC as 
weil as an active member in the PFP. To
day, Swedish Armed Forces routinely 
participale in PFP exercises. A lthough 
Sweden is not an active partner within 
the NACC process, she regards it as 
something of greatest importance, since 
it provides non-NATO member states 
the opportunity to influenee the outcome 
of the NATO en largement process and to 
influence the shape of the "future" 
NATO. Regardless of whether or not she 
decides to jo in a cooperative security or a 
coll ective defence organization , Sweden 
should , as a eonsequence, tak e the oppor
tunity to shape the future from the aspect 
of close proximity to NACC. Certain ly if 
she is not willing to do so from the inside, 
shaping the future structure that is going 
to provide European security that will 
hel p to foster her own prosperity. 

There are severa l options for tomor
row, but the trustworthy alternatives are 
on ly the ones that involve both a !arge 
number of European countries and the 
U.S. Let us examine the possibilities. 
OSCE is im porta n t, as this is the on ly or
ganization, which includes all the coun
tries in Europe, regardless of their politi
cal heritage as weil as the U.S. and Cana
da. As such, OSCE can act like a bridge 
between the CIS and the rest of Europe. 
So far Sweden has supported a stronger 
OSCE mandate in the following roles:5 

- Support evo lution towards demoerat
ic societies with market economics 
and weil developed judicial systems. 

- Conflict handling and resolution. 
- Restrueluring of the civilian societies 

after conflicts. 
- European armament control and dis

armament 

- Relation-building measures and mili
tary transparency and predictability. 
As a bridge between bot h ends of Eu

rope, it is weil worth trying to build fur
ther along this path and to strengthen 
OSCE's role as a medium between 
NATO, EU, WEU and CIS (especial ly 
Russia). Several ideas on how this could 
be done exist, such as the idea to form a 
European Security Council. Although 
this particular idea was rejected at the 
OSCE Budapest summit6 , to the disap
pointment of Russia , there is still much 
that can be done. However, this type of 
organization will only struggle with pro
eectures and i t willnot, in the Iong run , be 
able to be more than a mini-UN of Eu
rope. Furthermore, it will only compli
cate the situation further to have a "con
sensus" player to administer, but is not 
able to respond. Even though the objec
tives of the organization are weil de fin ed, 
it will in, the beginning, only struggle 
with and be disturbed by the historical 
relationships between the membership 
countries. 

The successful development of 
NATO into something that provides sta
bility for all Europe in the next century is 
essential. The most powerful driving 
force in the enlargement process is the 
United States. President Clinton statedin 
his " National SeCLII'ity Strategy of En
gagement and En/argement"7 that 

Enlarging the Alliance will promate 
our interest by reducing the risk of insta
bility or conflict in Europe's eastern hal f, 
the region where two world wars and the 
Cold war began. lt will help assure that 
no part of Europewill revert to a zone of 
great power competition or a sphere of 
influence. lt will build eonfidence and 
give new democracies incentive to con
solidale their reforms and each potential 

member will be judged according to the 
strength o[ its demoeratic institutions 
and its capacity to contri bu te to the goa ls 
of the Alliance. 

To secure the most favorable way to
wards en largement, NATO concluded a 
study, wh ich was presenled in September 
J 995. Among many important conclu
sions, on e can fin d that:K 
- The en largement process is to be 

managed in a sp irit of openness and 
transparency. 

- The enlargement shal l contribute to 
the stability of the entire Buro-Atlan
tie Area as a part of a broad Europe
an security architecture and support 
the objective of an undivided Europe. 

- NATO's relationship with Russia 
must develop in conjunction with the 
enlargement process. 

- NATO and OSCE shall act in harmo
ny and complement and supporteach 
other. 

- The importance placed on PFP and 
NACC for future development and as 
for the coming enlargement process. 
An interesting initialive is also under 

discussion with in NATO. That is the sug
gestion to form some kind of new NATO 
command for the Baltic area Y The future 
tasks for this command could include all 
tasks except those related to Artide S in 
the Treaty (the security guarantees) and 
be open to all the states in the Baltic 
area , including Sweden. Th is develop
ment opens another opportunity for 
Sweden to shape the future security situ
ation. This process can also be a way to 
get the Swedish population more accus
tomed to the "future" NATO and to ease 
the process towards Sweden 's full mem
bership in the future. 

The European Union offers today the 
most open way for Sweden to act with 

327 



other states to promate stability and se
curity in Europe. Exactl y how the Com
mon Fo reign and Security Policy pillar is 
to be built , rather than just formulated 
on paper, is one of th e grea t tasks that 
li es abeact for the Union. The present sit
uation where CFSP does not include the 
military is up for discussion. One sugges
tion is that the EU strengthens th e ties 
between the EU and WE U. This proposal 
states that EU needs a capacity to act in 
military crisis management and that th e 
Union's role in this matter should be in 
corporated into the CFSP. The arrange
ment would need to provide for partici
pation by the EU member states in joint 
peacekeeping and crisis management op
erations on the basis of equal opportuni
ty for all and with full contribution by 
thosc willing to participate. It specifically 
states that cooperation in military crisis 
management is separable from collective 
defence commitments. A special focus is 
also d irected towards th e WEU's Peters
burg tasks and considers whether or not 
th ey should be part of the CFSP as weil. 

This could be a balanced first step to
wards a true CFSP. However, s u ch a policy 
of moral and objcctive reasons should be 
made in a way that the member would 
take fu ll responsibility within their own 
organization (EU) and not by giving the 
responsibility to execute the most elifficul t 
tasks to another organization (WEU) . 
The obvious solu tion to this problem is to 
integrate the WEU fully in to the Europe
an Union , as the Union 's defence compo
nent, establish it as the coll ective security 
arrangement within the EU itself. WEU, 
however, does not include the U.S. and 
will not include Russia. Thus, it cou ld be 
the tool that tears the EU apart instead of 
Iinking the states more tightly together. 
Europe needs a cooperative security sol u-
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tion more th an i t needs a new actor in the 
business of cooperative defence. A new 
actorthat on ly contributes to the bi polari
ty of E uropewi ll probab ly have a destabi
li zin g effect instead of a stabilizing 
one.The question of how the Union 
shou ld hanelie conflicts outside its own 
territ01·y has to be given special consiclera
tion. Jdeas for such an arrangement can be 
fo und within the Combined Jo in t Task 
Force (CJTF) concept, now being devel
oped within NATO. Such plans build 
more on cooperative seclll·ity an·ange
ments than cooperative defence and 
coulcl also be usecl within OSCE. 

Before Iinking prosperity an·ange
ments to secu rity issues, l would like to 
point out that there a re options even to 
the fi rst pillar, and that these options 
could create new ways upon how to view 
and think when constructing the third 
pillar. In his articl e " Images of the Com
ing International System"'0 , Professor 
Robert E. Harkavy points out that the 
li terature on the state of post- Cold War 
international politics appears to offer 
seven discrete images, moclels, or para
digms capluring the fundamenta ls of the 
emerging internation a l reality. Other 
scholm·s have made complementary 
views. Accorcling to Henry Kissinger 11 

the end of the Cold War meant that "n ev
er before have the components of world 
order, their capacity to in teract and their 
goals a ll changed so rapid ly and so cleep
ly and so rapidly". At the same time, 
Stan ley Hoffman 12 points out t hat we to
day live in " a completely unpredictecl 
world. lt's very elifficul t to call this world 
anything ... when yo u don 't know what a 
thing is, you call i t post-something else." 

The " Competing Images of the 
Emerging System" accorcling to Profes
sor Harkavy include:" 

The three-bloc neo-mercantilist the
sis, also known as, geo-economics. 
The multipolar balance of power 
model binge on the traditional " rea l
ist" and /or neo-realist framewo rk. 
The controversial "clash of civ iliza
tion" th esis. 
The unipo lar dominance mode! re lat
ecl to the traditi ona l geopolitical 
" Iong cycle" the01·y and theories of 
" hegemo ni c stability." 
The "zones of peace" versus "zones of 
tunnoil" moclel based on the appar
en tly wiclening gulf between the de
velopecl and the developing world. 
The "globa l village" mode! basecl on 
the apparent shift of power and sover
eignty from na tion-states to in terna
tional or non-govem menta l orga niza
tions, and the growth of functional 
global regimes. 
The bipo lar-redux mode! anticipating 
either a future challenge to U.S. domi
nance by China, Russia Japan , or Eu
rope, or a return to some sort of bi po
lar bloc structure. 
Since Europe has decided to form its 

destiny with in the fram ework of the Eu
ropean Uni on, only the models that in
clude a "future" European Un ion are 
currently interesting for future cl iscus
sion on possibilities and risks in the 
emergi ng post-Colcl Wa r era . The other 
options require either a totally new prin
cipal security solution o r no cooperative 
seclll·ity solu tions at a ll. Centra l to th e 
geo-econom ics imagery is the belief that 
the world is evolving in to three competi
tive economic blocs 14 including (l) a Ja
pan -led Pacific Rim region including 
Korea , Southeast Asia, and presumably 
China; (2) a U.S.- led Western Hemi
sphere bloc centered on the North Amer
ican Free Trade Agreement (NAFTA) 

and potentially encompassing Latin 
America; and (3) a German-centered 
European bloc, assumed to inclucle Rus
sia and othe r ex-Soviet states and per
haps also North Africa. 

This moclel is appea ling but contra
diets th e trend towarcl interclepend ence, 
free flows of investment, and multina
tionalizecl inclustries. Il is probably too 
cen tered on the vie w of trade as an activ
ity between states insteacl of trade be
tween firms in a global environm ent. lt 
suggests that if one bloc pulls abeact in 
the race, it coulcl mean th at that bloc 
co ulcl "own the Globe" in the sensethat 
the U.K. clid cluring the nineteenth and 
the U.S. during th e twentieth century. 
When comparing actvantages and elisad
vantages some prediet that th e E uropean 
bloc will be the strongest and that the 
U.S. led bloc will ultimately be the weak
est. However, one clisadvantage for Eu
rope is the fear of a strong German y and 
that is both contradietory to the mode! i t
self as weil as the conclusion that it will 
be a German led bloc. Another fact that 
suggests that this theory is not entirely 
right is the fact that the American econo
my is boom i ng and the Japanese is in de
cline. An alternative interpretation sug
gests that China might possibly become 
the bloc-leacler, turning Japan into a 
swing state between NAFTA and the 
China-led bloc. 

In his article Professor Harkavy 
points out that there are three basic criti
cisms15 of the three-bloc thesis. Firstly, " i t 
runs counter to the thrust of global tech
nological trends" and that "while region
al trade wi ll certainly grow, many finns 
woulclnot want to be limited to one-third 
of the globalmarket and would resist re
strictive regiona lism ." Secondly, "restric
tive globa l blocs run against nationalistic 
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cancerns of so me of the lesser states t hat 
need a global system to proteet them
selves against domination by their !arge 
neighbors." "Thirdly, the three-bloc vi
sion is too dismissive of security can
cerns, for instance, the need of Germany 
and Japan for a continuing U.S. security 
umbrella in case Russia or China emer
ges as a threat." 

The seeond mode! that could include 
an integrated Europe is the Multipolar 
Balance of Power mode! , a mode! that 
differs sharply from the geo-economists. 
In his artide Professor Harkavy points 
out that an analysis made in the Econo
mis/16 argues that four powers were like
ly to define the emerging patterns of the 
twenty-first century: the United States, 
China, Russia and Europe. America is 
dese~·ibed as strong and resurgent, its 
main problem being not its economy, but 
its will to assert itself rather than ehoase 
to withdraw from the Arena of world 
politics. The prospects for a cohesive Eu
ropean power are dubious and Russia's 
"hope of being a force in the world ever 
again" is even dimmer than Europe 's 17

• 

Harkavy states that only China appears 
to be indisputably upward mobile with a 
rapid growing economy that can be 
translatedin to military power. The Econ
omist also goes beyond mere campari
sons of emerging national power to ex
amine the possibilities for alignment 
among the powers. The Cold war ideo
logical clashes does not exist and that 
makes new alliances to rise and maybe 
shift rapidly, maybe so that today's 
friends becomes tomorrows antagonists 
and vice versa. According to the Econo
mist," a Europe-China alliance to keep 
control is extremely unlikely, as is an 
U.S.-China alliance directed at Europe or 
Russia. Rather, the h10st Iikely scenario 
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is a loose alliance a mon g Europe, Ameri
ca, and Russia for the containment of 
China. A seeond Iikely scenario is an 
alignment between rising China and the 
lslamic world, which would push Russia 
and Europe doser together. Professor 
Harkavy points out that there are other 
variants, but his conclusion isthat they all 
seem to push the world close to the 
"clash of civilization ". 

Henry Kissinger 's analysis of a new, 
emerging balance of power is similar. H e 
assumes a cohesive, if not full y integrated, 
Europe and foresees a gradual decline of 
America 's relative power. The U.S. will re
main "the greatest and most powerful na
tion, but a nation with peers." Kissinger 
emphasizes that 'The absence of both an 
oveniding ideological or strategic threat 
frees nations to pursue foreign policies 
based increasingly on their immediate na
tional interests."'Y On the other hand, 
same say that Russia is weak, China is a 
developing country, Japan 's economy is 
declining and its military power is limited 
and that Europe lacks political unity. 
These facts are the evidence that suggest 
that the balance of power might work, bu t 
at the same time, if it does not, they are 
also the evidence that suggests that , if a 
new power rises or becomes revisionist , i t 
could be a very dangerous mode!. The 
third possible mode! contradiets the first 
two.2'' l t is the nation of an American uni
polar dominance mode], valid from 1914 
and beyond. This mode] is build on the 
RMA-idea and is valid only if nobody else 
tries to challenge the U.S. This, however, is 
possible by for instance the growing econ
omies of China, Russia, and Europe. On 
the other hand this mode! does not mean 
that other systems, as economic alliances, 
can not be built up under the U.S. umbrel
la. 

The previous periods dominated by 
countries as Portugal, The Netherlands, 
Great Britain, and the U.S. has all gone 
through four phases: global war; emer
gence of the world power; delegitimiza
tion of that power; and deconcentration 
of power21 The unipolar modelmay last, 
bu t on ly as Iong as Russia, Europe, Japan , 
and China are unable or unwilling to rep
licale and if so it might be a dangerous 
unpredictable path. According to 
Harkavy, same believe t hat the U.S. dom
inance began to be challenged in 1973, 
suggesting that the process of deconcen
tration h ad begun. As Professor Harka vy 
points out, the most possible is the devel
opment of som e kind of multipolarity af
ter the CUlTent international system.22 

However, the eventuality of a return to a 
bipolar world can not be discounted, for 
example, a new U.S. - Russia rivalt·y 
emerging from a change of mindset with
in the Russian leadership. Another passi
bility is a China-Russia bloc against an 
U.S.-Europe combination or an all-Asia 
bloc confronting U.S.-Russia-Europe. 

All, in the article, described models 
have their possibilities and limitations, 
and they all however require different 
types of security solutions. For Sweden, 
the most prudent course could be to wait 
until there is a clear trend towards the 
post-Cold War era system. However, this 
suggests that it would be better, at !east 
for the moment, not to lin k prosperity to 
secUJ·ity. This course, bowever, is both in
consistent and contradietory to Swedish 
care values and national interests, and 
would place Sweden in a position of not 
being trustworthy in the eyes of the rest 
of Europe and the United States. All 
models view Europe as an integrated 
trading bloc, with or without Russia. Al
most all-possible paths !ink the U.S. and 

Europe together, or at !east tend to view 
this possibility as the most Iikely mar
riage for the future. This view is also re
flected in CUlTent U.S. policy. President 
Clinton's first strategic priority to ad
vance the care national objectives is to 
"hel p foster a peaceful, undivided, demo
eratic Europe. When Europe is stable 
and at peace, America is more secure. 
When Europe prospers, so does Ameri
ca."23 If other U.S. interests force the 
Americans to leave Europe, i t would be a 
disaster for Europe if the European ca
operative security system would be built 
in the wrong way. In particular, the third 
pillar must not leave the Nordie/Baltic 
region to future discussions. The region 
must be totally integrated and invalved 
in the security system currently under 
construction. lt could otherwise turn out 
that the former problems in central Eu
rope would have been moved to another 
earner and still remain to be solved. 

To prevent such a problem, the next 
step is to create a security system which, 
at the first stage, eliminates possible Eu
ropean and American threats to Russia. 
At the same time, it must be constructed 
so that no serious threat against Europe 
or its regions can build up. Jdeally, the 
system for at !east the next 20 years 
should include the U.S. and insure a Rus
sia contained and bala11Ced by the other 
states within the structure. In such sys
tem, Russia could live and prosperas an 
equal partner in Europe.The third pillar 
must be based on continued trans-Atlan
tie cooperation with increased European 
contribution, and it needs to include all 
European countries in a security cooper
a tian. The best way to create this system 
is to be a member of the security system 
that provides stability for prosperity. In 
this, it would be important to be a mem-
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ber from th e start and to act from a posi
tion th at could influence th e U.S. not to 
leave the alliance. Such a member must 
pay its costs and take an active part in 
creating a safer and more secure Europe, 
a E urope that is more at peace than it is 
today, an integra ted E urope that pros
pers tagether with the U.S. 

The new E urope should be built under 
a security umbre lla that includes all Euro
pean countries and regions. Sweden will 
best be ab le to promate its vital interests if 
i t chooses to act as a full member of such 
an organization and joins in handling the 
secw·ity questi ons that form the future 
European security system. A membership 
will a lso make i t possible to meet most of 
tomorrow's threats to peace, to Sweden 
and to th e European alliance. 

Future threats to Europe and to 
Swedish society a re more difficult to de
fine today than th ey were before the Wall 
fel! and before the Warsaw Pact broke 
down. The spectrum of future conflict 
will be broader and involve new ele
ments. The hi sto ry of the era between the 
World Wars shows that drastic downsiz
ing of the armed forces, based on present 
situations, could be a mistake that takes 
years to repair. Traditionally, we have 
Jook ed upon threats coming from states 
not nati ons. The situation in E urope to
day suggests that e thni c and religious 
conflicts between nations are more Iike ly 
than conflicts between states. !t is unlike
ly th at a single state will be a threat un
less the ongoing discussions between 
Russia and U.S./NATO break down. In 
such a situation, Russia could feel threat
ened or interna! problems cou ld rise to a 
leve! th at could create a war of preven
tion. Today, i t is bard to see who a region
al aggressor in tomorrow's E urope might 
be, but a future secm·ity system must be 
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able to handie every possible situation. 
The other threa ts that could e merge 

are trans-national threa ts, such as crime 
and international terrorism. In addition , 
th e illegal arms trade co uld create new 
threats. We a lso have to consicler the 
spin-offs from othe r conflicts, for exam
ple the effects of a huge stream of retu
gees. In this way every conflict in E urope, 
th e Middle East, and in any E urasian 
country has the potenti a l to create grea t 
impact upon Sweden and Swedish securi
ty. Furthermore, as a consequence o f the 
deve lopment of a European-wide eco
nomi c system, almost every conflict will 
effect Sweden in one way or another. 
Through the development of inte rna
ti ona l trade and worldwide-com puter
ized systems, new threats from NGO's 
can arise. Those threats can be dea l t with 
only from a base of cooperation between 
sta tes. The wide scale of threats from 
low-sca le to worst-case invalves prolifer
ation of Weapons of Mass Destruction. 
Thewide sca le of treats suggests, in com
bination with the future prospeels con
cerning the " new world order" that we 
have to be part of th e process of building 
a secw·ity system that both promates sta
bility today and is capable of meetin g fn
ture possible alternative developments. 
Such a security system, tagether with the 
other pillars, drives towards a more pre
dietable future th an uncerta in one. 

The requirements for such a security 
sys tem are th at il: 
- Views E urope as one bloc. 
- lncludes th e Nordie/Baltic region. 
- lnsures Russia and other fonner East 

European states. 
- Meets with flexibility the system after 

the post Co ld war era system . 
- Is based on the linkage between pros

perity and security. 

- lncludes the U.S. 
- Is based o n an open first pill ar which 

has few trade barri e rs towards other 
trade-blocs, a pill ar which a lso pro
motes th e buildup and transforma
tion of Russia and other former east 
E uropean states. 

- Includes a continuous struggle to ne
gotiate a rms limitati on treaties. 
Fo r at !east the next 20 yea rs, the se

curity system must be based upon a "ju
ture" NATO. As a member from the sta rt , 
acting from a position that influences the 
U.S. not to leave the alli ance, will create 
costs for Sweden, bu t it will create a safer 
and more seCLtre Europe, that is more at 
peace than it is today. Fo r Sweden , the 
most sufficient structure will be to build 
toward a reformed ".future" NATO, 
based on an active membership in WEU, 
a W EU that is linked to the E uropean 
Un ion. This new WEU should be an inte
grated part of the ".fuiure" NATO struc
ture, tagether with U.S. and Canada as a 
seeond block , and Russia with probably 
other CIS-co untries as a t hird e lement. A 
structure with a good relationship to 
OSCE, the EU-countries, the U.S. , Cana
da and the fo rmer East-E uropean bloc 
countries willprovide security fo r at l east 
th e next two decades. 

A ".fuiure" NATO emphasizing on 
"peacekeeping" and " peace-enforce
ment", and cooperative security more 
th an the collective defence element is 
consistent with Sweden 's present and fn
ture engagement. Such a structure would 
also promate the buildup of the E urope
an Union CFSP, and further deve loping 
th e Maastricht-agreement by promoting 
stability and peace in areas where Swe
den 's and Europe's interests are threat
ened . In this new solution, the third pillar 
would be built on the WEU, as one part 

linked to an enlarged NATO striving to 
include more countries in E urope. This 
structure wo u id work at t wo levets: ( 1) 
th e WEU-EU leve! as a structure for se
CLn·ity and conflict handling within the 
EU-area and (2) th e NATO-European 
leve! to bandi e secw·ity and conflicts out
side the E U. Together, these wo u id be the 
instrum ents for collective effort to de
rend th e alli ance from future cha llenges. 

Coopera ti ve security an d regional en
gagement - with loca l, Nordie regional , 
responsibility built o n th e three pillars 
co uld be Sweden 's next step into the tu
ture. In addition, this should include ar
mament contro l, th e development of the 
economic markets in Europe and e lse
where and cooperative security based on 
the "future" NATO, where the WEU will 
play an active organizational part. To
get her, thi s will create an integrated sys
tem for prosperity and security that is 
fl exible enough to meet future changes 
in the "New World Order" . Sweden's "fu
lure " security policy will , as i t does today, 
exist to proteet th e freedom of th e coun
try and nat ional sovereignty. The objec
tives are to secure national freedom of 
action in all situations, in forms th at Swe
den chooses tagether with th e other Eu
ropean states or, if necessary a lone. This 
freedom of action should make it possi
bl e for Sweden, within her nat ional bar
ders, to preserve and to develop her soci
ety, politica lly, cultura lly and in every 
o th er aspect according to its own values, 
thus working for inte rnationa l peace and 
sta bility. A n important element in this 
policy is to contri bu te to continued peace 
and stability in the Nordie region, and to 
reduce the risks of Sweden be ing drawn 
into wars and crises. 

Sweden's new alignment strategy 
should aim towards an engagement in 
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WEU and NATO to provide interna! 
and, as a consequence thereof, externa! 
stability. Sweden shou lcl actively support 
an EU enlargement process so that the 
borders of EU, WEU and NATO-coun
tries in Europewill be in harmony and so 
they, in the long-term perspeetive, will be 
the same. The construction of the first pil
lar, the clevelopment of the economy and 
free trade, shoulcl be actively supp01·tecl 
by promoting commercia l initialives and 
by working within EU to remave trade 
barriers regarcling Russia , the CIS-states 
and the U.S. The next step for Sweclen to
ward the future should be to active ly par
ticipale in the construction of the Euro
pean thircl pillar, the security system , by 
joining WEU as a part of"Jitture " NATO. 
The basis for the first and the seeond pil
lars will remain funclamentally un
changecl, but they will need continuous 
renovation and modification to enciUI·e 
during the futtn·e expansion of the Euro
pean Union , an expansion which Sweclen 
shoulcl encourage. 

The Jm·gest risk for Sweclen is to do 
nothing. The seeond targest risk is to 
manage the clevelopment of the organi
zations in the future. NATO is the organ
ization that for the moment is experienc
ing the greatest changes since its estab
lishment. The reorientation of NATO to 
become a cooperative security organiza
tion while sti ll being a defence alli ance is 
a very clifficult task. 

NATO faces challenges from three 
essential factors: 2• 

- Changing perception of threat. 
- Declin i ng credibility. 
- Domestic politics of member sta tes. 

These are the factors that have actual
ly pushed the real issue forward, the 
question of the future relevance of 
NATO. To meet the new demands from 
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these three factors, NATO has reoriented 
the perception of threat to be threats to 
peace in Europe, threats to the senn·ity 
of member-states, and threats to the core 
va lues of each state. Al l partners are 
comm ittecl to keep and to en force peace, 
to promate stability and security for its 
members. An alliance such as NATO 
coulcl clissolve if its members start to 
question whether their partners' commit
ments are genuine or not. Domestic poli
tics probably create the largest risk for 
NATO in the future. Time, as weil as cle
mographic and genera ti onal changes, 
cou ld change the security interests of Eu
rope. The U.S. could reorient its interest 
from Europe towarcls Asia a nd Latin 
America. Domestic competition with in 
the alliance, as an outcome of strength
enecl economy or nationalism, co ulcl also 
become a risk tagether with icleological 
division. 

All these risks must be weighed to
gether with all the factors that make an 
a lliance persist. The most important fac
tor is leadership in NATO and how all 
member-states will manage to preserve 
the creclibility of the organization. The 
institutionalization of NATO is, itself, a 
factor that preserves the organization. 
The largest pro-NATO factors are the 
icleological soliclarity, silared identities, 
and the sense of a pluralistic common se
curity community. While the eviclence 
suggests that NATO will enclure for at 
l east 20 years and probably longer, Euro
peans must be preparecl to take care of 
Europe's security by themselves but not 
exclude the United States. 

The above mentioned factors suggest 
that the sectn·ity system shoulcl be built 
on NATO. On the other hand, the futtu·e 
possible clevelopment of the "New World 
Order" suggests that Europe might have 

to manage its own security, and in tegrate 
i t in to E U. The fundamental strains with
in the European Union however, suggest 
that the EU and the WEU shoulcl be 
kept apart for the near-term future. The 
evide nce for the futtu·e relevance of 
NATO is the linkage between the U.S. 
and European prosperity and the seemi
ty of the U.S. and Europe. This also sug
gests that NATO coulcl be the linkage 
that enhances security and hel ps us to acl
vance our national interests. Sweclen can 
no longer be in Europe and not part of i t, 
trying to promate economic clevelop
ment and at the same time not silaring 
the burelens for security. 

The Swedish strategy for tomor
row shou lcl be cooperative security and 
regional engagement with local, Norclic, 
responsibility within a Europe that is 
closely linked to the U.S. and hopefully 
an econom ical cleveloped Russia. An in
tegratecl system promoting prosperity 
while providing security.1l1is recommen
dation is based on the fact that Europe 
will endtn·e and that, Europe tagether 
with the U.S. , will - at !east cluring the 
forthcoming 20 years - be able to form 
one interdepenclent and developecl eco
nomic-bloc. Such bloc will allow Europe 
to prosper, and that prosperity will be 
createcl uneler a cooperative security um
brella Iinking the EU, WEU and NATO 
tagether to provide security during the 
clevelopment into a " New World Order" . 
The security policy shou ld be basecl upon 
a membership in the WEU, a WEU that 
is an organizational part of NATO and 
kept apart from EU for the near-term fu
ture. A future reformecl NATO that, to
gether with an open market for trade is 
the linkage between the U.S. and Europe. 
This senn·ity pillar should be fl exible 
enough to be able to meet the changes. if 

the "New World Order" develops toward 
a system that separates Europe from the 
U.S. 

A NATO membership invalves both 
actvantages and responsibilities. NATO's 
Assistant Secretary General for Po liti cal 
Affairs, Gerhartell Moltke, argues,25 

"New members will not on ly enjoy all the 
rights of membership under the Wash
ington Treaty, but will have to assume all 
obligations as weil." The actvantages and 
responsibi liti es for Sweden inside WEU 
and NATO arethat she can: 
- Share the burelens for Europe's secu

rity. 
- Shape the future of EU, WEU and 

NATO. 
- Act within the Baltic area from a 

strong position. 
- Act as a lin k between the Norelie/Bal

tic region and Central and Eastern 
Europe. 

- Act for stability and interna! balance 
in the EU as weil as WEU/NATO. 

- Give Russia the best possible guaran
tees. 

- Engage outside the alliance when UN 
and OSCE give manciates and so is 
desired. 
To develop the future European for

eign and security policy, Sweclen must ca
opera te with the rest of Europe and the 
U.S. to be able to create a security system 
basecl on an integratecl and interclepen
dent economy, on Arms Control , and 
other treaties that create a long-term ca
operative security system. Each pillar 
must be shapecl to " keep the U.S. ' in ·, and 
the European countries ' in '-tegrated and 
' in'-sured". A system built upon the EU 
and the WEU shoulcl inclucle a WEU 
that , for the near-term futu1-c is separatecl 
from the EU, but is an integrated part of 
a reformed ".fiaure" NATO. A "jilfure" 
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NATO emphasizing " peacekeeping", 
"peace-enforcement", and cooperative 
security more than the collective defence 
element is consistent with Sweden 's 
presen t and [u ture interests. Such a struc
ture would also promote the buildup of 
th e European Union , the CFSP, and the 
further development of the Maasricht
agreement by promoting stability and 
peace in areas where Sweden's and Eu
rope 's interests are threatened. This seeu
rity pillar should be flexibl e enough to be 
able to meet changes, if th e "New World 
Order" develops toward a system that 
separates Europe from th e U.S. 

This could be the grand strategy for 
Europe that provides security, based on 
two pillars, while promoting prosperity, 
the first pillar, for all its member states 
and partners. A strategy under which 
Sweden both shares the prosperity of the 
New Europe and becomes part and part
ner of the secUI·ity structure t hat will b ut
tress that prosperity. 
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The Baltic Sea Region - seen from a maritime 
standpoint 
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augusti 1998 dels vid Kungl. Örlogsmannasällskapets seminarium nr 3 i Stockholm 
l oktober 1998 

The Baltic and the Mediterrancan seas have many similarities in common. For 
example, both can be seen as adjacentseasto the Atlantic. In my view the Baltic has 
had the same type of influence on the economic and cultural development in 
Northern Europe as t the Mediterrancan has created for its region. Consequently i t 
has always been difficult for me to understand w hy the Baltic has been look ed upon 
as a lake with in the European land mass and not as an adjacent sea to the Atlantic. 
Although the Baltic has been a far away outpostfrom the western civilised world, it 
has nevertheless been an important trade and strategic areafor the western maritime 
powers. 

The historical struggle between the two 
opposite positions to see the Baltic as a 
mare liberum or a ma re ciausum will con
tinue. The English expression "1l1e Baltic 
Approaches" versus the Sedish and Ger
man "The Baltic Outlets" gives a linguistic 
example of how different maritime and 
continental powers have looked upon the 
Bal tic. Believe i t or not, the Baltic consists 
of water and will do so - i.e. if we can han
die the environmental problems facing us. 

The new environment 
During the Cold War era an important 

part of Sweden's security where interna
tional obligations even outside the 
framework of the United Nations is ac
cepted. The membership in the Europe
an Union , the ca-operation with NATO 
within PfP and in IFOR/SFO R etc. has 
made it almost impossible for Sweden to 
taken a neutra l position in case of war. 

During the 70s and 80s the policy of neu
trality grew more and more dogmatic and 
resulted in that Sweden to a !arge extent 
ca me to isolate her security and defence pol
icy from the outside neighbouring world. 
The personal network that is on e of the ad-
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vantages with in an alliance was to a high de
gree missing. We sa w it as a trump card that 
ou r military doctrine, weapon systems, staff 
proeectures and tactics where different from 
other nations. We tri ed to establish a ''Swed
ish profile" that together with our special 
geographical conditions should force an ag
gressor to costly and time consuming rear
rangements .l t was believed that the aggres
sor primarily clcvcloped his systems toward 
the main opponent. 

In the cold war era the potential and 
possibility of an all European and war nu
clear war hang as a Damocles' sword over 
Europe. The evident danger that limited 
conflicts, use of violence or regional war 
could escalate and go out of contro l made 
the two superpowers in the bipolar Eu
rope to suppress the break out of low leve l 
conflicts. The breakdown of the Soviet 
Union and the almost non existent risk 
for an all European nuclear war opened 
up for low leve! conflicts and local war on 
the European scen e aga in. The vulnerabil
ity of small states is obvious. 

Swedish defence policy has primarily 
been focused on the defencc and deter
rence against a military assault. A defence 
a i med to preserve the existence of the na
tion.1lle need for this can almost be ruled 
out a foreseeable future. A new necessity 
has to be m et to diminish the risk of con
flicts in Europe in general and in our 
neighbouring area specifically.1l1e Baltic 
area is of course of vital interes t. 

1l1e basic strategic concept for NATO 
has been changed. The threat against the 
alliance is now considered to be "multi
faceted and multi-directional". 

The use of military power can from a 
western perspective be summarised as 
follows (Inge Tjöstheim): 
• from a total war to different types of 

limited wars 
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• from symmetric to many types of 
asymmetric wars 

• from peace or war to that war and 
peace floats in to each other 

• from war on military premises to a 
political control the whole time 

• from an acceptance to sacrifice lives 
to be allergic to losses- "mamaism" 
The conclusion of all this is that we 

are facing a total ly new set up of premis
esto establish our national security. 

As I am a sailor I will use a navalmet
aphor: 

We are sailing on a sh i p in a rough sea 
and in thick fog with extremely low visi
bility. To n avigate the vessel to a sa fe har
bour the captain has; 
• to know the position of the sh i p 
• to have a general idea where he ts 

heading 
• to have a goocl compass 
• to ensure that the ship has the endur

ance with oil and supplies to be able 
to reach the destination 
Do we have this knowledge on our 

cruise at the Baltic sea? 

The Baltic a key area for 
Swedish security 
Compared to the Soviet Union, Russia 
has lost its strategic forward position in 
the Baltic and has now very limited ac
cess to the sea. The Kaliningracl area , as 
an relic from the colcl war and a partly 
abandoned military enelave with a sub
stantial number of nuclear warheacls, 
creates a potential risk. When Poland 
enters NATO the whole southern shore 
will be within the NATO hemisphere. 
The Baltic States have been rcborn as 
new littoral states. The Russian strong 
opposition against an enlargement of 
NATO including also the Baltic States 
show the strategic importance Russia 

still has for the region. lt could be ar
gued that the strategic centre of gravity 
has moved from the Baltic approaches 
to the Baltic itself 

As late as spring 1995 the Swedish de
fence committee' in its first report scaled 
down the strategic importance of the 
Baltic. A possible explanation for this is 
that it was an easy way to fincl an argu
ment to cut defence expencliture as the 
risks for a seaborne invasion were non
existent for a foreseeable future. 

The committee' had then not grasped 
that the Baltic region hacl from a security 
point of vie w been favourecl in the earlie r 
bi polar Europe. From this must follow an 
increased responsibility for alllittoral for 
their own economic, political as well as 
military problems. The courses for con
flicts will primarily arise in the border
land between strong eneluring geostrate
gic in te rests. 

The Baltic is such an area 
Fortunately enough the Swedish govern
ment standpoint is now that the Baltic is 
a key area for Swedish security. In the 
white paper for the defence of December 
1996 the policy is expressed in the follow
ing way: 

"Sweden 's international efforts for 
peace and security will become an in
creasingly im portant part of our own na
tional sccurity policy. Sweden bas as
sumecl a leading role in preventive peace 
work around the Bal tic, and o ur nation is 
actively co-operating with in the scope of 
partnership for peace. 

In Swedish international operations, 
ca-operation with the states around the 
Baltic is assuming an increasingly promi
nent position. This co-operation is of 
great importance for promoring regional 
stability and security. 

In the defence area , there has for 
many years existed a multifacetecl form 
of support to the Baltic States ....... " 

The distribution of money cxpressed 
as a percentage among the services were 
almost unchanged after 1958 when a 
substantial cut was made in the naval 
budget. A substantia l part of the seadeni
al task was carried out by a strong air arm 
organised within the airforce. The Baltic 
was primarily seen as a moat that should 
be defended to thwart a sea borne 
invasionThe control of the sea lanes of 
communication was given low priority . 
A mistake we bad to pay a heavy price 
for, in lacking credibility to proteet and 
secure our own territorial integrity, dur
ing the submarine crises in the 1980s 

Despite our policy of neutrality was 
quite clear that in case of an attack, that 
was only believed to come from the east, 
we must and should get help from the 
USA/NATO. lt was then seen as the first 
option of forcesto assist us should be air 
and naval units. National military capacity 
seen from this point ofview must be based 
on strong ground forces. As we today and 
for a foreseeable future have no need for 
a defence against an invasion, the argu
ments described above, can be inverted. 

To prevent a crises to escalate, within 
our area of special security concern - the 
Baltic, we must be able to be in the area 
even before disturbances occur and have 
a high readiness to act within the lower 
part of the spectrum of conflict. This 
means immecliate access to air and naval 
units. If the only remaining superpower 
has to engage herself in the early part of 
a crises in the Baltic i t will most certainly 
have an escalating effect. 

The need for a silver hullet? 
l t seems to mc that the Swedish clefence 
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still has the same dimension as under the 
cold war- to defend us from being in vad
ed. We know that it takes many years to 
reorganise a military capacity once it has 
been scrapped. On the other hand is it 
really a wise policy to contirrue to spend 
most of our resources to meet a threat 
that we cannot see today bu t canbethere 
samewhere in a distant future. 

We also know that the ongoing 
change from the industrial to the infor
mation age will have a deep impact on 
future warfare. 

So we must not keep and develop a 
military capacity for just the highest leve! 
of contlict. The requirements are; multi
purpose, flexibility and a capacity to cover 
tasks over the whole spectrum of conflict. 
lt is important that we do not leave any 
wholes or gaps in our operational system. 
On the other hand we cannot expect more 
money to the defence effort. With a re
duced threat and many other demands in 
the society at !arge we must be able to or
ganise a credible defence even with a re
duced defence budget. We must make cer
tain t hat we can support the interest of the 
nation and at the same time be on the for
ward edge of development for the future. 
Which means that we have to accept that 
we on! y can keep a minimum of the same 
type of resources just to be able to have 
the knowledge and operatiorrat expertise 
to expend w hen needed. A higher quant i
ty can only be justified if needed for tasks 
to secure our national integrity or support 
for our national interests. 

The whole defence structure willhave 
to change. Some systems of today fits 
into this new structure while other have 
to be reduced or scrapped even if they 
are modern seen from a cold war per
spective. 
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We have today a number of organi
sations responsible for surveillance, 
safety, security, defence etc. in the mari
time field. The ca-operation between 
these organisations may be working in 
an acceptable way, specially at sea , but 
you can also see a Iot of infighting and 
rivalry in the struggle for more money 
and influence. It must be a waste of 
scarce resources to have so man y organ
isations with overlapping responsibili
ties, specially as the dividing Iine be
tween military and civilian tasks gets 
more and more blurred. So we have a 
gotden opportunity to meet the new de
mands with a much more cost-effective 
set up. 

Conclusion 
The determining dimension for the 
Swedish total defence structure must be 
to support Swedish security along the 
whole spectrum of conflict. The passive 
and reactive defence concept must be 
changed to a concept where we also in 
our near area of direct interest - the Bal
tic - plays an active role. Sweden must; 
• detend the "mare liberum" 
• defend our territorial integrity 
• exert a presence and enhance the 

transparency over on and under the 
surface of the sea 

• be able to suppress disturbances in 
their early stages 

• support the development to secm·e a 
free trade and a living sea 

• be an active member among all the 
littoral states 
By having this special and unique ca

pacity Sweden will be an important con
tributorfor international missions under 
the UN or other auspices. 
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Professor em erilll .\' Jacob W F Sundberg är verksa/I l vid 
S10ckh o/ms llll iversilel och lnslill llel(ör Ofiellllig och 
11/lema/IOil ell Riill ( 101 R) 

Den svenska neutraliteten 

l denna tidskrift publicerades nyligen en betraktelse över neutraliteten och det i 
väldiga svep: då, nu och framgent! Framställningen var så till vida öv~rraskande 
som de~ _helt undvek.~ad som tidigare publicerats i just denna tidskrift. Helst skulle 
man v1/ja au det fordes en dialog mellan de engagerade svenskar som har ett 
ge'!!ensamt forum och tidskriften borde kanske accepteras som d:battforum av 
K_OMS:s ledamöter i olika grader kan man tycka. Det finns faktiskt en hel liten 
Itueratur att ta hänsyn till och beaktar man den, blir viiriden något mindre 
fyrkantig. 

I nedanståend e not har jag listat de vikti
gaste arbetena av min ege n hand 1 Av 
dem återfinns två i TiS. Dc två sista har 
publicerats i en dagstidning, resp. en juri
di sk tidskri ft med populärprofiL De övri
ga kan kanske anses tillhöra den interna
ti onella litte raturen , låt va ra att " Law 
and Reality" ursprunglige n var e tt inlägg 
på Utrikespo litiska Institute t 21.3.1986 
där man skull e jämföra svensk och 
schweizisk ne utralitet2 ; det bidraget pub
li cerades långt se nare. Här står a lltså en 
he l del sanninga r, även om de t förstås 
inte är a ll världens visdom av den typ 
som samlas i de stora handböckerna som 
man påträffa r. De t är därfö r inte utan in
tresse att bredd a perspektive t en smul a. 

E n genomgåe nd e skillnad ä r att den 
nonchalerade litteraturen ä r eminent 
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praktiskt inriktad. Inriktningen var för
stås naturlig efte rso m jag på den tiden - i 
ti o å rs tid - varit lära re i folkrätt vid Mili
tä rhögskolan och därför kände e tt ansvar 
fö r vad jag lärde ut tillmina un ga kamra
te r som riskerade att eventuellt få offra 
liv och blod när de skulle sätta lä rorna i 
ve rke t. Att noncha lera den as pekten 
framstår för mig som uppseendeväck an
de. 

Dc stora sve pen öve r histo ri en ham
nar ibland i arbete t De Civilale Dei av 
Augustinus. Tite ln be tyder gudssta ten 
och har sin histo riska fö rkl a ring. Den 
som studerar Eva ngelierna och Antikens 
histo ri a i a llmänhe t få r snabbt kl a rt för 
sig att Staten med sin a korsfäste lse r och 
romerska legione r, publikaner och Ponti
us Pilatus, var sinne bilden fö r de t Onda . 

Men när den romerske kejsa ren efter sla
get vid Ponte Milvio AD 312 lät omvända 
sig till kri stendomen hamn ade man i den 
upp-och-n e r-vända världen; nu var Sta
ten kri sten och därför clefiniti onsmässigt 
God. D et är denna problema tik som Au
gustinus angripe r i boken om G uds Stat. 
Inte har problematiken mycket med neu
tralitet att göra. 

Vad so m däremot var vikti gt ehuru 
de t inte så o fta tas upp var korstågen och 
kampen mot de otrogna om det He liga 
Lande t och annat. Muselmanerna fick 
inte göra fred med de kri stn a, allenast 
ingå kortare vapenstill es tånd på högst 5 
år, och den kristna Johanniter-Orden 
byggde på e tt munklöfte att alltid be
kämpa de otrogna. Icke desto mindre 
fick påven alltid samla koa liti oner av 
kristna fursta r för att få igå ng sina kors
tåg. När påven skulle öve rtala Sten Sture 
att starta ko rståget mot moskoviterna på 
1490-tale t var det därför a ldrig tal om 
' neutralite t' utan om resurser, och hur 
man skulle få ihop sådana. Dessutom 
skedde krigsoperatione rn a i stor ut
sträckning med besoldade tyska och liv
ländska lanelsknektar som levde på krig. 
Det är karakte ristiskt att när Stockholm 
kapitule rade 1523 så var de t en tysk vär
vad landsknektsgarnison som kapitulera
de till en tysk värvad belägringsstyrka . 
Det väsentliga som kapitul ationsakten 
stipule rade var att de ka pitulerande 
lanelsknektarn a åtog sig att " under t v å 
månade r icke tjäna mot Sve rige, Lybeck 
eller dessas bundsförvanter". Det är 
svårt att se att man kan bygga mycket 
neutra lite tsteori på sådana premisser. 

Däremot ä r det naturligtvis rikti gt att 
det fann s e tt slags neutralite tsbegrepp 
uneler Tre tti oå riga kri get och att Grotius 
spelade en ro ll vid dess de fini e ring. Men 
elen som kan sin svenska hi sto ria vet ock-

så hur upprö rd G ustaf Adolf va r över 
dessa neutrala (Sachsen ) ,' och kanske 
också att elen schweiziska ne utraliteten 
påstås ha ha ft sin upprinn else i konfron
ta ti onen med G ustav Ka rlsso n Horns 
svenska truppe r å r 1633.-l Men de t ä r väl 
självklart att elen som slogs mot de kej
serli ga och påvliga truppe rn a inte vill e 
till e rkänna kejsa ren ell er påven någon 
auktorite t öve r striderna. 

Vad som varit ett huvudtema i min 
egen produkti on är emell erticl skil/naden 
m ellan sjökrig och lantkrig . I de förra var 
he la have t kri gsskådeplats och och det 
pågick alltid något krig någonstans som 
gav elen kri gförande rättighete r gente
mot andra makte rs sjöfart. D e sto ra sjö
krigen på 1700-tale t gav rikligt med till 
fäll en att tes ta dessa konstrukti oner och 
min son, Fredrik Sundberg, har i en liten 
artikel kallad "Sjöterritorium och neu
tralitet. Några synpunkte r kring flytt
ningen av gränserna till sjöss" , utvecklat 
sambandet mellan kaparkri get och be
stämningen av gräns för te rritorialvatt
net.5 Temat ä r fullföljt i min uppsats 
"Tavlor på vattnet" som bl. a . apostrofe
rar Gustaf Il !:s tal till 1778 å rs ständer : 

Jag har äran att vara den fö rste av de 
ne utrala makt er , som skydel ade han 
deln und er detta krig.6 

Där avh andl as också den första stora 
svenska neutra litetseskade rn - he rtig 
Karls eskade r 1779 - som ur svensk syn
punkt kanske kan förefa ll a mera rele
vant än både Vatte l och Bern sdo rff, som 
lä rdomshisto ri en mera intresserat sig för. 
Det är att bekl aga att så många nusven
ska resonemang uteslutande tager sikte 
på lantkrig, då dessa knappast stått i för
grunden för de svenska öve rväga ndena. 

Betr. 1800-talet förs många intressan
ta resonemang men nyare svensk littera
tur tycks näs tan systemati skt mi ssa en vä-
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sentlig punkt, nämligen den katas trofal a 
förändringen av det svenska militärgeo
grafiska läget som förlusten av Fin land 
betydde (1809) och Rysslands förblivan
de dominans vid Östersjön. 

Före jä rnvägarna var det vattnet som 
var den stora transportleden och de ga m
la rikena var därför uppbyggda kring vat
ten. Kungariket Sverige var byggt kring 
Mälaren, Bottniska Viken och Finska Vi 
ken. En främmande makt som lyckades 
sätta en flotta i Östersjön hade potentia
len att få he la riket att kollapsa. När kej
saren hotade att sätta en flotta i Öster
sjön gick Sverige in i Trettioåri ga kri get 
för att hindra det. När tsar Pe ter lyckades 
bygga en flotta på Ladoga och smuggla 
ut den på Östersjön en natt under Stora 
Ofreden kollapsade det svenska stor
maktsväldet. Att Gustaf III med hjälp av 
de franska subsidierna, af Chapmans 
ge ni , och det ryska kriget , lyckades håll a 
ryssarna stången, trots att de demografis
ka faktorerna utvecklat sig så vå ldsamt 
till svensk nack del, var ett storverk. Men 
det förl o rade Finska kriget 1808-1809 
beseglade att vi inte längre kunde hävda 
oss mot det växande jätteriket i öster. 
Framgångarna under Karl Johan Berna
dotte på kontinenten i Napoleonkri gens 
slutskede kunde inte dölja dessa kalla 
fakta, och han drog slutsatsern a därav 
och engagerade sig i en synnerligen ryss
vänlig politik som möjligen var realistisk 
men som sk ulle föra till att man i Eng
land betraktade Karl Johan som en rysk 
vasa ll. Karl Johans förvärv av Norge, ex
ponerade honom visserligen vis a vis 
E ngland , som hade stora intressen i Nor
ge, på ett sä tt som inte varit aktue llt för
ut , men i den europeiska politiken va r 
det goda förhållandet till tsare rn as Ryss
land en grundsten, icke minst för de ber
nadotteska tronpretentionerna. Att kalla 
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detta för ' neutralitet ' e ll er 'neutralitets
politik' som numera förekommer, verkar 
på mig överdrivet. 

Däremot hade man med Norge fått 
lshavsbekymmer. E ngelsmän nen oroade 
sig fö r att det nog så expa nsionistiska 
Tsarryssland vi ll e i slutändan bygga sig 
ett nytt Sevastopol vid l shavet med ut
gångsp unkt från några skoltlappars båt
länningar i Varangerfj orden,l och detta 
aktiverade den brittiska diplomatin i 
Sverige. Att denn a fas i hi sto ri en skulle 
ha skett på svenska premisser är e tt på
stående som jag nog stä ll er mig skeptisk 
till. Att Fårösund tjänade som brittisk
fransk flottbas vid det stora angreppet 
mot Bomarsund är ovedersägligt, och 
förstöringen av tsarens fäs tning på Å land 
var en tankeställare för fortifikationens 
bedömning av Vaxholms fäs tning som 
var uppförd efter samma principer som 
Bomarsunds Den brittiska flottan bom
barderade Sveaborg och begav sig ända 
in till Kronstadt, men frånsett det franska 
infanteriet som erövrade Bomarsund var 
inga landstridskrafter engagerade i Öst
ersjön9 Neutralitetsfrågan var en rent 
marin angelägenhet och det visade sig att 
elen svenska regeringen bedömt läget 
riktigt så till vida som inga anspråk rikta
des mot kungariket efterå t. Efter det 
amerikanska inbördeskriget fem år sena
re (1861 -1 865) kom det däremot efte r
räkningar för motsva ran de brittiska neu
tralitetsbrott -man hade tillåtit utrustan
det av sydstatskapare i brittiska hamnar 
- i de t att Unionen (som vunnit kriget) i 
A labama-skiljedomen tillerkändes e tt 
betydande skadestånd för det brittiska 
neutralitetsbrottet. 10 Det var icke ak tu
ellt efter Bomarsuncl , men Ryssland hade 
ju onekligen förlorat Krimkriget. 

Närmandet till Tyska Riket mot slutet 
på 1800-talet var he lt naturligt i betrak-

tande av Sveriges hopplösa militä rgeo
grafiska läge 11 inför angrepp av en över
lägsen fi entlig flotta. Det var naturligt att 
försöka balansera elen övermäktiga tsar
ryska flottan med hjälp av den kejsartys
ka som var under uppbyggnad. Detta var 
realpolitik, när andra eskadrar icke läng
re fanns i området som unele r Krimkri
get, och resurser för att bygga upp en 
svensk flotta likvärdig elen på G ustaf 
lll:s tid icke kunde uppbringas. Så naiva 
att man trodde att neutralitetsdeklarat io
ne r sk ull e va ra till någon större hj ä lp va r 
man nog inte - kanske i rikselagen som 
inte mycket begrep av utrikespolitiska 
frågor, men förvisso icke i ansvariga pro
fessionella kretsar. 

Vad gä ll er Första Världskriget fa nns 
det inga svenska lantmilitära intressen. 
Vad som berörde oss var sjökrigfö ringen 
och framför allt mineringarna, ubåtsk ri g
föringen och Ententens blockad. Det är 
förvånande att teoretiker så ofta noncha
le rar den praktiska frågan med territori
alvattengränsen. Trots allt är det ett 
märkligt avs teg från hävelandet av svensk 
neutralitet att man 1915 under påtryck
nin ga r av de krigförande - fr amför allt 
Tyskl and - reti rerad e från den hävdade 
svenska fyra-sjömilsgränsen och plötsligt 
åtnöjdes med en tremilsgräns, tydligen 
för att man i brist på sjömilitä ra resurser 
icke gitte försvara territoriet mot aggres
siva krigförande som lade ut mino r och 
uppbringade kofferdimän. 12 E fte r kriget 
tog man tillbaka området och krönte 
operationen genom att avstraffa tysken 
Rebjansky på trålaren Heinrich Augustin 
för o lov ligt fiske inom fyramilsgränsen i 
Laholmsbukten 13 Noblessen i åtg~irde n 
kan kanske diskuteras. Under Andra 
Världskriget gjorde man emelle rtid om 
manövern. 14 Det kan kanske diskuteras 
om det är så lyckligt ordval när det i-

bland pås tås att " under första världskri
get förd e Sverige en neutralitetspolitik i 
anslutning till de regle r som fastlagts i 
Haagkonventionerna 1907 ." 

Nationernas Förbund hade i teorin 
inget utrymme för neutra litet . Å andra 
sidan bestod organisationen i huvudsak 
av segrarmakterna i Första Världskriget 
och från svensk sida var man på många 
punkter ganska skeptisk till värdet av de 
tungor som Versa ill esfreden lagt på de 
besegrade. 15 Man hade i Sverige fullkom
li gt klart för sig hur beroende man var av 
Tyskland med dess stra tegiska läge och 
var angelägen att icke all tför mycket 
hamna i segrarm akte rn as ledband ; detta 
märktes sä rskilt på luftfartens område. 
Svenska skildringar av hur man frigjorde 
sig från NF:s stadga genom att effektivt 
sett uppsäga tillämpligheten av Art. 16 är 
nog värdefulla , men en smula intetsägan
de. De borde jäm föra s med hur norrmän
nen hanterade motsvarande problema
tik. 16 Östen U ndens uttalanden som i
bland åberopas hade det värde som en 
utrikesministers deklaration kan ha. Nå
got omedelbart juridiskt värde kan man 
nog inte tillmäta det. 

Betr. A ndra Världskriget brukar 
svenska skribenter tillåta sig en påfallan 
de flummig retorik som ytterst nog ema
nerade från kanslihuset, särskilt när allt 
var över. Den står på betydande avstånd 
från verkligheten. 

Vad man numera sä ll an vill nämna är 
det allt översk ugga nde förhållandet till 
Sovjetunionen med dess öppet tillkänna
givna 'världserövrar' -ambitioner. Dessa 
ambitioner fa nn sin grund i den särskilda 
marxistisk-leninistiska doktrinen som 
hade en filosofisk överbyggnad av inne
börd att det var en naturlag att 'folket' all
tid skulle resa sig mot sina 'borgerliga ' 
herrar, taga makten och ansluta sig till elen 
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enda verkligt 'socialistiska ' makten i värl
den-'7 Världsrevolutionen skul le lyckas, 
det var en naturlag. Denna filosofi delades 
brett inom arbetarrörelsen i Sverige och 
Norge's; att 'världsrevolutionen ' misslyck
ats i Finland 1918 var en filosofisk kata
strof som icke kunde förlåtas och som ef
terlämnade väldig bitterhet mot det nya 
fria Finland som framträdde efter Första 
Världskriget.'') De baltiska staternas an
slutning till Sovjetunionen 1939-40 de
monstrerade den höga teorins praktiska 
tillämpning, och vad man kan förstå av re
aktionerna i svenska officiella kretsar så 
hade man egentligen inga invändningar. 
Det fanns en grundläggande överens
stämmelse i filosofin 20 

Vi vet mycket numera om hur finska 
vinlerkriget bröt ut och om planerna på 
ett Sovjet-Finland och Kuusinen -reger
ingen i Terijoki 21 l skogarna kring Ka
tyn iordningställdes sju läger för att ta 
emot 20.000 finska officerare.22 När kri
get bröt ut sveptes emellertid den svens
ka regeringen med i en känslostorm som 
krävde insats till förmån för Finland. Så
dan kom också till stånd. En tredjedel 
av det svenska jaktflygförsvaret över
lämnades till den svenska frivilliga flyg
flottiljen F 19 som var stationerad i Vei
tiluoto nära Kemi och som svarade för 
hela det finska flygförsvaret norr om 
Kuopio. Flottiljen anlände 28.12.1939n 
Massakrerna i Katyn blev kända först 
1943,2' men stärkte förstås den svenska 
beslutsamheten att stå emot varje sovje
tisk framstöt. F.övr. visste man redan ge
nom räddningsaktionen till förmån för 
Gammalsvenskby i Ukraina 192925 vilka 
mordiska operationer som kommunis
men innebar. Sovjetunionen var därför 
viktigast ur den svenska krigsmaktens 
synvinkel. Att man på socialistiskt håll 
såg saken annorlunda och kunde tänka 
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sig både ett Sovjet-Sverige och ett Sov
jet-Norge rubbade knappast inställning
en inom krigsmakten som hade sina 
egna liv att tänka på. F 19:s erfarenheter 
skapade också en viss medvetenhet om 
hur vulnerabel elen finska nordfronten 
var, något som förvisso bidrog till förstå
elsen av det tillskott som senare Divi
sion Engelbrecbts Durchmarsch skulle 
betyda för Finlanc1.2" 

Det norska läget var helt annorlun
da. Man hade nedrustat till kalsongerna 
och norska armen var hel t oförmögen 
till egentlig strid - som det visade sig i 
förvirringen elen 9 april 194027 Man 
hade chartrat ut största delen av den 
norska handelsflottan till engelsmännen 
hösten 19392

' Engelsmännen behandla
de norskt vatten som sitt eget och bragte 
saken till eklatant uttryck genom mine
ringar29 och uppbringningar (Altmark
inciclenten).10 Vi vet numera att det var 
avgörande för Hitlers bedömning av si
tuationen att de norska torpedbåtarna 
inte ingrep i lössingfjord trots att de var 
rustade med skarpladdade torpeder. 
Den norska neutraliteten var ett sken. 
Båda de krigförande drog sina slutsatser 
därav. Engelsmännen gick i båtarna för 
att ockupera Stavanger11 samtidigt som 
tyskarna satte igång Weseri.ibung, och i 
detta vågspel kom tyskarna först. Efter 
ett kort fälttåg kapitulerade Norge. På 
svensk sida drog man slutsatsen att kri
get var slut för Norges del och de norska 
officerare som tagit sig till Sverige 
skickades hem igen . 

Seclan utvecklade sig kriget på nytt 
med det tyska angreppet mot Sovjetuni
onen och de norska kommunisternas för
vandling från tyska medhjälpare till 
norska frihetskämpar. På svensk sida 
hade man ingen anledning att föregripa 
det stora krigets utgång. Varken en bol-

shevikisk eller en nazistisk seger var nå
got attraktivt alternativ, uneler det att en 
brittisk sådan verkade önskvärd. Svensk 
militär försökte bidraga till det senare 
genom särskilda order beträffande han
teringen av bombflottorna på väg till el
ler från el e tyska storstäderna och som då 
gärna tog vägen längs svenska kusten , 
där det inte fanns något tyskt luftförsvar. 
Svenskarna aktade sig för att skjuta ner 
sådana flygplan och det var väl känt på 
brittisk sicla3 2 

Beträffande efterkrigstiden var 
värlclsbilclen kraftigt förenklad i det att 
Tyskland var borta från Östersjön som 
maktfaktor. Sovjetunionen däremot be
stod och i elen nya världsorganisationen 
hade elen dessutom försetts med veto
makt av innebörd att en liten stat som 
Sverige aldrig kunde påräkna något in
gripande till sin hjälp från FN.'' Unelen 
drog helt korrekta slutsatser av detta och 
såg ingen egentlig förändring i världspo
litiken med FN:s tillkomst. Diplomatiskt 
sett tillgrep man en undfallenhetspolitik 
gentemot Sovjetunionen av ungefär sam
ma karaktär som på Karl Johans tid. Mi
litärgeografiskt var läget emellertid helt 
klart. Vi som gjorde militärtjänst på 1940-
talet och 1950-talet var fullt medvetna 
om att all planering byggde på att hålla 
ut intill dess hjälp hann anlända - från 
engelsk och amerikansk sida. Det är stor 
uppståndelse numera för att denna pla
nering också belagts i statspapperen, 
men någon egentlig hemlighet var det 
nog aldrig.' ' Vi var alla ganska intressera
de av vår egen överlevnad i händelse av 
krig och vi var inte dumma. De massme
diafigurer som numera markerar enorm 
förvåning över denna planWggning15 har 
förmodligen alla eller åtminstone flerta
let av dem också gjort militärtjänst och 
haft samma insikter. Den plötsliga inclig-

nationen imponerar därför inte. Att det 
ljögs i de högsta kretsarna visste man och 
det kunde man to lerera. Det var först när 
l B-affären demonstrerade att elen social
demokratiska ledningen helt tappat 
greppet, och lämnade fä ltet fritt för sina 
motståndare som verklig oro började sät
ta in.16 

Neutraliteten har knappast uppfattats 
som annat än flummig politisk retorik 
bland dem i Sverige som varit verkligt 
berörda av utvecklingen . Man har heller 
inte varit dummare än att man efterfors
kat en smula hur man sett på denna reto
rik inom de makter som skulle blivit be
tydelsefulla i händelse av en krigisk ut
veckling. Det har inte varit svårt för såda
na uttalanelen har det kommit många. 
Det karakteristiska har varit att elen 
svenska neutralitetsretoriken ingenstä
des tagits på allvar.'7 Så det gjorde man 
inte i Sverige heller, förmodligen inte ens 
i de kretsar som kokade ihop den flum
miga retoriken. 

Sammanfattningsvis menar jag att det 
finns skäl att ställa sig skäligen skeptisk 
till åtskilligt i vår nyare historieskrivning 
som förefaller mig mest ägnad att fördöl 
ja vad som varit de viktiga punkterna för 
krigsmaktens officerare. Det svenska för
svarsetablissemanget är icke monolitiskt 
såsom framgått icke minst genom offent
liggörandet nyligen av f. Överbefälhava
ren Lennart Ljungs dagboksanteckning
ar 1978-1986 (gjorda med banelinspela
re ) 3 ' Inom ett sådant samfund som 
Kungl. Örlogsmannasällskapet, som är 
en direkt skapelse av Gustaf Ill :s stora 
flottpolitik, finns det då all anledning till 
största öppenhet inför de olika meningar 
som gör sig gällande och att värna om en 
levande dialog mellan ledamöterna till 
fromma för bättre insikt , bättre perspek
tiv, och riktigare beslut. 
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kriget); i dem, .. Legitim ale R espanses to Ae ri a l 

Intruders" , l O A nn als o f A ir and Space La w 

251- 274 (1985); idern, " Law and Rea lity of 
Neutra li t y", i Fes tskr ift till La rs Hje rner l Stu

d ies in International Law, Sthlm 1990. s 525-

547; sa m t idem, kap. IV : "Neutra lite tsdebat

te n" i Tystnadsspi ra len, IOIR nr 96, (1993) s 

28-45: idem. "Ra ndsta te ns ne u tra litet" , Göte
borgs Handels och Sjöfa rtstidning 14.3. 1972 s 

2; idem. 'Tavlor på va ttne t". Svenskt Rätts fo

rum nr 19, s 30-3 1, 34- 35 sam t 37- 39 (1980). 

också publi ce rad i idem. Rätt me ll an hi m me l 
och hav, lO l R nr 45, s 13-24. 

' Seminar iet till kom fö r att de ba tt e ra boke n 
Sch wedische und schweizerische Neutralität irn 
Z weiten Weltk rieg, hrgb v. Rudolf Bindsched
le r, Ha ns R udo lf Kurz, Wilhe lm Carlgren, Sten 

Car lsson. H e lbing & Lichten hahn, Basel 1985. 

' Jfr Jacob WF Sundberg, TlS 1971 s 103. 
4 Bet r. hi sto rien om genera le n G ustav Ka rl s

son Horn och hans be lägring av Konsta nz 
1633, se Leonh ard Haas, "Schwcdcn und die 

Schwe iz", 14 Schweiz. Zeitschrift fue r Ge
sch ichte 48 r. (1964). 

'Sc T IS 1979 s 285- 300. 

''"Tavlo r på vattnet", Svenskt Rät tsfo rum nr 

19: hä r c it erad e fter texten i Jacob W F Sund
berg, Rä tt me ll an himmel och hav, l O l R nr 45 
( 198 1 ), s 13-24. se s 14. 
7 Hundra å r senare byggde man basen i M ur
mansk i stä ll et. 

s Provskjutningen med rc ffl ad amm unit io n 

mo t Vaxho lms kas te ll (färd igt 1863) kom till 

stånd 1.872 med ka tastro fa la resu lta t för fäs t

ningen ; de t va r då man sa tsade på Osca r Fred
ri ksbo rg. Se Lex. KÖS- Iedamo ten Lars Hans
sons av ha nd li ng: Sörml ands kustförsva r un de r 

fem seke l, Mili tä rhisto ri ska Förl aget 1996. s 
129. 

' Det avgöra nde anfa ll e t mol Bomars und in-
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leddes 13.8.1 854. Fästningen fö rsvarades av 

2.000 man och 70 kanone r. Fästningen intogs 
frå n la ndsidan av 12.000 man fra nska truppe r, 

unde rstödda av e n a rmada på 80 franska och 

e ngelska ö rlogsmän med 40.000 ma n o mbord 
och 4.400 kanone r. Men segern fö lj des icke 

upp. så 1.1 1.1854 va r ryssa rn a till baka på 

Å land som å te rigen fick rysk garn ison. 

"' Se Jacob WF Sundberg, T IS 197 1 s 104 L 
11 Vad fö rlusten av Finla nd be tydde milit är

geogra fi skt demonstre rades med vå ldsa m dra

matik i slutskedet av Finska k rige t 1808- 09, då 
ryska styrko r trä ngde in i det egent liga Sverige 

i tre spjutspe tsa r, e n över Torn eå, e n över 

Kva rken, och e n över Å lands hav. l ljuset av 

den erfa renhe ten tog ma n upp - 1824, fjo rton 
å r efter fredss lute t i Fred ri ks ham n - fråga n 

om inrät tande t av vad som sku ll e b li (med å t

skilli g fö rseni ng) Bodens fäs tn ing. 

' 2 Se Jacob WF Sun dberg, " La w and Rea lity o f 
Ne utra lity", Festskrift Hje rn e r s 535; också, 

mera de ta lj e ra t , i dem, Rätt me ll an himme l och 
hav s 15- 16. 

" Nytt Ju ridiskt A rkiv 1927 s 592. Se närmare 

Jacob WF Sundberg, Rätt me ll an hi mme l och 
havs l6-17. 
14 Se Jacob WF Sundberg , Rä tt mellan himmel 
och hav s 17-18: samt idem . " Law and Rea lity 
of Neut ra lit y" s 536 f. 

'' Se avsnittet "Pariskonvcnt ionen 1919" ingå

ende i Jacob WF Sundberg, "Luftfa rtslagstift
ningen i Norde n", i Skri fter till minne t av 

Ha lvar G.F Sundbe rg, 10 1 R nr 40, (1978) s 67-
91 , på s 70- 72. 

'" Se närmare i Nils r;Jrvik, Sikkerhctspo li tik 
ke n 1920-1 939, fra fo rhi storien til 9. ap ril 1940. 

Bi nd I Solidaritet e ll e r n0y tra li tet? Oslo 
1960. 
17 Rörande stru kturen av dc socia li st iska läror

na. se Jacob WF Sundberg, ·'Den ryska k lock
an. O m krigsfånga r och deras straffrättsliga an

sva r i ljuse t av de finska räfsterna och de sovje

tiska dissense rna i Nlirnberg", T IS 1973 s 69-96. 
också iclem, samma tite l, IOLR nr 37, s 19-23 ; 

me ra utförligt idern, "Politica l hij acki ngs", i Pre
da A dler & Gerhard Mueller, Poli tics, Crime 
and the Interna tional Scene: A n lntera mcri can 

Focus, San Juan. P uerto Rico 1972, s 108- 140. 
på s 11 8-120; därefte r idem , "Humanita ri an 

Laws of A rmed Conflict in Sweden: Ogling the 
Socia list Camp", 16 A kron Law Review 605-

6 18, på s 6 14-616 (1983). 

' 8 Man bör icke tappa bo rt at t Det no rske A r

be iderpar ti på tidigt stadium de ltog i Ko min

te rn (e ller den 3. Internationa le n) och hade 
represe nta nter på plats när den bildades 1920 

och stä llde sig bakom de s. k. Moskva- tese rna

allskö ns b lodtö rsti ga paro ll e r, ägnade att hos 

borgerlighe te n väcka be tänk lighete r rö rande 

egna möj lighe te r till överl evnad. Jfr Wilhelm 
Keilhau, Detn orske fo lks li v og h is torie, Bd J J 
: i vår egen tid , Oslo 1938, s 356-364. Sovje t

Norge va r e tt propaganda te ma fram ti ll and ra 

vä rldskrige t, och de n norska militä rens ro ll 

up pfa ttning e fte r den stora ned rustn ingen var 
snarare kopp lad till den vä pnade revolutio ne n 

hem ma ä n till en osanno lik invasion ut ifrå n. 
1
'
1 A tt de t självständiga Finland betydde en 

d rasti sk fö rbä ttring av de t sve nska mili Ui rgeo

gra fi ska läget spelade förmodligenmindre ro ll 
fö r ravo luti onsromantikerna inom dc socia li s

tiska pa rti e rn a. 
20 Jfr Jacob WF Sundberg, Tys tnadsspira le n s 

30-31. 
21 Jfr Marat Z ubko, "Finland skulle b li sovje
tiskt", DN 2.3.1996 s A 4 ; "Sovjet-Finland ännu 

i a rkiven" , Hufv udstadsbladet 3.3.1996 s 2. 
22 Harry Järv, "Sval svensk a ttityd till vår utri 

kespolitiska linje" , H ufvudstadsb ladet 2.1 . 1998 
s 5. Hirv utvecklar saken enligt följ ande : 

l februari 1940 lät han [Sta lin) io rdning

stä ll a sju läge r i Katyn för a tt ta emo t 20.000 
fi nska o ffi cera re. D e t var i Ka tyn som 4 421 av 

de försv unna 21 857 po lska o ffi cera rna hitta 

des i en massgrav vårv inte rn 1943. a ll a skjutna 

med nacksko tt. Sommaren 1990 hittades de 
övriga i massgrava r i Staro bc lsk (3 828), i 

Os tasjkov (6 3 11 ) och på and ra o rter med 

läger (7 305) ." 

n Upp lys ninga rna läm nas av ge nera lmajor 

G regcr Fa lck, s jä lv fri villig i vinte rkrige t, som 

inte rvjuats av Lars-O lo f Stre ng, i a rti ke ln 
"Svensk fl ygge neraL Tur a t t jag inte b lev ÖB", 

l-l ufvudstadsbl ade t 19. 11.1987 s 6. 

24 A m tliches Mate ri a l zu m Massenmord von 
Ka tyn. Berlin 1943: J. K Zawodny, Death in 

the Forest U nive rsity of Notre Dame Press, 
1962 (anm äld i New York H era ld Tribune 

20.4. 1965): Louis Pitzgibbon, Ka tyn Massacre, 

Corgi Books 1977, j fr s 34: acco rding to the 
'1l1eore ti ca l conception ' of the ' non-existe n

ce ' o f the Po li sh [bo urgeois] Sta te, h e ld by the 

People's Commissa ri a t fo r Fore ign Affa irs 

( offi cialnate of 17.9.39) a nd th e decla red opi 

n io n of th e Sovie t p ress (undo ubtcdl y shared 
by the NK VD, i.e. Russian Secret Po lice) these 

prisone rs were ·mc mbcrs of a rmed bands ' re

sist i ng the armi es of the regul a r Soviet a utho

rities. the reby eausing the grea t suffc rings to 

the local po pul ation. T heir t rca tment from the 
point of view o f the Soviet law sho uld the re

fo re be t ha t fo r o rdi na ry 'crimin als' and ' ma le
factors' . 
25 Svenska riksdagen bes lö t 22.2.1929 att ta 

emot gammalsvensk byborna . Se vidare Jörgen 
Hedman & Lars Å hlander, Ga mmalsvenskby. 
Historien om svenskarna i Uk ra ina, Norstedts 

1993. D e n svenska ko mmunistp ressen hånade 

öppe t D agö-svenska rnas ä ttlinga r i G ammal
svenskby fö r a ll dessa jo rdbrukspro le täre r ve

la t överge de t kommunis ti ska pa radise t, och 

den nya sve nska regime ns ka ll sinnighe t för
mådde e ft e r något å r 250 av svenskä ttlingarna 

att å tervända till U kra ina, dä r me rparten tor
de ha fallit offe r fö r S ta li ns ko nstgjorda hung

ersnöd. Se a llmä nt In te rna tional Commission 

of lnquiry in to the 1932- 33 Famine in U krai
ne. The Fin a l ReporL Ju ristfö rlaget 1996. 
2
" Vad som fra mfö r a ll t he tsade upp med D ivi

sion E ngel brech ts Durc/11narsch var a tt svens

ka regeringen någo t år ti d iga re fö rvägra t de 

brittiska och franska regeri nga rna a ll på lik
na nde sä tt med tr upper ko mma finnarna till 

hj ä lp. 
27 lnstilling fra unde rsokelseskom misjonen av 
1945, Bi lag Bind rT ( utgi tt av Stortinge t - Oslo 

1947).se s 40 ff.: 
Av linj etroppene var de t i det vesentligc 

ba re to å rsklasse r som hadcle fått full rekrutt

sko le, for in fa nterie ts veclkom me nde 84 dage r. 
De 0 vr ige årsk lasser haclde hatt 0velse r på 72. 

60 og ned til 48 dager. Landve rnstro ppene 
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haddc gjennemgi\endc 48 dagers ylvelscr. Til 
tross for den spente internasjonale situasjon 
var det heller ikke i 1939 bevilget m id ler til re
petisjonsylvelser. Det fantes således ikke en 
cncste avdcling i H::eren som etter milit::er 
oppfatning var skikket til å gå i krig. S 91: For
holdene ved kystfestningene var blitt sterkt 
kritiscrt av representanten Trygve Sverdrup 
under en stortingsdebatt 3. ma i 1939. Han an
f0rte at alle testninger var uten vaktbesetning 
unntagen en enkelt i den tid av året da den a l
minnelige rekruttjen es te foreg ickk. Festninge
ne dannet således etter hans mening ingen be
skyttelse. 

" Det s.k. ' tonnasjeavtalen ' ingicks höste n 
1939 inom ramen för ett norsk-brittiskt han
delsavtal. Formellt var det ett privaträttsligt 
avtal i det att elen norska partnern var Norges 
Redertorbund (icke regeringen) men avtalet 
tillkom i samspel mellan redarförbundet och 
regeringen och betydde att regeringen ställde 
till britternas förfogande fartygstonnage om 
2,3 milj. dwt (mest tankertonnage). Betydel
sen av åtgärden skall ses i ljuset av att motsva
rande arrangemang hade träffats uneler första 
världskriget. För denna norska insats för En
tenten begärde sedan Norge kompensation i 
Versailles och sådan erhölls i form av tolerans 
av den norska ' arktiska imperialismen'. Det 
första mera påtagliga resultatet kom i form av 
erkännande av norsk suveränitet över Spets
bergen, (se Keilhau, op. cit. s 350-354) men 
elen brittiska välvi ljan tillät seelan norsk ocku
pation av både Jan Mayen , Peter I:s ö och 
Bouvetön m.m. (Keilhau, op. cit. s 451) .Am
bassadören Wedel Jarlsbergs mera ambitiösa 
program i Versailles att Norge skulle återfå su
veräniteten över hela Ishavskusten fram till 
Kola kom dock till korta, se Keilhau , op. cit. s 
350-354. 

'" Churchills plan på att minera norska far
vatten godkändes av Supreme War Council 
28.3.1940 och Churchill skriver i anslutning 
härtill i sin bok The G a thering Storm, s 457: 

As our mini ng of Norwegian waters might 
provoke a German retort, it was also agreed 
that a British brigacle and a French conlingent 
shoulcl be sent to Narvik to clear the port and 
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advancc to the Swedish Frontier. Other forces 
shoulcl be dispatchecl to Stavanger. Bergen 
an el Tronclhjem in order to elen y t hese bases to 
the enemy. Mineringen ägde rum 8.4.1940. 

·
111 Altmark-incidenten ägde rum 16.2.1940 och 
innebar att elen engelska jagaren Cossack bor
clacle det tyska transportfartyge t Altmark på 
norskt vatten i lössingfjord och befriade cle 
engelska fångarna ombord på Altmark. Två 
norska torpedbåtar- Kjell och Skarv - samt 
en vaktbåt Firern var på plats i fjorden men in
grep icke. - .Jfr C J J. M. Waldock , "The Relea
se of the Altmark's Prisoners", British Year
book of International La w 1947 s 216- 238. 
31 I elen norska tidskriften Farmand nr 2/1951 
refereras ett tal som elen förre brittiske premi
ärministern Lloyd George höll i Carelift hös
ten 1940 i följande form : 

Vi engelskmenn b0r slutte med å innbille 
oss og verclen at det er tyskerne som har på
f0rt Skanclinavia krigen .... Vi haclcle bestemt 
oss for å besette visse punkter på den norske 
kyst, men tyskerne kom som vanlig noen timer 
f0r oss. Lord Hankey förklarade i House of 
Lords 5.5 .1949 att planläggningen av den brit
tiska operationen mot Norge inleddes 
29.9.1939, clå Churchill begärde att sådana pla
ner skulle utarbetas. Det var 4 dagar innan 
storamiral Raeder tog sig an Weseriibung. 

" Se Jacob WF Sundberg, "Lcgitimate Re
sponses to Aerial Intruders. The View from a 
Neutral State", 10 Annals of Air and Space 
Law 251 - 274, på s 252 f. 

' -'Jacob WF Sundberg "Randstatens neutrali
tet ", Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 
14.3.1972: i dem, Tystnaelsspiralen s 31- 32. 

" Se närmare i .Jacob W F Sundberg, Tystnaels
spiralen s 37- 38. 
35 J detta sammanhang kan det finnas skäl att 
peka på det tydningsschema som utvecklas i 
avsnittet "Censursystemet i [elen svenska] 
massmecliakulturen " och som publicerats i Ja
cob W F Sundberg, Om Chikan, IOIR nr l 17 
(1998) , s 35- 40. Fråga är om en mycket fram
gångsrik WP-operation för att få cle svenska 
journalisterna under direkt eller indirekt kon
troll. 

36 Se närmare framställningen i Jacob WF 
Sundberg, Timråkratins spökerier. Holm vs 
Sverige i referat och perspektiv. IOIR nr 113 
( 1996), s 5- 9. 
37 Jacob W F Sundberg,Tystnaclsspiralen.s 40--41. 

" Se Mikael Holmströms referat av Fredrik 
Bynanders framträclanclc på Utrikespolitiska 
Institute t 17.6.1998, publicerat uneler rubriken 
'' Ubåt. Svagt politiskt ÖB-stöd uneler Hårs-

fjärclsjakten ' ' i SvD 18.6.1998 s 4, och avslutat 
med följand e passus : 

Den ubåtsskyddskommission och diplo
matiska protest mot Sovjet som 1983 skulle ha 
satt punkt för ubåtskrisen följdes i stället av 
nya kränkningar och politiska aff~irer. Långt 
efter Hårsfjärelen ifrågasattes själva ne rven i 
svensk e fterkrigspolitik: viljan att v~irna elen 
cleklareracle ne utraliteten. 

-oOo-

Korresponderande ledamolen Jacob Sundbergs artikel är skriven som ett inlägg mot 

framlidne korresponderande ledamoten Jörgen Weibulls anförande vid sammanträ

del i Göteborg 29 januari 1998, vilket i skriftlig form återfinns i TiS nr 2/98. Jörgen 

Weibuil erbjöds av redaktionen att bemöta Jacob Sundbergs artikel och han förklara

de att han gärna ville skriva ett inlägg. Men hans bortgång förhindrade beklagligtvis 

detta. 

Lars Wigert 

-oOo-

Syftet medmin artikel var att få till stånd en dialog -lämpad för TiS och dess praktiskt 

engagerade läsekrets- rörande den svenska neutralitetn. Artikeln bär prägel av syf

tet. Nu när liemannen slagit den som öppnade, Jörgen Weibull , verkar syftet ha gäck

ats. Kanske vågar man hoppas att de som sett Weibulls inlägg med särdeles sympati 

samlar sig till replik i hans ställe. Det är hög tid att den tomma retoriken överges till 
fromma för seriös analys. 

Jacob WF Sundberg 
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Civilingenjör 
ERIC ELFHAG 

Civilingenjör Eric Elfhag var under många år verksam 
inom Marinforvallningen sedermera Försvarels 
malerielverk och var vid sin pensionsavgång 1984 
seklionsche( vid FM Vs radarbyrå 

Sveriges första radar- ett viktigt FFU*-projekt för 
något mer än 50 år sedan 

Beroende dels på den sekretess som gällde i samband medframtagning av rubricerad 
utrustning, dels på att så lång tid har förflutit att ärendet fallit i glömska, är 
vetskapen om denna första radar närmast obefintlig även för dem som är 
verksamma inom elektronikområdet. Då någon sekretess inte längreföreligger kan 
det anses motiverat att lämna en beskrivning över detta ur historisk synvinkel 
intressanta projekt. 

Teknikhistorisk bakgrund 
Historiskt synes Marinen av hävd ha spe
lat en framträdande roll vad gäller ut
veckling och tillämpning av avancerad 
teknisk materiel. Vad gäller elektronik
området kan som utgångspunkt väljas in
förandet av s k gnistutrustning för tråd
lös telegrafi. (Ordet "gnist" var i gångna 
tider synonymt med "radio" och båda 
benämningarna förekom under en över
gångsperiod parallellt.) 

Den 12.1 1900 föreslog chefen för 
minavdelningen vid Kungl Marinförvalt
ningen (KMF) i en YPM att framställ 
ning skulle göras om upphandling av "ett 
ställ apparater för signa lering utan tråd 
enligt Marconis system" . Efter komplet
terande marknadsundersökning infor-

*FFU =Forskning Försök Utveckling 
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drades offerter från AEG, Siemens och 
Marconi Wireless Co. Beställning lades 
till AEG. Materielen levererades och in
stallerades år 1901 på pansarbåtarna 
Thor, Oden och Njord samt torpedkrys
saren Clas Uggla. Detta som inledning 
till gn istepoken, vilken varade i närmare 
20 å r. Det kan nämnas att handläggning
en av gnistärenden med tiden blev rätt 
omfattande och att denna verksamhet 
sedermera överflyttades till torpedavdel
ningen vid KMF. 

Den viktigaste uppfinningen i elek
tronrörets och därmed kanske i elektro
nikens historia gjordes i USA år 1906 av 
Lee De Forest. Det uppfunna röret be
nämndes först "audion" vilket senare 
ändrades till "triod " baserat på att röret 
innehöll tre elektroder. Revolution eran
de för röret ifråga var att det kunde an-

vändas för att förstärka svaga e lektriska 
signaler. Elektronrören förbättrades suc
cessivt och omkring 1920 kunde man med 
dessa bygga radiosändare med upp till 2 
kW uteffekt. I och med detta var gnistsän
darnas tid förbi och man övergick till elek
tronrörsbestyckade sändarutrustningar. 
Fördelarna med de sistnämnda var beak
tansvärda , dels därför att gnistsändarna 
var relativt komplicerade och svårskötta, 
dels därför att man med e lektronrören 
också kunde åstadkomma trådlös telefo
ni. 

Ett markant stegrat intresse för ut
nyttjande av radio i olika sammanhang 
uppstod nu. Förutom militärt intresse 
också det civi la intresset för rundradio 
med ganska stora radiosändare och kva
lificerade radiomottagare, vilket gav 
möjligheter till effektiv spridning av ny
hetsinformation. 

För kommunikation över stora av
stånd upptäckte man snart att höga fre
kvenser (kortvåg) var lämpliga om man 
kunde bemästra inverkan av varierande 
vågutbredningsförhållanden . Radiokon
takt kunde med någon tur upprättas till 
godtycklig plats på jordklotet. Riktad 
sändn ing kunde relativt lätt etableras ge
nom att höga frekvense r möjliggjorde 
åstadkommande av antennarrangemang 
med riktningsverkan. Olika typer av stör
ningar i radioförbindelser försökte man 
väl analysera och om möjligt undvika , 
kanske en lärorik sysselsättning. Bland 
annat konstaterade man att föremål, ex
empelvis flygplan, som kom in i strål
ningsfältet från antennerna gav upphov 
till temporära förändrin ga r i signa/styr
kan. Störningen som sådan var väl inte 
uppskattad , men kunde praktiskt utnytt
jas på något sätt genom att den varslade 
om förekomsten av något främmande fö
remål. 

Vid slute t av 1930-talet hade man 
inom radiotekniskt ledande nationer 
klart för sig att man kunde åstadkomma 
varningssystem med hjälp av radiotek
nisk utrustning. Detta var främst av mili
tärt intresse och som man snart insåg av 
så stor betydelse att vidare utveckling 
belades med hög sekretess. [ samband 
med krigsutbrottet 1939 blev sekretessen 
total. Visst samarbete förekom dock mel
lan allierade nationer som England -
USA. I den våldsamt eskalerade krigfö
ring, som skedde mellan de stridande 
parterna , kan uppmärksammas "Slaget 
om Storbritannien ", där engelskt jaktflyg 
kunde förvarnas och därmed attackera 
anflygande bombeskadrar samt som be
grepp "Slaget om Atlanten ", där utgång
en blev i hög grad beroende på tillgången 
av elektroniska hjälpmedel. Vid exem
pelvis sjöslag mellan övervattensfartyg 
kunde radarutrustade fartyg agera utan 
hinder av mörker och nedsatt sikt, vi lket 
gav dem ett klart övertag gentemot icke 
radarutrustade fartyg. 

Läget i Sverige 
Trots att Sverige inte blev direkt indraget 
i krig var läget dock i vissa avseenden be
kymmersamt. l samband med att våra 
grannländer ockuperades blev vi inringa
de och i stort sett avstängda från viktiga 
importvaror. Detta ledde till restriktio
ner och ett omfattande ransoneringssy
stem . Dessutom hade vi en uppgift att i 
möjligaste mån hjälpa grannarna (Fin
land, Baltstate rna , Danmark och Norge) 
på olika sätt; bland annat genom att ge 
fristad åt flyktin gar. 

Samtidigt gä llde det att genom snabb 
upprustning av försvaret förhöja den 
svenska beredskapen. Alla dess uppgifter 
måste lösas. Vissa åtgärder kom snabbt 
som t ex gengasdrift av fordon. Tillgång-
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en till en välutvecklad tung industri med
förde också en förhållandevis snabb upp
rustning av försva ret. Beträffande e lek
tronisk materiel för fö rsvarsändamå l var 
läget dock sämre. Visserligen fanns Tele
fonaktiebolaget LM Ericsson (LME) , 
men deras verksamhet var i huvudsak in
riktad på te lefoniutrustningar. Nära li e
rade med LME var Svenska Radioaktie
bolaget (SRA) och Svenska E lektronrör 
(SER) , där det förstnämnda hade visst 
samarbete med engelska Marconi-bola
get SER hade samarbetsavtal med glöcl
lampsti ll verka ren LUMA-lampan , då 
vissa moment i rör- och glödlampsti ll 
verkning kunder utföras i samma type r 
av automatmaskiner. Elektonrörstill
verkn ingen var inriktad på de rörtyper 
som förekom i vanliga rundradiomotta
gare. 

Förberedelser för 
åstadkommande av 
svenskbyggd radar 
Knapphändig kännedom om speciell ra
dioutrustning avsedel för upptäckande av 
militära objekt torde ha funnits hos en be
gränsad krets inom det svenska försvaret 
redan vid krigsutbrottet 1939. Det strate
giska eller operativa värdet hade man tro
ligen inte kunnat bilda sig någon uppfatt
ning om innan rapporter från krigsskåde
platserna hade hunnit studeras. Under 
första halvå ret 1940 började man inse det 
stora operativa värdet och att hög priori
tet borde gä ll a för att främst förse de 
svenska örlogsfa rtygen med något som 
kryptiskt benämneles RL-utrustning. Be
nämningen ändrades stegvis i tur och 
ordning RL = Radio Lokalisering, RE = 
Radio Eko, ER = Eko Radio, vilket i se
nare skede blev Radar. 

Uneler senare delen av 1940 inkom till 
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Patentverket förslag till apparat lösni ng
ar som dock var svårbedömbara i fråga 
om realiserbarhet och prestanda. Patent 
till enski lda privatpersoner kunde också 
medföra problem beträffande försvarets 
förfoganderätt och sekretcsskrav. 

Uneler 1940 tjänstgjorde som inkall ad 
radioingenjör vid Kungl Marinförvalt
ningens (KMF) torpedavdelning en man 
vid namn Torsten Elmqvist, som i sin civi
la gärning innehade en chefsbefattning 
vid Svenska AB Tråd lös Telegrafi 
(SA TT). Med det gedigna radiotekniska 
kunnande, som han innehade, kunde han 
ge fö rslag till förmodat realiserbara ap
paratlösningar av RL-typ. Man insåg då 
tidigt att det största problemet sku ll e bli 
åstadkommandet av lämp liga elektron
rör, främst sänclarrör och bildrör. För
svarsstaben och Försvarsdepartementet 
hölls orienterade, och en viktig fråga 
uppstod, nämligen hur ett utvecklingsar
bete sk ull e sammanhå ll as o rganisato
riskt. Man beslöt sig för att engagera Sta
tens Uppfinnarnämnd (SUN), som då 
fick i " uppdrag att samordna utexperi
mentering och utveckling av RL-utrust
ning". Den 9 december 1940 anvisades 
8.000:- för utexperimenterande av sän
clatTör. Uppdrag lämnades av SUN till 
det alli erade företaget SER. 

U neler år 1941 intensifierades an
strängningarna successivt på att finna re
aliserbara lösningar baserade på resultat 
från pågående försöksverksamhet. Pla
nering skedde i nära kon tak t med KTH 
genom konsultativ medverkan från pro
fessorerna H . Sterky (rektor*), H . Alfven 
(elektronik), E. Lötgren (radioteknik) 
och G. Borelius/W. Weibull (teknisk fy
sik). 

Man intresserade sig nu för två art-

*Senare Generaldirektör för Telegrafverke t 

skilda lösningar av RL-apparatur, den 
ena baserad på interferensme tod och 
elen andra på impulsme tocl. Impulsmeto
den som sku lle tillämpas för framtagning 
av en s k flygplancletektor, avsågs baseras 
på klystronrör, vi lket ledde till att firma 
Georg Schönancler igångsatte experi
ment med framtagning av denna rörtyp. 

Den 18 december 194 1 föreslogs ut
ökad samordnad exper imentverksam
he t i samband med att medel anvisades 

t i Il 
a) Enski lda specialister 38.875:-
b) SER 24.000:-
c) KMF 30.000:-

Försöksverksamheten sku ll e vid SER 
stå uneler ledning av Owe Berg och vid 
KMF av Torsten Elmqvist. Vid utgången 
av 1941 hade man ga nska bestämda rikt
linjer för elen fortsatta verksamheten. 
Prioritet förelåg för att med ledning av 
framkomna resultat skynelsamt konstru
era en praktiskt operativt användbar 
ekoradio för marint bruk. Visst forsk
nings- och utvecklingsarbete på en flyg
plandetektor skulle bedrivas para lle llt 
men medlägre prioritet. 

Ansvaret för verksamheten synes ha 
varit koncentrerat till SUN, där A lf G ra
be (myntdirektö r och chef för Myntver
ket) då var ordförande. Man förväntad e 
sig påtagli ga resultat uneler det nästföl
jande året. Man agerade snabbt. Den 5 
januari 1942 ställeles 50.000:- till nämn
elens elisposition för intensifierad experi
ment- och utvecklingsverksamhe t. Sam
tidigt angavs att ingenjör E lmq vist syntes 
vara elen mest lämpade att leda och sam
manhålla experimenten på clccimeter
vägsom råclet. Som medhjälpare föreslogs 
Byrå ingenjör Hugo Larsson, Telegrafver
ket, Civilingenjör Ove Norell , KMF, In
genjör Nils Knutsson, KMF, Ingenjör 
Olle Berg, SATT samt Ingenjör Bertil 

Kjellsson, SATT. Lokaler för fortsatta 
experiment stä lleles till förfogande vid 
KTH avdelning E lektroteknik samt rum 
vid Myntverket. Fä ltförsök sk ull e utföras 

vid Bromma flygplats. 
Extremt kalla Trettondeclagen 1942 

skedde omgående en person ligt sam
manträffande utanför Myntve rk et mel
lan Grabe, Elmqvist, Larsson och Norell. 
Det framhölls då b land annat att ett in
tensivt arbete förestod, att någon ledig
het inte kunde påräknas och att arbetet 
sku lle fortgå även på sön- och helgdagar. 
För experimentarbeten vid KTH anställ
des också strax däre ft er civilingenjör 
Kurt Engström hos professor Erik Löt

gren. 
Trots rätt stora ansträngningar hade 

man icke lyckats framställa något an
vändbart sänclan·ör hos dc hittills härför 
engagerade företagen. Klystroner hade 
visat sig mycket svåra att till verka och 
magnetroner visste man inte mycket om. 
Återstod specialkonstruerade trioder 
som kunde uppfyll a krav på "största 
möjliga effekt vid högsta möjliga frek
vens" alltså ett sökande efter bästa kom
promiss. Rördimensionerna måste vara 
små för att krav på korta ledningar och 
korta gångsträckor i röret sku ll e uppfyl
las. Men rördimensionerna måste också 
vara så stora att röret ej överhettades vid 
avsett effektuttag. Man bestämde sig då 
för ett Telefunkenrör som i åtminstone 
ett exemplar fanns tillgängligt i Sverige. 

Ett rör överlämnades till SRT som 
bland andra aktiviteter även hade en av
delning för rörtillvcrknin g, vars förestån
dare hette Gösta Aske r. Han lyckades då 
fra mstä ll a dugliga rör av denna typ, vil
ket medförde tillgång inom landet och 
att utformningen av ekoradion kunde 
baseras på rörtypen i fråga. Samtidigt på
gick vid SRT utveckling av e tt katodstrå-
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lerör som avsågs kunna användas som 
bildrör främst för avståndsmätning vid 
ekoradio baserad på den s k impulsmeto
den (pulsradar). Den UHF-triod, som 
man bestämt sig för att använda som sän
darrör lämpade sig dock inte för kort
pulssändning och därför var intresset för 
katodstråleröret i början inte särski lt 
stort. Man kunde som alternativ åstad
komma avståndsindikering med visarin
strument Enda möjligheten att snabbt 
komma fram till en användbar praktisk 
lösning var att utnyttja UHF-trioden som 
sändan·ör och låta röret arbeta i kontinu
er lig mod. Avståndsbestämning kunde 
erhå ll as genom utnyttjande av frekvens
modulering. 

Prov med 
experimentutrustning 
En ekoradioutrustning av kategori labo
ratorieprototyp provades på Bromma i 
mars-april 1942, varvid man kunde kon
statera ekon från bl a Spångamasterna. 
Det var nu hög tid att förbereda serietill
verkning, vilken som vanligtvis är fallet, 
måste inledas med serieprototyp( er). 
Samarbetsavtal tecknades bl a med LME 
och Bofors. Bofors skulle svara för fram
tagning av antenner med tillhörande 
vridutrustning under det att LME i stort 
svarade för övrigt som sändare, mottaga
re, signalbehandling (filtersystem), pre
sentationsutrustning m m. Reservation 
gällde dock för sändaren som erfordrade 
ytterligare förbättringar, ett utvecklings
arbete, som pågick i SUN:s regi. 

Prov till sjöss påbörjades den 17 maj 
1942, då befintlig experimen tutrustning 
installerades på minsveparen Bredskär. 
Mätningar skedde under gång upprepa
de turer Landsort - Mälsten. La ndsorts 
fyr gav ett för mätningarna stabilt och 
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värdefullt referenseko. Provverksamhe
ten överflyttades senare till ett av Flot
tans hjälpfartyg "Norden" en inhyrd 
Svea-ångare, som ombyggts till skolfar
tyg för utbildning av optiska mätare. Det 
visade sig vid jämförelse av mätvärden 
snart att experimentutrustningen gav 
noggrannare avståndsvärden än de optis
ka mätinstrumenten. 

I slutet av oktober återgick Elmqvist 
till SAIT. Det blev nu Hugo Larsson som 
svarade för ledning av experimentverk
samheten vad gä llde frekvensmodulerad 
ekoradio. Samarbetet med LME fungera
de bra. Ett av de svårare momenten gä llde 
framtagning av filterutrustning till motta
garen. För detta svarade inom LME Carl
Georg Aurell, sedermera professor vid 
CTH. Kontaktman vid LME var Torsten 
Lange. Den 10 december 1942 avrappor
terades till SUN resultaten från den prov
verksamhet, som förevarit ombord på 
hjälpfartyget "Norden." Samtidigt be
stämdes att vidare prov sku ll e utföras om
bord på pansarskeppet "Drottning Victo
ria". Som avslutning för år 1942 återges 
följande protokollsutdrag: 

1942 17. december 

Marinförvaltningen anhåller om anskaffn ing 
genom nämndens försorg av 4 st radiolokali
ser ingsapparater, en avses för pansarskepp, en 
för kryssare, en för jagare och en fö r uppställ
ning i land . Tillverkning ska ll ske i samarbete 
med Telefon AB LM Ericson och AktieboJa
get Bofors. 

-o O o-
J samband med varvsöversyn omkring 
årsskiftet 42/43 installerades en av RL
prototyperna, som nu till större delen var 
fabrikstillverkad, på pansarskeppet 
"Drottning Victoria " . Den 28 januari 
1943 skedde demonstration till sjöss för 
försvarsledningen. Tyvärr råkade det vid 
detta tillfälle blåsa halv storm men de-

monstrationen fullföljdes. I protokollsut
drag från den 2 februari 1943 anges föl
jande: 

Vid demonstration av ekoradioanläggningen 
den 28 januari deltog bl a sta tsrådet Sköld , 
statssekreterare Rosen , överbefälhavaren och 
cheferna för försva rsstaben, marinen och flyg
vapnet. Marinen övertager montageL av de 
fyra beställda ekorad ioanläggn ingarna. Arbe
tet omhänderhas av ingenjörerna Brigge och 
Ajge r. 

-oOo-

lnklusive tilläggsbeställningar beställdes 
totalt 15 st ekoradioanläggn ingar. För 
fartyg avsedda anläggningar fick beteck
ningen ERla och för landbaserad radar 
till kustartilleriet infördes beteckningen 
ERlb. Leverans och installation av de 
beställda ekoradioutrustningarna skedde 
successivt. SUN noterar i protokoll av 
den 1 O augusti 1943: 
Ekorad ioan läggningarna på pansarskeppet 
Drottning Victoria och jagaren Gävle äro nu 
monterade. 
Och i protokoll av den 25 november 
1943: 
Rapportering ang demonstration av ekoradio
an läggn ingen på Mälsten som ägt rum den l 
och 5 november. 

Översiktlig teknisk 
beskrivning av ekoradion 
Experimentverksamheten [ör utveckling 
av ekoradio omfattade två alternativ be
nämnda interferensmetoden resp im
pulsmetoden. Vid bearbetning av de 
båda alternativen framkom att interfe
rensmetoden borde kunna tillämpas för 
inmätning av sjömål under det att im
pulsmetoden borde tillämpas för inmät
ning av luftmåL 

Ekoradioutrustning enligt interfe
rensmetoden benämndes ER typ I och 
för ekoradioutrustning enligt impulsme-

toden reserverades benämningen ER 
typ II. ER typ Il kom dock a ldrig till se
rieproduktion i svensk version främst 
beroende på svårigheten att framställa 
sändarrör som kunde ge erforderlig 
pulseffekt vid eftersträvad kort våg
längd. Beteckningen ER Il kom seder
mera att användas för från utlandet an
skaffad utrustning. ER typ l förekom i 
tre olika utföranden vilka skilde sig från 
varandra genom antennernas utform
ning. ER typ la som var avsedd för far
tyg utformades i två vers ioner, den ena 
avsedd för pansarskepp och den andra 
för jagare. ER typ Ib var främst avsedd 
för kustartilleriet och uppställning på 
land. Vid fartygsinstallationen montera
des antennen på befintlig vridbar märs. 
För landinstallationer måste i förekom
mande fall erforderlig vridutustning ny
anskaffas. 

Då interferensmetoden innebär kon
tinuerlig sändning resp mottagning erfor
drades två antenner för varje ekoradio
anläggning, en sändarantenn och en mot
tagarantenn. Sändaren monterades på 
baksidan av sända rantennen. Mottagar
utrustningen, som var uppdelad på olika 
enheter, bestod dels av två likadana på 
motlagarantennens baksida monterade 
enheter, dels i manöverpanelen befintlig 
apparatur. Den principiella uppbyggna
den framgår av bilaga 3. Följande karak
teristiska egenskaper kan noteras: 

Läckstrålningen från sändarantennen 
ger lokaloscillatorverkan i mottagarna. 
Omkoppling mellan mottagarna M1 och 
M2 kan antingen utföras manuellt eller 
genom att 50-periodisk växelström på
verkar en diodkombination. Filterenhe
ten ger valbara dämpningsmöjligheter 
för närekon respektive fjärrekon och 
därmed möjlighet att prioritera ett aktu
ellt avståndsintervalL Ekostyrka , pej-
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lingsbalans (fininriktning av antennen) 
och målavstånd kan avläsas på visarin
strument Målekosignalerna kan avlyss
nas i hörtelefon , vilket ger möjlighet till 
ekotolkning. Den utsända signalen är 
frekvensmodulerad. Våglängd ca 65 cm 
och därmed bärvågsmedelfrekvens ca 
460 MHz (strax under dagslägets TV-ka
nal 21). 

Då sändarens frekvens p g a frekvens
modulationen oupphörligen ändras, 
kommer den till mottagarantennen åter
vändande reflekterade ekosignalen att 
ha en annan frekvens, än den sändfre
kvens, som gäller i det tidsögonblick då 
ekosignalen träffar mottagarantennen. 
Frekvensskillnaden utgör ett mått på av
ståndet till det reflekterande målet. Eko
signalen blandas i detektorn med pågå
ende sändsignal varvid blandningspro
dukter uppstår, där en av dessa har en 
frekvens som motsvarar frekvensskillna
den. Denna blandningskomponent sepa
reras och förstärkes i mottagaren. Trian
gulär frekvensmodulation användes i 
ekoradion. 

Det största problemet vid utveckling
en av ekoradion synes ha varit att erhålla 
godtagbar funktion hos sändarenheten. 
Det kan därför vara av intresse att stude
ra denna något närmare. Som frekvens
bestämmande element använde man en 
s k, "Lecherledning" en resonansledning 
som baserar sig på ledningsteori. Totalre
flektion uppstår om en ledningsände är 
öppen eller kortsluten. Mötet mellan 
framåtgående och en bakåtgående re
flekterad våg ger upphov till "stående 
våg" med efter ledningssträckan uppträ
dande min- och max-punkter för spän
ning och ström. 

Beträffande sändarens uppbyggnad, 
gäller att UHF-trioden som bör arbeta 
mot hög belastningsimpedans, placera-
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des på mitten av Lecherledningen, den 
ena ledaren ansluten till anoden och den 
andra till styrgallt·et. Ledningens änd
punkter isolerades ur likspänningssyn
punkt från chassiet (jord) med speciella 
plattkondensatorer. Anodlikspänning 
och gallerförspänning kunde då inkopp
las vidledningens ändpunkter. 

Frekvensmodulering erhölls med 
hjälp av en roterande vridkonclensator. 
Frekvenssvingets storlek justerades ge
nom att förskjuta kondensatorn något 
längs ledningen. Bärvågsmedelfrekven
sen kunde påverkas av ett jordat bleck 
som närmades eller fjärmades från led
ningen . Effektuttaget till antennen regle
rades med en kopplingsslinga som kunde 
lägesändras relativt Lecherledningen. 
Högfrekvensdelen i mottagaren är för
hållandevis enkel. Yttre matningsspän
ningar erfordras ej (dock glödspänn i ng) 
och inte heller lokaloscillator. Läcksigna
len från sändaren ger lokal oscillator
funktion. 

Leeherledningen är här av typ kvarts
vågsresanatar vilken transformerar upp 
spänningen till detektorrörets anoder. 
Resonansfrekvensen justeras med trim
kondensatorn till överensstämmelse med 
sändarens bärvågsmeclelfrekvens. All
tennkopplingen regleras så att koppling
en blir optimal d v s största möjliga utgå
ende lågfrekvensspänning vid normal 
drift och lämpligt referenseko. Utsigna
len från detektorn förstärks i ett förstär
karsteg innan signalen går vidare tillma
növerenheten, där den efter en omkopp
lare passerar filter för näreko- och fjärr
ekodämpning. 

Den filtrerade lågfrekvenssignalen 
förstärks och förgrenas till dels en frek
venskännande krets vilken avger en 
ström proportionell mot frekvensen och 
därmed målavstånclet, dels en diodbryg-

gavars utgående likspänning represente
rar målekoamplituclen. 

Upplösning och 
störekoundertryckning 
Upplösningen i sida motsvaras i princip 
av horisontella lobbredden men påver
kas här av det sidautrymme som erfor
dras för lobväxlingen och blir därför ca 
1,5 ggr lobbredclen . Upplösning i avstånd 
föreligger knappast i egentlig bemärkel
se. Proceduren för avståndsmätning kan, 
om målen ligger i ungefär samma rikt
ning och inte tillhöra kategorin närekon 
eller fjärrekon, enelast fås att fungera för 
ett mål som ger påtagligt starkare ekosig
nal än de övriga . Man kunde dock genom 
val av filterinställning prioritera målekon 
från mål belägna inom ett visst begränsat 
avstånclsområcle. 

Genom att utnyttja elen i ekoradiout
rustningen ingående hörtelefonen kunde 
radaroperatören genom lyssning erhålla 
akustisk tillsatsinformation. Varje hörbar 
ton motsvarade ett visst avstånd , vilket 
om flera toner förelåg samtidigt innebar 
flera mål inom lobbredclen . Ett urskiljan
de av tonhöjder kunde då ge en grovupp
skattning av målavstånden. Mål på gåen
de eller kommande kurser ger upphov 
till dopplereffekter. Rörliga föremål om
bord och vibrerande skrovytor kan lika
ledes ge upphov till doppler. Individuella 
egenskaper hos radaroperatören beträf
fande dels möjlighet att höra och karak
terisera signalerna , dels att baserat på er
farenhet dra slutsatser om måltyp, var 
här av väsentlig betydelse. 

Sammanfattning 
Genom att utnyttja lobväxling erhölls 
trots relativt stora lobbredeler ganska 
god mätnoggrannhet i sida. Mätfelet vid 

riktningsbestämning angavs vara mindre 
än 0,5 grader. Beträffande mätnoggrann
het i avstånd gällde att mätfelet var av
stånclsberoencle och varierade mellan 50 
och 200 meter. 

Registrering av målavstånd kunde 
ske upp till 10 km. Radarräckvidden 
översteg dock vanligen ej 8 km mot yt
mål beroende dels på att den relativt sto
ra våglängden (65 cm) medförde ogynn
sam vägutbredning, dels på att näreko
störningar nedsatte fria rymclräckviclden. 
Akustisk tillsatsinformation erhölls med 
hjälp av den i mottagarutrustningen in
gående hörtelefonen. Teoretiskt sett bor
de man genom avlyssning ha kunnat bil
da sig en uppfattning om målavstånd, 
målfart och målsignatur samt dessutom 
märka om mer än ett mål fanns inom 
lobbreclclen. Den mängd nyttig informa
tion man kunde få genom lyssning var 
dock synnerligen beroende av radarope
ratörens hörselsinne. Störningar främst i 
form av närekon och sidalobsekon inver
kade på operatörens utvärderingsförmå
ga. Av väsentlig betydelse är emellertid 
att lyssningsutrustningen gav en enastå
ende möjlighet till ekotolkning. Operatö
rer begåvade med speciella hörselegen
skaper torde ha varit till god hjälp. 

Radarteknisk utveckling var i början 
av 1940-talet en mycket prioriterad hög
teknologi. De största arbetsinsatserna sy
nes ha gjorts i USA. Efter krigsslutet 
hävdes sekretessen så att större delen av 
de framkomna resultaten kunde doku
menteras och delges omvärlden. Ett ex
empel härpå är elen så kallade MIT-se
rien (MIT=Massachusetts Institute of 
Technology) som omfattar en serie bok
band utgörande en sammanställning av 
det radartekniska kunnandet inom USA 
vid krigsslutet. 

Nedanstående citat gällande militär-
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teknisk forskning och som daterar sig till 
slutet av 1945 är belysande: 

"I den mån den militära sekretessens 
slöjor lyftas, börja konturerna klarna på 
den ena stora gruppen efter den andra av 
väldiga tekniska framsteg, som gjorts un
der kriget. Det säges i officiella medde
landen, att framställningen av atombom
ben kostat Förenta Staterna omkring 2 
miljarder dollar. Från lika pålitlig källa 
erfara vi , att utvecklingsarbetet på ekora
dio kostat ej mindre än 3 miljarder dollar 
och att denna sannolikt mer än någon 
annan detalj inom de allierades rustning
ar bidragit till den slutliga segern" . 

Bilagor 
l. Pansarskepp och jagare försedda med 

Bilaga l 
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ekoradio. CAntennarrangemang väl 
synliga). 

2. Indikator- och manöverutrustning. 
3. Blockschema. 
4. Principschema för sändare och mot-

tagare. 
S. Lobväxlingsfunktion. 
6. Antennstrukturer. 
7. Fri rymdräckvidd. 
8. Frekvenssamband. 

Källförteckning 
Marinens TeleverksamheL Gösta Brigge 

och Göran Engström. 
Beskrivning av Marinens Ekoradioan

läggning typ la. Krigsarkivet. 
Svensk ekoradioutveckling under krigs

åren 1939- 1945. Sven Hasselrot. 

lndil.afor- och n,.,anöverufruslning~ 

20 , .. ~,a s s fil- .>o Pejl /tZ 

1 
ler, l l 
l h ~o o l 2 l B6 R l 

PeJl korr; 

p 

Bilaga 2 

\ 

361 



Bilaga 3 

5åndare 

Frd<vmj 
L /varv• :?os~k. 

L------t_:(_;_~-\-~-?'4D,-~~---~,c --7 \ ~ ~ . 
Radio· 1c"- b \ 1 \\ l i !l-~b~ns-
frrkrrn5 1- 'skillnad 

l a;/ \ j 7.5<lOOOO 

~ 
l 

l 

l \ ' 1''~•1< l \ l 
·+------ · ----~_t._ 
l 

!We--i-k=de cl;reklo 
l'l:ldiovå9en 

~00· i r-':-'---, v 'v lid h·di~ns 0J .. / 3/ ___ ...'V'>L-___ )L_ ___ ~~ 
• /. y 

362 

500V 

~----------- -----·---! 

. l 
l a. 

l 

~Hofor 
/:50 p/3 Glöds p. 

!3 v 

l 
l 
l 

------ -~ 

h ".!r .5åm:laren. Principsc tuna tv 

1' 
l 

------

L5/A (LGI) 

Anfttnn
kopplin'.l _ 

- ·-. ro~sleg. ~;! 

Princip:sche~na 

l 
l 
l 
i 

Bilaga 4 

- Anlttnn• 

-Anfem? 

363 



Bilaga 5 

6. 
~------+-----~------~------T-

E l"l~r 4;fri/rl
n/n9~n • .slrJm 
l j'~io'~j>9/l'n. 

c. 

364 

Sk&n/ 
c;;L------"1;.-------:;;t- n109n"l

l!ndnin9m. 

o 6 15 
l l+ t::J 

20 

.Nörhilc."r 

=;io hm l'j'Örrh/l('r 

Ekorad/o fy~ l A n fenns lr uk furer; Bilaga 6 

ER 7a.. Earlygslwceh 
e f o ra d/o. 

:::l T 
l: : l l Z . .l.""' 

l 
l 
l 
l 

l l 
l l 
l l l 

E R l 6. Lan d b a sera. d 
eforad,·o 

l l Il l l l l 
1

1 
l 1

11 
1

1 
1 1

1 
Il l l l l l l l l l l l 

l l l l l 
l 

l l l l l l l l III Il l l l l Il 1 l l Il l l l l l l l Il 

l 
2m 

/lofl<>-9"''· l l l l l l l l l 
selef/cm l l l l l l l l _t_ 

l l l l l II I l l l l l Ii l l l l l l l l l 
l l l l l l j_ 

Q 

~2.vm __J 

J-G._CjfJJY.t: r:_sj_o_h:. 
No'/{4fc'IV"- St5-J?da.r
se(t;.hon ~Se.il/or, 

,.---<-----.. 

7.~-m ~ 

ffy~~~L~~a.~&~n~~m~~~~~A 
!fela!/ fr J. d.sna'l baJ< om ccrrfeon elemeJ? le h 
Sotn r-e.f'lelclor. ,fv:dl!.nd ~/Jt. 

u._u__u 1 1 1 1 1 1 or..,. .. 
i l l l n ITTTTl ·;m 
f-- 'f.J.rn ---.j 

Yt?rst'on. 
Pan.sQr-
sk. e p p. 
}G.<Jare 

J. and 

J 

kYl~ 
Sä..ttdara.h te h h !1offa arahlf!nr, Afproxlrna..lva vd.rden 

p a.. horisanie/l /o/J bre dd(e") 
verl-/ka! lobbredd(ev) 

oc.h anl"/lent~fllf':f/c'irl:.ninj(G-). 

e H 
;s• 
~o· 
;;..• 

ev G e H ev G-
30° So9?r IS' 60' lt-o,,r. 
60' :10 .. .200 6o' JO '' 
.2!2' !fO" 1'2' .2-:t' /5"0 ,, 

R ä ck v/dd.s d/a.:;~ 

Re{/eld;of7 tnof va/fehyfa., 
Vå._g!ät7qd ;\.,. O,b5'm. 
R~clc vidds kurva., /JJ!agd,,f_dfr R"' = 4 k. tn. 
Dta'JrQmtne'? fa.cker ho;cr'områ.d« f 
frå.h noll r/Il nedersia Jo/J YY1a.x. 

/ 10 

/ 
~/ 6Q 

H&. l höjd 
,a m<Z.fer 

6 7 a o 

365 



Bilaga 7 

366 

Enercj"'fo'rhå_!!cu-,de/ me/lan eAost'gna! och !>rus 
hcfv-;ro'rf h'!! rnofla-9arufgån:Je17 lr·an .J/CI-t'<Ja5 

J= ft·Cr•Gr·l-rr.z·'L vara.v R= 1-f'A--·Gr·Gr·>-.~-rr. z-.,Z j 
(411]3 k lo· F· R"- cif 11).1 ·A Tc 'F • J 

/1of fn·a rytndra'c.kv/dden RF /::orrresp<:mder_,a_r 
el! v-ä..rdC? på. t.>hlf''''l/l"drhål/ancle-1 J. Norrna.lf galler
J"'J,~-g·r: 'Slam typ e::xernpe/ va'~e" alf hf.'rdi lena R,.. ro'r
den ek.ora.dio Jo;n t.'nsfal/era. de s pd: f'a.nsar-skeppen. 

Arbefs~n o d' e, anfc~<yes va.ra. harr' n q s hes lä. n> n/Vl:J 
rn e el lo b v c1. k. 1/n g. 

Sd.n da.r-<;>f'/'f?k f Pr 10 W 
A-nlenn fCPr.Jidr/.;rr/-nJ scU..dara.n lenn G-r 80 <J'3r 

'' tn"'ffa.rar o.rdenn G-r /tO 'J 'i r 
Vcl.g!Cin<jd .A 0,6s-rn 
Ekvt'vcz.lenf rcz.c/a.r-rnc!ll'jla. v Jni'(re{er-ensvÖ.rd~ 
Akf,'orJslr'd /resp- lo6/d ?~ 'L O,o1 .$ek. 
S/<jnc~Jvev-i.nr'ngsr;r-a. d ,, i O. o~ (se ne..da.n) 
Tertrnsi< h,.-usenerqiJ boif'envardfi' k.To '1•/0-:J.i Ws 
8rus tCI..k f~ r F ~o 99r 
C~-'Jt:r9/,r/j'r-hå /land~ ..r'g"'ay-hrt/J 3 ll.-S' 99r 

fl_e_r.P-J..!:!LI?_!J_()}!'_!]._ I~r.sla
1

lln/11g a:v här;- oc/, f}cln-f}!l"'r-
Onfa.!Jes så alt 1?7a/la.~JC".rba.nd6recl<len d.r /O k/{l, Fo'r l:= O.o, 
S'l?>k 6//r B·( -=/oo v//Ae/ gl?r S"'dB ff'/ferf'örlus/. S/dsld:.!id"f. 
mafla.ga.rl()afi'r yer 2- dB och f'o~rc/elnlh:J på fvt:[ rnof
lctgare 'jer ~dB fO'rlus/; J..edn/H:fsl"'o"r-lusler och oper<Lf<frs
fo"rlv.s/er uppsk-affas f/Il Sctmma.nla'Jf Jd8. lC:>!a/f 1.3 dB 
f'o"'rlusfer 'JE' l- 'l"" O, os-. 

InsCLifn,'nJ av ang/vna.. t/årdeh / rcick. v/dds f'orrnel~? 
ger- f'o"'r bar/t7j'SI'VIå'fru'n q Rp-::. 6 'IOo rnelt>r. 

Er-f'arebnhelf!r rtd:n o;oera.ft,'y- anVQt~dnt''?;J a.v e/r.ora~/an 
/.'/e/er p a. a./ f .slorn/nga.r; Fr-ams! fr~,_, n a..re ti:.~1 <jonvnera.f 
over i>ruse/ med ,...,,·n .s f en f'CL,I:.-/or f, o. Om f'&rhallande t 
Sla"rn/v0:/6rusJ7/V d'.= /O erhålles !(~'q' J:> i:'r.in9S':':'ci.ofl:!. t',LI.f!_ 
_RF_ "':.. ::}_ 6_o E _!!'l_ e{_ e _t-:... 

o If '' f ~ V/d a.vs!ånd.srndfn,'17 g_ och kro..v pa.. a. av;as Vctrde 
ej a.vvt'l<. e r me r ä-11 5" /o Från ve r~ l/9/ v d:trde /nVf!t-1< a. r 
flvkfua.l/ol?seqensl:.a..jJer hos de blanda.dli! mä.Je/.;c- och 
slo"'rsr'9nal~rno. siar-Id tfed ankn<Jiru'ng f/Il tS'werlr'ng f sy
hes erl'ordras .f:;/0() cl,v.s, "'r9r me,.. dn va q' ovan anj,'v/f.J' 
fÖr hä.rt'ngnn d. fn/n 9· 

ro'r- p__vyf_~n_d~.I?J..Ö_f!:J;p_g_ er h c'i //e .s då _8F "": _,_}',PP.__I?!!.ft:E 

!1åla.v.sfåndef ind;J,er-a.des pC:.. vr-/d.sl'oleinsfrun_?enf. 
DessQ reagera. de fd'r- medels fra' ~men ho.s e !f puls faJ .:'!t:>tn 

.sf!/rc:i<>s av nollgenom g,; nga.r ho-5 den avsfånds heroende 
la.grrekvef?.; ot .,t'gna.!en, Fre/;vensen he>s denna. ~At= :Z R H'i! 
c:;la'r R==PnålcA.vsf"elndef / rnefer, 

!1å.la.vsfå.nd och mÖ.If'arf. Fr-e/,vensana !'is. Bilaga 8 
(11!1/farfeh '].'iller re!e<.ft'v {cu·f / ra.dt'cdf~d.) 
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dt-0'/H;hJ" ';[Oin l:>i!!r;,<Dr av 1r1J/avs~dndef ~tlngh'd<:~t6//r diR/c 
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Uf'pl,.c~c:lcrhde avslå n d s 6ero~n./e /'r.,k.v.,,s,Y.tt'/1--,a<;i ~neilt;;., p'%td..,""'<: 
sd:.nds,'.f-'1a-/oc4 fr>70f.~O..j'E'h ekes>';!h<t.l /:.(/r <;(~ 4/'~ ;z,..., fr'[! el~~- ~ ::(,.. 
h?å.!a.vsl-å.~?clel t'rnel"'r; 

Re/ah'...- m J:. fra.,_/ 9er V;>;>Aov l,.i/4e/u,.,.u.s f'r!fr-.>./..;'u/,,'"j (.do,w:JAzrj 
av e.\os,jnale">. Ft>q>k.vt9ns-l-'o",..s;f;'oln;hfetr 6/t'r .J;:: .:Z.Ifi~l /Y~ dd',.. 
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f

-Slir-,d- /' Ho- ~~J. l 
0
/a"a.( ',f"Jnq/ , ~'d ', ' 
_;f; / ' fe / ' , / ' / ' 

s / " / ' l / ' / ' 
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.. [nV'erlca~ a.v doppler bl/v- n'7c.<. r ft-o.. t7f To""rsl v/d S/nci.. 
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Er/ 1"/f:'!J,P/O...h j1c{ O.vs...::,{nc/ell.kh? Och I-'YJ€d rar/e.ry 
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Ro~rl/ga.. f'e>"'r-emct.; ,· omedel6a,,... rr/:lr-helav ra.do.r
anf-enne.rno. -forQ"~ ~vonha.. ha. i€/-f U/'phov //11 ,sfo'r
S!fna./er; Om av:;lå.n<:lef J',_ l~l'nel-er 61/r 4f'~itOH1 · 

rouremcZ; sa, !a.'9e.san <>' rc...s V'J?Il.hhct "t\: ä,., 6.s 1>'1/s<t>~ r~~
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yer Vp,oh<>v f,// qo/-';0/er 9fll70h-t rcu•/yfe/_, ,.rar/ P-elc...r/_ 
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lerna. s C<!??p/.'lvd CLr '?:'-'teLe l s for- /.;,,.,.,Fe',_ f. ""'e c/ s .f o s/9-
ha. ler t"r/111 P>? å. l p Q. .Jtö'rr<e a.vsld:h d 
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FRÄMMANDE UBÅT 
SÄNKS P Å SVENSKT 
VATTEN 
Det är 1945, de första dagarna i maj. Det 
står klart att kriget i Europa och på Atlan
ten snart kommer att upphöra. Den 6 maj 
på morgonen går en tysk ubåt in vid Vinga 
och upp mot Göteborgs norra skärgård. 
Ubåten- U3503 - upptäcks av kustbevak
ning, prejas och stoppas och begä r då att få 
ligga viss tid på svenskt vatten, förebärande 
behov att reparera efter att ha varit utsatt 
för flyganfall i Kattegatt. Ubåten sänks ef
ter en tid av sin egen besättning. Denna 
händelse och vad som följde därpå har givit 
underlag för boken , som bl a behandlar 
- det dramatiska och spännande händel

seförloppet från upptäckten fram till 
den tidpunkt då besättningen sänkte 
och övergav ubåten 

- bärgningen och omständigheterna 
kring denna 

- besättningens vidare öde 
- ubåtens konstruktion och hur man vid 

svenskt ubåtsbyggande utnyttjade 
kunskaper från U3503. 
l Göteborgseskadern ingick vid denna 

tid ett jagarförband, som snabbt var på 
plats. Fänriken Hans Westermark tjänst
gjorde på jagaren Stockholm och blev or
donnansofficer och skötte kommunikatio
nen med den tyske ubåtschefen. Han be
skriver på ett personligt och medryckande 
sätt de svårigheter och det motstånd han 
mötte under det inledande dramatiska och 
oförutsägbara skedet. Man har också tagit 
fram utdrag ur krigsdagböcker, loggböcker 
och signaljonrna ler, vilket ger en livfull bild 
av skeendet fram till sänkningen . 

Också bärgningen blev dramatisk. Det 
gällde ju att bärga en för svenska ubåts
tekniker obekant ubåt. Men svårigheter
na övervanns och till slut fick man U3503 
att flyta och inbogserad till flytdocka vid 
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Bokrecension 
Götaverken. Det var många som bidrog 
till detta, i boken framhålls med all rätt 
sä rskilt två personer: framlidne marinin
genjören Olle Sjöholm, som var en fram
stående ubåtstckniker, samt nu pensione
rade kaptenen Folke Holm, som då tjänst
gjorde som tungdykare på Göteborgs
eskadern. Hans ski ldring av hur det kän
des att ta sig fram i en mörk, okänd och 
trång miljö i den otympliga dykardräkten 
ger spännande läsning. 

Ubåtsbesättn ingens vidare öde be
skrivs bl a med hj älp av en dagbok som en 
av de unga ubåtsmännen skrivit. Förfat
tarna har även sökt upp den tyske ubåts
chefen och skildringen av samtalen med 
denne ger en intressant inblick i den tyska 
" u båtsvärlden " . 

Jarl Ellsen- pensionerad kommendör
kapten - som tjänstgjort både på ubåt och 
inom ubåtsjakten , har genom sin översikt
liga redovisning av ubåtskrigets förutsätt
ningar, strategi och taktik givit en ökad 
bredel och bakgrund åt dessa intresse
väckande innovat ioner man fann på 
U3503 och som kom att utnyttjas vid byg
gandet av vår första svenska efterkrigs- -
ubåt - Hajen (1954). Främst tänker man 
då på införandet av snorkeln, torpedhan
teringen ombord - i ett "revolvermaga
sin" samt en del vapentekniska nyheter. 

Genom sitt gemensamma och väl under
byggda arbete med denna bok har författar
na spridit kännedom om en för många hit
tills okänd men i sitt sammanhang betydel
sefull händelse i krigets allra sista dagar. 

Bengt Rasin 

FRÄMMANDE UBÅTSÄNKSPÅ 
SVENSKT VATTEN 
Jarl Elisen och Hans Westermark 
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Högteknologisk samverkan 
Vi u tvecklar f·orsvarsclekcronik fö r mål

uppräckE och samband och system för 

telekommunikation baserade på 

mikrovågsteknik. Pro(luktom

rådena t11r tekniskt mer och mer 

gemensame och vi u tnyt t jar 

aktivt en teknisk växelverkan i 

utvecklingen av de civiht od1 

m iii rära produkterna. 

Mikrovågsteknik, höghastighetselek

tronik och signalbehand.li.ng är huvud

tekn iker i våra raJarsysr.em for fl ygvapnet, 

ar:men och marinen. Vi ~ir världsledande 

Ericsson J'vficrowave Sysrems AB, 4:-3 l SIJ Mölndal 

leverantör av d igitala rad iohin kar:. Vi gör 

också radiobassrationer och antennsystem. 

I err modernt kunskapsföre

mg som vårr är våra :) 500 med

arbetart naturligtvis elen störs m 

resursen. Nästan t vå tredjedelar 

av dem är ingenjörer och tek

niker, v;Jr<tv ett femtiotal på dok

rorsnivå. 

Nu är vi i full gång med utveckling av 

nästa gener<Jtion radarsystem för luftför

svar och elektronik for 2000-ralets telc

kommunikation . 
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