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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 3/2004. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm ons
dagen 24 mars 2004 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler, Långa Raden 8 på Skepps
holmen i Stockholm i närvaro av 39 ledamöter. 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

Valdes ordinarie ledamoten Jan Berglöw till föredragande i vetenskapsgrenen 
I. 

Höll ordinarie ledamoten Kent Zetterberg inträdesanförande under rubriken 
"Svensk sjömakt under två tusenår-ett nationellt strategiskt perspektiv". 

Föredrog ordinarie ledamoten Johan Leander utdrag ur årsberättelse i veten
skapsgrenen III under rubriken "Integrated Security Systems for Extreme Lit
torals". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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Nr 4/2004. Kungl. Örlogsmauuasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm ons
dagen 28 april 2004 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler, Långa Raden 8 på Skepps

holmen i Stockholm den 28 apr il 2004 i närvaro av 31 ledamöter. 

§ 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Åke Lin
demalm avlidit. 

s s 4 Föredrogs förvaltningsberättelser för 2003. 

§ 5 Föredrogs revisionsberättelser för förvaltningen 2003. 

Beslöts att disponera resultatet för 2003 i ny räkning. 

Beslöts att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

Beviljades styrelsen ansvarfrihet för 2003 

s s 
§ 

§ 

s s 

6 

7 

8 
9 Höll korresponderande ledamoten Inge Tj0stheim inträdesanförande under 

rubriken "Fremtidens maritime operasjonskonsepter - internasjonale tren
der" . 

§ 10 Föredrog ordinarie ledamoten Mikael Wendel utdrag ur årsberätte lse inom 

vetenskapsgrenen IV under rubriken "Utveckling av tekniskt systemarbete 
och tillämpning på sjöstridssystem". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Meddelande tillläsekretsen 
Redaktionen gör fortlöpande uppföljning av tidskriftens adress
register, varför ledamöter och prenumeranter ombeds kontrol
lera att tidskriften skickas till önskad postadress. Ev. önskemål 
om adressändring skickas på enklaste sätt till Redaktionen för 
TiS, c/o Wigert, Pilgatan 5 A, 352 36 VÄXJÖ eller med e-post till 
editor@koms.se 
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Korresponderande ledamoten 
MIKAEL KRAFFT 

Direktör Mikael Kratfl är gmndare och ägare av 
kryssningsrederiet Star Clippers med huvudkontor i 
Monaco. Mikael Krafji är dessutom reservofficer i 
Flygvapnet 

Råtacklade passagerarfartyg - från guldrush till en 
nisch i den moderna kryssningsindustrin 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Karlskrona 25 februari 2004 

Arthur Clarke börjar sin kända bok: "The Clipper Ship Era began in 1843 as a re
sult of the growing demandfor a more rapid delivery of tenfrom China; continued 
under the stimulating influence of the discovery of go/d in California and Australia 
in 1848 and 1851." Inte minst det sistnämnda medförde en utveckling av passagerar
sjöfart huvudsakligen under segel som världen dittills aldrig hade skådat. Redden 
utanför den slumrande gamla spanska missionsstationen San Francisco hade under 
tolv månader från oktober 1847 till oktober 1848 besökts av fyrafartyg och några 
kringirrande va/are. Under sista kvartalet tiodubblades denna siffra. Under 1849 
utklarerades enbart från den amerikanska Atlantkusten 763 segelfartyg samt ett dus
sin ångbåtar. Vid sidan av detta avseglade också många segelfartyg från Europa. 
1849 landsteg ca l 00 000 guldsökare i San Francisco. 

Det var inte bara en drastisk utveckling 
under en kort period av passagerarantal, 
utan modern shipping såsom vi känner 
den idag, som föddes under denna period 
på den nordamerikanska Ostkusten. Till 
skillnad från tidigare århundraden var 
konkurrensen nu fri; "speed meant mo
ney" , ett antal olika mäklarfunktioner 
växte fram , " trave! agents", incitament 
för officerare, marknadsföring med fan
tastiska posters och mycket annat skapa
des. 1849 upphävdes även engelska "Na
vigation Law" och frihandelsprinciper 

segrade även på många andra områden. 
Detta ledde till att Donald McKay och 
andra inte bara utvecklade unika skarpa 
och snabba klipperfartyg utan dessutom 
revolutionerande effektiva och snabba 
sätt att bygga dem på. McKay på sitt East 
Boston Shipyard reste O-spantet först 
och sträckte därefter kölen åt båda håll 
med två arbetslag. Han kunde bygga en 
klipper på tre månader. 

Det här var fantastiska tider. Min per
sonliga uppfattning är att skall man vara 
skeppsredare borde man ha levt under 
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denna tid. Kalifornientraden blev lönan
de för alla seglande fartyg, även små och 
långsamma som kunde ta passagerare. 
Men för de snabba klipperfartygen blev 
det en verklig guldvaskning. En annan 
viktig faktor för efterfrågan på seglande 
passagerarfartyg är att vid denna tid bör
jade utvandringen till Amerika ta enor
ma proportioner. Irland upplevde vid 
mitten av seklet tilltagande hungersnöd 
och medföljande sociala missförhållan
den och under tre decennier fraktades 
minst tre miljoner irländska emigranter i 
segelfartyg över Atlanten. Vid samma tid 
började även utvandringen från Tyskland 
och Skandinavien och flera andra euro
peiska länder att också växa i betydande 
omfattning. Jag har redan tidigare nämnt 
att 1851 hittades guld i Victoria, vilket 
även medförde att många seglande pas
sagerarfartyg drogs till Austral ien traden. 
Slutligen band Krimkriget vid denna tid 
(1854-1856) en betydande mängd även 
seglande tonnage för transport av trup
per. 

Det kan sägas att under mitten av 
1800-talet fram till år 1861 , då det nord
amerikanska inbördeskriget bröt ut, var 
Nordamerika bland annat på grund av 
ovanstående faktorer inklusive intensiv 
passagerarsjöfart under segel, mycket 
nära att vinna kommersiellt världsherra
välde på haven med en segelfartygsflotta 
om 4 600 000 ton. År 1830 motsvarade 
det amerikanska tonnaget ca 46% av det 
brittiska, 1840 ca 65% och 1855 ca 98%. 
Emellertid var de amerikanska , såväl far
tyg som rederier vid denna tid mycket ef
fektivare än de brittiska. Mitten av 1870-
talet betecknar höjdpunkten för världens 
segelfartygsflotta. Efter denna tidpunkt 
noterades inga ökningar utan en ständig 
minskning. Ångare som länge varit på 
kraftig frammarsch tog över. Klipperfar-
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tygens glansperiod för både frakt och 
passagerare blev kort. I och med Suezka
nalens öppnande 1869 blev de snabbt o
ekonomiska. Visserligen , genom att man 
vid denna tid börjat bygga allt större se
gelfartyg i järn och sedermera stål, för
blev dessa fortfarande ekonomiska un
der ytterligare ett antal decennier fram
för allt på olika långtrader. Emellertid 
hade segelfartygen alltmer redan vid 
denna tid spelat ut sin roll som passage
rarfartyg. 

Som vi alla vet, inträffade Titanie
katastrofen 1912. Detta utlöste början till 
en lång och intensiv utveckling av stän
digt nya säkerhetsbestämmelser för pas
sagerarfartyg. Eftersom segelfartyg re
dan långt före 1912 spelat ut sin roll som 
passagerarfartyg kom av naturliga skäl 
många av dessa regler ej alls att ta hän
syn till vad som krävs av ett sjövärdigt 
och välseglande segelfartyg. Det är väl 
också allmänt bekant att vi sjömän nog i 
alla tider ofta varit lite konservativa av 
oss, när det gäller förändringar av etable
rade vanor och regler beträffande våra 
fartyg. 

Då jag på 1980-talet bestämde mig för 
att jag i stället för att frakta spannmål , 
järnmalm, papper och bilar skulle uppfyl
la en gammal pojkdröm och återigen sät
ta in nybyggda men klassiska riktiga rå
tacklade segelfartyg på haven uppstod 
många allvarliga problem att lösa. 

Två av de mest oövervinnliga var 
- att övertyga den närmaste vänkret

sen, som betraktade mig medlidsamt, 
att jag ännu inte helt drabbats av Alz
heimer samt 

- att tillsammans med Lloyds Register 
of Shipping och mitt eget "inhouse 
team of naval architects" skapa en ny 
klass av passagerarfartyg S.P.V. (sai
ling passenger vessel) . 

Redan tidigare hade några fartyg 
byggts med vanliga motorfartygsskrov 
och hjälpsegel för kryssningsindustrin 
klassade som "sail assisted cruise ships". 
Detta var emellertid något som inte alls 
intresserade mig. Jag ville ha lättdrivna 
sjövärdiga skrov influerade av paramet-

rar från Donald McKay's klipprar med 
en blockkoefficient under 0,40 som verk
ligen kunde segla. På en S.P.Y. är "wind 
the prime mover" och varje manöver 
måste kunna utföras enbart under segel. 

Det tog några år och ungefär lika 
många miljoner dollar fattigare uppnåd-
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de jag vad jag ville. Därefter kunde jag 
1989 i Belgien beställa mitt första fartyg 
av den här typen, fyrmastade barkenti
rren (eller skonertskeppet som man skul
le säga på svenska) Star Fly er som levere
rades 1991. Som kuriosa kan jag nämna 
att hon egentligen skulle ha hetat Flying 
Clipper men innan vi ens kommit igång 
med operationen blev jag i bästa ameri
kanska stil stämd utav ett bolag "in Dee
pest Midwest", som ansåg att de genom 
en amerikansk varumärkesregistrering 
hade exklusiv äganderätt till ordet Clip
per för marint utnyttjande. Oväntat vann 
de också i första instans. Sådant kan bara 
hända i Amerika och fartyget riskerade 
att arresteras om vi kallade en Clipper 
för ett Clipperfartyg. Efter en kostsam 
och mödosam batalj räddade vi emeller
tid detta ord i en högre instans. 

Detta fartyg är på 2 300 bruttoregis
terton , har en längd överallt inklusive 
rigg på 115 meter, en bredd på 15 meter, 
et t djupgående 6 meter och för 3 300 
kvadratmeter segel. För framdrivning 
har hon endast en liten Caterpillar på 
1050 kw. Hon har 74 mans besättning 
och kan ta 170 passagerare i dubbelhyt
ter. 

För att beskriva bakgrunden till detta 
fartyg och dess fleet sisters måste jag 
kortfattat nämna några ord om den mo
derna kryssningsindustrin, som egentli
gen bara funnits i några få decennier. 
Under 1970-talet konkurrerade jetpla
nen definitivt ut den kvarvarande passa
gerartrafiken på främst Nordatlanten. 
Några redare försökte sig då på att ut
nyttja överblivet tonnage främst i Västin
dien. Efter en ganska knackig start vann 
det här konceptet alltmer terräng till att 
börja med nästan uteslutande på den 
amerikanska marknaden. Mycket viktig 
för utvecklingen blev den amerikanska 
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TV-såpan Love Boat inspelad på ett av 
Princess Cruises fartyg. 

1980 hade utvecklingen gått så långt 
att 1,5 miljoner människor årligen valde 
en kryssning som semester. Tio år senare 
1990 hade denna siffra tredubblats till 4,5 
miljoner, men fortfarande nästan bara 
nordamerikaner. Denna utveckling har 
fortsatt och idag har man väl passerat tio
miljonersstrecket År 2010 kommer ca 16 
miljoner människor per år att resa på en 
kryssning. Den moderna kryssningsindu
strin har på kort tid genomgått en otrolig 
tillgångsefterfrågad tillväxt. 

1989 bestod världens kryssningsflotta 
av ca 80 000 (lower beds) . Tio år senare 
1999 hade den mer än fördubblats till ca 
200 000 lower beds. De sista fem åren till 
2004 har den ökat med ytterligare 100 
000 bäddar med investeringar i nybyggen 
bara under dessa fem år på i storleksord
ningen 200 miljarder kronor och indu
strin består idag av ca 300 000 lower beds. 

De senaste tio åren har kryssningsin
dustrin genomgått en otrolig konsolide
ring och idag domineras den helt av tre 
stora aktörer- Carnival, Royal Caribbe
an och Star/NCL - som tillsammans re
presenterar ca 75% av marknaden. Ä ven 
om flera av dessa stora från början star
tades och ägdes av skandinaviska redare 
har management (för det mesta i Miami) 
alltid varit mycket amerikaniserad efter
som den ursprungliga marknaden fram
för allt var USA. 

För bara 15 år sedan ansågs ett kryss
ningsfartyg om l 000 passagerare gigan
tiskt. Idag räknas ett sådant fartyg inte 
ens som medelstort, utan som litet och 
"intimt". Idag byggs fartyg på över 
150 000 bruttoregisterton, som ofta in
klusive besättning seglar runt med långt 
över 5 000 människor ombord. Bakgrun
den till detta är givetvis ekonomiska 

skalfördelar. Enligt min uppfattning och 
erfarenhet utgör denna utveckling och 
dessa megafartyg inte bara för en rimligt 
bildad europe utan även för många an
dra kulturer inte alltid goda nyheter. 
Självfallet är organisationen och pro
grammen ombord på dessa megaskepp 
högst imponerande. Vi talar om mycket 
välskötta och verkligt lönsamma rederier 
med väloljade organisationer som det 
finns all anledning att vara imponerad av. 
Emellertid tror jag att det finns risk för 
en viss "skalekonomisk" fartblindhet. 

Ibland får jag ombord på dessa mega
fartyg känslan av att vara i Las Vegas el
ler på "Frankfurt Flughafen" med tillägg 
av extra aktiviteter och underhållning, 
tillsammans med många tusen andra 
människor som jag inte kommunicerar 
med. Inget ont om flygplatsen i Frankfurt 
som förmodligen är en av de mest väl
skötta i världen, men ärligt talat för 
många människor kanske det trots al lt 
finns mer spännande miljöer för en av
kopplande semester till sjöss. 

Min ide var att skapa ett verkligt al
ternativ till dessa masskryssningar och 
att också erbjuda en upplevelse som kun
de passa olika europeiska kulturer. Euro
pa kommer sannolikt i framtiden att bli 
ännu viktigare ursprunglig marknad än 
USA. Jag vill inte påstå att råtacklade 
passagerarfartyg är den bästa eller enk
laste lösningen, långt därifrån. Det finns 
nog många lättare sätt att tjäna pengar 

på. Emellertid trots betydande operatio
nella svårigheter och risker har bedöm
ningen med facit i hand visat sig vara rik
tig vid sidan av att det naturligtvis alltid 
är mycket tillfredsställande att få för
verkliga sina pojkdrömmar. 

Hur är det då att segla på en klipper? 
Jag skulle bara vilja avsluta med att för 
ett ögonblick åter igen förflytta oss till
baka ti111800-talet. 1857 tog Alfred With
ers sin unga brud ombord på klippern Ja
mes Baines (Black Ball Line) och seglade 
från Liverpool till Australien. Han förde 
en fantastisk dagbok skickligt illustrerad 
med akvareller. Tilläggas bör att James 
Baines byggd av Donald McKay var ett 
av ganska få segelfartyg som från början 
byggts som passagerarfartyg. Han sam
manfattar sina erfarenheter som "a 
MOST PLEASANT VOYAGE". 

Jag försöker naturligtvis inte att här 
sälja en kryssning. Men kom och prova 
med Star Clippers! Jag garanterar att det 
inte har blivit sämre på 150 år. Vi är 
mycket glada över att vi idag årligen har 
ca 30 % av det totala passagerarantal 
som i San Francisco uppnåddes under re
kordåret 1849. Av dessa har ca 60% seg
lat med oss förut. 

l anslutning till inlrädesanforander visades fil
men "Royal Clipper - a dream comes 
lhrough", som finns i Kungl. Örlogsmannasäll
skapets bibliotek i Karlskrona 
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Ledamoten 
KENT ZETTERBERG 

Fil. Dr Kenl Zellerberg är professor i modern polilisk 
hisloria (säkerheispoliiik) vid Försvarshögskolan 

Svensk sjömakt under två tusen år- ett nationellt 
strategiskt perspektiv 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 24mars 2004 

All förbli okunnig om ting som hände innan man var född är attförbli ett barn. 
- Marcus Tullius Cicero' 

I denna uppsats vill jag anlägga ett tvåtusenårigt historiskt och strategiskt perspek
tiv på "svensk sjömakt och dess betydelse för svensk positionering i Nordeuropa". 
Bakgrunden är den att jag i min forskning sedan drygt 30 år och i min verksamhet 
vid Försvarshögskolan sedan 1990 har ägnat mig åt främst svensk säkerhetspolitik, 
strategi och militärhistoria,från främst Napoleontiden till dagens nya värld efter det 
kalla krigets slut. Nu tar jag chansen och behandlar den svenska sjömakten i det 
verkligt långa tidsperspektivet i syfte att få fram en historisk slutsats med bäring på 
framtiden. Min tes är att ~jömakten har varit ett mäktigt skyddför Sverige i vår his
toria men attförsummelser av vårtförsvar gång på gång har försatt Sverige i stora 
svårigheter, även under fredsepoken efter 1814. 

Nation-Building-processen 
och sjömakten 
Så övergår jag till det långa perspektivet 
på svensk sjömakt med inriktning på 
främ st Östersjöområdet. Här kan det gi
vetvis bara bli fråga om några nedslag 
och reflexion er längs den historiska tids
axeln. Min grundtanke är att Clio, histo
riens gudinna, inte är blind utan ofta ger 
oss god vägledning mot framtid en om 
man tolkar hennes tecken holistiskt - dy-
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namiskt och inte slaviskt. I den historiska 
svenska "N a tion-Building-processen", 
d v s skapandet av den svenska nationen 
och kungariket/nationa lstaten Sverige, 
bildar sjömakten e tt stort och delvis av
görande inslag2 Jag vill spetsa till denna 
tolkning till följande militärstrategiska 
provokation: Utan sjömakten hade det 
knappast funnits ett Sverige. Genom ut
nyttjandet av sjömakten i Östersjöområ
det skapades riket Sverige och formades 

sedan i de nationskapande processerna i 
vårt nordeuropeiska område under två 
å rtusenden. Sjömakten har varit så stark 
och effektiv under långa epoker av vårt 
lands historia att Sverige är ett av de få 
länder i E uropa , ja kanske det enda , som 
inte har ockuperats av främmande makt i 
sin historia. (Den nordiska unionsepo
ken 1389- 1521 är ett särfall, som inte ut
vecklas här, Sverige var dock inte heller 
då ockuperat). Den svenska sjömakten 
har skyddat det svenska riket under stör
re delen av vår historia med undantag 
främst för slutskedet av det stora nordis
ka kriget 1714-19, då ryssarna vann sin 
första sjöseger vid Hangö 1714 och sedan 
härjade de svenska kusterna. En huvud
orsak då var att Sverige under Karl XII 
hade försummat sin flotta och inte heller 
hade satsat på den nya sjöinnovationen, 
ga lärflottorna. (All heder dock åt Karl 
XI l, som förde ett gigantiskt försvarskrig 
mot halva Europa för sitt välde - men 
någon sjöstrategisk tänkare och flottans 
man blev han dock aldrig ... ) 

Sverige har naturligtvis även gynnats 
av sitt geostrategiska läge och si n topo
grafi, men ytterst har det varit de egna 
resurserna och viljan, inom eller utom al
lianser med andra makter, som har fällt 
avgörandet. Framgångar och tillkorta
kommanden grundläggs i fråga om natio
nellt försvar- liksom på idrottsarenan
genom talang, klokhet, utbildning, goda 
materiella möjligheter och idogt arbete. 
Det är inte svårt att när det gäller svensk 
säkerhet och försvar genom histori ens 
lopp se hur dessa faktorer samvarierar 
och har gett mycket olika resultat. När 
Sverige har försummat sitt försvar - inte 
minst sitt sjöförsvar- har riket ofta råkat 
i stora svårigheter och bittert fått lära sig 
läxan att det tar lång tid att bygga och 
vidmakthålla ett effektivt försvar, men 

att det tar kort tid att rasera försvarsför
mågan och hamna i ett militärt träsk
landskap som det tar lång tid att ta sig ur. 

Saknar man eget försvar finns det all
tid andra makter som är villiga att ta 
över, ibland i form av krig och ockupa
tion , det är en historisk lärdom, som de 
nordiska folken kände väl i äldre tid , 
men som i dagens välfärdsstater ibland 
skyms på det mest häpnadsväckande sätt. 
Sverige är nog det enda landet i världen 
där i dagsdebatten "dagis", polis, skolor 
och sjukvård kan ställas mot rikets för
svar - freden från 1815 har mentalt 
blockerat tänkandet så att vi inte förstår 
att försvar och säkerhet är det avgörande 
skyddet för hela välfärden. 

Nog av, den svenska sjömakten har 
sedan den moderna nationalstaten Sveri
ges uppkomst och konsolidering under 
Gustav Vasa (1523-1560) varit ett viktigt 
säkerhetspolitiskt, militärstrategiskt och 
ekonomiskt medel för att hävda och säk
ra de svenska intressena i Nordeuropa 
och internationellt. Sveriges långa kust 
och sjögräns har alltid gjort att de mariti
ma intressena har haft en framträdande 
plats i nationens historia. Sjömakten har 
spelat en stor och avgörande roll i ska
pandet av den svenska nationen och för 
Sveriges position i det nordeuropeiska 
rummet. De långa linjerna i historien, 
som den franska historiska Annales-sko
lan särskilt har betonat för Medelhavsci
vilisationen (la long1.1e dun!e), kan även 
överföras till vårt Östersjöområde, även 
om bristen på skriftliga källor i äldre tid 
här gör den långsiktiga historiska analy
sen svårare. Lyfter man blicken mot den 
långa tidshorisonten så kan vi under två 
tusen år tala om förekomsten av en 
svensk sjömakt Först kommer en lång 
period av 1700 års expansionism och 
konsolidering, därefter en successiv till-
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bakagång för det svenska havsimperiet 
1710-1814, samt till sist en europeisk re
trätt och nordisk konsolidering inom 
mindre, men strategiskt gyn nsamma 
grä nser i det alliansfria Sverige, från 1815 
i union med Norge, sedan från 1905 som 
dagens Sverige.3 

Med sjömakt menar jag här främst 
förmågan att med sjömilitära medel vär
na sitt eget territorium och att genom s. k. 
Sea Power Projection kunna hävda sina 
intressen regionalt och internationellt.• 
För stormak ten och från 1721 den me
delstora staten Sverige betydde detta 
länge politisk, ekonomisk och militär 
kamp kring Östersjön och i Nordeuropa. 

Det svenska havsimperiet 
skapas 
Det började med skapandet av ett havs
imperium av svearna som slutar med sto
ra delar av dagens Sverige och Finland 
som kärna i riket. Denna process är fär
dig på 1200-talet varefter en kraftig ex
pansion sker främst 1561-1660 då det 
svenska imperiet når sin största utbred 
ning kring Östersjön och även tangerar 
Atlanten genom ett kort innehav av 
Trondheims län 1658-1660. Detta svens
ka stormaktsrike var i hög grad ett havs
imperium kring Östersjön och försvara
des sedan i väldiga nordeuropeiska krig 
under Karl XI och Karl XII (1675-1718), 
till sist i form av den tidens världskrig i 
form av det stora nordiska kriget/span
ska tronföljdskriget 1700- 1721. 

Ti ll sist var Sverige under Karl XII i 
krig med halva Europa med endast 
Frankrike som trogen bundsförvant. l 
dag kan detta ses som ett milt vansinne, 
den gången var allt annorlunda och Karl 
Xll drevs av viss hybris när han avvisade 
fredsanbud 1706-07 och i stället tågade 

146 

mot Ryssland. Tilläggas bör i detta sam
manhang att Karl XII ärvde en stor ör
logsflotta från sin fader, "rikshushålla
ren " Karl XI, som tillhörde de största i 
Europa. Denna svenska flotta gjorde 
länge god tjänst i Västerhavet och Öster
sjön men nöttes slutligen ned genom det 
långa kriget som förödde Sveriges resur
ser. Flottan "höll sjön" fram till slutske
det 1714- 21 och fortsatte att attackera 
fienden ur underläge även de sista krigs
åren. Hit hörde även kaperierna i rikets 
tjänst där Lasse Gathenhielm m fl. ("Las
se i Gatan") med ekonomisk krigföring 
sökte minska fiendens resurser och logi
stik och fylla rikets knappa förråd. 5 Ge
nom freden i Nystad 1721 tvingades 
Sverige avstå från sina besittningar i Bal
tikum (Estland, Livland, handel, spann
mål mm) till den nya stormakten Ryss
land, som 1809 dessutom e rövrade hela 
Finland och reducerade det svenska riket 
ytterl igare. Mer om detta längre fram. 

Sjömakten användes offensivt av det 
svenska riket ännu under Gustav III:s 
ryska krig 1788-90, men kom sedan att 
bli defensivt präglad kring försvaret av 
de egna kusterna, dock med möjligheter 
till taktisk offensiv i gynnsamma lägen 
mot fiendeflottor eller i strategiska mel
lan lägen (Skandinavismen 1848-64, 
Ålandsexpeditionen 1918). Till sjömak
ten hör även handelssjöfarten med dess 
intressen och alla sätt att använda havet 
och sjöarna i den egna nationens tjänst, 
inklusive utveckling av vetenskap och 
teknologi i olika former. Sjömakten ger 
även politiska, sociala och kulturella för
bindelser, som gagnar de nationella in
tressena. Denna vida definition av sjö
makt kan diskuteras och kan på dessa 
områden ersättas med det mer neutrala 
begreppet maritima intressen. Ett sätt att 
formulera detta är att Sverige har breda 

maritima intressen över världen, medan 
sjömakten är direkt kopplad till våra am
bitioner inom säkerhetspolitiken. 

Begreppet Sjömakt kan således ges 
olika innehåll. Den vidaste definitionen 
är att i sjömakten se alla åtgärder till 
havs som bidrar till att bibehålla eller 
stärka den egna nationens positioner, po
litiskt, diplomatiskt, ekonomiskt, militärt 
osv. Här använder jag begreppet sjömakt 
i en mer begränsad mening med följande 
innehåll: 

J) En sjömilitär förmåga at/ värna det 
egna territoriet, ekonomiska zoner och 
handeln till sjöss längs hela konflikt
skalan från djupaste fred till storkrig. 
Denna m ilitära förmåga är i grunden 
rent nationell men kan få stöd av and
ra makter beroende på läget. 

2) En .1jömilitär förmåga att värna natio
nella intressen i en större säkerhetspo
litisk och strategisk ram, d v s i form av 
regional eller internationell samver
kan. Här kan man tala om en breddad 
sjömilitär samverkan, l ex inom ramen 
för avtal och allianser. (Idag t ex Öster
sjösam verkan, EV och NATO) 
En handelsflotta som på sjöar och hav 

tillvaratar nationella, ekonomiska intres
sen genom sin transportkapacitet utgör i 
detta sammanhang dock självklart en 
strategisk resurs, även internationellt. 
(Jfr t ex uppbyggnaden genom sjötran
sporter före de två Gulfkrigen 1991 och 
2003, där skandinaviska fartyg gjorde en 
stor insats). 

Jag avser göra fem nedslag i svensk 
sjömi litär historia och reflektera över 
sjömakten och vad vi övergripande kan 
kalla politik, strategi och operationer. De 
fem nedslagen kommer jag att göra inom 
följande historiska epoker: 
1) Antiken över vikingatiden till krist

nande! och medeltiden 

2) Den nya tiden och den moderna 
svenska flottan under Vasakungarna 
och stormaktstiden 1523-1721 

3) Den medelstora europeiska makten 
Sverige 1721-1814 

4) Balanspolitiken och sjöstrategin mel
lan Västmakterna, Tyskland och Ryss
land 1815-1945 

5) Epilog: Det kalla kriget och utveck
lingen därefter (1947- nuet). 

Från Antiken över 
vikingatiden till medeltidens 
slut 
Under denna långa 1500-åriga epok ut
vecklas och formas det svenska väldet till 
ett havsimperium vid Östersjön , som 
länge har goda förbindelser österut längs 
de ryska floderna och i västerled. I det 
gamla riket blir Finland den östra riks
halvan och havet binder samman riket. 
Sveriges historiska grund är i hög grad 
vattenvägarna och svearnas/svenskarnas 
effektiva utnyttjande av ett gynnsamt 
geostrategiskt läge vid Östersjön. Land
vägarna och de mörka skogarna binder 
föga samman riket, som präglas av regio
nala maktcentra (landskapen, rika byg
der) som i orostider och krig binds sam
man i en krigsorganisation till sjöss, van
ligen under ledning av sveakungen. Cen
tralmakten är svag och först med natio
nalstaten Sverige under Gustav Vasa 
(1523- 60) skapas en centralmakt som 
kontrollerar hela riket genom politiken 
och riksledningen , främst i form av skat
ter, riksborgar och en permanent krigsor
ganisation . (Stående här och flotta , för
stärkt i krig genom utskrivningar och 
värvningar). 

Redan den romerske historieskriva
ren Tacitus (ca 55-120 c Kr) skrev i sitt 
berömda verk om germanernas historia 
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Germania de välkända orden om att 
"Svearn a är mäktiga till sjöss" och att de 
var berömda för sina krigare, vapen och 
flottor. Med flottor avsåg han uppenbart 
både örlogs- och handelsflottor. Själv var 
han inte så befaren till sjöss (han före
drog Terra firma , Fast mark) men han 
hade vittnesbörd från människor i det ro
merska imperiet som hade mötte de 
märkliga nordborna, främst genom han
del. Han hävdade även att de skandina
viska fo lken i hög grad var öfolk och ~jö
folk som föredrog att färdas över vatten. 
(I forna tider band vattenvägarna sam
man, t ex det svensk-finska imperiet/det 
gamla riket, medan landvägarna var 
långsamma och mer hotfulla). 

Utförligt beskriver Tacitus även 
svearnas skeppsbyggnadskonst. De kun
de bygga snabbgående fartyg med stor 
manöverförmåga, som gav, skulle vi säga 
idag, taktiska och operativa fördelar och 
gav en grund för att militärstrategiskt 
och genom handeln behärska stora om
råden. Dessutom noterade romaren Taci
tus med fasa att detta var den befolkade 
världens yttersta kant där dödens hav 
med isberg mötte de sydlänningar som 
vågade sig upp till Ultima Thule, Den yt
tersta Norden. Det hårda klimatet ansåg 
han gjorde svearna till ett härdat och 
plikttroget folk. Svearna var utpräglat 
kungatrogna och hade för vana att i krig 
följa sina konungar, fattade beslut vid 
tingen, och till skillnad från de bortkle
made Medelhavsfolken, iakttog rena och 
enkla seder. På en rad områden framstod 
svearna som ett ideal för en luttrad ro
mare, fördärvad av partistrider, svek och 
dolska intriger. Det senare var nog 
främst ett polemiskt inlägg i debatten om 
det romerska väldets urartning och in
bördeskrig under ett antal usla kejsare 
med Nero och Caligula i spetsen.6 
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.l Tacitus' beskrivning av de svearna 
och skandinaverna för 2000 år sedan har 
vi redan det stora ~jöstrategiska proble
met i den svenska historien fokuserat 
med stor tydlighet. Det gällde utveck
lingen av sjömakten (Sea Power Projec
tion) , d v s främst sjömi litär förmåga, vil
ken även skyddade handeln och näring
arna , dock givetvis även i samverkan 
med landmakten, vilken vi för fokuse
ringen av sjömakten här väljer att bortse 
ifrån. Denna första historiska epok under 
ett årtusende fram till kristnandet ca 
1000 e Kr utvecklades nordbornas och 
svearnas sjömakt väsentligt. Särskilt un
der folkvandringstiden (Vendeltiden) 
och Vikingatiden , då de skandinaviska 
folken gjorde sin stora entre i världshis
torien , seglade på alla hav och floder och 
satte djupa spår i samhällsutvecklingen i 
hela Europa och även delar av Nordafri
ka och dagens Västasien. 

Sjömakten låg långa tider i nordbor
nas händer genom de snabbseglande 
skeppen och manöverförmågan, d v s en 
innovativ sjöteknologi och förmåga att 
nyttja denna. Metropoler som London 
och Paris i väster, områden på kontinen
ten och i Medelhavsområdet och han
delsplatser och områden i Baltikum och 
längs de ryska floderna intogs av de ex
pansiva vikingatågen. Det skedde ibland 
som rena härjningståg men ofta i kombi
nation med handel och mer fredliga värv, 
inklusive bosättningar. skandinaverna 
satte djupa spår i de brittiska öarnas och 
Västeuropas historia och svearna , vars 
geostrategiska öde var Östersjön, främst 
i dagens Östersjöområde och Ryssland. 
Denna tusenåriga epok i den svenska 
historien saknar skriftliga källor till stor 
del , men våra runstenar minner dock om 
epoken som en nordbornas stora en tre i 
världshistorien.7 

Det är frestande att dröja vid epoken 
med de snabbseglande drakskeppen , det 
berömda lastskeppet knarren, och le
dungsorganisationen under sveakungen, 
men tiden räcker inte. Under folkvand
ringsticlen har de nordiska folken med 
svear, daner och göter i spetsen uppen
bart färdats vida och har spelat en stor 
ro ll i Europas dynamiska omvandlings
process, där riken kom och gick. Båt
gravarna i Vendel (Vendeltid ca 500-800 
e Kr) i Uppland och i Sutton Hoo i Eng
land är lika och talar om täta förbindel
ser och vilken betydelse de snabba vat
tenvägarna hade. Rökstenen i Östergöt
land talar i dunkla ordalag om Teoderik 
den store ( 489- 533 e Kr) , och hans öst
gotiska rike i Italien, som var en efterträ
dare till det romerska riket. ("Tjodrik 
den digre red knarren"). Västgoternas 
rike i Spanien och langobardernas rike i 
Italien kan delvis ha haft skandinaviskt 
ursprung, men är omdiskuterade i forsk
ningen och påverkan på det frankiska ri
ket (från 481 e Kr, enande under Klod
vig) var påfallande över Karl den stores 
rike (krönt till kejsare 800 e Kr) fram till 
vikingatiden, då expansionen blir tydli
gare belagd i skrifterna och nu får ett 
världshistoriskt format. 

Det gällde nu främst Östersjöområ
det och dagens Ryssland . I den riktning
en låg göternas och svearnas naturliga 
expansionsområde. Här grundades ett 
havsimperium som kom att vara i åt
minstone ett och halvt årtusende, dock 
ofta uneler inbördes konkurrens, där den 
dansk-svenska antagonismen växte till 
avslutningsskedet under det stora nordis
ka kriget 1700- 1721. Legenden om Rurik 
från Roslagen och "rusernas" betydelse 
under vikingatiden för Rysslands grun
dande i Nestorskrönikan hör till detta 
område, liksom den gamla isländska be-

teckningen på Sverige, Svitjod - och lan
det där bortom Stora Svitjod, d v s främst 
Ryssland. De väldiga sjöfärderna i öster
led och västerled är nu ett minne blott
odödliggjorda av Frans G Bengtsson i 
hans epos om Röde Orm, skåningen som 
färdas över alla vatten - men nordbornas 
sjöfärder och sjövälden får nu världshis
torisk betydelse. 

Här måste jag memorera en runsten 
från Östergötland, Högbystenen, som 
minner om betydelsen av de svenska sjö
vägarna, de inre och yttre: 

"Gode bonden Gulle fick fem söner. 
Föll på föret djärve kämpen Åsmund, 
(dvs. på Fy risvallarna i Uppsala), ändade 
Assur österut i Grekland, blev på Born
holm Halvdan dräpt, Kåre dog hemma, 
död är ock Boe. Torkel ristade runorna" 

Sverige etablerades som ett kungari
ke genom kristnanclet ca 1000 e Kr och 
svenskarna (svear, göter) deltog i vi
kingatågen och bosättningarna i Västeu
ropa men inriktade främst sin verksam
het på Östersjöområdet och det som är 
dagens Ukraina och Ryssland. Här rörde 
det sig om både erövringståg längs vat
tenlederna, handel och bosättningar. 
Dessa liksom den Rurikska ätten fick 
stor betydelse för Rysslands utveckling 
(se t ex Nestorskrönikan, Symposium 
7998) och det berömda Kievriket, som 
grundades av Viaelimir (Valdemar) den 
store (980-1015), som kristnade Ryss
land. Detta rikes tyngdpunkt försköts 
mot norr, Östersjön och Novgorod, och 
hade goda förbindelser med Sverige, 
men dukade under med mongolstormen 
och Kievs fall 1240. I stället träder Dan
mark uneler Valclemarerna och Polen 
fram som nya stormakter, Sverige splitt
ras av brödrastrider och inbördeskrig 
och storfursten av Moskva utökar sin 
makt västerut och gör uneler Ivan Il , den 
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store (1462- 1505) slut både på handels
republiken Novgorod och mongolväldet 
och enar Ryssland. (Rysslands västan
knytning förloras dock; sedan dess balan
serar Ryssland mellan Europa och Asien 
i sin självbild och sin politik). 

Ett havsimperium grundas 
Svenskarnas utveckling av sjömakten, 
handel och kolonisering med bosättning
ar under epoken ca 1000-1300 var omfat
tande och medförde att Finland kom att 
inlemmas som den östra rikshalvan i 
kungariket Sverige under 1200-talet. 
Konkurrensen med Li.ibeck och handels
förbundet Hansan var nu besvärande för 
de nordiska kungarikena, som tidvis sök
te ena sina krafter mot Hansan för att 
hävda sina välden och öka sina inkom
ster av handeln. (Bonderepubliken Got
land var länge framgångsrik i östersjö
handeln men gick under 1361). Under 
Kalmarunionen , formellt gällande 1397-
1521, d.v.s. i ca 125 år, sökte de nordiska 
folken gemensamt verka politiskt och 
ekonomiskt mot den påträngande Han
san men även gentemot de tyska, polska 
och ryska folken som började bygga im
perier kring Östersjön. (Den polska 
stormakten , tysk-romerska kejsarriket, 
Korsriddarstaten i Baltikum, Novgorod 
och Moskva). 

Den nordiska unionen var en vacker 
storstrategisk tanke, som i sin tid skapade 
det största riket i Europa, som sträckte 
sig från Grönland och Island i väster till 
Nordkap i norr, Finland och Viborg i ös
ter och det dansk-tyska gränsområdet i 
Slesvig-Holsten i söder. Unionen kom att 
domineras av det mer utvecklade Dan
mark och dess unionskungar, men slutre
sultatet blev att unionen sprack och vi 
fick två nya maritima stormakter i Öster
sjöområdet Danmark-Norge, där det 
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gamla kungariket Norge snart blev en 
lydstat under danske kungen och kunga
riket Sverige med Finland som den östra 
rikshalva. Unionen upplöstes genom 
Gustav Vasas befrielsekrig mot Danmark 
1521-22, varefter Danmark och Sverige 
blev antagonister i Norden för århundra
den, vilket omvärlden utnyttjade på olika 
sätt i handeln, allianser och krig. 

Den moderna svenska flottans 
skapande under Vasakungarna, 
Sveriges expansion till stormakt 
1523--1721 
Skaparen av nationalstaten Sverige, riks
enaren Gustav Vasa (kung 1523-60) , in
såg tidigt behovet av att hävda en svensk 
sjömakt Han skapade en flotta i rikets 
tjänst genom att köpa ett tiotal krigs
skepp från Sveriges gamla bundsförvant 
Li.ibeck under befrielsekriget mot Dan
mark 1521-23. Den moderna svenska 
flottans skapande kan dateras till det till
fälle 1522 då dessa krigsskepp ankrar 
upp i Östersjöviken Slätbaken utanför ri
kets tredje stad, Söderköping, och befäls
tecknet går över i svenska händer.8 Gus
tav Vasa ivrade även mycket för att byg
ga ut den svenska handelssjöfarten , och 
lyckades genom en kort allians med 
Danmark genom den s.k. grevefejden 
knäcka Hansans och Li.ibecks starka 
handelsmonopoL 

Den målmedvetne och hänsynslöse 
Gustav Vasa skapade en svensk sjömakt i 
statens hand och hans söner utvidgade 
den. Elddopet kom under det nordiska 
sjuårskriget 1663- 1570 då den svenska 
flottan under Klas Kristersson Horn och 
Jacob Bagge vann stora segrar över Dan
mark och Li.ibeck och behärskade Öster
sjön. Vid denna tid hörde den svenska 
flottan till de största i Europa, ja en kort 

tid kan den faktiskt ha varit störst 9 Med
an det svenska riket hade haft goda för
bindelser med Hansan och Novgorod 
kommer förhållandet till det nya Ryss
land under Moskva att bli sämre och leda 
till serier av krig från 1400-talet till finska 
kriget 1808-09. Danmark, Polen och 
Ryssland utvecklas efterhand under 
1500-talet till Sveriges huvudfiender vid 
Östersjön och stöd söker Sverige främst 
hos tidens västmak ter, Hansan och tyska 
stater av skiftande kulör. Detta ledde till 
300 års antagonism och maritim konkur
rens mellan Sverige och Danmark i Ös
tersjö/Nordsjöområdet och försök av an
dra makter som tyska stater, Polen , Ryss
land, och Nederländerna att ge sig in i 
samma kamp av både politiska och kom
mersiella skäl. 

Sverige och Danmark förblev de do
minerande maritima makterna i området 
under 1500- och 1600-talen och hollän
darna sökte spela ut de två staterna mot 
varandra genom att skiftande stödja än 
den svenska, än den danska sidan i krig 
och handelskonflikter. Öresundstullen 
gav danska riket stora inkomster, men 
man tvingades efter Roskildefreden 1658 
dela dessa med Sverige (tullfrihet) och 
först på 1800-talet upphörde denna gi
vande inkomstkälla. 

Sea Power Projection - en nyckel i 
stormakten Sverige 1621-1718 
Stormakten Sverige byggde denna på 
land- och sjömakt, politiska och ekono
miska allianser och inte minst tullar, kon
tributioner och subsidier från främst Pa
ris och London. Sedan dess är vårt natio
nella öde oupplösligt förenat med väst
makterna , vare sig vi vill eller ej. Landet 
Sverige var i grunden ett fattigt bonde
land i Europas utkanter men genom att 
utnyttja rivaliteten mellan husen Habs-

burg och Bourbon (tyske kejsaren och 
franske kungen) och engagera sig på elen 
protestantiska siclan i Trettioåriga kriget 
(1618-48) kom Sverige att utvecklas till 
en europeisk stormakt 1621-48 med be
sittningar i Baltikum och norra Tyskland 
och erövrandet av de skånska provinser
na , Bohuslän och Jämtland från Dan
mark 1645-58. Detta var en makalös för
vandling av Vasasönernas illa trängda 
svenska kungarike till en europeisk stor
makt som elen franske ledaren, kardinal 
Richelieu , ansåg att Europas leclancle 
makt, Frankrike, verkligen kunde göra 
affärer med. Uneler stormaktsticlen satsa
de Sverige mycket målmedvetet på sin 
sjömakt och lyckades tidvis behärska 
Östersjön och delar av Västerhavet av 
egen kraft. 

Gustav II Adolf utvidgade det svens
ka Östersjöväldet genom att ta Inger
manland och delar av Karelen från Ryss
land (freden i Stolbova J 617) och genom 
att erövra Livland och elen rika handels
staelen Riga 1621. 10 Dessa framstötar 
byggde i hög grad på elen nybyggda, stora 
svenska flottan och den reformerade ar
men med stor rörlighet och eldkraft, ti
dens kanske främsta arme, som vann 
världshistoriska segrar på de tyska slag
fälten (Breitenfelcl 1631, Li.itzen 1632, 
Wittstock 1636 o.s.v.). Sverige var leelan
de i elen "militära revolutionen" (elen 
brittiske historikern Michael Roberis 
tes) 11 och kunde härigenom utvidga sitt 
rike genom att utnyttja allianser och mi
litär slagkraft. 

"Näst Gud hänger rikets välfärd på 
flottan." 
Berömda är elen store militäre organisa
tören och förnyaren , Gustav II Adolfs 
(konung 1611-1632) ord om flottans be
tydelse för det svenska väldet: "Näst Gud 
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hänger rikets välfärd på flottan " . Kungen 
stora intresse för flottan som rikets nav 
och skydd glöms numera ofta bort, men 
är värd en egen studie. Till ski llnad från 
Karl XII visste Gustav II Adolf vad den 
svenska sjömakten betydde. Under över
läggningarna 1630 på Uppsala slott mel
lan kungen och riksrådet (regeringen) 
om Sverige nu skulle gå in i det kontinen
tala kriget, d v s det trettioåriga kriget 
1618-48, bestämde man sig för det djärva 
språnget ut i den europeiska politiken 
och kriget, ett skede som för Sverige tog 
slut först 1815. Sverige sökte nu allianser 
med främst de protestantiska makterna i 
Tyskland, Nederländerna och England. 

Ä ven här under överläggningarna i 
Uppsala 1630 kom sjömakten i fokus, då 
rikets här och flotta nu efter upprust
ningar ansågs vara så stor och mäktig att 
man kunde våga sig på den europeiska 
storpolitiken. En personlig motivering av 
krigarkungen Gustav II Adolf till riksrå
det bör räddas till eftervärlden i fråga om 
sjömakten: "Om så icke ett ben kommer 
åter från Tyskland, (d v s hären kunde 
bokstavligen gå under, KZ) så återstår 
oss dock rikets flotta." Det visar vilken 
stolthet Gustav Adolf kände för den rus
tade svenska krigsflottan och dess stora 
strategiska betyde lse för det svenska ri
ket. 

Det första stora språnget ut i Europa 
var erövringen av Riga 1621 , vilket mäk
ta irriterade Danmark, Polen och Ryss
land . Det var ett strategiskt överfal l i en 
veritabel amfibieoperation där flottan 
röjde vägen för armen. Danska kriget 
1643-45 gjorde Sverige till den nya 
stormakten i Norden, då Danmark be
segrades genom sin tids blixtkrig av den 
mycket kapable fältherren, general Len
nart Torstensson. Denne besatte blixt
snabbt Jylland och huvudfrågan blev se-
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dan sjökriget där Sverige fick stöd av 
Holland. Det började illa med att en hol 
ländsk flotta skingrades av en dansk es
kader i Nordsjön, och i ett sjöslag på Kol
berger Heide slog danskarna den svens
ka huvudflottan. Senare tog sig en ny 
holländsk eskader igenom Öresund och 
anslöt sig till svenskarna. De förenade 

flottorna slog till sist i grunden den dans
ka huvudflottan söder om Lolland, vid 
den berömda sjösegern vid Femern 1644. 
I Tyskland kämpade nu de svenska trup
perna och franska trupperna (under mar
skalk Turenne) med stor framgång mot 
kejsaren. Kriget avslutades med den 
westfaliska freden J 648 och Sverige blev 
länsherre i Tyskland med Svenska Pom
mern som huvudprovins. Sveriges stor
maktsställning erkändes och Frankrike 
blev nu landets trogne allierade i långa 
tider. 

Det protestantiska Sverige och det 
katolska Frankrike, Europas ledande 
makt, fann varandra i en storstrategisk 
allians under det trettioåriga kriget 
J 618-48 i Tyskland mot den tyske kejsa
ren och huset Habsburg. Denna säker
hetspolitiska och storstrategiska allians 
bestod i stort till Napoleonkrigen och 
vänskapen med Frankrike kom att domi
nera svensk politik även under de första 
Bernadottekungarna 1818-1872 (Karl 
XIV Johan, Oscar l, Karl XV). 

Det väldiga sjöslaget i Öresund 1658 

Sjöslaget i Öresund 1658 mellan en hol
ländsk flotta och den svenska flottan un
der Karl-Gustaf Wrangel nådde europe
isk ryktbarhet och representerade sin 
tids ledande sjömilitära förmåga. Det var 
samtidigt en strategisk duell om Sverige 
skulle bli helt dom inerande i Norden och 
få en västeuropeisk anknytning, och 
eventuellt bygga ett Nordsjö-Östersjö-

välde i allians med britterna under 
Cromwell (En svensk-brittisk a lli ans i 
detta skede hade kunnat utvecklas till ett 
maritimt nordiskt-brittiskt imperium av 

världshistorisk betyde lse.) Holländarna , 
danskarna och många tyska furstar ville 
dock nu hindra Sveriges domin ans me
dan Frankrike stödde Sverige, men oroa
des för britternas planer. 

Slaget i Öresund 1658 slutade efter en 
våldsam kanonad oavgjort men hollän
darna kunde till sist nå Köpenhamn och 

undsätta den vacklande staten Danmark 
som "Den oövervinnlige", Karl X Gustav 

(konung 1654-1660) faktiskt , med förlov 
sagt, hade tänkt att slukaY Kungens plan 
var att skapa ett stornordiskt rike till
sammans med Danmark-Norge och kon
trollera Östersjön, vi lket väckte förstäm

ning i Västeuropa och hos den ledande 
sjömakten , Nederländerna, som ville ha 
maktbalans mellan Sverige och Dan
mark och brukade stödja den svagare 
parten i sammanhanget. De svenska 
krigsflottorna och handelsflottan spelade 
en stor roll under stormaktstiden. Nä
ringar och tullar blomstrade tidvis men 
de långa krigen tog en hård tribut. Men
talt är det svårt för dagens svenskar att 
ens föreställa sig denna tid då varje gene
ration svenskar var inblandade i nya krig 
och umbäranden men i luthersk gudstro 
genomled allt. Det svenska riket expan
derade snabbt på grannarnas bekostnad 
(Danmark, Polen, Ryssland m fal) och 
blev en europeisk stormakt som sökte 
göra Östersjön till ett svenskt innanhav. 
Detta lyckades dock varken för Sverige 
eller för någon annan makt i Östersjöns 
långa histori a. 

Under det stora nordiska kriget 1700-
1721 hade Sverige under framgångsåren 
fram till Poltava 1709 sjömakten i Öster
sjön, men förlorade denna efterhand un-

der krigsåren 1710-1721. Karl XII priori
terade armen och det kontinentala kri
get, vilket gjorde att sjömakten gick ned 
sig. Sverige saknade effektiva sjövapen 
mot de ryska härjningarna längs kusten 
1719 då man inte kunde kontra innova
tionen med den ryska galärflottan under 
amira l Apraxin , som brände och härjade 
längs de svenska kusterna. Finland ocku
perades av ryssarna ("stora ofreden") 
och vid Hangö 1714 vann en överlägsen 
rysk flotta en första stor seger mot svens
ka flottan som under Ehrenskölcl kämpa
de tappert men måste ge sig mot över

makten. (Det ryska ordet för Hangö, 
Gangut, har sedan dess blivit ett heders
namn i den ryska flottan, som minne av 

denna första sjöseger). 

Ett sjöstrategiskt misstag 
Karl XJ I höll inte fast vid sin faders stra
tegiska tanke att skydda väldet med sjö
och landfästningar och därför inte gå ut
anför riket med armen. Detta strategiska 
misstag och sjömaktens förfall blev hel a 
rikets fa ll i kombination med en miss
lyckad diplomati där till sist Sverige var i 
krig med halva Europa med Frankrike 
som enda bundsförvant, ett Frankrike 
he lt upptaget i det spanska tronföljdskri
get i väster och utan möjligheter att stöd
ja Sverige i Östersjöområdet Att sedan 
Sverige hade tidens främsta arme under 
Karl X I I (1700-1718) betydde i längden 
endast att rikets res urser långsamt nöttes 
ned i ett gigantiskt försvarskrig mot ri 
kets fiender. 13 

En medelstor europeisk makt 
-Sverige 1721-1814 
Efter stora nordiska krigets slut 1721 var 
det svenska riket reducerat till en mede l
stor europeisk makt med Finland som 
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den östra rikshalvan och ett reducerat 
Svenska Pommern i Nordtyskland. Åter 
blev det sjöstrategiskt viktigt att säkra 
positionerna mot Ryssland, vilket skedde 
genom utbyggnaden av sjöfästningen 
Sveaborg under frihetstiden under led
ning av Augustin Ehrensvärd (1710-72). 
Sveaborg var huvudbas i Finland och 
skulle skydda både den stora örlogsflot
tan och skärgårdsflottan, Armens t1otta. 
Marinbaserna i Karlskrona och Stral
sund kompletterade Sveaborg i en sjö
strategisk triangel, där dock Baltikum 
med dess huvudbas Riga nu hade gått 
förlorad till Ryssland . Under den följan
de epoken 1721-1792 förvandlades 
Sverige till , vad Bo Huldt, träffande har 
kallat "en opportunistisk halvmakt i 
Nordeuropa", som sökte återta delar av 
sitt förlorade Östersjöimperium. l det 
syftet startade Sverige två krig mot Ryss
land, 1741 resp. 1788, vilket gav föga ut
delning. Hattarnas olyckliga ryska krig 
1741-43 byggde på franska subsidier 
men var militärt föga förberett och sluta
de i ett stort fiasko och ytterligare förlo
rade markområden i Finland. Sverige 
kastade sig också in i det Pommerska kri
get 1756-63 mot Fredrik den Stores 
Preussen för att återta tyska provinser, 
men inte heller detta gav någon utdel
ning trots att halva Europa hade sällat sig 
till Preussens fiender. 

Även Gustav lU, som drömde om kri
gisk ära och en ny svensk stormakt, ville 
erövra Norge och besegra Ryssland i ett 
blixtkrig. Hans strategiska plan för ett 
blixtkrig, som förbereddes vid krigskon
seljer på Haga 1788, byggde på att Ryss
land var upptaget av krig med Turkiet. 
Den svenska flottan skulle nu slå vad 
som återstod av den ryska flottan i Öster
sjön och öppna vägen för armen från Fin
land, som skulle inta S:t Petersburg och 
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där, mirabile dictu, mötas av ett svensk
vänligt parti, som skulle ta makten! Pla
nen misslyckades dock kapitalt, bland 
annat genom officersupproret Anjalaför
bundet, och följden blev ett tvåårskrig 
1788-1790. Till sist blev det den svenska 
slagstyrkan till sjöss som räddade riket 
och gav en fred utan landavträdelser. De 
svensk-ryska sjödrabbningarna under 
detta krig är de största som har ägt rum i 
Östersjöns historia och skall här kort re
kapituleras: 

Den 17 juli 1788 stod slaget vid Hog
land i Finska viken med stora materiella 
skador på båda sidor. Slaget slutade oav
gjort sedan båda sidor hade skjutit upp 
sin ammunition. Deltagande brittiska 
sjöofficerare (amiral Greigh m tl.) vittna
de om att de aldrig hade varit med om en 
sådan enorm kanonad och ett sjöslag av 
sådan omfattning. Ryssarna hade fler far
tyg i drabbningen men de svenska skep
pen hade kraftigare artilleri. Den svens
ka flottstyrkan stod under befäl av hertig 
Karl och bestod av 15 linjeskepp och sju 
fregatter. 

l juni 1790 innestängdes den svenska 
örlogsflottan i den Viborgska Viken. Lä
get var prekärt och man beslöt att våga 
en utbrytning. Trots stora förluster lycka
des den svenska flottan ta sig ut genom 
den ryska blockadlinjen. Denna utbryt
ning har kommit att kallas "Det Viborg
ska gatloppet". Sverige förlorade fem lin
jeskepp, tre fregatter, ca: 38 mindre far
tyg och upp till4 000 man, en tredjedel av 
hela styrkan men örlogsflottan var räd
dad. skärgårdsflottan klarade sig bättre, 
samtliga skärgårdsfregatter räddade sig. 
Trots förluster av fartyg och besättningar 
så var utbrytningen en framgång för 
Sverige. Ett misslyckande hade varit en 
katastrof. 

Kungen återsamlade skärgårdsflottan 

Sjöslaget vid Svensksund (målningem von Schoultz) 9 juli 1790 är den största sjösegern 
i Sveriges historia och det största sjöslaget i Östenjöns historia.* 

efter "Det Viborgska gatloppet" i 
Svensksund. Örlogsflottan gick till Svea
borg, där den kom att bevakas av den 
ryska örlogsflottan . Den 5 juli var farty
gen i skärgårdsflottan på plats i Svensk
sund. Den ryska galärflottan följde efter 
svenskarna från Viborg. På morgonen 
den 9 juli var de framme vid Svensksund 
och sjöslaget inleddes direkt. Den svens
ka ±lottan låg i perfekt stridslinje och 
kunde skjuta från två håll. Svenskarna 
vann nu en överlägsen seger. De ryska 
förlusterna var mycket omfattande och 
uppgick till 50-60 fartyg, en tredjedel av 
flottan, och cirka 9 500 man, varav 6 000 
togs tillfånga. Förlusten var en katastrof 
för ryssarna. Sverige förlorade 6-700 
man i döda och sårade samt sex galärer. 

Sjöhistorikern Jan Glete summerar i 

en studie om sjökriget 1788-90 att kom
binationen av eld, skydd och offensiv un
der fientlig eldgivning visade sig svår att 
taktiskt klara under detta krig. Resulta
tet blev att den flotta som anföll, eller 
sökte snabba genombrott, fick betala 
med stora förluster: svenskarna vid Re
val och Viborg, ryssarna vid Svensksund, 
allt samma år 1790. Att möta anfallen i 
sluten formering var i princip lättare och 
gav taktiska fördelar14 Ett annat resultat 
hos Glete är att nybyggnaden av den 
svenska linjeflottan från 1785 var lycko
sam och att båda sidor under kriget upp
visade en hög mobiliseringsgrad av linje
skepp och fregatter. I slagstyrka var för
hållandet 2:3 till ryssarnas fördel, men 
detta uppvägdes delvis av starkare artil
leri och god ledning på svensk sida. 15 

* Hämtat från nätet, http://www.algonet.se/-hogman/slsg_flottan.htm se även (Red) G Arteus, 
Gustav III: s ryska krig, MHA, Sthlm 1992, s J l O ff ( uppsats av Jan Glete, Kriget till sjöss, sä s 

143ff). 
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I allians med Stora Britannien, 
Royal Navy och Sir James De 
Saumariez 
Ännu under Napoleonkrigen (1805-14) 
kunde den svenska flottan, med mäktigt 
stöd från. den brittiska flottan , hålla sjö
väldet i Ostersjön och hindra invasioner 
mot det egentliga Sverige. Finland gick 
dock förlorat 1809 men kompenserades 
genom unionen med Norge 1814. Den 
svenska sjömakten hade dock nu delvis 
reducerats till hjälpstyrkor till brittiska 
flottstyrkor vid Bälten, Västerhavet och i 
Östersjön. Storbritannien var nu Sveri
ges allierade både mot Napoleons Frank
rike och de gamla arvfienderna Dan
mark och Ryssland . Den brittiska slag
styrkan till sjöss i samverkan med svens
ka sjöstridskrafter hindrade effektivt Na
poleons försök att invadera Sverige från 
söder, men Svenska Pommern gick förlo
rat 1805-07 när fransmännen invaderade. 
(Den svenska fältarmen , ledd av Toll , 
kunde dock evakueras från Pommern ge
nom en armada av svenska fartyg, ett 
slags svenskt Dunquerque.) 

Royal Navy under den store Sverige
vännen, amiral Sir James de Saumariez 
skyddade Sverige under de mörka åre~ 
1808-12 då Finland gick förlorat och 
Sverige hotade gå under som självständigt 
nke och nation. Frankrike, Danmark och 
Ryssland hade nu planer att dela upp det 
svenska riket mellan sig ungefär som tidi
gare hade skett med Polen, men det brittis
ka imperiet hindrade med sin sjömakt ef
fektivt dessa planer. (Danmark skul le över
ta Sverige upp till Stockholm, Ryssland 
resten norrut enligt Napoleons plan ... ) 

Ett missat tillfålle vid Reva! hösten 
1808 

Doen brittiska slagflottan i Östersjön höll 
pa att vanda det finska kriget då man 
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hösten 1808 var nära att fånga in hela 
den ryska flottan utanför Reva l, d v s da
gens Tallinn. Först lyckades man stänga 
111 den ryska flottan i Baltischport och 
när denna försökte sig på en utbrytning 
var det nära att låset slog igen kring den. 
Detta var den ryska varianten av Viborg
ska gatloppet, del ryska galloppet vid 
Bal!ischport. Den brittiske am iralen Sir 
James De Saumariez, ombord på Nelsons 
slagskepp Victory, och med Östersjöns 
stark aste slagskepp under sitt befäl , var 
mycket nära att ringa in den ryska flot
tan, men måste konstatera att de svenska 
hjälpfartygen inte höll måttet: " Hade 
bara svenskarna seglat snabbare i dag 
hade vi haft ryssen i säcken." Med den 
ryska krigsflottan i brittiska händer hade 
tsar Alexander sannolikt varit benägen 
för fred med Sverige och Finlands öde 
hade kunnat bli annorlunda. 16 

Sjöstrategiskt var givetvis Sveaborgs 
kapitulation i maj 1808 ett hårt slag för 
Sverige. "Nordens Gibraltar", en av Eu
ropas starkaste fästningar, gick förlorat 
utan strid och kommendanten Carl Olof 
Cronstedt, - f ö segrare vid Svensksund 
1790 (det bör vi aldrig glömma)- gick till 
historien som en förrädare. Hans roll är 
visserligen omdiskuterad i forskningen , 
men denna har föga observerat att han 
inte följde sin instruktion att bränna den 
stolta skärgårdsflottan utan även över
lämnade denna till ryssarna, vilket tsar 
Alexander särski lt gladdes åt som en 
senkommen revansch för nederlaget vid 
Svensksund. Sveaborgs fall var därför en 
dubbel marin katastrof, det kan inte för
tigas och glömmas. Cronstedt blev av Ge
neral krigsrätten förklarad fredlös som en 
ärelös förrädare och livet förlustig, men 
skyddades nu av den ryske tsaren och 
gick givetvis i dennes tjänst. Han fick 
även en fet pension av tsaren, men kom 

personligen aldrig över förlusten av sin 
heder. Han dog 1820 - "ensam, förvirrad , 
tyst och hemsk" - på sin gård utanför 
Helsingfors. 17 

Bernadotte gör entre - 1812 års 
politik mot europeisk neutralitet 
Den svenske kungen, Napoleonhataren 
och hasardören Gustav IV Adolf (som 
hade nekat att ta emot stora brittiska 
hjälptrupper om dessa inte ställde sig un
der hans befäl!) avsattes i mars 1809 efter 
en militär statskupp och farbrodern Karl 
XIII blev ny kung 1809-1818. Det hårt 
trängda Sverige fick 1810 andrum genom 
valet av den franske marskalken Jean 
Baptiste Bernadotte, som kronprins. Karl 
Johan blev nu en ny dynamisk ledare för 
Sverige i de allierades slutkrig mot Na
poleons Frankrike 1812- 1815. Marskal
ken Bernadotte hälsades som Sveriges 
räddare och kom nu på ett mästerligt sätt 
att leda nationens öden, dess krig och po
litik i Napoleonkrigens slutskede 1810-
1814 och i det nya Europa som kung Karl 
XIV Johan 1818-1844. Han åstadkom en 
radikal omläggningen av den svenska sä
kerhetspolitiken och strategin genom 
1812 års politik lade sedan grunden till 
den svenska alliansfria politiken- "neu
tralitetspolitiken". 

Balanspolitiken och 
sjöstrategin mellan 
Västmakterna, Tyskland och 
Ryssland 1815-1945 
Den alliansfria epoken börjar 1814-
1914 
Sverige drog sig undan det kontinentala 
Europas affärer 1814, erkände Finlands 
förlust och fick en klar västeuropeisk an
knytning genom unionen med Norge 
1814-1905 . Det var Karl XIV Johans 

strategiska kungstanke, som skulle ge 
hans rike ett mer skyddat läge och möj
ligheten att samverka med västmakterna 
i en balanspolitik mot Ryssland och and
ra stormakter. Det aktiva utnyttjande av 
det militära försvaret som en säkerhets
politisk och strategisk komponent tona
des nu ned. Fred, handel och diplomati 
blev rikets fokus. Den norsk-svenska 
unionens strategiska och säkerhetspoli
tiska läge visade sig fördelaktig i det nya 
Europa och unionen kom att åtnjuta fred 
fram till dess upplösning 1905. Svensk 
politik och strategi hade nu "krympt" 
från att ha varit europeisk och brett upp
lagd, och spelat över hela Nordeuropa 
under 16- och 1700-talen, till att under al
liansfrihetens epok efter l 814 främst 
röra sig inom ett närområde, med både 
balans och distans till stormakterna i 
Nordeuropa. 

Den mest påfallande förändringen 
var att allianspolitiken och det militära 
försvaret reducerades som säkerhetspo
litiska medel över tiden . Någon formell 
allianspolitik har inte drivits av Sverige 
efter 1814, men det har funnits perioder, 
t ex under Krimkriget 1853-56 och under 
det kalla kriget 1947-90, då det informel
la samspelet med västmakterna gick 
långt. Sverige har från 1815 haft ett för
delaktigt geostrategiskt läge, som landet 
har kunnat utnyttja i svåra kriser och 
storkrig i Europa. Efter Napoleonkri
gens slut 1815 hade Sverige fått fred, en 
lös union med Norge och ett gynnsamt 
strategiskt läge. Den nya tillbakadragna 
positionen i europeisk politik visade sig 
vara fördelaktig. Byggd på alliansfrihet, 
balanspolitik och neutralitet i krig kunde 
nu den långa fredens epok inledas. 

Nedrustningen efter 1814 
Den svenska freden efter 1814 ledde på 
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en generation till en hastig nedgång i för

svarsanslagen. Därefter förblev de på en 

lägre nivå samtidigt som stridsvärdet hos 

armen och flottan, jämfört med omvärl

den och stormakterna, snabbt dalade. En 

ålderdomlig organ isation i form av indel

ningsverket, avvisandet av en allmän 

värnplikt, inte minst av borgare och bön

der, bristen på övningar och ringa förny

else av vapen och materiel gjorde att 

Sverige till mitten av 1800-talet hade för

lorat en stor del av sin tidigare militära 

styrka. Sveriges försvar hade nu endast 

en mycket begränsad militär användbar

het och urholkades alltmer. Den svenska 

armen var, som en kritisk röst i officers

kåren uttryckte det, präglad av erfaren

heter från en gången epok med "maga

sinförplägnad, flintlåsgevär, slätborrade 

kanoner, kolonntaktik och månadslånga 

krigsförbredelser". Läget inom flottan 

var även dystert med ringa materi elför

nyelse. Talande var även att armens och 

flottans mobilisering var illa förberedd 

och att man till stor del saknade rullfö

ring av de värnpliktiga. 

skandinavism och sjömakt 

Under skandinavismens korta epok 

1844-64 sökte unionen Sverige-Norge 

stödja det utsatta Danmark mot de tyska 

makterna. Detta lyckades i dansk-tyska 

kriget 1848-51 då de förenade skandina

viska flottorn a behärskade havet mot 

Preussens kl ena flotta och unionen sände 

en expeditionskår till Danmarks hjälp. 

Till sist ägnade sig den svensk-norska 

unionen dessutom åt en tidig fredsbeva

rande operation i gränsområdet mellan 

tyskar och danskar i Slesvig. 
I det andra tysk-danska kriget 1863-

64 ville Karl XV ingripa i kriget på dansk 

sida men hejdades av sin regering i 

Stockholm och av de svåra oddsen att 
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möta stormakterna Preussen och Öster

rike. (Indelta armens 30 000 man som 

skulle ställas mot 250 000 moderna tyska/ 

österrikiska trupper fick realisten, fi

nansminister JA Gripenstedt, att blekna 

vid en konselj på Ulriksdal. .. ). Danskar

na förlorade landkriget efter ett segt för

svar men sjöstrategiskt vann danskarna 

segrar och fick e tt indirekt stöd av de för

enade norska och svenska flottorna, som 

kryssade i de danska vattnen och visade 

unionsflaggen med "sjöprinsen" Oscar 

Fredrik, den blivande Oscar II i ledning

en. 
I stället för en sekellång antagonism 

mellan Sverige och Danmark gällde det 

nu att bygga ett starkt Skandinavien, po

litiskt, ekonomiskt och militärt, som kun

de följa sin egen fria linje. Den svensk

norska unionen , strategiskt skapad av 

Karl XIV Johan, gav här en grund att 

bygga vidare på. Huvudproblemet var 

dock att de skandinaviska rikena inte 

hade en tillräcklig maktbas för att skyd

da sina egna intressen. Samhällsorganisa

tionen måste moderniseras, industrialise

ringen drivas på och de nationella försva

ren stärkas och moderniseras om Skandi

navien och Sverige skulle överleva i det 

nya Europa som nu skapades i nya makt

fält. Risk fanns annars att stormakterna 

skulle dela och splittra Skandinavien, 

som skulle försvagas och kanske inte 

överleva som fria nationer. 
Genom sin internationella utblick 

förstod den militäre reformivraren Hugo 

Raab, grundaren av krigshögskolan och 

generalstaben, tidigt att framtidens mili

tära lösning var värnpliktsarmeer, vi lket 

stormakterna utom Storbritannien efter

hand övergick till. För unionen Sverige

Norge betydde sjöförsvaret därtill myck

et. Raab deltog som frivillig officer i det 

dansk-tyska kriget 1863-64 och kunde 

skaffa sig en fördjupad uppfattning om 

det moderna kriget och vådan av att be

håll a en gammaldags, till stor del oövad 

arme men även vikten av flottan1 8 Vid 

den danska fronten mot Preussen tjänst

gjorde han först i det danska högkvarte

ret, deltog sedan i slutstriden vid Dybböl 

den17mars 1864 och ledde slutligen med 

framgån g den norsk-svenska frik åren av 

frivilliga bakom fi endens linj er, vilken or

sakade preussarn a både förluster och 

förtret. Här planerade Raab med överste 

Max Möllers danska landgangsbrigade 

en djärv landstigning som en amfibieope

ration på Riigen på Preussens eget terri

torium och i det forna svenska Pommern. 

Planen avslöjades dock och preussarna 

förstärkte sitt eget försvar. Hade opera

tionen lyckats hade den psykologiska ef

fekten säkert varit betydande. skandi

navismen fick en knäck med det danska 

nederlaget J 864 och Sverige började 

snart forma en ny säkerhetspolitik mot 

det enade Tyskland under den nye kung

en Oscar II (1872-1907). 

Debatten om sjöförsvaret 1865 

Vid den sista ståndsriksdagen 1865 blev 

det en omfattande debatt på riddarhuset 

om det framtida försvaret. Meningarna 

bröts mot varandra. En huvudfråga gäll

de sjöförsvarets ordnande. Sjöministern, 

greve Baltzar von Ptaten d y, försvarade 

regeringens förslag om att satsa på ett 

skärgårdsartilleri (- av kritikerna kallade 

"ett artilleriregemente m ed flytande lavet

ter" 19), vilket väckte ont blod hos före

språkare för flottan. Sjömanskapet hos 

skärgårdsartilleriets officerare sattes i 

fråga och flera talare gick så långt att 

man fruktade att kommenderade infan

teriofficerare skulJ e få leda anfa ll med 

kanonbåtar i öppen sjö! Detta var en så 

svindlande tanke, ja så ärerörig och stri-

dande mot elementens rätta natur, att 

den inte förtjänade kommentar.20 

Sjöförsvarets tyngdpunkt var en an

nan stridsfråga. Många uppsvenskar höll 

hårt på Stockholm som huvudstation 

med hänvisning till Ryssland som fiende. 

von Platen sökte blidka kritikerna ge

nom att föreslå att det billiga skärgårds

artilleriet förlades till Karlskrona och 

den dyrbara flottan till Stockholm som 

huvudstation med det dråpliga argumen

tet "( Då) nu Karlskrona finnes på det 

ställe, der det ligger, måste väl göras nå

got för dess försvar."2 1 En vapendragare 

för Karlskrona , hr Wilhelm Nordenfelt, 

hade nu nått den operativa insikten att 

"en omtänksam fiende brukar i allmän

het icke anfalla på den punkt, där man 

väntar honom", vilket talade för en sats

ning på Karlskrona för att kunna täcka 

den långa kusten, där Stockholm låg 

bättre skyddat. Anfall österifrån kunde 

för Nordenfelt i stället bli anfall sunnan

ifrån, d v s från tysk sida -och då gällde 

det att ha Karlskrona som en stark flott

bas för att kunna slå tillbaka.22 

Några talare på Riddarhuset var inne 

på tanken att de skandinaviska rikena 

snart kunde bli en del av Tyskland och 

Svenska handelsfartyg uti en kanske ej 

avlägsen framtid komma att segla under 

tysk flagga " . Ett motförslag var därför att 

förena de skandinaviska flottorna för att 

kunna hävda sig i Östersjön och Väster

havet och för att undgå att "bli föreskri

ven lagar av Tysklands sjömakt". H otet 

mot Skandinavien och unionen sågs som 

överhängande; nu gällde för nationen att 

vakna upp och se om sitt hus medan tid 

ännu var. Resultatet i Riksdagen blev en 

kompromiss och linjeflottan överlevde. 

Följande år försökte regeringen lägga 

fram flottbyggnadsprogram , men miss

lyckades att få igenom det i Riksdagen , 
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som var föga benägen att öka försvarsut
gifterna. 

Skördetiden från 1880-talet 
U n der 1880- och 1890-talen kom skörde
tiden i Riksdagen sedan den ryska hot
bilden hade växt mot Sverige och Norge 
och stormakterna hade börjat forma alli
anser och kapprustade. Utrikespolitiskt 
orienterade sig Sverige försiktigt mot det 
starka Tyskland som motvikt till Ryss
land i Östersjöområdet, dock utan att 
överge alliansfriheten. Armen och flot
tan förstärktes i etapper med genom
brottet i 190J års härordning med allmän 
värnplikt. En modern pansarbåtsflotta 
byggdes upp i takt med växande statsin
komster och denna komplette rades med 
torpedfartyg. En för svenska förhållan 
den betydande upprustning ägde rum 
under epoken1880-1914.23 

Västmakterna hade efter Tysklands 
enande 1871 svårt att projicera sin militä
ra makt in i Östersjön och var militärt 
utestängda från området under båda 
världskrigen, där i stället Tysk land och 
Ryssland/Sovjetunionen utkämpade två 
storkrig. Aurea mediocrilas - den gyllene 
medelvägen 

Sverige fann det därför från ca 1875 
vara klokast att lägga om sin politik och 
strategi så att man behöll en handlings
frihet genom att bättre odla sin a förbin
delser med regimerna i Berlin och Pe
tersburg/Moskva för att minska riskerna 
och undgå konfrontationer. Samtidigt 
sökte man politiskt samverka med de 
nordiska länderna, länge efter den alli
ansfria linjen. 

Svagheter i strategi och 
krigsplanering 1905 
U nianskrisen 1905 blottade vissa svaghe
ter i den svenska krigsplaneringen. Ge-
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neralstaben och marinstaben hade var 
sin krigsplanering utan någon samord
ning, samtidigt som den nationell a krisre
geringen Christian Lundeberg, som hade 
tillsatts för att söka lösa förhållandet till 
Norge, var illa informerad om den militä
ra planeringen. Unionskrisen me llan 
Sverige och Norge löstes fredli gt, men 
satte sina säkerhetspolitiska spår hos re
gering och riksdag, som krävde en bättre 
samordnad svensk strategi mot omvärl
den. Efter unionsupplösningen l 905 in
riktade Sverige sin strategi alltmer mot 
Östersjöområdet, därTyskland och Ryss
land var de helt dominerande stormak
terna. Detta storstrategiska läge förkla
rar i mycket den försiktiga svenska ba
lans- och neutralitetspolitiken under en 
stor del av 1900-talet. 

Ryssland och den svenska flottan 
1914 
Vid storkrigets utbrott 1914 var det nära 
att Sverige hade hamnat på tysk sida i 
kriget mot Ryssland . Sjöstrategiskt fruk
tade man på rysk sida i augusti 1914 att 
den tyska och svenska flottan skulle för
ena sig och ta kontroll över Östersjön. 
För att förebygga detta gick en jagarflot
tilj under baron von Essen (tyskbaltisk 
adel) ut för att angripa den svenska flot
tan i dess baser el ler där ban kunde finna 
den . Han kallades dock snart tillbaka av 
gnisttelegrafen från S:t Petersburg, som 
ansåg att Stockholm skulle stå utanför 
kriget, åtminstone i ett inledningsske
de24 

Under det första världskriget byggdes 
Sverigeskeppen och Sverige kunde ge
nom sin pansarbåtsflotta och moderna 
torpedfartyg utan större svårigheter vär
na sina kuster och neutraliteten. Krigs
förlusterna för handelsflottan var dock 
betydande liksom under det andra 

världskriget. 1918 företogs en amfibieex
pedition till Å land , ledd av pansarskep
pet Sverige, med syfte att eventuellt an
sluta Åland till Sverige vid Finlands fr i
görande från Ryssland (Finska inbördes
kriget). Denna " kanonbåtsdiplomati" 
misslyckades dock och övergick till en 
human itär expedition. Svenska flottan 
var en klar maktfaktor i Östersjön under 
1920-talet och den tillfördes moderna 
ubåtar och jagare under 1930-talet, om 
än dock i blygsam skala. De svenska re
geringarna bar i fredstid under 1900-talet 
aktivt söka verka för en freds- och av
spänningspolitik i Europa , bl. a via NF 
och FN, för att sedan vid stigande spän
ningar mellan stormakterna retirera till 
en småstatsrealistisk politik med låg pro
fil och lågt risktagande. 

Det var en föga heroisk politik men 
en för Sverige klok och realistisk politik, 
som även fungerade under det kalla kri
get. Den gjorde under världskrigen att 
landet kunde vinna tid och bibehålla sin 
långa fred. Tidvinnandels och överlev
nadens politik och strategi var här funk
tionell. I krigstid, d v s under världskrigen 
1914-18 och 1939-45, har Sverige dekla
rerat sin neutralitet, sent börjat upprusta 
sitt militära försvar (mycket påtagligt 
1939-40), men samtidigt bestämt klar
gjort för omvärlden att det enda sättet att 
bryta den svenska neutraliteten är att 
främmande makt anfaller landet. (S.k. 
decision istisk säkerhetspol i t i k). 

Denna igelkottsstrategi har varit ef
fektiv och har gynnats av Sveriges rela
tivt perifera läge und er storkrigen. Den 
har stötts av senkomna militära upprust
ningar och av en skicklig svensk diplo
mati och handel , där rege ring, UD och 
näringsliv har samarbetat sedan tiden ef
ter unionsupplösningen 1905. (Denna 
blev en vattendelare och ett obehagligt 

uppvaknande för Sverige i en hård värld 
med stormaktsrustningarna i full gång.) 
Inom diplomati och handel bar Sverige 
tryggat sina säkerhetspositioner i mo
dern tid, det har varit en nationell styrka. 
Däremot har det militära försvaret ofta 
varit svagt, vil ket har varit en risktagning 
av stora mått i ett Europa härjat av kriser 
och krig. Den svenska politiken har 
långtifrån varit stabil och lineär i det eu
ropeiska sammanhanget utan har tvärt
om kännetecknats av en stor flexibilitet 
och en förmåga till anpassning gentemot 
de starkaste makterna i det egna närom
rådet, vilka har skiftat mycket över tiden . 
(Efter 1871 gällde det Tyskland, efter 
1918 Väst, 1938-42 Tyskland, från 1943 
Väst, från 1995 både Tyskland och Väst, 
d v s EU/NATO). 

Ytterst bar denna småstatspolitik och 
konjunkturpolitik syftat till att trygga 
den egna överlevnaden i svåra kriser och 
storkrig. Samtidigt bar den svenska stra
tegin va rit att skapa handlingsutrymmen 
och en viss handlingsfrihet i förhållande 
till stormakterna för att minska risken att 
"pressas in" i ett stormaktskrig eller i en 
stormaktskonfrontation som under det 
kalla kriget. De egna säkerhetsintressena 
har av Sverige i pressade lägen, vilket är 
typiskt för en småstatsposition utan stöd 
i någon allians, överordnats ideologiska 
preferenser och även moraliska argu
ment om vikten av att "välja rätt sida", 
t ex historiskt i förhållande till västmak
terna , Hitlertyskland och Sovjetunionen. 
Här finns det en lång tradition och linje i 
svensk säkerhetspolitik och strategi från 
Karl XIV Johans dagar till nuet. Konkret 
har det varit fråga om en småstats över
levnadsstrategi i ett av världens mest 
krigsdrabbade områden under 1900-ta
let, Nordeuropa. 
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Hotbilden nära gränserna 
Sverige har under J 900-ta let faktiskt inte 
varit någon nära granne med de västliga 
stormakterna , utan med fullblodsdikta
turer som Hitlertyskland och Sovjetunio
nen , och stormakter som Kejsartyskland 
och Tsarryssland . Detta tillsammans med 
det strategiska läget och krigsutveckling
en 1914-18 respektive 1939-45, förk larar 
till stora delar varför Sverige valde en 
småstatsrea lis tisk politik med fortsatt al
li ansfri het och väpnad neutralitet under 
krigen. Det var ren rea lpoli tik för 
Sverige. Freden och självständigheten 
va r de överordnade målen för Sverige, 
in te kritiken av diktaturerna och ett krig 
för demokratins sak. storkrigen avgjor
des av stormakterna och Sverige sökte i 
sin strategi att överleva trycket från Tysk
land och Ryssland, vilket lyckades. 

Läget under det kalla kriget var an
norlunda , men mycket talar ändå för att 
den fortsatta svenska alliansfriheten bi
drog till att hjälpa Finland och göra Nor
den till e tt lågspänningsområde och en 
buffertzon mellan väst- och östblocken. 

Denna växlande, pragmatiska svens
ka säkerhetspolitik kan , efter erfarenhe
terna från två världskrig och det kalla 
kriget, beroende på de egna värderingar
na tolkas längs en bred skala. Här kan 
man antingen positivt tala om en fram
gångsrik politik eller en fungerande rea l
pol iti k. Negativt kan samma politik kal
las en opportunistisk politik , ett svek mot 
demokratin , en diktaturvänlig politik 
eller en feg politik för att skydda det 
egna skinnet, osv. Alternativet, en svensk 
allianspolitik, hade drivit Sverige i krig 
under de två världskrigen, kan vi säga 
med facit i hand. Under det kalla kriget 
hade ett medlemskap i NATO däremot 
kunnat ge Sverige ett moraliskt alibi för 
att aktivt kämpa för frihetens och demo-
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kratins sak i E uropa. Frågan är dock om 
inte Sverige under det kalla kriget ge
nom sitt nära samspel med västmakterna, 
främst USA, politiskt, mili tärt och eko
nomiskt ändå uppnådde en stor del av 
NATO-alliansens förd elar utan att vara 
medlem i NATO. Detta är e tt stort äm ne 
för den framtida forskninge n. 

Den svenska sjömaktens roll 
satsn ingarna på den svenska sjömakten, 
d v s flotta och kustförsvar/kustartilleri, 
var omfattande under båda världskrigen 
och följdes upp under det kalla kriget 
med betydande satsningar, även om ma
rinen fick en minskad andel av försvars
budgeten mot en ökning för flygvapnet. 
(Marinplan 58-60) Allt detta är välbe
kant och skall här endast tecknas i över
sikt. Under beredskapen 1939-45 skedde 
en snabb upprustning av marinen. I 1939 
års allmänna försvarspl an fick flygvapnet 
och marinen forts att tillförsel av ny ma
teri el, i stort sett inom befintlig organisa
tion . Inom flottan var kustflottan den 
strategiskt rörliga , operativa enheten . 
Kustförsvaret moderniserades under be
redskapen både i Väst, Syd och vid Ost
kusten 25 

Den svenska flottan 1939-45 - "en 
maktfaktor i Östersjön" 
Den svenska flottan hade till1942 fått or
dentliga tillskott, som gjorde att den 
väckte respekt hos tyskarna , vilket var 
väsentligt i detta läge. Pansa rskeppen 
Gustaf V, Drottning Victoria och Sverige 
var moderniserade och rustade och de 
äldre pansarskeppen kunde efter moder
niseringar fungera någorlunda i skär
gårdsförsvaret som en andra linj e. stads
jagarna, de italienska jaga rn a m fl. gjorde 
konvojtjänst och neutralitetsvakt längs 
kusterna och fick stöd av moderna ubå-

tar och motortorpedbåtar, patrull - och 
kanonbåtar, minfartyg m m. Det neutrala 
Sverige hade dessutom fö rdelen av små 
kr igsförluster. Hit räknades jagaren Klas 
Uggla, sjunken vid Hårsfjärden den 17 
september 1941 , och hjälpvedettbåten 
Libanon, minsprängd den 22 november 
1941. (Ubåten Ulven förliste 1943). Un
der byggnad fanns dessutom de två lätta 
kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon, 
vilka dock inte blev färd iga förrän efter 
krigsslutet. 

Mell an 1939 och 1943 hade den svens
ka flottan vuxit med fem större jagare, 
sex mindre kustjagare, 19 torpedbåtar, 
tio ubåtar och 36 minsvepare. Totalt 
fa nns 1942-1943 en styrka om sju pansar
skepp, två kryssare, 12 större jagare, 12 
kustjagare, 21 torpedbåtar, 26 ubåtar, 44 
patrullbåtar, två minfartyg, 42 minsvepa
re m m. Även om endast delar av denna 
flott a var fullt modern och hämmades av 
svårigheter med bränsle, föråldrad mate
riel, brist på viktiga legerin gsmetaller för 
nybyggen m m, så hade ändå den svenska 
marina upprustningen gjort stora fram
steg. Av stor vikt för detta goda resultat 
var landets industriella kapacitet med en 
framstående varvs- och försvarsindustri. 
Denna hade nu högsta prioritet. Därtill 
kom ett gott samarbete mellan stat och 
näringsliv, en väl beprövad och genom
tänkt marinorganisation och sist, men 
inte minst, ett gott sjömanskap nedärvt 
genom generationer. 

Väroandet om de svenska kusterna 
och sjöfarten hade därmed fått en ny 
styrka. Inte minst kustflottan, huvudsak
ligen koncentrerad till Ostkusten, inne
bar en yttre sköld för Sverige, som gjorde 
det svårt för en fiende att få fotfäste. 
Marinledningen, med amiral Fabian 
Tamm i spetsen, och försv arsministern , 
den dynamiske Per Edvin Sköld(s), var 

med rätta stolta över den svenska mari
nen , som höll god vakt längs kusterna.26 

En amerikansk bedömning av den 
svenska marinen 1943 är i detta samman
hang värd att lyfta fram . I en PM av "The 
Command i ng General , Anny Air Force" 
den 12 november 1943 presenterades 
den svenska flottan, sannolikt för en 
eventuell samverkan med allierade i ett 
akut läge. Den svenska flottan ansågs nu 
vara liten men effektiv och hade moder
niserats väsentligt sedan 1939. Dess hu
vudsyfte var kustförsvar och eskortering. 
En flaskhals var bristen på olj a. Tyngd
punkten låg på jagare, ubåtar och min
svepare medan de tyngre fartygen var av 
äldre typ. (Sverigeskeppen, pansarbåtar, 
Fylgia , Gotland). 

Denna analys bearbetades sedan 
inom Joint Chiefs of Staff (JCS) ytterli
gare med följande resultat: 

Den svenska flottan hade modernise
rats och bedömdes positivt, även om man 
var osäker på värdet av vissa fartygstyper. 
Man slog fast att flottan främst var avsedd 
för kustförsvar. De sju pansarskeppen an
sågs vara av en unik typ med kraftig be
väpning och pansar i förhållande till sin 
storlek. Många av torpedfartygen - jaga
re, ubåtar, torpedbåtar - var av modern 
typ och därför av ett klart militärt värde i 
Östersjön, där tyskarnas marina kapacitet 
hade gått ned. (En stor del av den tyska 
flottan befann sig i norska farvatten eller 
på världshaven).27 

Omvänt såg man på tysk militär sida 
under kriget 1939-45 den svenska flottan 
som "en maktfaktor i Östersjön" och be
dömde den mer positivt än den svenska 
armen och flygvapnet. På tysk sida ansåg 
man att ett tillskott av den svenska flot
tan skulle innebära ett "väsentligt till
skott" i Östersjön, men insåg att detta 
mest var en önskedröm. 
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Totalt betydde den svenska flottan 
och sjömakten mycket för att värna Sve
riges frihet och oberoende under de två 
världskrigen liksom under det följande 
kalla kriget 1947- 1990. Flottan ingav tyd
lig respekt hos stormakterna och bidrog 
därmed till att säkra de svenska positio
nerna i fred , kriser och krig under hela 
1900-talet. Vid svåra kriser som berört 
det egna närområdet, har i modern tid i 
Sverige Östersjön ofta uppfattats som en 
yttre skyddsbarriär-en vallgrav- för det 
egna landet. 

Kalla kriget och sjömakten 
På detta område tänkte jag medvetet 
vara kort då forskningsprojektet Försva
ret och det kalla kriget (FOKK) nu är 
igång som ett samarbetsprojekt mellan 
Försvarshögskolan, Kungl. Krigsveten
skapsakademin och Kungl. Örlogsman
nasällskapet sedan 2003. Projektet pre
senteras utförligt i FRAMSYN 2004 nr l. 
( utg.FoiiFHS) 

Kalla krigets marina utveckling en 
viktig forskningsuppgift 
Utvecklingen av den svenska marinen 
och sjömakten under det kalla kriget är 
väl värd att utforska i framtida forskning. 
Övergången till den lätta flottan , utveck
lingen av ytattacken , minroJnmgen, 
ubåtsjakten och ubåtsförbanden liksom 
sjötaktiken, operativa principer och sjö
strategiskt tänkande i en internationell 
kontext är lockande forskningsuppgif
ter.28 Åtskilligt finns skrivet men mycket 
återstår att göra. 

Här till sist några data om den svens
ka marinens utveckling 1945- 90 29 

Försvarsbeslutet 1948 (FB 48) Under 
en tioårsperiod övergång mot en lätt flot
ta med byggen av jagare, ubåtar, torped
båtar och minfartyg. 
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FB 58 Inom marinen en minskning 
med förbanden kring 40 procent genom 
flygets ökade roll i invasionsförsvaret. 
Verksamheten koncentreras till Öster
sjön , kustrobotar utvecklas. 

FB 63 Inom flottan en ökning av 
ubåtsj akten/frega tter, MTB och kanon
båtar, nedgång av kryssare och jagare 
med 50 procent. Viss ökning av kustro
botförband, lättaKA-batterier mm . 

FB 68 För flottan en nedgång av ytat
tackförbanden men en ökad stridseffekt 
Även mineringskapacitet och ubåtar 

minskar. 
FB 72 Antalet jagare minskar för att 

utgå på 1980-talet, skyddet av sjöfarten 
nedprioriteras, ny ubåtstyp anskaffas lik
som helikoptrar. Den operativa förmå
gan för krigsmakten tilläts nedgå med 
hänvisning till avspänning i Europa. 

FB 77 Fortsatt nedgång i antalet ubå
tar och ubåtsjaktförband , tre ytattack
flottiljer blir två, KA-förbanden i stort 
intakta. Sjörobot. 

FB 82 En fristående robotbåtdivision 
planeras, 13 ubåtar, 2 ytattackflottiljer 
och 9 minröjningsflottiljer fastställs. Ut
byggnad av tler moderna KA-förband 
inkl amfibiebataljoner. Marinens basor
ganisation görs rörligare. 

FB 84 och FB 87 innebar nya sats
ningar på ubåtsjakten, konsolidering i 
stort och ett stort krafttillskott genom de 
nya sjörobotsförbanden (Sjörobot 15). 
De moderna Ersta-batterierna klara 

inom KA. 

Sammanfattning med utblick 
Efter det kalla kriget har Sverige pragma
tiskt anpassat sig till "FN:s, EU:s och 
NATO:s säkerhetspolitiska strukturer", 
men har behållit ett ganska stort mått av 
politisk och militär handlingsfrihet. Det är 
ett gammalt mönster som upprepar sig. 

Denna resa genom två tusen år av 
svensk sjömakt och strategi har gett tid 
till reflexioner. Det svenska riket är ett 
gammalt sjö- och örike och den maritima 
dimensionen och kampen om sjömakten 
har präglat hela vår historia alltsedan 
svearnas sjövälde först dyker upp hos Ta
citus i Antikens Rom. Utan sjömakten 
hade kanske dagens Sverige inte funnits, 
utan sjömakten, balanspolitiken och vårt 
gynnsamma strategiska läge hade sanno
likt inte Sverige som enda land i Nordeu
ropa undgått kriget i modern tid. Fortfa
rande betyder den svenska sjömakten 
och de svenska sjöintressena med mari
nen (flottan och amfibieförsvaret), var
ven och handelsflottan , mycket för lan
dets position i Östersjöområdet, i Europa 
och internationellt. Svensk ekonomi och 
handel och sjöteknologi är viktiga delar i 
den svenska profilen i dagens värld och 
här betyder havsförbindelserna A och O. 

Samtidigt är det påtagligt vilken dålig 
timing Sverige ofta har haft sedan 1700-
talet i samverkan mellan säkerhetspolitik, 
hotbilder och militär upprustning och för
måga. säkerhetspolitiskt har detta varit 
hasard, ekonomiskt kapitalslöseri och mi
litärt dumdristigt. Den militära förmågan 
har sällan funnits framme i tid när kriser 
och krig har drabbat landet och den mili
tära effekten har kommit för sent, t ex 
först efter de två världskrigen på 1900-ta
let. Det kan sägas rakt på sak: Det naiva 
Sverige har "missat" nästan alla storkrig i 
Europa under 150 år (Krimkriget, tysk
franska kriget, två världskrig mm) därför 
att man har trott världen om gott, inte har 
sett hot mot det egna landet och inte i tid 
har sett om sitt hus, d v s ökat säkerhet och 
försvar. Sverige har haft tur genom att Li g
ga utanför de direkta stormaktskonfron
tationerna i ett geostrategiskt gynnsamt 
läge, men landets stora satsningar på mili-

tär förm åga har nästan systematiskt legat 
fel i tid och i förhållande till utvecklingen i 
Europa. (Ett systemfel och ett slöseri med 
humankapital och nationella resurser) . 

Det har varit småstaten Sveriges di
lemma och neutralitetspolitikens pris. 
Ett undantag bör dock göras för det kalla 
kriget, då Sverige i stort vidmakthöll en 
hög militär förmåga epoken igenom . 
Nedgången i militära förmågor med för
svarsbesluten 2000 och 2004 (komman
de) bådar i detta sammanhang föga gott 
då erfarenheten visar vilken tid det tar 
att återta och bygga upp militära förmå
gor. D enna essä om sjömakten och 
svensk försvar och säkerhet under två tu
sen år visar här den enda verkligt bäran
de vägen - d v s så länge mänskligheten 
inte har bLivit fromma som lamm: 

Ett långsiktigt klokt satsande på egen 
försvarskraft och förmåga, i en säkerhets
politisk samverkan med omvärlden, är 
den bästa grunden för att kunna överleva 
som en självständig nation. 

Sverige har historiskt ofta haft den 
förmågan och det välordnade, rationella 
Sverige bör kunna lösa denna uppgift 
även i framtiden. Två tusen års historia
varav tusen år som kristet rike - blickar 
ner på oss och visar entydigt vägen. (His
torien lever - även om mången svensk 
blundar). Självklart har det demokratis
ka Sverige arbetat för fred, nedrustning 
och mellanfolkligt samarbete under hela 
1900-talet, men samtidigt måste vi se till 
att kunna skydda och försvara vårt eget 
land i en osäker framtid. För Sverige gäl 
ler vår säkerhetspolitik idag i hög grad 
insatser genom FN, EU och NATO men 
även förmågor i vårt nordiska närområ
de och i vårt eget nationella försvar -
vare sig vi vill kalla det insatsförsvar, 
samhällsförsvar, nätverksbaserat försvar 
(NBF) eller något annat i framtiden. Ska 
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vi klara dessa breda åtaganden i en osä
ker värld i framtiden är det ingen bra ide 
att som nu använda försvarsbudgeten 
som budgetregulator och systematiskt 
nedrusta det militära försvaret ~ sam
hällsförsvaret (totalförsvaret fram till FB 
2000). Tvärtom bör försvarsbudgeten 
öka för att vi ska kunna leva upp till våra 
internationella åtaganden och även kun
na försvara vårt eget land.30 Sverige har 
sällsynt stolta traditioner som en fri och 
aldrig ockuperad nation med grunden i 
sjömakten; låt oss aldrig glömma detta i 
dagens ofta slarviga och kortsiktiga förs
vars- och säkerhetsdebatt 

Noter 
1 Det romerska inflytandel på denna uppsats 
kan ej förnekas; Verba volant, scripta manen t. 

Ord flyger sin ko.s; vad som är skrivet förbliver. 
2 En inspiration har varit Lars Ericsons bok, 
Svensk militärmakt: strategi och operationer i 
svensk militärhistoria under l 500 år, FHS l 
KVT 2003. 
3 Om svensk säkerhetspolitisk historia från 
1521 se K Zetterberg, "Det strategiska sam
spelet", i L W ed in -G Åsehus (red) , Mellan by
råkrati och krigskonst , FHS, SI acta B 19, 
Sthlm 1999, s 17ff. 
4 Om sjökrigets principer och strategi och sjö
makten ~ Command of the Sea, Lines of Ope
rations, Sea Lines of Communications, Centre 
of Gravity, Decisive Points, Culminating 
Points (CoG, DP, LOO, SLOC) , Maritime Tra
de, Littoral Warfare, marina system, havsrätt 
och zoner, sjökrigets lagar, Rules of Engage
ment (ROE) mm hänvisas till den utmärkta 
boken Christopher Werner, Den blå boken, 
Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt 
perspektiv, FHS/KVI, Sthlm 2002. Förf har 
haft god nytta av denna bok. 
5 Om kaperierna under Karl XII se Lars Eric
sons bok om Lars Gathenhielm ~ Lasse i Ga
tan" (Historiska Media). Kaperier i statlig 
tjänst var vid denna tid accepterade i krig med 
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prisdomstolar, krigskontraband mm. De krig
förande tvistade självklart om tolkningarna 
och kaparna själva var sällan nogräknade i 
sina val av byten. 
6 Ä ven här kan man, över två årtusenden göra 
sina jämförelser och reflexioner. Än idag är 
svenskarna konungsliga (A Deo rex, a rege lex, 
Från. Gud kungen., från kungen lagen, sade ro
marna) och sluter gärna upp bakom monar
kin , när den anses hotad. Fortfarande betyder 
den svenska sjömakten/de svenska sjöintres
sena, med marinen (flottan och amfibieförsva
ret), varven och handelsflottan, mycket för 
landets position i Östersjöområdet, i Europa 
och internationellt. Svensk ekonomi och han
del och sjöteknologi är viktiga delar i den 
svenska profilen i dagens värld och här är 
havsförbindelserna A och O. (De gamla roma
rna uttryckte sig mer rakt på sak: N avigare ne
cesse est, vivere non est necesse. All segla är 
nödvändigt, all leva är inte nödvändigt.) Jfr 
Lars Ericson. 2003, s 19ffomTacitus mm. 
7 Några lästips, se Mats G Larssons böcker 
Svitjod, Resor till Sveriges ursprung, Atlantis, 
Sthlm 1998, Rusernas rike, Nordborna och 
Rysslands födelse, Atlantis, Sthlm 1993, Ett 
ödesdiger! vikingatåg ~ Ingvar den vittfarnes 
resa 1036-41, Sthlm 1990, samt Väringar, 
Sthlm 1990. 

Se även SHM:s antologier Vendeltid , Borås 
1980, Vikingatidens ABC, Borås 1981, och Gu
tar och vikingar, Sthlm 1983. 
8 Förf tillbingar sina sommarsemestrar vid 
Mem vid Söderköpingsåns mynning och Göta 
kanals början, men spanar numera ofta förgä
ves efter svenska örlogsfartyg vid dessa vatten. 

r det avseendet var det bättre uneler det kalla 
krigets dagar då svensk örlogsflagg/befäls
tecken likt den gången 1522 regelbundet kun
de siktas. Den som lever får se. 
9 Se Jan Gletes epokgörande forskning, Navies 
and nations: warships, navies and state buil
ding in Europe and America, 1500~1860 , 

Sthlm 1993, och pågående forskning av Ingvar 
Sjöblom om sjöofficerskårens skapande under 
Vasakungarna. 
10 Lars Ericson, Stormakten får sin största 

stad: Riga 1621 , Svenska slagfält2003. 
11 Se t ex M Roberts, Sverige som stormakt 
1560~1718: uppkomst och söndeJfall; Sthlm 
1980, Sverige och Europa: studier i svensk his
loria l Michael Roberts; förord av Ingvar An
dersson , Sthlm 1969 
12 Se vidare Peter Englunds bok om Karl X 
Gustav, "Den oövervinnlige". 
13 Om Karl XTT:s arme i europeisk jämförelse 
se en briljant uppsats av Gunnar Arteus i fest
skriften Vetenskap som livsäven.tyr, FHS, 
Sthlm 2001. 
14 Glete 1992, aa s 169. 
15 Ibidem s 130 ff. 
16 Se vidare Hans Hansson "Engelska flottan 
har siktats vid Ving a": Sveriges deltagande i 
europeiska maktkampen under Napoleonkri
gen, Göteborg 1984 och K Zetterberg, 2000, 
The Swedish Army and Navy 1750- 1850, bi
drag i svensk~spansk antologi om epoken 
1750- 1850. 
17 Carl Grimberg, Svenska folkels underbara 
öden och äventyr, Vill, Sthlm 1962, s 171 ff. 

" Raab visste att det var en svår, ja närmast 
hopplös strid som stundade. Hans inställning 
när han improviserat drog i fält på dansk sida 
efter en vådlig diligens- och ångbåtsfärd genom 
svenska landamären ~ framgår av ett brev till 
systern: "Med friskt mod, varma kläder, goda 
vapen och litet kunskaper går jag nu för all se, 
huru kriget verkligen ser ut på nära håll." 

'"Adelns prot 1865 s 69, hr JF Lilliehöök 
20 Ibidem s 69 ff 
21 Ibidem s 77 f 

22 fbidem s 77ff 
23 Om denna se K Zetterberg, Militärer och 
polirike1; De svenska försvarsberedningarna 
1911 - 14, Sthlm 1986. 

24 Om von Essen se Nils-Olof Franzen, Undan 
stormen: Sverige under forsta världskriget, 
Sthlm 1987, Kent Zetterberg, Gustav V och 
övergången från det gamla till det moderna 
samhället i Nordiska museets årsbok Fatabu
ren 1993 (Titel: !-lim/a många kungar) samt ar
tikel i Svensk Tidskrift 1935 där händelsen f f g 
skildrades. 
25 Om detta se av Jean-Carlos Danckwardt, 
Kustartilleriet i Sverige under andra världskri
get, MLF 1992. 
26 Om den marina upprustningen se Björn 
Gäfverl, "Den lätta flottans genombrott" i 
Vindkanlring. 1942- Politisk kursändring, red 
Bo Hugemark. Probus, Stockholm 1992, ny 
upp!. 2002. Se även mina uppsatser i samma 
serie åren 1941-45. 
27 Totalt räknade USA med att elen svenska 
flottan hösten 1943 räknade sj u pansarfartyg, 
en minkryssare, flygplanskryssaren Gotland, 
17 jagare, 30 ubåtar, 20 motortorpedbåtar, 12 
torpedbåtar, två minläggare och 42 minsvepa
re samt ett stort antal hjälpfartyg. (RG 218, 
NAUS, JCS, Joinl Intelligence Committee, 
Swedish Arrned Forces, 24 sept 1943) 
28 Jag vill dessutom gärna hänvisa till Göran 
Frisks inträdesanförande i KÖMS 1992 om sjö
makten uneler 1990-talet och debatten mellan 
konteramiral Claes Tornberg och generalmajor 
Claes Skoglund i Tidskrift i Sjöväsendet om 
marinens ambitioner och begreppet sjömakt i 
slutet av det kalla kriget. (TiS, KrYaT mm) 
29 Hämtat från Cars m fl, Svensk försvarspoli
tik under efterkrigstiden , MHA, Sthlm 1986, 
kap II och bilagan. 

.1o Ett superdepartement för samhällsförsvar 
är en ide, frågorna kring samhällets säkerhet 
och försvar bör prioriteras och nedrustningen 
brytas. 
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Korresponderande ledamoten 
INGE T J0STHEIM 

Kommendy>rkaptein Inge Tjy>stheim lämnade 2001 den 
aktiva tjänsten i norska marinen och är numera lärare vid 
Försvarshögsko lan 

F remtidens maritime operasjonskonsepter
internasjonale trender 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 28 apri/2004 
Min redegjorelsefor internasjonale trender innenfor maritime operasjonskonsepter 
vii fokusere på de storste EU-marinene og USA. US N a vy er i dag totalt do minerende 
på verdenshavene og deres konseptuelle tenkning fremstår nå som modell for utvik
lingen i alle de storste EU-marinene. Skal vi si noe om fremtidens maritime opera
sjonskonsepter, kommer vi derfor ikke utenom USA. Det amerikanskeforsvaret la i 
1996 grunnlagetfor fremtidens operasjonskonsepter. 1 Utgangpunktet er fire begreper 
eller delkonsepter som både skal styre doktrine-, milita?rteknikk- og strukturutvik
lingen. 

Den amerikanske marinen 
Dominent manover 
Det fl!)rste begrepet er dominant mano
euvre. En manl!)ver skal bidra til å skape 
en bedre posisjonering av egne styrker 
for et angrep enn det motstanderen er i 
stand ti l. I denne tankegangen blir havet 
prima:rt oppfattet som et "oppmasjområ
de" og "manl!)verrom" for styrker som 
skal settes inn mot mål på land (altså 
maktprojeksjon). 

Presist engasjement 
D et andre begrepet er precision engage
ment og det leder straks tanken tillangt
rekkende presisjonsvåpen som krysser
missiler og såkalte smarte laserstyrte 
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bomber. Dette er riktig, men konseptet 
omfatter også andre tiltak som informa
sjonsoperasjoner retter mot bestemte 
målgrupper og evnen til å flytte "skred
dersydde" enheter direkte inn på et mål 
på land, uskadeliggjl!)re dette og så hen te 
dem ut igj en. 

Beskyttelse i alle dimensjoner 
Det tredje begrepet, full dimensional 
protection, er i en maritim kontekst en 
utvidelse av sjl!)kontroll (sea control) be
grepet og inneba:rer at flåtestyrken eller 
ekspedisjonsstyrken skal va:re i stand til 
å identifisere, lokalisere og uskadeliggj0-
re eller nl!)ytralisere enhver trussel mot 
seg selv. Dette konseptet er en forutset-

ning for at amerikanske slagstyrker og 
ekspedisjonsstyrker kan projisere makt 
mot land eller delta i skarpe operasjoner 
på land med base på havet. Derfor har 
dette konseptet samme funksjon som 
sjl!)kontroll som uttrykker en ambisjon 
om å sikre et sjl!)område til bruk for egne 
styrker eller operasjoner. 

Skreddersydd Iogistikk 
Det siste begrepet erfocused logistics. En 
moderne ekspedisjonsstyrke er et enormt 
komplekst system , en flytende base med 
alle de funksjoner det inneba:rer, en 
garnison med soldater og en slagflåte på 
en gang. En slik styrke skal i prinsippet 
va:re selvforsynt. Hva slags materiell og 
utstyr og hvor mye av hvert vii blant an
net va:re avhengig av hvilken type opp
drag styrken skal ll!)se og dets varighet. 
Målet er å kunne " levere skreddersydde 
logistikkpakker og utholdenhet"2 til alle 
nivåer. 

Den britiske marinen 
Utgangspunktet for den britiske milita:re 
tenkningen er bedre evne til hurtigere 
deployering og "jointery" , det vil si mer 
fellestenking, samkjl!)ring av ressurser og 
redusert duplisering'. Videre, at det nå er 
et l!)kende behov for "å forhindre eller 
forme kriser la ngt borte og, h vis nl!)dven
dig, deployere milita:re styrker hurtig f0r 
krisene ll!)per ut av kontroll"4

• Dette be
skrives som "styrkeprojeksjonsoperasjo
ner" og britene menerat de fleste opera
sjoner av denne typen vil va:re multina
sjonale. Midlet for å kunne ]l!)s dagens og 
fremtidens oppdrag er Joint Rapid Reac
tian Forces (JRRF). Disse består av "en 
pulje av slagkraftige og allsidige enheter 
fra alle tre forsvarsgren ene som vil va:re 
tilgjengelige for operasjoner på kort var-

sel"5• Fra denne styrkepuljen vi! man så 
sette sammen skreddersydde styrkepak
ker for de spesifikke oppdrag. 

Den britiske maritime doktrinen 
Admiral Michael Boyce sier i forordet til 
den britiske maritime doktrinen at mari
nens nye operasjonskonsept signaliserer 
et "skifte bort fra antiubåtoperasjoner i 
det l!)stlige Atlanterhavet og mot kystna:
re operasjoner nesten hvor som helst i 
verden."" Dette beskrives i doktrines sis
te kapittel , h vor det sentrate og gjennom
gående tema er "det nye operasjonskon
septet maritime manl!)vrer" . 

Skal fremtidens maritime styrker 
kunne operere hvor som helst i verden 
for å på virke en situasjon på land, blir ef
fektive operasjoner i de kystna:re områ
dene avgjl!)rende viktige, "enten som sku
eplass for den egentlige operasjonen, el
ler som sentrum for deployering og un
derholcl av styrker lenger inne i landet"7

. 

Kjernen i den nye maritime tenknin
gen er, som sagt, maritime manl!)vrer. 
Som et element i en fellesoperasjon gir 
havet en unik mulighet for å påvirke ut
fallet av en operasjon på land gjennom 
den adgang det gir til forflytning og for
leggning av styrker, konsentras jon av ild 
kraft, overraskelse og synlighet. 

Det siste aspektet ved elen britiske 
maritime doktrinen som skal nevnes her 
er task-organisering. Som alle andre 
NATO-medlemmer legger også britene 
stor vekt på oppdragsbaserte styrker som 
har en sammensetning som i prinsippet 
skal va:re skreddersydd for et gitt opp
drag. Derfor finnes det ingen presis defi
nisjon av hva en "task gruppe" er eller 
består av. Det går imidlertid tyclelig frem 
at marinen må ha en grunnstruktur som 
kan betjene to uavhengige styrkegrupper 
-en for sjl!)kontroll og en for styrkepro-
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jeksjon. Det viser at sj0stridskreftenes 
klassiske oppgaver, nemlig sj0kontroll 

e ller sikring av kommunikasjonslinjene, 

verken er glemt i tenkningen eller u telatt 

i overveielsen om fremtidens styrke

strukturer. 

Den franske marinen 
Sjefen for den franske marinestaben sier 

i dokumentet "En havgående marine" at 
marinestrategien nå orienteres mot land 

fordi "de vestlige oasjonene kontrollerer 
havet"8 

Dokumentet slår fast at "det nå er 

anerkjent at Marinen spiller en vital roll e 

i landoperasjoner"9
• Derfor vii det va:re 

et mål for Frankrike å ha en kampmarine 
som kan utplasseres på alle verdens hav 

og "operere på havet eller fra havet, når 

og hvor det blir krevd hand ling" 10. Fordi 
det ikke finnes en fiende på havet med 
samme styrke som under Den kalde Kri
gen, vii behovet for offensive våpenkapa
siteter hovedsakelig v<ere rettet mot land. 

Til dette er det behov for felles styrke
grupper, og her kommer den franske 
hangarskipsgruppen til å spilie en sentraJ 

rolle i forbindelse med fremtidens kon
fl ikter. 

Hanga rskipsgruppen vii va:re den 

som f0rst ankommer til e t kriseområde 
og vii kunne iverksette krisedempende 
tiltak umiddelbart. Utvikler krisen seg el
le r trekker den ut i tid , vii styrken slutte 

seg til en mye tyngre felles, ofte alliert , 

slagstyrke (joint task force). 
Den franske Marinen mener at det 

må utvikl es kapasiteter som gj0r dem i 

stand til å operere etter f01gende kon
sept: 

Maritime styrker må kunne n(i)ytralise

re fienden ved å redusere hans beve

gelsesfrihet og skade hans Logistikk og 
kommunikasjon, samtidig som de hol-
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der seg utenfor rekkevidden av hans 

våpen. D et vi! f(i)lgelig va:?re et sp (i) rs

mål om å unngå en va:?pnet konfronta

s jon ved å .foreta n(i)yaktige målrettete 

slag for å hindre fienden i å engasjere 

våre styrker." 
Dette konseptet er helt i overens

stemmelse med det amerikanske. Det 
blir ennå tydeligere når de maritime fly
styrkenes roll e beskrives. Disse kan både 

velge tid og sted for de flyginger som de 
toretar mot land for å angripe mål e ller 

innhente etterretninger, de kan forb ere
de sine oppdrag på trygg avstand , og de 

har stor grad av frih et til å utsette e ller 
avbryte sine angrep hvis betingelsene til

sier det. D enne fl eksibiliteten tilskriver 

dokumentet "alle de fortrinn som mari ti
me plattformer nyter: en betydelig 10fte
kapasitet, mobilitet, lett for å skjule seg 
på havets store vidder, og evnen til å nå 

et inte rnasjonalt område hvor de vii v<ere 
fri for diplomatiske begrensninger" .12 

Den tyske marinen 
For den tyske marinen står mul tinasjona
le innsatser og fellesoperasjoner i sen
trum for den operative virksomheten. I 

dag skjer "over 75 % av marinens årlige 

virksomhet i bilatera le ell er multinasjo
nale rammer"13 

" Avgj0rende fo r Marinens operative 

bidrag i allia nse-ell er koalisjonsinnsatser 
er", if0lge viseadmiral Lutz Feldt, "bru
ken av to innsatsgru pper. .. som vii bli 
modula:rt sammensatt av innsatsfor
band." Task-organisering e r altså det 

grunnleggende orga nisasj onsprinsippet, 
og det vi i bli " konsekvent anvendt under 

utdannelse, 0ving og innsats"14. Det krav 

som ligger til grunn for denne organise
ring e r at det tyske forsvar skal kunne 

gjennomf0re "to operasjoner av middel 
st0rrelse"15 samtidig. 

D et er interessant å merke seg hvilke 

Irerdommer den tyske marineledeisen 
har trukket etter 11. september 2001. 
"D et finnes ingen operativ varslingstid", 
skriver admiral Feldt, og fra det utieder 

han: "Det finnes ingen tid for Iange 

forb eredelse ... [ og] det finn es grunnlegg
ende ingen geografiske begrensninger 
hvis man vii bekjempe terrornettverkene 

i deres sentre"' 6. 

Den tyske marine erkjenner at "be
skytte lse av sj0forbindelsene og strate
giske n0kkelposisjoner så vel i kyst- som 
territorialfa rvann"17 fremdel es er viktige 

oppgaver i en nasjonal og alliert forsvars
sammenheng. Likevel er det oppgaver 
knyttet til krisehåndtering og konfliktfo
rebygging i en fellesoperativ og multina
sjonal ramme som vektlegges, og det er 

helt i tråd med NATOs strategiske kon
sept. 

Den spanske marinen 
l det spanske Dejence White Paper 2000 

sier dav<erende forsvarsminsister Ed uar
do Serra at vi har beveget oss fra "ideen 
om å forsv are et territorium til... det nå
va:rende stadiet... hvor forsvar også opp
fattes som profeksjon av stabilitet.'' 18 Det 

som if0lge Serra gir Spania en spesiell 

roll e er landets posisjon som "gj0r oss til 
et ekte veikryss meJlom ulike verdener. 
Europa og Nord-Afrika, Atlanterhavet 

og Middelhavet, det Gamle og det Nye 

kon tinentet" .19 

Marinens oppgaver og struktur 

Hovedoppgaven for den spanske mari
nen e r, if0lge Defence White Paper, "å si
kre fri bruk av de maritime sj0forbin
delsene, som er av sa:rlig betydning for 

Spania "20
. D etteer en tradisjonell mari

neoppgave, men som dokumentet frem
hever, så er det strategiske milj0et i dag 

slik at det nesten ikke finnes trusler mot 
skipsfarten. D erfor tilpasser marinene i 

de alli erte land , if0lge dokumentet, "sine 
kapasiteter for å ut0ve innflyte lse fra ha
vet over kystoperasjonsområder, langt 

fra nasjonalt territorium "21. Det gjelder 

også Spania. Det spanske forsvarsdepar
tementet oppfatter det a ltså slik at den 

spanske marinen nå gj0r som de andre 

allierte i NATO og EU, nemlig å skifte 
oppmerksomheten fra operasjoner på 

havet til operasjoner mot land , det vii si 
makt- og styrkeproj eksjon. Spanjolene 

erkjenner at både kravet om interopera
bilitet med EU-styrker og ikke minst 

med amerikanske styrker krever "smi
dighet, fleksibilitet , funksjanalitet og op
timal bruk av de tilgjengelige ressur
sene"22. 

Marinen er a rganisert i to styrkegrup
per (task groups) - en Alfagruppe og en 
Deltagruppe. Alfagruppen er en slagstyr
ke med et hangarskip og seks fregatter 
som kjerne. Utover den ne kjernen vii 
oppdragets art bestemme hvilke andre 

fart0yer og ressurser som skal inngå i Al
fagruppen . Dette blir bestemt fo rut for 

hvert oppdrag. Styrken skal kunne settes 
inn i krisesituasjoner og oppgavene 

strekker seg fra beskyttelse av skipsfar
ten til påvirkning mot land. 

D eltagruppen er en amfibiestyrke 

som blant annet består av to store Gali
cia-klasse landsettingsskip med helikop
terdekk og en godt utrustet marinebriga
de. Styrken skal kunne opptre fleksibe lt i 
en krisesituasjon ved at den kan "under

holde tropper til sj0s i operasjonsområ
det"23 

I denne strukturen ligger det inne

bygd en betydelig fleksibilitet som gj0r at 
marinen vii kunne delta i 10sningen av de 
fl este typer av maritime oppdrag - både 

tradisjonelle og "nye" . 
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Avslutning 
Som avslutning på denne korte redegj!il

relse vii jeg trekke frem fire klare trender 

som også vii ha be tydning fo r utviklingen 

av de svenske maritime kapasitetene. 

- For de t f!ilrste utvikler a ll e de st0rre 
EU-marine ne konsepter for projise

ring av maritim makt mot land i de 

kystncere områdene. Disse er både in

byrdes kompatible og kompatible 

med de amerikanske konseptene. I 

de nn e nyorienteringen har imidlertid 

ingen glemt at evnen til sj!ilkontro ll er 

en forutsetning for m a ritim maktpro

je ksjon. 

- For det andre erkjenne r alle lande ne 

at de geografiske begreningene for 

bruk av maritime styrke r e r opphevet. 

D et samme gjelder varslingstiden. 

Disse forutsetningene krever stra te

gisk mobilitet og h!ily beredskap på 

innsa tsstyrke ne. 

- For det tredj e forutsetter de nye mari

time konseptene fellesoperasjoner og 
multinasjona le operasjoner. D et kre

ver en fe lles konsep tue ll te nkning, 

evne til task-organisering og in te r

operabilitet, både m ell om forsva rs

grener og me llom ulike lands m a riti

me styrker. 

- Og til sist , så er det disse tre operative 

forutsetningene eller konseptene som 

ska l styre utviklingen av o pera tive og 

taktiske doktriner, militcerteknikk og 
styrkestrukturer. 
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This paper deals with homeland defence issues from the extreme tittoral w ater per

spective where for example protection of key assets such as straits and harbors are of 

great significance. This in volves military as weil as civil security aspects and we start 

by looking at som e of the today governing risks and threats that concern a number of 

countries spread all over the worldfrom Panama to Malacca. Although risks and 

threats may often be handled by political means we now and then are in the urgent 

need of various systems for intelligence, surveillance and reconnaissance. Moreover, 

to this we need command and controlfunctionalities as weil as engagementfacilities. 

This C4ISR-system may be groupedas an integration of systems usually covering 

air, land, sea and undersea areas. We w iii here somewlzat focus on the marine security 

issues and discuss various critical parts in the area of sea- and undersea surveillance 

as weil as possible graded engagement. 

T here appears to be no single de finition 

of the conce pt of security but it is fre

qu ently associated with the state of pro

tection of societies normal functioning 

from risks and threats. History te lls us 

th a t the demoeratic world aims a t contin

uous deve lopment and the existence of 

security is the first a nd necessary condi

tian for successful es tablishme nt of fur

the r deve lopment within the societies. 

Moreover, prevention activities a iming 

at increased secm·ity cannot start too ear

ly whethe r they are po litical , economical 

or technical. The conce pts of risks and 

threats are usually mixed in various re-

spects bu t if we want to separate them a 

natural way is as follows ; Risk originates 

from nature or weaknesses in man-made 

systems whe ther they are social or tech

nical. Threa t originates from human an

tagonism . Here we ta lk abo ut prepared 

evil attacks with particular objectives. 

Some risks and threats encountered 

in the wo rld today are: 

• Natura l disaste rs (volcanoes, fires, 
flood s, heavy weather etc.) 

• Pollution problems (health and envi
ronment) 

• Organized crime ( cross-border traf-
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ficking in drugs, women, ill egal mi
grants, piracy, illegal fishing, violation 
of exclusive economic zones, etc.) 

• Spreading of dangerous infectious 
diseases (AIDS, small pox, cholera, 
plague etc.) 

• State failure (bad governance, cor
ruption , civil conflicts etc.) 

• Regional conflicts (Kosovo, Chech
nya, Eritrea/Ethiopia , Israel/Palestina 
etc.) 

• Terrorism (infrastructure, power sup
ply, transportations, sea lanes of com
munication, trade in general , elec
tronic communications, proliferation 
of weapons of mass destruction etc.) 

• Classical war by means of conven
tional weapons 

• Full y globall y developed nuclear, bio
logical and chemical war 

where the last bullet perhaps should be 
taken with a grain of salt. The a bo ve list is 
far from complete and shall not be con
sidered ordered in priori ty. Another way 
of cutting the approach to today security 
of society is to list typical authorities en
gaged in various contexts associated with 
risk assessment, vulnerability analysis, in 
the field actions etc: 
- The Swedish Rescue Service Agency 
- The Swedish Emergency Manage-

ment Agency 
- The National Board of Health and 

Welfare 
- The Swedish Environmental Protee-

tian Agency 
- The Swedish Migration Board 
- The National Swedish Police Board 
- The Swedish Defence Research 

Agency 
- 1l1e Swedish Institute for ln fectious 

Disease Control 
- The National Food Administration 
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The Swedish National Defence Col
lege 

- The Swedish Nuclear Power Inspec
tion 
The Swedish Civil Aviation Adminis
tration 
The Swedish Energy Agency 
The Swedish Customs 
The Swedish Coast Guard 
The Swedish Maritime Administra
tion 
The Swedish Arm ed Forces 
The Swedish Materiel Administration 

Security is in most cases an international 
issue and the above list should on ly serve 
to show the wideness of organizations/ 
competencies to be involved in one way 
or the other. It is vital for a nation/associ
ation to be part of strategic international 
partnerships and there exist a huge 
number of various international councils 
etc dealing with the risks and threats 
mentioned a bo ve. A common risk assess
ment is believed to be the basis for the 
best ca-operative engagements. Further
more, this improves for example the pos
sibilities for enhanced spread of intelli
gence. 

Extreme Littorals 
Risks and threats for a nation/region 
vary over the globe due to for example 
differences in history, religion, culture, 
trade e tc. The sea has for lon g time been 

a major Jane of communication not just 
in terms of commerce but also for invad
ing armies. In this paper we willdeal spe
cifically with coastal areas situated in 
parts of the world where the re is a strong 
interest to ach ieve and maintain security. 
Some areas are Iisted below and we note 
their strong relation to world trade in 

terms of sea-lanes of communication, 
that is, they have some significant impact 
on world economy and thus stability: 

• The Strait of Malacca 
• The Strait of Gibraltar 
• The Cape of Good Hope 
• The Bosporus 
• The Suez Canal 
• The Strait of Aden 
• The Panama Canal 
• The Strait of Ormuz 
• The Strait of Magelian 

The above Iisted regions can all more 
or less be characterized as extreme litto
rals which is a concept that may be de
fined as: 

A coastal area, or alternative/y, a sea 
boundary with more the character of a 
sea than of an ocean. The sea area is 

characterized by shal/ow waters with a 
difficult underwater environment. The 
area is also characterized by a high 
threat leve/, which increases with prox
imity to the land. 

Warfare operations in extreme litto
rals are governed by: 

- The factor of time, where we talk 
about time scales sometimes of the 
order of minutes rather than hours/ 
days. 1l1at is, short times implicating 
fast action. 

- The factor of space, where we talk 

about length scales sometimes of the 
order of less than a kilometer rather 
than the order of tens/hundreds of 
kilometers. The above length sca les 
are, of course, related to distances to 
targetsand coasts/islands as weil as to 
the ra n ges of sensor/weapon systems. 

The factor of force where we talk 
about the capability to by means of 
sensors, weapons and command and 
control manage to be there, to survive 
as well as to threat and act so as to ac
complish the missions at hand. 

Maritime security in extreme littorals 
isthus composed of simultaneous contro l 
of air-, land- , sea- and undersea activi
ties. 

Integration based C4ISR
systems 
The concept of N et Centric Warfare/Op
erations is here to sta y and various alter
native expressions exist dealing with es
sentially the same principles. The 
OODA-loop is divided into Dominant 
Battle Space Awareness, Decision Sup
port and Precision Engagement, which 
can be considered as a systemized way of 
dealing with some of the basic military 
functions as intelligence and informa
tion , command and control, effect, pro
tection and endurance. The fundamental 
technical components of future systems 
are an open system architecture that al
lows various different platforms, sensors 
and weapon systems to be easily inte
grated, communication channels that al
low fast and robust information transac
tions between different subseribers in the 
different environments. This implies thus 
the sincere need for integration between 
different systems where historica ll y 
many have been developed in somewhat 
separatestovepipes often in fu ll earrela
tion with the classical services. 

In the fauna of acronyms within the 
detense and security area C4ISR is today 
sometimes also written as C4ISTAR 
where TA stands for Target Acguisition . 
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The entire chain of Command - Control 

- Communications- Computers - Intel
ligence- Surveill ance - Reconnaissance 

aims at creating awareness and decision 

making, or perhaps better, to observe 

and contJ·oJ. 
Within the broad spectrum of risks 

and threats presented above there exist a 

great number of "C41SR-systems" for 

prevention etc. One example could be 
banking-, medical- , and insurance contro l 

by means of various smart data fusion in

telligence. In this paper we will focus 

more on what perhaps may be named as 
mo re " hardware" system s. 

Dealing with maritime security in ex

treme littorals aiming at creating im

proved situation pictures, situation 

awareness, situation assessment and 

command and control lead initially per

haps to classical coastal radar stations. 

Sweden has a Iong record in coastal de

fense and coastal survei ll ance as an out
growth of the cold war period, where the 

possibility of a Soviet sea borne invasion 

was regarded as a very major threat. The 

surveillance functionality was primarily 

based on fixed radar stations. Recently, 
however, the command structure was 

deeply modified , creating an amphibious 

brigade that will incorporate the majori

ty of the previous coastal artillery assets. 

The brigade has six armored sensor vehi

cles that carry the Ericsson Giraffe-CD 

radar with integrated command, control 

and communications (the so called 

ARTE-740 system). This system is not 
just for surveillance missions but a lso in

cludes additional capabilities for fire 

control against sea targets. The brigade 

has also command vehicles with a 
number of command, control and com

munications facil i ties, including data lin k 
with the sea borne units, the air detense 
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and the headquarters. The system in

cludes the soft ware package of the 

STRIMA system and the connection 
with MARIL-2000 C2 system used in the 

Swedish Navy. 
Airborne Early Warning and Control 

(AEW&C) systems have been in service 

for many decades successfu ll y monitor
ing ai rborne operations. By means of 

powerful radars and various radio com

munication !inks the operatars are able 

to support friendly fighters as weil as di

rect air defense systems against enemy 

t h reats. Moreover, AEW &C systems 

contribute significantly to the air picture 

that may be distributed to other aircraft , 

ships and command posts on ground. 

These systems can have a strong impact 

on im proved situation awareness, protec

tion of own territ01·y and regional securi

ty in general. Also, the fast and reli able 
surveillance of land as well as the sea sur

face renders a significant contribution to 

the overall operational picture. Som e key 

factors for such systems are flexible plat

torms with substantial endurance such as 

the Saab 2000, advanced sensors (Erieye) 

and scalable command and control func
tionality, which is easily integrated with 

for example existing systems. 
The perhaps most challenging part 

for maritime security in extreme littorals 

is the underwater domain , where we as 

stated above may encounter a tough en

vironment requiring great understanding 

and high-tech systems for data gathering, 

earrelation and fusion. The average 

depth is often less t han 100 meters, w h ich 

means that we usually experience acous
tic multi-path propagation. With the bot

tom character sometimes experienced, 
with a significant roughness (varying to

pography) and highly varying material 

properties, unwanted bottom contribu-

tions in terms of false echoes are fre
quent as is in-bottom propagation. Fur

thermore, within the water volume itself, 

there is a high degree of variation of the 

various significant acoustic parameters. 

The sound velacity profile can be far 

from depth independent yielding bended 

rays and shadows, a fact that is also true 

for the harizontal dimension. In a ll , the 

sound propagation is influenced by; a 

time- and space varying sea surface, a 

time- and space varying water volume 

and a space varying bottom. The proha

bility of detection can be a high ly varying 

quantity and experience from field oper

ations in extreme littorals yields: 

• The ability to establish contact with 

target is highly dependent upon sea

son 
• The ability to establish contact with 

target is highly dependent upon 
weather 

• The ability to establish contact with 

target can be dependent upon time of 

the day 
• The ability to establish contact with 

target is highly dependent upon geo

graphical area 
• The ability to establish contact with 

target is highly dependent upon tar

get direction 
• The ability to establish contact with 

target is highly dependent upon 

source and target depths 
• The ability to establish contact with 

target is highly dependent upon dis

tance between source and target 
• The ability to establish contact with 

target can be highly dependent upon 

frequency 

Traditionally, underwater surveil

lance systems were more or less focused 

on territorial integrity and Anti Subma
r ine Warfare (ASW) and many sensor 

systems were often !arge and fixed. To 

this we must also add mine hunting sys

tems where we today also have fast air

borne systems. When it comes to und er

water security in the wider perspective, 

terrorism in particular, there is an obvi

ous need for smaller and mobile systems 

easily deployable from for example subs, 

surface ships, aircraft and alsofrom land , 

especially when it comes to harbor secu

rity. The small size is not just due to mo

bility requirements but also to the in

creased interest in detecting hostile 

swimmers, UUV:s and midget subs. The 

flexibility is also needed because of the 

irrational and unexpected character of 

terrorist activities. Today there exist a 

number of "small and easily deployable" 

sonar systems usually operating at fre
quencies of the order of l 00 kHz or 

more. The detection ranges are of the or

der of 500- 1000 meters. The sonar sys

tems may be mounted on more or less 

sophisticated platforms, some of them 

with a high degree of own intelligence 
rendering smart deci sion function a lity 

and explicit autonomous behavior. The 

Torpedo-Mine-Sensor (TMS) is here a 

promising concept under development 

on the basis of Iong experience from op

erations in the Baltic Sea that indeed is a 

true littoral area. Furthermore, systems 

with several U UV: s, ab le to work in clus

ters with the ability to intercommunicate 
when it comes to mission behavior is of 

significant interest. Connecting the vari

ous underwater surveillance systems via 

laser, optical fibers, underwater commu

nication etc to other plattorms enables 

network-based principles. 
The underwater threat arena is a 

harsh environment, where the various 
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sensor systems now and then are basical
ly drowned by signals/data generated 
from natu re or friendly activiti es such as 
for example civil shipping. The chain of 
detection , localization , classification , 
identification and sometime explicit en
gagements can be significantly improved 
by smart data fus ion where various sen
sors contribute with their respective ad
vantages. Here we should not necessarily 
limi t the approach to under- or above 
surface systems only. In many instances 
related to littoral surveillance the data 
fusion between for example sonar sys
tems, radars and electronic suppo rt 
measures may render great actvantages 
for loca lization , identification and dis
crimination. The multi sensor tracking 
functionality is here of vital importance. 
Based on various systems acting as sen
sors, a common operational picture can 
be created which is the key to maritime 
dom ain awareness. Moreover, in being 
able to create improved situati on pic
tures and situation awareness there may 
be an enhanced possibility for subse
quent situation assessment that is very 
important when it comes to terrorist ac
tivities especia lly in crowded areas such 
as straits and harbors. 

In the above we have briefly touched 
upon the systems: 
- Coasta l Radar Stations (fixed/mo

bile) 
- AEW &C - Systems 
- U nderwater Surveillance Systems 

( fixed/mobile) 

Al th ough they all indeed have their 
own separate "rights", maritime security 
in extreme littorals can be accomplished 
if, and on ly if, we are able to be in contro l 
in all domains, that is, below the surface, 
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on the surface, in the air and on land. The 
optimum fusion of C4ISR - functions/ 
systems is the kern el of the problem. The 
Network Based Defence (NBD) princi
ples are here vital and not just in the 
technical perspective. There is an obvious 
need for civil agencies to join forces and 
to collaborate in matters of national and 
collective security. The problem is how to 
do i t. A holistic approach is here required 
to provide real secUJ·ity in relation to real 
tbreats like for example transnational 
crime and international terrorism. 

In comparing homeland security busi
ness to the class ica l defence market there 
is a sharp contrast The latter is weil or
ganized while the former is not. For most 
nations there is no clear definition of re
sponsibilities with often many different 
departments or mini stries handling vari
ous parts of the domain. The enstomers 
do not know how their requirements will 
develop. 

A fruitful approach here is to work in 
In tegrated Project Teams (TPT) and by 
means of scenario based principles pro
duce an Operational Concept Descrip
tion (OCD). The use of various Virtual 
Technology Demonstrators may here be 
recognized. Typical functionalities are : 

• Studying network based technologies 
and methodologies 

• Creating prototypes and evaluating 
new command control and decision 
support functionality 

• Producing demo/real C4!-systems 
• Interacting with legacy systems 

Sommary 
We have in this paper disenssed integral
ed security systems for extreme littorals. 
The concepts of security, risks and 

threats have been handled and exempli
fied. Maritime security in extreme litto
rals can on ly be accomplished if we are 
able to be in control in a ll domains, tha t 
is, below the surface, on the surface, in 
the air and on land. The optim um fusion 
of C4ISR - functions/systems is the ker
nel of the problem. 

Homeland security requires for ex
ample advanced sensor technologies, se
cure communications, command centers 

and command and control. There must 
be an interconnectionlintegration of 
communication/in fo rmation systems be
tween the armed forces and various 
agencies such as police, customs, coast 
guard etc. 

The industry can offer consultancy, 
technical support, services, products and 
systems, operations management and to
tal security solutions. 

KAMPEN OM ÖSTERSJÖN 

Öppnar den 12 juni 2004 

Det doftade krut, kommandoropen 

ljöd och seglande örlogsskepp 

visade upp sin styrka på Östersjön. 

Det gällde att vinna kampen om 

sjöförbindelserna och att få kontroll 

över handeln i Östersjön. 

Här skildras såväl strid och strategi 

som det dagliga livet ombord. 

Utställningen vänder sig till 

besökare i alla åldrar. 
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Utveckling av tekniskt systemarbete och tillämpning 
på sjöstridssystem 
Årsberättelse i vetenskapsgrenIV-Vapenbärares konstruktion presenterad vid Kungl. 

Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 28 april 2004 

Benämningen på vetenskapsgrenen IV "Vapenbärares konstruktion" jämte övriga 

vetenskapsgrenar återspeglar en gammaldags indelning av teknikområden och 

kompetenser. Framtagande av dagens stridssystem inom produktområdena mark, 

sjö, luft och ledningssystem kräver en helhetssyn och integrerade, optimerade 

lösningar för att verka i framtidens stridsmiljö. Metoden att nå detta benämns 

tekniskt systemarbete, eller "Systems engineering" på engelska. Det är således inte 

"bara" att konstruera en vapenbärare utan det är helheten i ett system av system 

bestående av människa, plattform, vapen, ledningssystem, drift och underhållssystem 

som ger effekt och löser uppgifter under systemets livstid. Jag har valt att i denna 

årsberättelse redovisa med vilka kompetenser och metoder arbetet utförs och hur 

utvecklingen av några av de viktigaste marina sjöstridssystemen nu bedrivs på stor 

bredd. Jag berör aktuellt arbetsläge och slutligen redovisar jag vilka områden som 

måste utvecklas vidare. Jag tar mig således friheten att inte enbart redovisa 

vapenbärarens konstruktion, utan skall försöka redovisa hur konstruktionen 

utvecklas som en del i ett system. 

Tekniskt systemarbete 
Kraven på Försvarsmaktens materielsys

tem är under förändring. Det är nu nät

verksbaserat försvar och internationella 

uppgifter, som dominerar kraven på hur 

nya system skall utvecklas och hur be

fintliga system skall anpassas mot nya 

uppgifter. De befintliga marina systemen 

har redan stora delar av de förmågor 1 
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som krävs för att lösa de nya uppgifterna. 

Anpassning pågår eller planeras för att 

bättre uppfylla dagens och morgonda

gens krav. 
ldag räcker det inte att ha hög kom

petens inom viktiga teknikområden och 

att ha duktiga konstruktörer. Det som 

behövs för nya projekt och vid större mo

difieringar, halvtidsmodifi eringar (HTM) 

Krav- System~ System- System- System- System-

analys effekts- definiering optimering integrering verifiering 

analys 
ldecenerein!!sfas x x 
Studie- och x x x x 
konceptfas 
Proiekterin!!sfas x x x 
Upphandlinl! (X) x x 
Konstruktionfas (X) x 
Produktionfas (X) x x 
Systemutvärdering x x 
X . Verksamhet som gcnomr01s 1 respektt vc fas 

(X) :Verksamhet som genomförs för att fö lja el ler kontroll era förändringar 

Bild J: Verksamhet kopplad till de olikafaserna 

e ll er li vstidsförlängningar (LTF) , är det 

systematiska arbetssätt vi benämner tek

niskt system arbete. 2 

Tekniskt systemarbete syftar till att 

utveck la nya och befintliga system på 

bästa möjliga sätt från e tt helhetsper

spektiv och för hela systemets livscykel. 

Teknisk systemkompetens är kunskap 

om hur, i ett komplext tekniskt system, 

ingående delsystem samverkar så att det 

totala tekniska systemets egenskaper 

uppfyller ställda krav. Tekniskt systemar

bete består av 
• Kravanalys 
• Systemdefiniering 
• Systemkostnadsanalys 
• Systemeffektanalys 
• Systemoptimering 
• Systemintegrering 
• Systemverifie ring 

Det genomförs i denna ordning och i 

ett iterativt förfarande. Flera moment 

upprepas i nästa fas av arbetet i en suc

cessiv förädling av resultatet. Kopplingen 

till de tidsmässiga faserna av ett utveck

lingsprojekt framgår av bild l. 
Ett sjöstridssystem består av platt

form och en mängd delsystem såsom va

pensystem, ledningssystem, framdriv

ningssystem mm. Delsystemen, t. ex ro

bot, motorer, ledningssystem och senso

rer finns ofta färdi gutvecklade eller re-

dan i drift i andra system. Systemets slut

liga prestanda beror på hur väl delsyste

men valts, vidareutvecklats och anpassats 

och slutligen integrerats till ett sjöstrids

system. Själva konstruktionen av vapen

bäraren är här bara en del. Traditionellt 

har mariningenjörer, skeppsbyggare med 

kompetens för konstruktion av plattfor

men , även haft ansvaret för integrations

arbetet genom ansvaret för vikts- och 

stabilitetsfrågor, strukturhållfasthet och 

inte minst arrangemanget. 

Utbildningen vid KTH 
Vid Tekniska Högskolan i Stockholm 

(KTH) stod utbildningen av skeppsbyg

gare för bara ett par år sedan inför hotet 

att läggas ned och helt flyttas till Göte

borg. Till stor del genom Teknisk Chefs för 

Sjöstridssystem vid Försvarets materiel

verk (FMV) försorg har en ny inriktning 

benämnd "Marin a system" startats inom 

institutionen "Farkost- och flygteknik". 

Marina system börj ar med Marintek

nik innehåll ande klassiska ämnen som 

fartygs motstånd, vågteori, fartygsstabi li

tet, fartygsprojektering och propellerteo

ri. Vidare läses Lärrkonstruktioner med 

möjligheter att fö rdjupa sig i t.ex. fibe r

kompositer och strukturdesign med ma

terial , tillverkningsmetoder och optime

ring. 
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Under fjärde året läses den obligato

riska projektkursen Marindesign, vilken 

går ut på att tillämpa hållfasthet, meka

nik , strömning och stabilitet vid framta

gandet av en farkost. Läsåret 2003/04 

konstrueras och byggs en så kallad sub

skimmer, en farkost verkande både på 

och under ytan. FMV är uppdragsgivare 

och projektet grundas på en överens

kommen kravspecifikation, vilket är ett 

nytt arbetssätt för en KTH-student. Kur

sen kräver experiment och beräkningar 

men även omfattande projektledning. 

Första kullen på Marina system på 

KTH hade åtta elever i januari 2003. År 

2004 är det 15 elever på denna inriktning. 

De e lever, som jag varit i kontakt med, 

anser att utbildningen är bra , håller hög 

kvalitet och är mycket krävande. 

Om vi ser i backspegeln kanske rent 

av resultatet är bättre nu än för några år 

sedan. Klassisk skeppsteknik har funnits 

på KTH 1922-2001. Inriktningen har nu 

vidareutvecklas mot tekniskt systemar

bete med marina system. 

Utbildningen vid CTH 
Vid Chalmers Tekniska Högskola (CTH) 

i Göteborg fortsätter utbildningen av 

skeppsbyggnadsingenjörer och av de 15-

20 eleverna där, är ca 4-5 elever från 

KTH som genomför och slutför sina stu

dier vid Chalmers. Vid CTH utbildas ock

så ca 10-15 doktorander inom ramen för 

Marin tekniks verksamhetsområde. Av 

dessa är två doktorander direkt inriktade 

mot tekniskt systemarbete och ytterliga

re 4-5 har inslag av tekniskt systemarbete 

inom ramen för sina forskningsområden. 

Skeppsbyggare, som historiskt ansva

rat för utveckling av hela fartyg, vidare

utvecklas nu på ett naturligt sätt med sys

temarbetsmetodiken som grund. 
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Utbildning vid University 
College i London 
Utveck lingen av arbetsmetoder, utbild

ning och implementeringen av ett syste

matiskt tekniskt systemarbete har varit 

prioriterat inom FMV de senaste åren. 

Ett exempel på detta är utbildning utom

lands av ca tio ubåtsingenjörer i kursen 

Submarine Design Course på University 

College i London under 2002. Detta har 

varit nödvändigt, men är ej tillräckligt. 

Det har också krävts komplettering med 

svensk erfarenhet av tekniskt systemar

bete. Detta har lett till ett antal ytterliga

re FMV-in itiativ. 

Kursen "Utveckling av marina 
sjöstridssystem" 
Även om högskolorna nu ger eleverna 

utbildning i tekniskt systemarbete, be

hövs ytterligare erfarenhet i tillämpat 

projektarbete. Ett stort antal nu verk

samma ingenjörer saknar också denna 

erfarenhet. Vid FMV och på Mariningen

jörföreningens initiativ har därför, inom 

Försvarshögskolan (FHS) , kursen "Ut

veckling av marina sjöstridssystem" ge

nomförts under 2001 och 2002. Avsikten 

är att ge främst yngre ingenjörer den 

kompletterande utbildning som behövs 

för att kunna arbeta i tekniska utveck

lingsprojekt. Men även ett antal "äldre 

elever" har gått kursen . Deltagare kom

mer från såväl Försvarsmakten, FMV 

som industrin. Kursen är obligatorisk för 

yngre mariningenjörer men även yrkes

officerare i teknisk tjänst och civila med 

de rätta förkunskaperna rekommende

ras att gå kursen. Det var mer än tio år 

sedan kursen Krigsfartygskonstruktion 

hölls och det finns ett stort kompetens

mässigt återtagandebehov. 

Tio års försummelser i utbi ldningen 

är klart märkbara i projekten som be

drivs inom FMV idag. Det är mycket ont 

om kompetens för tekniskt systemarbete 

i nu pågående nyutvecklings- och mocler

niseringsprojekt. Det räcker inte längre 

att vara en duktig tekniker och ha erfa

renhet av system i drift. Detta har visat 

sig i projekt som Ub klass Vgcl HTM, 

Nytt ytstridsfartyg (YS NY) och plane

ringen inför Ub klass Gtd HTM. 

Tyvärr blev kursen " Utveckling av 

marina sjöstridssystem" inställd 2003 på 

grund av de ekonomiska restriktionerna 

inom Försvarsmakten. Under 2004 ge

nomförs kursen under våren och det är 

nu viktigt att denna utbi ldning får fort
sätta.3 

Kurs i tekniskt systemarbete 
för ubåtssystem 
På initiativ av FMV startades 2003 också 

en kurs vid CTH i tekniskt systemarbete 

för ubåtssystem. Detta var en akut insats, 

då antalet personer med rätt kompetens 

inom FMV var nere i en till två personer. 

Behovet fanns även inom industrin. Kur

sen genomföreles dels för att möta beho

vet av blivande ubåtsprojektörer med 

specialkompetens inom tekniskt system

arbete och dels för att utveckla ett kurs

paket i ämnet. 
Kursen utvecklades i samarbete mel

lan FMV, Kockums och CTH och hölls 

vid Chalmers Marin teknik, Systemtek

nik . Avsikten är att hålla kursen vart an

nat år. Kursinnehållet kommer under 

2004 att utvecklas ihop med kursen "Ut

veckling av marina sjöstriclssystem" till 

ett gemensamt utbildningsunderlag för 

tekniskt systemarbete för ytstriclsfartyg 

och ubåtar men samtidigt beakta de skill

nader som finns mellan ytstridsfartyg och 

ubåtar. 

En viktig erfarenhet av kursen vid 

CTH är att även om eleverna är väl för

trogna med skeppsbyggeri, så ger detta 

inte til lräckliga baskunskaper för att ar

beta med tekniskt systemarbete. Det är 

av fundamental betydelse att eleverna 

också har tillräckligt djup kunskap och 

erfarenhel av såväl de tekniska syste

men , som bygger upp respektive fartygs

system som elen miljö där systemet skall 

verka och de aktuella uppgifter som 

förväntas kunna utföras av respektive 

system . 
Detta är viktigt att ha i minne när t. ex 

FMV:s ledning talar om ökat fokus mot 

högre systemnivåer.4 Det får inte innebä

ra att man släpper ansvaret för nyutveck

ling på fartygsnivå och teknisk systemni

vå. För att ett fullgott tekniskt systemar

bete skall vara möjligt, krävs alltså en re

lativt djup kunskap om de tekniska syste

men och en god förståelse för miljö och 

uppgifter. Detta gäller inte minst avseen

de samfunktion med andra lednings-, 

mark-, flyg- och logistiksystem inom För

svarsmakten. Industrin har inte denna 

kompetens och förutsättningar för tek

niskt systemarbete samlat såsom FMV 

har. 
Det är sedan samarbete på ingenjörs

nivå mellan Försvarsmakten, FMV, FOI, 

högskolor och industri som ger goda re

sultat och världsledande tekniska lös

ningar. Ingen av dessa parter ska tro att 

man klarar detta ensam. 

Pågående utveckling av 
sj östridssystem 
Uneler det gångna året har såväl nyut

veckling av ytstridssystem och ubåtssys

tem som vidareutveckling av befintliga 

system ägt rum. Samtliga befintliga kvali

ficerade sjöstridssystem är antingen un

der halvtidsmodernisering och leverans, 
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Fartygstyp 2001 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

.....J 
Kv Göteborg 1 Ö/HTM - r----........... 
K v Göteborg lntn"J anoassnina ....... ... 
Kv Stockholm IHTM + lntn "l anoassnino --Ub Gottand GÖ + lntn "l anoassnino l l 

IHTM + Jntn"l anoassnino 
l l - --U b Gotland 

Ub Södermanla!.!Q_ HTM + 1ntn"l a_!!P_ilssning ----.... Minröjftg Ldo l lntn ·l anpassning - l 
Minröjftg Ldo HTM + lntn"l anpassning ~ 

l l l l l l 
ltntn "J anoassnina 

........... l 
Lagftg Visbara 

Ledn.ftg Carlskrona GÖ/HTM ---t -r ....;,; r- _ ....r ~ t 

Ledn.ftg CarlskronaF M + lntn'l anpassning - l 

~ ~ntn " l anpassning - l l l 
Ltrb (4+4st) Ball ist<sklskydd -lntn"lanpassning 

Strb H (27 st) Balis1isldskydd 

Trpb 451,452 lOmb. Ledningsbåt l - l l * lnst ledn yst./Hkp service 
*"In st led ingssystem-(alt.) 

Bild 2: Huvuddelen av de kvalificerade sjöstridssystemen är anpassade, eller anpassas i 

närtidför internationella uppgifter. 

eller planeras för kvalificerade modifie
ringsarbeten i närtid. 

Korvetter av Visbyklass 
Under 2003 har den andra av fem Visby

korvetter sjösatts. Under främst 2002 
men även under 2003 har inledande 
provturer genomförts med det första far
tyget i serien, HMS Visby. l n till dags dato 
har fartyget varit till sjöss under ca 60 
dygn och har tillryggalagt drygt 8 000 dis
tansminuter till sjöss (en sträcka motsva
rande Stockholm - Kap Horn). 

De inledande provturerna har kon
centrerats mot fartygets grundfunktioner 
såsom manöver- och sjöegenskaper, gång 
i is, hållfasthet mm. En inledande om
gång av signaturprover (radar, IR, aku
stik) har också genomförts. Av de ca 850 
krav som ställs i TTEM har nu ca 150 av
provats och validerats. Erfarenheterna 
av genomförda prov är genomgående 
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positiva och de brister, som kunnat iden
tifieras, har inte i något fall varit av all
varlig art. Såväl Visby, som Helsingborg 
(fartyg nr 2) är åter vid byggnadsvarvet 
där installation av vapen- och lednings
system pågår. Fartygen kommer att åter 
gå till sjöss under andra halvåret 2004, då 
prov med dessa system installerade bör

Jar. 

YSNY 
Nästa generation ytstridsprojekt benäm
nes YS NY. Studier pågår vid FMV och i 
samarbete med Försvarsmakten, FOI, in
dustri och högskolor. studierna har lett 
till krav på ökad uthållighet och inter
operabilitet. Koncept studeras med stör
re deplacement än Visbykorvetterna. 
Verktyg för modellering och simulering 
samt virtuella prototyper används i sys
temarbetet Utkast till Taktisk Teknisk 
Ekonomisk Målsättning (UTTEM) har 

fastställts i början på 2004 men fortfaran
de vill Försvarsmakten ha kvar stor 
handlingsfrihet i alternativa lösningar, 
eftersom operativa fartyg planeras först 
ca 2015. 

Ett stort problem idag är att det är så 
få ingenjörer med teknisk systemkompe
tens och erfarenheter från tekniskt sys
temarbete och tidigare utvecklingspro
jekt, tillgängliga för att genomföra ett 
projekt som detta. Det finns duktiga ex
perter på simulering och mode llering, ex
perter på materialteknik och projekte
ring, men det finns alltför få individer att 
placera i centrala roller för teknisk led
ning och integration av projekten. 

Ordnad överföring av erfarenheter 
från Visbysystemet till YS NY planeras, 
främst genom en aktiv personalplanering 
vid FMV, vars bristfälliga hantering av 
yrkesofficerare dock utgör ett svårt hin 
der. 

Projekt Viking 
Ubåtsprojektet Viking fortsätter sedan 
2003-06-27 genom att Danmark och 
Sverige tillsammans i en projektdefini
tionsfas (PDF) utvecklar nästa genera
tion ubåtar. Norge har lämnat samarbe
tet, men fortsätter som observatör att föl
ja utvecklingen med option att kunna gå 
in i samarbetet senare. Studier och kon
ceptarbete avslutades i början av 2003 
och under nu pågående PDF utarbetas 
en helhetslösning med en byggnadsspeci
fika tion för ett integrerat sjöstridssystem 
med drift och underhållssystem. Nödvän
diga industriella förberedelser vidtas 
också för att genomföra konstruktion 
och produktion av ubåtar. 

Vikingprojektet borde ha jämförelse
vis goda förutsättningar att genomföras 
som ett bra tekniskt systemarbete. Det är 
bara en knapp handfull individer i ledan-

de ställning tillgä ngLiga med rätt kom
petenser, men om inte personalomsätt
ningen blir alltför stor, finns här goda 
kompetensmässiga förutsättningar. Hit
tills har dock mycken tid lagts på form
frågor om samarbetet, uppdelning av ar
betet i olika faser, industripolitik och 
ekonomi. Det tekniska systemarbetet 
har inte fått fullt genomslag i utveckling
en av tekniska system, systemoptimering 
o.s.v. under de inledande faserna. 

Risk finns också att de fåtaliga kom
petenserna nu prioriteras till Vikingpro
jektet innebärande att andra projekt som 
Gtd HTM och ny URF inte får erforder
liga resurser. 

Modifieringar och anpassning av 
befintliga sjöstridssystem 
Ett sjöstridssystem kräver återkomman
de modifieringar för att fortsätta vara an
passat för aktuell stridsmi ljö , inte minst i 
ett internationellt sammanhang. En kon
tinuerlig utveckling av särskilt lednings
och vapensystem krävs. Uppgraderingar 
på grund av "end-of-life-problematiken" 
och att leverantörer och industri ej läng
re vill eller kan underhålla COTS-pro
dukter (Commercial Off The Shelf) ska
par ett ökat tryck på att genomföra kon
tinuerlig utveckling. 

Om återkommande modifieringar 
skall vara kostnadseffektiva och om till
gänglighet och driftsäkerheten skall upp
fylla målsättningarna, krävs spårbarhet, 
integration och att också underhållssys
temet anpassas till moderniseringarna. 
Att bara "konstruera" nya komponenter, 
ny hårdvara och installera dessa i ett be
fint ligt system är att suboptimera syste
met. Det är inte säkert att en ny enskild , 
utmärkt teknisk komponent är det mest 
optimala att montera i systemet. 

Det krävs ett kontinuerligt arbete 
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med att sammanstä lla brister, nya behov, 
tekniska möjligheter, arbetsmiljöförslag 
mm. Här genomför Teknikkontor fartyg 
ett viktigt arbete att leda möten, be
nämnda "tekniska råd", och följa upp be
hov och förs lag till åtgärder främst från 
nyttjaren, underhållsförbanden och tek
nikkontoret Teknikkontor fartyg har 
2002 och 2003 lämnat årsredovisningars 
som samlat beskriver systemens status 
avseende tekniska prestanda inklusive 
signaturer samt tillgänglighet och aktuel
la brister för att uppfylla krav enligt 
ITEM. Sammanställningar och priorite
rade förslag lämnas sedan till FMV att 
arbeta in i respektive materielsystems 
Produktplaner, även kallade Produktut
vecklingsplaner. 

l dialoger med HKV ska prioriterade 
åtgärder sedan införas i Materielplanen 
för att offereras och genomföras enligt 
HKV:s beställningar. 

Enligt nya riktlinjer från Marinin
spektören i samråd med KRI SJÖ" ska 
det stora antalet mindre modifieringar 
som nu utförs mellan och under årsöver
syner, samlas ihop till större modifie
ringspaket vid GÖ och HTM/LTF. Målet 
är att endast i undantagsfall genomföra 
mindre modifieringar vid ÅÖ om inte ar
betsmiljöskäl eller allvarliga risker föran
leder omedelbara åtgärder. 

För alla modifieringar som genom
förs, såvä l för att höja prestanda som av 
systemsäkerhets-, miljö- eller underhålls
skäl , måste tekniskt systemarbete och 
underhållsberedningar genomföras för 
att få ut full effekt för pengarna och för 
att inte investera i fel delsystem. Dessut
om borde dagens ofta hårt belastade 
medarbetare vid Försvarsmakten , FMV, 
teknikkontoret och basbataljonerna inte 
splittra sin tid på många små modifie
ringsprojekt Om åtgärderna samlas i 
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större modifieringspaket, används våra 
begränsade resurser bättre. 

Operativ tillgänglighet för 
våra enheter 
Antalet fartyg har successivt reducerats. 
Detta innebär att den tid som fartygen 
tillbringar på varv numera direkt påver
kar den operativa tillgängligheten och 
beredskapen för fartygsförbanden. Då vi 
tidigare hade fartyg i materiel beredskap/ 
depå fanns en möjlighet att rotera farty
gen mellan operativt utnyttjande, varvs
besök samt materielberedska p/depå. När 
antalet fartyg nu är så lågt, blir tiden på 
varv och speciellt förseningar direkt sty
rande för förbandets beredskap. Vissa 
fartygstyper tillbringar idag nästan halva 
sin livstid på varv. Vi behöver strukturera 
och planera hela livscykeln bättre för 
våra far tygssystem. 

Detta är kanske ett av de tydligaste 
exemplen, där tekniskt systemarbete 
skulle kunna göra stor nytta redan i ett 
relativt kort perspektiv. För att lyckas 
med detta krävs att HKV, FMV, Teknik
kontor fartyg och basbataljonerna med
verkar i ett gemensamt tekniskt system
arbete. Detta kommer under våren att 
prövas som ett pilotfall för våra ubåtar. 
Ett uppdrag är lagt till FMV att samman
hålla arbetet med att studera möjlighe
terna till högre operativ tillgänglighet i 
ett livscykel perspektiv, där såväl periodi
citeten som innehåll i ÅÖ, GÖ samt 
HTM och LTF kommer att studerasJ 

Modifieringar för ny hotbild 
och internationella 
operationer 
En av de mest krävande utmaningarna 
idag är att modifiera dagens system till 
de krav som ställs för internationella in-

satser. Fartygen klarar redan idag av att 
operera internationellt. Prestanda i flera 
system har redan bevisat detta. Men vi 
har många delsystem och underhållsför
utsättningar som inte är klara. Bristerna 
har ännu inte systematiskt sammanställts 
och analyserats. 

Min bedömning är att det största be
hovet av anpassning av dagens system 
inte rör "vapenbärarens konstruktion" 
utan grä nsytor till externa ledningssys
tem, andra länders system och den logi
stik som behövs för att uthålligt lösa en 
uppgift. Många frågor handlar om an
passning av just gränsytor i samband och 
ledningssystem. Tekniken finns och an
passningarna kan göras i takt med att 
metodik och nödvändiga överenskom
melser träffas med samverkande länder 
om sambandsmedel, kryptosystem, driv
medel osv. 

Vad gäll er vapenbärarens konstruk
tion för utvidgade fartområden, tempe
ratur, solstrålning, salthalt och andra mil
jöfaktorer är det tekniskt hanterbart, 
bara kraven fastställs på vilken ny miljö 
de ska verka i, hur länge och med vilken 
tillgänglighet och driftsäkerhet. Alla krav 
kanske inte är ekonomisk-tekniskt opti
mala att uppfylla men de kan också han
teras med kontrollerade restriktioner, 
begränsningar i prestanda eller beslut 
om nya målsättningar. Det första proble
met är att få tydligt utsagt vilka krav som 
skall gälla i ny miljö. För detta krävs ett 
tekniskt systemarbete. Studier och revi
dering av ITEM måste ske anpassat för 
ny taktik, nya miljökrav, aktuella krav på 
gränsytor, underhållslösning och nytt an
vändningssätt. Därefter analyseras kra
ven , utformas ett modifierat eller nytt 
delsystem, materielen konstrueras och 
byggs/byggs om och därefter verifieras 
uppfyllnad av nya krav i rätt miljö. Det är 

viktigt att göra detta i rätt ordning. Det 
vore ett misstag ur teknisk och inte minst 
ur ekonomisk synvinkel, att inte lösa det
ta med tekniskt systemarbete. Genvägar 
blir oftast dyrare i längden. 

En av de viktigaste delarna i system
arbetet som behöver kompletteras för 
dagens system, är underhållsberedningar
na. Vi har inte tillräckligt utrett behovet 
av reservmateriel, underhållsutrustning, 
transportvägar, underhållsavtal, drift
och felrapporteri ng samt uppföljnings
system under en internationell insats. Vi 
har redan idag brister i underhållsbered
ningar för operationer i hemmavatten. 
Under övningar i svenska farvatten och 
under kortare övningar är förbandens 
och basbataljonernas personal experter 
på att "fixa fram" reservmateriel och för
nödenheter. Al la till buds stående medel , 
underhandskontakter, direktköp och 
fingerade transporter används. Vi har 
aldrig riktigt prövat hur vårt underhålls
system klarar försörjningen av en sjö
strids- eller amfibiestyrka långt hemifrån 
och under en längre tid. 

Våra sjöstridssystem som idag är an
mälda till internationella styrkeregister, 
klarar redan idag den miljö de ska verka 
i. Men jag anser att det tekniska system
arbetet inte slutförts för alla system och 
funktioner. Vi vet alltså inte vilka be
gränsningar vi får i fart , vilka beväxnings
och korrosionsproblem vi får , vilka be
gränsningar som gäller för t.ex. torpeder 
och robotar. Fartygschefen vet inte exakt 
vilka prestanda han kan få ut av sitt sys
tem. Om vi inte bereder detta i förväg, är 
risken uppenbar att fartygschefen blir 
den förste som märker av begränsningar
na , i värsta fall under verklig insats eller 
till och med i strid . 

Av alla våra system är det i princip 
bara Carlskrona och ubåt typ Gotland 
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som prövats ordentligt i internationell 
miljö, varma och salta hav. För ubåten är 
dock inte underhållslösning för interna
tionell insats analyserad. 

Korvetter av Göteborgsklass 
På korvetter av Göteborgsklass har un
der 2002-2003 genomförts en omfattande 
ombyggnad för internationella insatser. 
Ett mycket stort antal större och mindre 
åtgärder har genomförts med sensorsys
tem och för att ge förbättrad skyddsför
måga. De skeppstekniska systemen har 
delvis uppgraderats för varmare och sal
tare hav i internationellmilj ö. Fortfaran
de har dock inte underhållsberedning ge
nomförts och dokumentationen har stora 
brister. TTEM behöver uppdateras och 
ett systematiskt arbete krävs för att opti
mera och komplettera befintliga system 
för bästa systemeffekt 

Planering pågår nu för HTM, men in
ledningsvis borde ett ordentligt städpro
jekt genomföras för att komplettera ma
teri elregistrering, ritningsunderlag, be
skrivnings- och materielvårdsdokumen
tation samt andra delar som ska ingå i en 
underhållsberedning. Innan befintliga 
system dokumenterats och samman
ställts ordentligt kan inte HTM genom
föras på ett optimalt sätt. Nya åtgärder 
vid HTM måste naturligtvis väljas efter 
analys av dagens brister, formulering av 
nytt TTEM, ny kravanalys och systemop
timering för att nå bästa resultat för 
pengarna. 

HTM för korvetter av 
Stockholmsklass 
Korvetter av stockholmsklass har under 
2003 genomfört provturer efter en om
fattande halvtidsmodernisering. Kor
vetterna är för närvarande våra mest mo
derna ytstridsfartyg vad gäller lednings-
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systemen. Ledningssystemet, Cetris, som 
kommer att installeras på korvetter av 
Visbyklass, är alltså redan installerat på 
Stockholmsklassen. Men även skepps
tekniskt har Stockholm fått ombyggnad 
av mast, överbyggnad, maskineri, inred
ning mm. Modifieringar för internatio
nella operationer, varmare miljö och sal
tare vatten har inletts, men är inte slut
förda. Det återstår en hel del arbete 
främst avseende underhållssystemen, do
kumentationshantering och underhålls
lösningar. 

Överlämnandet till Försvarsmakten 
från FMV har tidspressats på grund av 
utlovade leveranstidpunkter och för
bandsverksamhetens krav, men kvm·va
rande garantipunkter och restpunkter vi
sar på brister i det grundläggande sys
temarbetet Överlämnandeläget vad gäl
ler konfiguration, dokumentation, sys
temsäkerhetsstatus, ackreditering mm är 
minst sagt svåröverskådligt. Här pågår 
nu ett arbete med att försöka samman
ställa och dokumentera den tekniska 
statusen. 

Ubåtar av Gotlandsklass 
Vid projektering av ubåtarna på 1980-ta
let var hotbilden helt olik den som råder 
idag. Det huvudsakliga operationsområ
det var då Östersjön, vilket inte medför
de särskilt höga krav vad avser exempel
vis kylsystem, brännoljeförrådets storlek 
eller transitfarter. Ubåtar av Gotlands
klass har byggts om för att bättre klara 
längre förflyttningar samt operationer i 
varma hav. Ett tekniskt systemarbete be
ställdes av tillverkaren innan konstruk
tion, installation och integrering i befint
ligt system genomfördes. Trots detta finns 
en del korrosionsproblem på grund av 
olämpliga materialval, vilket medför be
svärande förseningar vid översyner och 

vissa smärre begränsningar i systemets 
användande för närvarande. Dokumen
tation finns utarbetad och underhållsbe
redningar har genomförts, dock inte fullt 
ut för internationell verksamhet. 

Ubåtarna har under de senaste åren 
framgångsrikt deltagit i övningar med 
flera olika nationer. Geografiskt längst 
bort har ubåten Halland varit då hon un
der år 2000 var i Medelhavet för samöv
ningar med bl. a. franska marinen. 

Enligt min bedömning är ubåtssyste
met på Gotland det idag bäst tekniskt 
förberedda systemet för nya operations
områden. Fler modifieringar är inplane
rade för att ytterligare förbättra ubåtar
nas förmåga att kunna deltaga i interna
tionella operationer. 

Ubåtar av Södermanlandsklass 
Två ubåtar av Södermanlandsklass skall 
inom kort påbörja provturer efter den 
mest omfattande HTM/uppgraderingen i 
svensk ubåtshistoria. Detta kommer att 
ge Försvarsmakten ett ubåtssystem med 
mycket höga prestanda . Ubåtssystemet 
kommer tekniskt sett att befinna sig i det 
översta toppskiktet i en internationell 
jämförelse med andra konventionella 
ubåtar. I stora drag innefattar modifie
ringsåtgärderna införande av luftobero
ende maskineri, anpassning för interna
tionella insatser, dykarstuss för special
operationer, uppfyllande av miljörelate
rade lagar och förordningar samt förbätt
rade prestanda för ubåtens sensorer. Sto
ra åtgärder görs för att minska risken för 
röjning av ubåten. 

Åtgärdsprogrammet fastställdes dock 
i ett sent skede under en kontinuerlig för
ändring av målsättningar och planer. 
Otydliga målsättningar har därför också 
lett till ofullständiga systemlösningar. 
Främst är målsättningarna otydliga vad 

avser specialoperationer och helhetslös
ningar för internationella insatser. Ex
empel på detta är införande NATO/EU
anpassade standarder och åtgärder för 
att säkerställa försörjningslinan vid inter
nationella uppdrag. Brister i tekniskt sys
temarbete har resulterat i tekniska kom
promisser och begränsningar för bland 
annat slussinstallationen. Med ett ge
nomtänkt tekniskt systemarbete, och en 
högre systemintegrationskompetens bor
de detta ha kunnat undvikas. 

En fråga att arbeta vidare med är 
klargöring och underhåll av vapen, som 
ska kunna användas i ny miljö. Avtal 
finns med andra länder i varmare vatten 
om erfarenhetsutbyte vad gäller tekni
kens påverkan och begränsningar i den
na miljö. 

Minröjningsfartyg av Landsortsklass 
Fartygen har varit operativa i ca 20 år och 
upphandling av HTM pågår. Under peri
oden 2005-2010 planeras HTM genom
föras på sex fartyg. I nuläget anpassas 
dessutom flera av fartygen för deltagan
de i internationella operationer. Anpass
ningarna, som genomförs efter en omfat
tande planering, genomförs i flera steg 
med två fartyg i taget. Åtgärder inriktas 
mot ökad tillgänglighet, klimatanpass
ning och förbättrat skydd. Enligt aktuell 
plan blir fyra av fartygen anpassade un
der våren 2004. Resterande två fartyg 
kommer att anpassas under HTM. 

Underhållsberedning för internatio
nell insats är genomförd men inte slutligt 
sammanställd och fastställd . 

stridsbåtar och Lätta trossbåtar 
Såväl stridsbåtar som lätta trossbåtar får 
nu ballistiskt skydd och anpassning för 
varmare miljö och saltare vatten. Förbe-
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Markering betyder vit för Godkänd och aktuell 
grå för GenomfOrt l finns men ej aktuell / har brister l avvikelser 

svart fcir Ej godkiind f Saknas helt 

Krav l Prestanda Gbg Gtd Vgd l Söd Ldo Sty 

TTEM 

Specifikation 

Genomford uh
beredning, Uh-plan 

Mtrl vårdsföreskrifter 

Beskrivnings
doktuuentation 

SSWG 

Beslut om Användning 
får helt system 

Bild 3: Spårbarhet från målsättning till dokumenterade system och underhållsbered

ningar, måste kompletteras. 

redelser, prov och försök har under 2002 
gjorts för strategisk transport bland an

nat under övningen Strong Resolve med 

det amerikanska landsättningsfartyget 

USS Tortuga. Med snabbt utarbetade 

tekniska lösningar visades att det var 

möjligt att lasta, transportera och lossa 

15 Stridsbåt 90 H för landstigning på den 

polska kusten. Försök har under 2003 ge
nomförts med splitterskyddad granat

kastare benämnd SSG 120 som teknikde

monstrator. Som demonstrator har det 

fungerat men vapensystemet är inte opti

merat för plattformen. För en slutlig kon

struktion krävs ett fartyg anpassat i stor
lek till aktuellt vapensystem. 

Vi har alltså med flera tekniska kon

struktioner visat att plattformarna kan 
an passas för nya förutsättningar och 
krav. Men ännu efter många års arbete är 
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inte underhållsberedningarna slutförda, 

erforderlig underhållsdokumentation 

saknas och underhållslösningar för inter

nationella insatser och infrastruktur för 

underhåll har stora brister. 

Spårbarhet 
ÖB har tydligt angett krav på att spårbar

het skall finnas från Försvarsmaktens 

uppgifter ned till de tekniska system som 

bidrar till funktioner och förmågor8
. De

sign av de framtida operativa funktioner, 

där olika tekniska system skall lösa För

svarsmaktens uppgifter, är just ett sådant 

område där metodiken med tekniskt sys

temarbete borde användas. 
Som jag redovisat i det föregående, är 

det nu viktigt att vi arbetar systematiskt 

även på materielsystem- och delsystem-

nivå. Vi behöver bättre ordning och reda 

i vår dokumentation av målsättningar, 

specifikationer, underhållsberedningar, 

ritningar och materielpublikationer. Tek

niskt systemarbete måste genomföras 

från grunden och användas som ett verk

tyg för att disponera våra begränsade 

medel på ett klokare sätt. 
På samma sätt som när vi utvecklar 

och modifierar system för att uppnå en 

given målsättning, är det nödvändigt att i 

tider av reduceringar avseende enskilda 

system eller funktioner, systematiskt vär

dera prestanda, delsystem och tekniska 

lösningar som ska ll utgå eller reduceras. 

Det får inte bara bli en reflexmässig re

duktion av ammunitionsmängd, reserv

delar ell er dokumentation därför att ra

men minskar. Reduktioner måste vägas 

mot systemets totala prestanda. Reduk

tioner i tillgänglighet och driftsäkerhet 
kanske inte märks vid leverans men kan 

vara avgörande för systemets möjlighe

ter att uppnå ställda krav. 
Systemarbetet som ligger bakom en 

konstruktion måste dokumenteras och 
underhållsberedningar måste dokumen

teras. Under systemarbetet kan bedöm

ningar göras om modifieringen är ekono

miskt och prestandamässigt optimal, el

ler om andra prioriteringar ger bättre ef

fekt. Om detta görs på ett spårbart och 

systematiskt sätt underlättas dessutom 
framtida justeringar av målsättningar 

och tekniska lösningar, t ex för interna

tionella insatser, gränsytor i det nätverks

baserade försvaret och arbetet med att 

vidareutveckla systemen underlättas. 

Prestandaverifieringar 
Prestandaverifieringar görs idag i be

gränsad omfattning under ett systems 
livstid. Har vi väl tagit fram världsledan

de system med väl avvägda prestanda 

måste vi nu även skapa rutiner och resur

ser för regelbundna kontroller och analy

ser för att verifiera, validera och upprätt

hålla statusen. Resurser för kompletta 

signaturmätningar och analyser saknas 

ännu men är delvis under uppbyggnad . 
signaturmätstation AMH (Hårsfjär

den) har fått utökade resurser för att 

mäta magnetiska fält och kompletterats 

med utrustning för att mäta elektriska 

fält. Mobila mätstationer har tagits fram 

under året och är klara rent tekniskt. Le

verans och påbörjad användn ing av sys

temet har försenats av arbete för att ack

reditera systemet. 
Det är stor risk att de sista singulära 

kompetenserna för signaturfrågor nu är 

på väg att försvinna från FMV och bas

bataljoner. Besvärande vakanser inom 

FMV, basbataljoner och Teknikkontor 
fartyg är svåra att bemanna med nuva

rande personalramar och krav på perso

nalminskningar. Personalramar och 

kompetensutveckling styrs av krafter i 

HKV och FMV som främst har kostna
der i fokus. Konsekvenserna måste pre

senteras tydligare och höga chefer priori

tera, väga kostnader och personalramar 

mot nytta. 

Konfigurationsledning 
Att vidareutveckla sjöstridssystem krä
ver konfigurationsledning. FMV arbetar 

med att kartlägga och dokumentera 
övergripande produktstrukturer, materi

eldokumentation, ritningar och rätta upp 

förnödenhetsregistreringen i stödsystem 

som FREJ 88 och BORIS. Men arbetet 

går för långsamt. Erfarenheten visar att 

sådan upprättning mer än en gång blivit 

klar lagom till att ett system ska utrange

ras. 
säkerhetsgodkännanden har sällan 

en helt klar definition av vilken konfigu-
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ration de avser, d.v.s. exakt vilka delsys
tem, versioner och gränsytor som ingår i 
leveransen . Teknikkontor fartyg försö
ker nu i enkla excelfiler hå ll a ordning på 
delsystem som t. ex sambandsmateriel 
och ledningssystem. Detta arbete häm
mas högst avsevärt av bristen på ett kva
lificerat konfigurationsledningssystem; 
d.v.s. ansvarsfördelning i detalj , konfigu
rationsledningsplaner, rutiner för upp
följning och åte n·apportering. Och inte 
minst saknas ett konfigurationslednings
verktyg att stödja denna verksamhet. 
Inom FMV pågår sedan flera år ett antal 
parallella projekt för att åtgärda dessa 
brister. DU FM 2000 var för ett par år se
dan det vi trodde skulle hj älpa oss med 
bland annat konfigurationsledning, men 
sommaren 2003 avbröts utvecklingen av 
DU FM 2000 för marina system och en 
ny konkret tidpl an för marina stödsys
tem saknas nu. 

Drift- och underhållssystem 
Idag saknas generella stödsystem för 
marin teknisk tjänst. Stödsystem är nöd
väneliga om vi ska kunna dokumentera 
och följa upp de tekniska systemen, 
egentligen sjöstridssystemens konstruk
tion. 

När projektet DU FM 2000 avsluta
des sommaren 2003, prioriterades fort
satt realisering av ersättare till flygstriels
systemens driftuppföljningssystem DI
DAS. Övriga produktområden har getts 
lägre prioritet och måste delvis starta om 
med prioriteringar och anpassning av 
hittills framtagna målsättningar. Anpass
ningar i tid och av funktionalitet måste 
ske. Detta medför ytterligare förseningar 
av ett marint drift- och uppföljningssys
tem. Systemarbetet för att ta fram mari 
na stödsystem för teknisk tjänst är ett 
misslyckande. 
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Flygsidan har här lika stora problem 
som den marina sidan. Men de är av helt 
annan karaktär. Flyget har gjort sig bero
ende av datoriserade drift- och uppfölj
ningssystem. Regler för Militär Luftfart 
(RML) ställer numera krav på att dessa 
funktioner finns, för att flygstridssyste
men skall få flyga. När nu befintliga drift 
och uppföljningssystem som DIDAS bör
jar falla för åldersstrecket är det helt nöd
vändigt att ersättare utvecklas. Annars 
blir det flygförbud . 

För de marina systemen har vi inget 
system, vi har därför inte heller ställt ab
soluta krav på sådana stödsystem för att 
fartygen skall få gå till sjöss. Hade vi haft 
sådana stödsystem är jag övertygad om 
att de blivit ett krav för fortsatt verksam
het. Paradoxalt nog verkar det alltså som 
att fartygen kan fortsätta gå till sjöss om 
övriga försvarsgrenars drift- och uppfölj
ningssystem upphör att fungera - därför 
att vi inom Marinen inte haft något sys
tem! 

Andra stödsystem som är aktuella 
och där utveckling har pågått under året 
är ett nytt digitalt system för Tekniska or
der benämnt DITO. Systemet har tagits 
fram under 2003 och är tillgängligt på 
Försvarsmaktens !P-nät. För de marina 
systemen är detta bra då vi sedan ett par 
år tillbaka har börjat dokumentera modi
fieringar av marina system med TO MF 

Utveckling pågår också av DIUS-M, 
ett stödsystem för att kunna hantera av
vikelserapportering, underhållsbegäran 
och obs-ärenden. Systemet är tekniskt 
klart att tas i drift, men förseningar nu 
beror på ackrediteringsarbetet Oklara 
och komplicerade ansvarsförhållanden 
för system och anslutningar till fartygen 
är också en orsak till att installationerna 
dröjer. 

Ett nytt system för hantering av utby-
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tesenhete r, UE-FM är också under fram
tagande, men det beräknas inte vara 
driftsatt förrän tidigast under 2004. 

Rollspelet och sluta göra fel 
I juni 2003 har "Utredning av marint un
derhåll och stödverksamhet mm", 
(UMUS) lämnat sin slutrappartY Utred
ningen är tydlig i problembeskrivningen 
av de organisatoriskt betingade bristerna 
i dagens underhållsverksamheL Vi är för 
många aktörer och det upplevs som 
otydligt vilka roll er olika aktörer har. 
Rollernas ansvar och uppgifter finns be
skrivna men måste förtydligas och kom
municeras bättre. Ökad tydlighet, bättre 
information och efterlevnad av gällande 
regelverk är nödvändigt. Utöver organi
satoriska förändringar och ett stort antal 
organisationsoberoende åtgärder, måste 
vi sluta göra feL 

Det är särskilt viktigt att var och en 
vet sin roll och inte " fuskar" med sådant 
arbete som andra har ansvar för. Uncler
hållsberedningar, konstruktionsarbete, 
materielregistrering och dokumentation 
måste tas fram eller beställas av den roll 
som har ansvaret. Förbandschefer och 
basbataljonschefer har uppmärksam
mats på problemen de senaste åren, och 
situationen har förbättrats. För att till
tron till rollspelet inom marin teknisk 
tjänst och efterlevnad av detta skall ske i 
praktiken, krävs också att de ansvariga i 
varje roll , särskilt HKV och FMV klarar 
ut sina åtaganden. 

Teknikkontor fartyg kan här stödja 
HKV, särskilt i vidmakthållandefasen. 
Av FMV aviserade ytterligare minsk
ningar av personal och en strategi som 
innebär att vidmakthållandefasen inte 
längre skall vara ett kärnområde för 
FMV är mycket oroande.' 0 Att någon tar 
designansvaret i vidmakthållandefasen 

är helt nödvändigt. Om FMV avvecklar 
detta innebär det bara att någon annan 
aktör måste bygga upp motsvarande 
kompetens och resurser. Risken för att 
dubbla kompetensorganisationer byggs 
upp är uppenbar. 

FMV bygger nu upp kompetensen 
inom området tekniskt systemarbete 
som jag tidigare redovisat, men detta tar 
tid. Fortfarande är bristerna inom FMV 
stora avseende såväl kompetens som an
tal befattningar på teknisk systemnivå 
(dvs. fartygssystemnivå) och en samord
nande nivå över denna. Produktionen av 
designunderlag är för långsam vid såväl 
HTM/LTF som vid mindre modifiering
ar. 

För basbataljoner och Teknikkontor 
fartyg finns förutsä ttningar att genomför
ande av förslag enligt UMUS-utredning
en kan leda till samordningsvinster i 
kompetens och antal, för att lösa uppgif
terna. 

FMV som designansvarig har alltså 
ambitionen att genomföra ett mer syste
matiskt tekniskt systemarbete och Tek
nikkontor fartyg bar börjat följa upp 
konfigurationer, regelverk för systemsä
kerhetsarbete och mottagande av system 
vid leverans. Vi har dock en del kvar in
nan alla modifieringar blir helt doku
menterade och att vi får full kontroll på 
fastställda respektive tillämpade konfi 
gurationer. 

Sintsatser 
Slutsatser av verksamheten under 2003 
är bLa. att vi har sjöstridssystem av hög 
klass för ytstricl, undervattensstricl, min
krig och amfibiestricl, under utveckling, 
under leverans efter moderniseringar e l
ler med planerade moderniseringar i nä r
tid. Konstruktion och installat ion av nya 
delsystem görs kontinuerligt, men spår-
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barhet till målsättningar och underhålls
beredningar kan inte alltid visas på ett 

systematiskt sätt. 
Fortfarande genomförs nyproduktion 

av tekniska system och modifieringar 
alltför ofta som just enstaka förbättring
ar av just konstruktioner, vapenbärares 
konstruktion , utan att systematiskt sys
temarbete skett. Underhållsberedningar 
är en viktig del i tekniskt systemarbete, 
men ges inte tillräcklig uppmärksamhet 
och resurser. 

Nu när vi fakt iskt har mycket bra tek
niska system, även ur ett internationellt 
perspektiv, vore det ett stort misstag att 
inte säkerställa systemens prestanda, 
driftsäkerhet och uthållighet inför fram
tida internationella insatser och som en 
del i det nätverksbaserade försvaret. Vi 
har helt enkelt inte råd att med de fåtal 
enheter, som vi har kvar, låta dessa falle
ra på grund av brist på systemarbete ell er 
underhållsberedningar. 
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Ledamoten 
NILS BRUZELIUS 

Kommendör Nils Bruzelius lämnade den aktiva tjänsten vid 
Försvarsmakten 2001 och ägnar sedan dess del av sin tid åt 
akademiska studier i historia och matematik. 

USA:s försvarsgaranti för Sverige under Kalla kriget 
ur submarint perspektiv 
Magisteruppsats (D-uppsats) presenterad vid Historiska institutionen, Stockholms 

universitet hösten 2003 

Den 19 januari 1961 möts två presidenter i Vita huset. Det är den avgående presi

denten Eisenhowers sista dag i ämbetet och den tillträdande presidenten Kennedy 

skall nästa dag hålla sitt berömda installationstal. I enrum går de två männen ige

nom hur man aktiverar USA:s nukleära vapenarsenal. När de två senare på dagen 

tar farväl av varandra säger den gamle presidenten till sin unge efterträdare "You 

have an invaluable asset in Polaris. l t is invulnerable". 1 I all sin enkelhet visar den

na avskedsfras vilken stor vikt Eisenhower fäste vid de strategiska Polarisubåtarna. 

Denförsta av dessa ubåtar hade i november 1960 blivit operativ. VS Navy hade där

medfått möjlighet att beskjuta Moskva och andra städer i Sovjetunionen med bal

listiska robotar avfyrade från ubåtar i undervattensläge. För att nå dessa mål måste 

ubåtarna uppsöka positioner nära de skandinaviska ländernas kuster. Det havsom

råde som låg närmast Moskva och därmed erbjöd ubåtarna det bästa tänkbara ope

rationsområdet var Skagerrak och den svenska västkusten2
• I uppsatsen "Flottan 

som aldrig siktades vid Vinga" formulerar jag en hypotes om att Skagerrak blev en 

" ubåtsbastion" för VS N a vy. 3 

För att förb ättra skyddet av ubåtsbastio
nen och göra den osårbar (invulnerable ), 
fin ansierade USA en helt ny örlogsflotta 
om 56 fartyg till Norge. Om tillkomsten 
av den nya norska flottan och 1960 års 
norska flottplan har jag skrivit i uppsat
sen "Flottan som skulle skydda flanken". 
Här redovisas ytterligare ett antal indi
cier vilka pekar mot s kagerrak som den 
primära ubåtsbastionen för Polaris.4 

Då hypotesen om en ubåtsbastion i 
Skagerrak visat sig fruktbar, när det gäl
ler att fö rklara USA:s agerande gente
mot de nordi ska länderna i början av 
1960-talet, känns det naturligt att fortsät
ta denna undersökning. 

E n av USA ensidigt formulerad sä
kerhetsgaranti gentemot Sverige disku
terades vid ett möte med The Nationa l 
Security Coun cil , (fortsättningsvis be-
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nämnt nationella säkerhetsrådet, rådet 
eller med sin förkortning NSC) i Wash
ington den 1 april 1960. Förekomsten av 
denna garanti förblev okänd för Sverige 
fram till 1994' . Ingen har ännu kunnat 
beskriva eller förklara vilket motiv som 
låg bakom den amerikanska garantin. Då 
jag genom mina tidigare arbeten blivit 
övertygad om hållbarheten i hypotesen 
om en amerikansk ubåtsbastion i Skager
rak kan denna hypotes prövas som motiv 
för den amerikanska försvarsgarantin. 
Med stöd av hypotesen kanjag även söka 
efter konkreta åtgärder som försvarsga
rantin och det policydokument den m
gick i förde med sig för Sveriges del. 

Frågeställning 
Kan hypotesen om att det i början av 
1960-talet etablerades en amerikansk 
bastion för de strategiska ubåtarna i Ska
gerrak att användas för att förklara moti
vet till och utformningen av den försvars
garanti Sverige erhöll från USA vid sam
ma tidpunkt? Om så är fallet, vilka kon
kreta åtgärder kan ha vidtagits i Sverige 
för att implementera försvarsgarantin 
och den därmed sammankopplade poli
cyn gentemot Sverige? 

Bedrevs det i Sverige någon forskning 
finansierad av USA som kan sättas i sam
band med Polarisubåtarna? Vilka perso
ner och institutioner i Sverige blev i så 
fall engagerade och vad blev resultatet 
av deras arbete? 

Forskningsläge 
Inom området pågår en omfattande 
forskning både i Sverige och internatio
nellt. Det nationella forskningsprogram
met "Sverige under det kalla kriget" har 
dock inte sin fokus inom det militära el
ler militärtekniska ämnesområdena. 
Forskningsprojektet "Teknik, vetenskap 
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och svensk säkerhetspolitik" vid Kungli
ga Tekniska Högskolan behandlar delvis 
dessa två ämnesområden. Vid Försvars
högskolans säkerhetspolitiska avdelning 
är en kommenterad forskningsöversikt 
som belyser svensk säkerhetspolitik un
der Kalla kriget under utarbetande. Två 
offentliga utredningar har behandlat frå
gor rörande Sveriges förhållande till 
USA varav den första , Neutralitetspoli
tikkommissionen, är den som enligt sitt 
direktiv omfattar den aktuella tidsperio
den. 

Simon Maores arbetar på en avhand
ling om svensk-amerikanska säkerhets
relationer under Eisenhowers tid som 
president. Inom det närliggande området 
ubåtskränkningarna och U 137 föreligger 
ett antal mer eller mindre seriösa arbe
ten . Wilhelm Agrell , Milton Lietenberg 
och Ola Thunander är några av dem som 
publicerat sig inom detta ämnesområde. 
Ingen av dem behandlar de strategiska 
robotubåtarna och de berör bara perifert 
tiden före 1980. Internationellt har en 
näst intill överväldigande mängd veten
skapliga arbeten, vilka behandlar de dra
matiska åren omkring 1960, publicerats. 
The Sputnik Challenge av Robert Divine 
och The Gaither Committee, Eisenho
wer, and the Cold War är två exempel 
som kan nämnas. Sekretessen kring Pola
ris har inte lyfts trots att alla ubåtarna se
dan länge är skrotade och det kalla kriget 
är avslutat. Man får därför leta förgäves 
efter precisa uppgifter på var US Navy 
planerade att grupperade Polarisubåtar
na. I boken The Polaris Missile Strike be
skriver visserligen Robert Kuenne ett 
tänkbart operationsområde för dessa 
ubåtar". Detta område, beläget i Barents 
hav, verkar dock bara vara valt som un
derlag för ett räkneexempel och har ing
et med de verkliga områdena att göra. 

Metod 
Hjälten i den traditionella detektivroma
nen löser alltid en gåta. Ordet "detektiv" 
kommer av latinets detegere, vilket bety
der "blotta". Den vetenskapliga metod 
som syftar till att lösa en gåta kallar Jo
han Asplund för "Detektion" . Detektio
nen förutsätter att det finns en gåta vil
ken i förstone verkar olöslig eller non
sensbetonad. I denna uppsats är gåtan 
vilket motivet var för USA att ge Sverige 
en ensidig militär säkerhetsgaranti utan 
krav på motprestation i någon form. Om 
man är övertygad om att gåtan går att 
lösa , gäller det att finna en helt ny infalls
vinkel som kan ge gåtan dess förklaring.7 

Till skillnad från detektivromanen, där 
författaren försöker dölja lösningen till 
dess läsaren kommit fram till de sista si
dorna, antyds här gåtans svar redan i 
uppsatsens rubrik. Min förhoppning är 
trots detta att läsaren skall finna uppsat
sen om inte spännande så åtminstone läs
värd. 

Uppsatsen inleds med en ganska om
fattande miljöbeskrivning för att läsaren 
skall kunna förstå och acceptera bak
grunden till de centrala personern as age
rande. Här beskrivs tidsandan , ubåtarnas 
roll i den nukleära doktrinen samt de åt
gärder som vidtas för att hemlighålla 
ubåtarnas positioner. Då resonemanget 
till del bygger på vad jag tidigare skrivit 
inom samma ämnesområde redovisas 
också ett kortfattat sammandrag av 
dessa två uppsatser. Jag redogör även för 
NSC arbetssätt och ställning under presi
denterna Truman, Eisenhower och Ken
nedy. Uppsatsens viktigaste del utgörs av 
en analys av 1960 års policydokument 
med vidhängande underlagsdokument. 
Resultatet av denna analys jämförs se
dan med de slutsatser som redovisas i 
Neutralitetspolitikkommissionens be-

tänkande. På motsvarande sätt granskas 
1962 års policydokument Resultatet av 
denna granskning jämförs med den sä
kerhetspolitiska utredningens slutrap
port. Med hypotesen som grund är det 
sedan möjligt att söka efter konkreta åt
gärder i Sverige grundade på de policy
dokument som utarbetades och fastställ
des inom den högsta amerikanska admi
nistrationen. 

Om det kan fastslås att Skagerrak var 
den ubåtsbastion från vilken USA:s nu
kleära vedergällning skulle säkerställas, 
ett indiciernål där denna uppsats ingår, 
kommer detta att förändra vår uppfatt
ning om Sveriges betydelse och roll un
der det kalla kriget. 

Källor och källkritik 
Uppsatsen bygger främst på dokument 
och rapporter i statsrådsberedningens 
arkiv, Utrikesdepartementets arkiv, Riks
arkivet, arbetarrörelsens arkiv samt geo
detiska institutionen vid KTH :s arkiv. 
Uppsala universitets geodetiska arkiv 
försvann i och med att det geodetiska ob
servatoriet i Häll by stängdes 2002. Av en 
pensionerad forskare vid institutionen 
har jag fått tillgång till en pärm med tid
ningsurklipp samt vissa kompletterande 
muntliga uppgifter. Vid Statens ljud- och 
bildarkiv har ett TV-program studerats. 
På Internet har endast information som 
är fritt tillgänglig för privatpersoner ut
nyttjats. Ett omfattande studium av till
gänglig litteratur har genomförts. När do
kument är fotostatkopierade som bilagor 
till offentliga utredningar hänvisar jag till 
dessa. Endast svenska arkiv har utnytt
jats. Det hade naturligtvis varit en fördel 
om även amerikanska arkiv kunn at stu
deras. Detta har inte kunnat genomföras 
av såväl ekonomiska skäl som sekretess
käl. 
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För den centrala uppgiften om moti
vet bakom utbyggnaden av Loran-C har 
jag funnit en pålitlig primärkälla. Spio
nen Wennerströms uppgifter angående 
Polarisubåtarnas grupperingsplatser är, 
enligt min bedömning, alltför detaljerade 
till sin karaktär för att vara fabulerade av 
en flygvapenofficeL Den stränga sekre
tessen som omger ubåtar och deras ope
rationer innebär att man inte kan förvän
ta sig att finna några precisa uppgifter i 
källorna. På de ställen där dessa uppgif
ter borde ha redovisats får man leta efter 
argument "e silentio"8 

Bakgrundsinformation 
Sputnik och USA:s satsning på 
interkontinentala robotar 
I augusti 1957 förklarade Sovjetunionen 
att man hade en interkontinental ballis
tisk robot9• Två månader senare, den 4 
oktober 195710

, kom den stora chocken 
för USA när Sovjetunionen sköt upp den 
första sputniken i en omloppsbana runt 
jorden . I november kom nästa chock när 
Sovjet sände upp sputnik nummer två, 
denna gång med en levande hund, Laika, 
ombord 11

• De två sputnikarna skapade i 
USA en sinnesstämning 12 som inte var 
helt olik den vi nu upplever, efter den 11 
september 2001. USA kände sig hotat, 
robotarna utgjorde vad vi i dag skulle 
kalla "a clear and present danger". Den
na sinnesstämning underblåstes på alla 
sätt av Sovjetunionens ledare Chrustjov 13

• 

l en intervju i Sveriges radio berättar 
Chrustjovs son: "Min far hävdade att 
Sovjetunionen massproducerade inter
kontinentala robotar som vore det 'kor
var' .l verkligheten producerade Sovjetu
nionen vid den här tiden varken robotar 
eller korvar" 14

• Många i USA var över
tygade om att Sovjetunionen kunde be
skjuta de amerikanska städerna med 
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kärnvapenbestyckade robotar. Det egna 
bombflygets baser framstod nu som sår
bara och USA hade inga egna robotar att 
skjuta tillbaka med 15

• Då liksom nu var 
underrättelsetjänsten otillförlitlig. Det 
fanns i själva verket inga, eller i varje fall 
ytterst få, sovjetiska robotar som skulle 
kunna nå USAI6. Underrättelsetjänstens 
prognoser om ökningstakten för antalet 
operativa Sovjetiska robotar skulle sena
re visa sig vara behäftade med stora fe!l 7

• 

De var minst lika felaktiga som uppfatt
ningen om Iraks massförstörelsevapen 
nu har visat sig vara. Sputnikarna ledde 
till en nationell kraftansträngning inom 
USA, som syftade till att snarast möjligt 
bygga upp ett eget robotvapen1s. 

En kvarleva från den interna debatt 
som fördes inom USA:s administration 
om hur man bäst skulle kunna möta ho
tet från Sovjet har återfunnits 19

• Doku
mentet är en mycket dålig och svårläst 
fotostatkopia. Detta är nog anledningen 
till att dokumentet passerat den ameri
kanska censuren och att Neutralitetspoli
tikkommissionens ledamöter inte läst 
det. Om man håller upp papperet mot 
ljuset kan man med lite ansträngning läsa 
delar av texten. Dokumentet är ett brev 
daterat 14 mars, 1960. Avsändare är den 
amerikanske flygvapenchefen general 
Thomas D. White. Brevet bär överskrif
ten "Strategic Deterrent Posture" och är 
adresserat till Mr Herbert York. York var 
en briljant ung fysiker som hade tjänst
gjort som Edward Tellers högra hand un
der arbetet med att utveckla vätebom
ben. President Eisenhower hade ut
nämnt honom till "director of defence 
research and engineering" och gett ho
nom samma status som de biträdande 
försvarsministrarna för marinen, armen 
och flygvapnet. 20 Hans främsta uppgift 
var att som "missile czar" bringa ordning 

i den vildvuxna floran av konkurrerande 
robotprogram21

• 

Av brevtexten framgår att York den 
9 mars 1960 har givit försvarsledningen 
en orientering om den planerade inrikt
ningen för den strategiska avskräck 
ningen. Denna inriktning föll uppenbar
ligen inte flygvapenchefen på läppen, ty 
i brevet argumenterar general White 
mot flottans Polarisrobotar och för flyg
vapnets robotar och bombflygplan. Var
för skall man, enligt general White, satsa 
pengar på flottans Polaris som bara kan 
ge ytterligare 24 till36 robotar när sam
ma summa skulle räcka till 300 inter
kontinentala flygvapenrobotaL Med 
dessa trehundra robotar skulle de fient
liga målen kunna bombarderas med yt
terligare 700 megaton22

• 

General White föreslår avslutningsvis 
att inriktningen bör vara; 
- ett påskyndande av flygvapnets ro

botprogram 
- ett program för att hålla en fjärdedel 

av det strategiska bombflyget (SAC) i 
konstant "airborne alert" från mitten 
av 196023 

- ett påskyndande av den operativa till
gängligheten för de första fem Pola
risubåtarna 
Whites avslutningsfras lyder: "This 

letter is classified Top Secret to sateguard 
o ur precious future." Av detta brev kan 
man dra slutsatsen att York under våren 
1960 hade beslutat sig för att det var Po
larisubåtarna som stod överst på dagord
ningen. Ty det var bara kännedomen om 
en planerad satsning på Polaris som skul
le kunna förmå flygvapenchefen att skri
va sitt protestbrev. Brevet återspeglar 
också den sinnesstämning av uppenbar 
oro och rädsla som rådde inom den ame
rikanska administrationen och försvars
ledningen på våren 1960. 

Första- och andraslagsförmåga 
I den logik som präglade Kalla krigets nu
kleära strategier spelade de två begrep
pen "förstaslagsförmåga" och "andra
slagsförmåga" en central roll. Definitio
nen på ett förstaslag är "ett omfattande 
kärnvapenanfall avsett att förstöra mot
ståndarens vedergällningsstyrkoL Mot
ståndarens eventuellt kvarvarande styrkor 
skall vara otillräckliga för att åstadkomma 
väsentliga skador på angriparen"24

• För
mågan att utdela ett förstaslag var inget 
som var strategiskt eftersträvansvärt, ty 
innehavet av en sådan förmåga skulle 
göra det lönsamt för motståndaren att an
falla först, med ett så kallat "preventivt 
slag" för att minska verkan av ett förvän
tat fientligt angrepp25

• Om två länder båda 
innehade förstaslagsförmåga gentemot var
andra skulle ett mycket instabilt läge upp
stå. Den part som anföll först skulle vinna. 

Ett stabilt strategiskt läge däremot 
kännetecknas av att bägge parter besitter 
en så kallad andraslagsförmåga. Med ett 
andraslag förstås "kärnvapenanfall som 
vedergällning för ett strategiskt kärnva
penanfall av motståndaren". Definitio
nen på andraslagsförmåga blir därmed , 
"förmåga att ta emot fiendens kärnva
penanfall i hela dess tyngd med bibehål
len kapacitet att sätta in ett motanfall 
som skulle åstadkomma oacceptabla ska
dor på angriparen"26.Anledningen till att 
USA på våren 1960 fäste så stor vikt vid 
Polaris var att de ubåtsbaserade kärn
vapnen skulle garantera USA den efter
strävade andraslagsförmågan27 • Ubåta
rna ansågs osårbara och detta motivera
de den höga extrakostnad som det inne
bar att bygga ubåtar. Det skulle ju, som 
flygvapenchefen påpekade i sitt brev, 
vara billigare att placera robotarna på 
baser i land , men där skulle de inte vara 
immuna mot ett Sovjetiskt förstaslag. 
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Ubåtsbastionen i Skagerrak28 

Vid val av operationsområde för de stra
tegiska robotubåtarna var det framför 
allt fyra faktorer som måste beaktas, 
nämligen: 

Robotarnas mål. 
De mål man avsåg beskjuta med ubåtar
nas Polarisrobotar var städer i Sovjetuni
onen. Genom att ständigt upprätthåll a 
förmågan att förstöra ett stort antal sov
jetiska städer skulle man avskräcka de 
kommunistiska ledarna från att anfalla 
städer i USA. Räckvidden för Polaris 

A-l-robotarna var officiellt 1200 nau
tiska mil (NM). Avståndet från Vinga till 
Moskva är 876 NM. Om robotarna verk
ligen hade en räckvidd på 1200 NM kun
de ubåtarna alltså ligga en bra bit ut i 
Nordsjön eller i Norska havet, men för 
att nå städerna bortom Moskva måste 
man komma närmare den skandinaviska 
halvön. Den stora miljonstaden Gorkij , 
dit stora delar av den sovjetiska vapenin
dustrin var koncentrerad , ligger 400 km 
öster om Moskva. För att robotarna skul
le nå Gorkij måste ubåtarna grupperas i 
Skagerrak. 

Robotarnas träffnoggrannhet 
l luft avtar sprängverkan med tredjepo
tensen på avståndet till detonations
punkten. Trots den kraftiga laddningen 
fanns det därför ett behov av att träffa de 
utvalda målen så noggrant som möjligt. 
Utan att närmare gå in på och beskriva 
alla faktorer som påverkar träffsäkerhe
ten med en ballistisk robot kan vi konsta
tera att den ökar vid korta skjutavstånd. 
En gruppering av ubåtarna i Skagerrak 
var således önskvärd, eftersom man däri
från kunde beskjuta de tilltänkta målen 
med större precision än från någon an
nan plats. 
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Avståndet till ubåtsbasen 
l februari 1961 upprättades en framskju
ten ubåtsbas för de strategiska robot
ubåta rna . Denna bas lokaliserades till 
Holy Loch , Skottland. Basresurserna ut
gjordes av ubåtsdepåfartyget Proteus 
och en flytdocka . Ombord på depåfarty
get och i flytdockan kunde översyner och 
reparationer av både ubåtar och robotar 
genomföras. 

A vs tåndet till fiendens baser 
Sovjetunionen byggde efter det andra 
världskriget upp en flottbas av impone
rande storlek i Murmansk. Att US Navy 
skulle välja att gruppera sina robotubå
tar i Barents hav, omedelbart utanför 
denna bas, förefaller osannolikt av up
penbara skäl. Dels var det lättare för sov
jetiska flottan att bedriva ubåtsjakt i när
heten av egen bas än längre bort, dels 
skulle det vara svårare för US Navy att 
försvara robotubåtarna. Ju längre bort 
från Murmansk Polarisubåtarna gruppe
rades, desto bättre. 

Norska havet var visserligen officiellt 
det område inom vilket ubåtarna opere
rade. Var det så att man verkligen avsåg 
att utnyttja Norska havet borde man , för 
att om möjligt försöka dölja sina avsikter 
uppge något annat operationsområde, till 
exempel Nordsjön eller varför inte Ska
gerrak. Det senare alternativet skulle ju 
ha hög trovärdighet. 

J ä m fört med Skagerrak är närheten 
till egen ubåtsbas likvärdig i Norska ha
vet. Men de tilltänkta målen ligger på 
större avstånd , vi lket ger sämre träffnog
grannhet Dessutom är avståndet till 
fiendens baser kortare, vilket är en nack
del. Vid en jämförelse mellan Norska ha
vet och Skagerrak måste man även ta 
hänsyn till Coriolisaccelerationens på
verkan på elen ballistiska roboten efter 

avfyrning. Coriolisaccelerationen beror 
på jordens rotation och varierar med lati
tuden . Med de beräkningsverktyg som 
stod till förfogande 1960 måste det ha va
rit svårt att korrekt beräkna en robotba
na med stora latituclföränclringar. Ska
gerrak ligger praktiskt taget rätt väster 
om Moskva, så en robotbana från detta 
område skulle alltså kunna beräknas 
med större noggrannhet än motsvarande 
ban a från en utskjutningsplats i Norska 
havet. 

Någon gång under år 1957 måste offi
cerare inom US Navy ha börjat fundera 
på var Polarisubåtarna skulle grupperas. 
Vid en jämförelse mellan de två alterna
tiven Skagerrak och Norska havet är det 
svårt att komma till någon annan slutsats 
än att Skagerrak måste ha blivit deras 
förstahandsval. Härifrån låg de tilltänkta 
målen på lagom avstånd, avståndet till 
elen egna basen var kort och skyddet var 
maximalt bra. Hela Norska havet kunde 
ju avdelas för spaning efter och jakt på 
de sovjetiska ubåtar som norrifrån för
sökte ta sig in i området. Ett avancerat 
system för spaning efter främmande ubå
tar byggeles därför ut längsmed den 
norska kusten. Genom ett generöst er
bjudande att finansiera en nybyggd ör
logsflotta förmådde USA den norska 
marinledningen och regeringen att över
ge planerna på att överta ett par begag
nade jagare. l stället byggde Norge en 
helt ny flotta lämpad för kustnära ubåts
jakt. 

Det finns även andra exempel på 
konkreta åtgärder, som pekar mot ska
gerrak som ubåtarnas operationsområde. 
För att ubåtarna fritt till sjöss skulle kun
na bestämma sitt läge med tillräcklig 
noggrannhet krävdes någon form av na
vigationshjälpmedel. Med tiden fick 
ubåtarna tillgång till flera alternativa sys-

tem, främst satellitbaseracle. Det första 
och inledningsvis det enda systemet man 
hade tillgång till var dock markbaserat 
och kallades för Loran-C. Loran är en 
förkortning av Long range navigation 
och är ett så kallat hyperbelnavigations
system som använder radiosändning med 
en bärfrekvens av 100kHz. Mottagaren 
mäter tidsdifferensen mellan de mottag
na signalerna från tre olika sändare och 
kan på så sätt bestämma sin position. Lo
ran-C, som blev operativt 1960, medger 
en positionsnoggrannhet fritt till sjöss på 
230 meter. En av USA samma år offent
liggjord kartbild över det område som 
Loran-C täckte, gav vid hanelen att syste
met enelast kunde användas i Norska ha
vet. Detta är dock en uppgift som inte 
kan vara korrekt, ty elen Loran-C sända
re som byggeles på Helgoland saknas i 
elen offentliggjorda kartbilden. Denna 
sändare, som gav systemet en utmärkt 
täckning i Skagerrak, uppgavs inled
ningsvis vara en Narol-sändare (Narol = 

Loran baklänges) med vars hjälp USA:s 
flygvapen skulle mäta in kärnvapencle
tonationer, vilket var en uppenbart vilse
ledande uppgift. 

Hur fungerar en ballistisk robot'? 
Ordet ballistik är intimt förknippat med 
kanoner29 När man avfyrar en kanon ac
celererar först kanonkulan i eldröret. Ef
ter det att kulan passerat eldrörsmyn
ningen rör den sig mot målet i vad som 
populärt kan kallas en kastparabel eller 
med ett finare uttryck en ballistisk bana. 
I robotfallet är eldröret ersatt av robot
motorer vilka accelererar robotens nos
kon upp till sådan fart, höjd och riktning 
att noskonen sedan motorerna brunnit ut 
kommer att följa en ballistisk bana som 
leder mot målet. Det går alltså inte att 
styra roboten efter det att motorerna 
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brunnit slut, utan noskonen far som en 
kanonkula genom rymden10. Om man vill 
träffa något bestämt mål måste den bal
listiska banan beräknas med stor exakt
het. I kanonfallet krävs inte så mycket 
beräkningar, där kan man skjuta iväg ett 
skott i ungefärlig rätt riktning, se var 
skottet landar och sedan korrigera den 
fortsatta eldgivningen utifrån gjorda ob
servationer. 

Felkällorna vid beräkning av en bal
listisk robotbana är många. Men de fel 
som inledningsvis var svårast att komma 
till rätta med var de som orsakades av 
variationer i gravitationens riktning och 
styrka31

• J skolan får vi lära oss att tyngd
kraften (gravitationen) "g" är lika med 
9,81 meter per sekundkvadrat. Detta är 
ett närmevärde som för de allra flesta til
lämpningar är tillräckligt exakt. Men "g" 
varierar, dels beroende på latituden, dels 
beroende på jordskorpans sammansätt
ning. Berg och malmfyndigheter, till ex
empel, ger lokalt ett något högre värde 
på "g". Gravitationens riktning avviker 
dessutom från den vertikala "lodlinjen" 
mot jordens medelpunkt, beroende på 
att jorden inte är en perfekt sfär. 32 Jorden 
är inte rund som en apelsin utan liknar 
ett päron, låt vara ett mycket runt pä
ron13. Dessa små fel och variationer växte 
snabbt till näst intill oöverkomliga hin
der när det gällde att konstruera en bal
listisk robot. Det fanns framstående ve
tenskapsmän i USA som hävdade att 
problemen var så stora att det inte skulle 
vara möjligt att konstruera en fungeran
de ballistisk robot34 inom överskådlig 
tid35 .Att skjuta roboten från en ubåt i un
dervattensläge gjorde inte problemen 
lättare att lösa. För den första generatio
nen av Polarisrobotar krävdes sannolikt 
att ubåten låg stilla på botten för att det
ta över huvud taget skulle vara möjligt. 
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Detaljer i ubåtarnas utrustning, bland an
nat loggens placering, styrker detta anta
gande.36 Att man trots alla problem lyck
ades konstruera en fungerande Polaris
robot och det på mycket kort tid, berod
de på en stor insats av all tillgänglig ex
pertis37. 

Ubåtssekretess38 

Att vara dold med en position som är 
okänd för motståndaren är ubåtsvapnets 
"affärside", för att använda ett vanligt ut
tryck. För att säkerställa denna affärside 
har en mängd åtgärder vidtagits. Till ex
empel hålls ubåtsledningen åtskild från 
all övrig verksamhet i de militära staber
na. De krypton som används är unika 
och kan inte läsas av några andra för
band. Normalt kan alla ubåtar läsa all ra
diotrafik på den egna sidans sjöoperativa 
ubåtsnät och därmed hålla reda på även 
var de övriga ubåtarna befinner sig. Vid 
behov används dock punkt till punkt
krypton som bara kan lösas av den ubåt 
som är adressat. För vissa typer av med
delanden används chefskrypton vilka 
bara kan lösas av berörd ubåts fartygs
chef, detta för att ubåtens sambandsper
sonal inte skall få kännedom om medde
landets innehåll. Ubåtsförbandschefen 
rapporterar direkt till högsta ledningen 
och all mellanliggande försvarsbyråkrati 
kortsluts. stridsplaner och krigsorder 
skrivs av officerare utan hjälp av biträ
despersonaL Ingen som inte har ett be
hov av att känna till var våra ubåtar ope
rerar (s.k. need to know-status) blir infor
merad. Ett exempel på detta som kan 
nämnas är den militärkommandochef på 
Gotland, en armegeneral, som hävdade 
att han hade rätt att få reda på när våra 
ubåtar befann sig i territorialvattnet runt 
Gotland eller öster om Gotland. Det fick 
han naturligtvis aldrig, ty han hade inget 

"need to know" . Detta gäller förhållan
dena i Sverige, men mina kunskaper om 
förhållanden i andra ubåtsnationer gör 
att det inte finns anledning att tro att det 
skulle vara mycket annorlunda där. Sna
rare tvärtom, i Sverige får hela besätt
ningen till exempel reda på var ubåten 
befinner sig. Det är osäkert om besätt
ningarna ombord på Polarisubåtarna nå
gonsin orienterades om ubåtens exakta 
position , det var troligtvis något som 
bara fartygschefen och navigationsperso
nalen kände till. Anledningen till denna 
interna sekretess var det stora antalet be
sättningsmedlemmar. Varje ubåt hade 
två besättningar och varje besättning be
stod av mer än etthundra personer. Det 
fanns 41 Polarisubåtar. Den första gene
rationens robotar hade som tidigare 
nämnts kort räckvidd vilket i sin tur inne
bar att ubåtarna bara kunde uppträda 
inom ett relativt begränsat havsområde. 
Om detta områdes belägenhet blev känt 
av flera tusen personer skulle risken för 
att någon avslöjade hemligheten inte 
vara försumbar. 

"The National Security Council" 
under tre presidenterJ2 
Genom "The National Security Act of 
July 26, 1947" tillskapades det nationella 
säkerhetsrådet. Dess uppgift var att råda 
presidenten i alla inrikes- utrikes- och 
militära frågor vilka hade bäring på 
USA:s säkerhet. För lagstiftarna i kon
gressen som betvivlade Trumans allmän
na kompetens och utrikespolitiska om
döme utgjorde rådet ett sätt att skapa en 
enhetlig och långsiktig politik inom dessa 
områden. President Truman var väl med
veten om den indirekta kritik mot hans 
person som tillkomsten av rådet utgjor
de. Han ledde rådets första möte den 26 
september 1947, men avstod därefter of-

tast från att delta. Han övervarade en
dast 10 av de 55 första sammanträdena. 
Koreakrigets utbrott (juni 1950) föränd
rade rådets arbetsform och betydelse. 
Rådet fick en fast sammanträdestid, var
je torsdag, och presidenten ledde däref
ter huvuddelen av dess sammanträden 
(64 av 71) . Under Trumans sista år vid 
makten (1952) avtog rådets aktiviteter. 
Mycket av det planerade arbetet åter
stod när Eisenhower tillträdde som pre
sident i januari 1953. 

Under president Eisenhower utgjor
de rådet det främsta och viktigaste orga
net för att formulera och verkställa poli
tiska beslut inom de militära, utrikespoli
tiska och internt säkerhetspolitiska om
rådena . Med sin militära bakgrund hade 
Eisenhower en förkärlek för noggrant 
stabsarbete. En omfattande byråkrati 
tillkom för att förbereda och verkställa 
rådets beslut. Rådet hade nu fem ordina
rie medlemmar, presidenten, vicepresi
denten , utrikes- och försvarsministrarna 
samt chefen för "Office of Defence Mo
bilization". Utöver de ordinarie medlem
marna kallades, beroende på vilket ämne 
som stod på dagordningen, andra reger
ingsmedlemmar, rådgivare och högre 
tjänstemän. Finansministern, överbefäl
havaren och chefen för underrättelse
tjänsten (CIA) deltog regelbundet i rå
dets överläggningar. 

Styrkan med NSC-systemet under Ei
senhower var att det säkerställde regel
bundna, väl förberedda, översyner av alla 
viktiga utrikespolitiska och säkerhetspo
litiska ärenden. De av presidenten fast
ställda policydokumenten gav vägled
ning för agerandet på alla nivåer inom 
administrationen. Eisenhower ansåg att 
de regelbundna policydiskussionerna ga
ranterade att de viktigaste medarbetarna 
hölls informerade och gav dem en ge-
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mensam grundsyn , så att de kunde agera 

i enl ighet med gällande policy i händelse 

av en snabbt uppkommen kris. Den vikt 

E isenhower tillmätte NSC framgår av att 

han ledde alla möten han hade möjlighet 

till (329 av totalt 366) samt att NSC-mö

tena med förberedande föredragningar 

och uppföljningsmöten tidsmässigt upp

tog störst utrymme på hans veckoagenda. 

Kritiker, främst utrikesmini ster Dulles, 

ansåg att de mest känsliga och hemliga 

ärendena inte borde diskuteras i så stora 

församlingar som vanligtvis NSC-möte

na utgjorde. Utrikesdepartementet ansåg 

även att finansministerns regelbundna 

närvaro tenderade att lägga en alltför 

budgetmässig syn på utrikespolitiken. 

Omedelbart efter tillträdet i ämbetet 

påbörjade president Kennedy en omor

ganisation av NSC:s arbetssätt. Den utri

kespolitiska beslutsprocessen förenkl a

des och knöts närmare presidentens per

son. Rådet sammanträdde inte längre 

varje vecka utan mera sällan och antalet 

personer som tilläts närvara minskade. 

Långsiktiga utrikespolitiska frågor över

läts till utrikesministeriet. 

Fyra dokument som berör Sverige 

Av de fyra dokument som berör Sverige 

tillkom de två första (1948 och 1952) un

derTrumans tid som president40
, det tred

je (1960) under Eisenhowers tid41 och det 

sista (1962) under Kennedys tid42• Från 

det att NSC påbörjade si tt arbete under 

1947 tog det mindre än ett år innan rådet 

tog sig an Skandinavien. Vid denna tid

punkt pågick ett omfattande arbete med 

att formulera efterkrigstidens Europapo

litik och en stark önskan fanns att de tre 

nordiska länderna, alltså även Sverige, 

skulle ansluta sig till vad som kom att bli 

NATO. Att rådet redan efter fyra år åter 

tar upp frågan om för hållandena i Skan-
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dinavien får ses mot bakgrund av att det 

första dokumentet blivit inaktuellt. Nor

ge och Danmark hade ansluti t sig till 

NATO och Sveriges neutralitetspolitik 

accepterades nu som ett faktum i Wash

ington. 
Efter det att Eisenhower tillträtt som 

president l 953, tog det mer än sju år och 

fler än 300 sammanträden innan frågan 

om den amerikanska policyn gentemot 

Skandinavien togs upp till förnyad be

handling av NSC. I detta nya policydo

kum ent får Sverige en unik ensidig sä

kerll etsgaranti och i de strategiska över

vägandena finns en koppling mellan de 

skandinaviska länderna och vedergäll 

ningsoperationer. Oavsett vilken priori

tet och vikt man tillmätte Norden borde 

en ny policy med så stora förändringar 

ha formul erats långt tidigare, om det 

inte var så att någon särskild omständig

het uppstått som motiverade behovet 

att ta upp området till behandling just 

våren 1960. Det kan inte ha varit det all 

männa säkerhetspolitiska läget som ak

tualiserade Nordens betydelse. Det kal

la kriget var under våren 1960 inne i en 

av sina avspänningsperioder43 Chrustjov 

hade besökt USA under två veckor i 

september 1959. Eisenhower planerade 

ett svarsbesök i Sovjetunionen efter det 

toppmöte som skull e hållas i Paris i maj 

196044
• Att toppmötet skulle avbrytas 

och Sovjetresan inställdas på grund av 

att Sovjet i början av maj 1960 sköt ned 

ett amerikanskt spaningsplan av typ 

U-245 kunde man ju omö jligt ha för ut

sett. 
Policydokumentet från juni 1962 är 

inte föredraget för eller fastställt av NSC, 

då rådet under Kennedy fått en annan 

och nedtonad ro ll för den långsiktiga pla

neringen. Dokumentet är faststä llt "un

der the au thori ty of the Secretary of Sta-

te" . Det är alltså osäkert hur stor del utri

kesminister Dean Rusk hade i dokumen

tets utarbetande och om han överhuvud

taget har tagit del av innehållet. Doku

mentet är helt uppenbart sk rivet av dip

lomater med mycket goda kunskaper om 

Sverige och svenska förhållanden . Några 

strategiska överväganden görs inte och 

skrivni ngarna om att Norden sku lle kun

na tjänstgöra som bas för vedergällnings

aktioner österut har tagits bort. Den en

sidiga säkerhetsgarantin till Sverige finns 

kvar om än i omskriven form. 

Av dessa fyra dokument är det doku

mentet från 1960 som måste tillmätas 

störst vikt. 

NSC 6006/1 
Det policydokument som diskuterades 

den l april1960 och som i sin helhet fast

ställdes av president E isenhower några 

månader senare har beteckningen NSC 

6006/1 och rubriken "Statement of U. S. 

Policy toward Seandinavia (Denmark, 

Norway and Sweden)". En fotostatkopia 

av dokumentet finns i Neutralite tspoli

tikkommissionens betänkande "Om kri

get kommit. .. " Bi lagor, sidorna 132-142. 

I denna uppsats kommer jag att analyse

ra två av dokumentets paragrafer. Para

graf?, där Norden omnämns som bas för 

vedergällningsoperationer österut och 

paragraf 28, där den ensidiga säkerhets

garantin till Sverige är formulerad. 

Paragraf7 
Paragrafen inleds med en beskrivn ing av 

Skandinaviens geostrategiska läge, vilket 

gör området viktigt för både NATO och 

Sovjetunionen. De skandinaviska länder

na (sic) utgör NATO:s norra flank och 

deras läge gör det möjligt att kontrollera 

både Östersjöutloppen och utloppet ur 

Barents hav. Paragrafen avslutas med 

den intressanta meningen "B ut the po

tentiell use of Seandinavia as a base for 

Western retafiatory operations is limited 

by Swedish neutrality and the unwil/ing

ness of" Denmark and Norway to permil 

such use." 
Neutralitetspolitikkommissionen be

handlar frågan om Skandinavien som bas 

för vedergällningsoperationer i sitt be

tänkande. Kommissionen gör två iaktta

gelser. För det första konstateras att 

"denna aspekt är kn appt identifierbar i 

dokumenten från 1948 och l 952"46• Detta 

konstaterande är in te korrekt. Aspekten 

finns överhuvudtaget inte omnämnd i de 

två tid igare dokumenten . Begreppet "re

taliation" började användas, i nukleära 

sammanhang, i och med att USA l 954 

form ulerar doktrinen om "massiv veder

gällning" (Massive Retalia tion)47 • 

För det andra skriver kommissionen 

"Någon väsentlig förändrin g i den ameri

kanska synen bör dock inte intolkas i 

detta, med tanke vad som är känt från 

andra källor om 1940- och 1950-talets ak

tiva amerikanska planering"•s. Detta är 

även det en felaktig slutsats. Den enda 

källa kommissionen hänvisar till är Rolf 

Tamnes bok "The United States and the 

Cold War in the High North"49 En sam

manfattning av vad Tamnes skriver i det

ta avseende är följ ande50: Fram till år 

1950 skull e huvuddelen av de nukleära 

attackerna mot Sovjetunionen utföras av 

bombplan typ B-50 och B-29 baserade i 

Storbritannien. En mindre del av bomb

flygplanen skull e starta från baser i 

Nordamerika. Redan 1951 var tillgången 

på tunga bombflygplan så stor att det 

strategiska bombflygets krigsplan inne

bar att huvuddelen av attackerna skulle 

utgå från Nordamerika. Från baser i Mai

ne sk ulle en styrka anfa lla mål i Moskva

Gorkij-området. D e bombplan som var 
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baserade på Labrador hade sina mål i 
området runt Leningrad. Bägge dessa 
styrkor skulle mellanlanda i Storbritan
nien på tillbakavägen. De bombflygplan 
som fortfarande var baserade i Storbri
tannien tilldelades mål i södra Sovjetuni
onen. Någon basering i Norden har såle
des aldrig varit aktuell för bombflyg med 
nukleära uppgifter51

• Efter Norges inträ
de i NATO 1949 påbörjades däremot för
handlingar om att basera amerikanska 
eskortjakt-, spanings- och räddningsflyg
plan i Norge. I ett avtal från oktober 1952 
gavs USA rätt att utnyttja två flygbaser, 
Sola och Gardemoen, för dessa ändamål 
i händelse av krig. Basering i fredstid til
läts ej , med hänvisning till att Sovjetunio
nen om så blev fallet skulle tänkas stäl la 
motsvarande krav på Finland. Båda de 
ovan nämnda flygplatserna byggdes om, 
bland annat förlängdes landningsbanor
na, så att medeltunga bombflygplan vid 
behov, t.ex. haveri eller skada, skulle 
kunna landa på baserna52 . Jakteskort, 
spaning, räddning och alternativa land
ningsplatser ingår normalt i en opera
tionspla n för offensiva flyganfall. Men de 
är sekundära funktioner och även om 
dessa utgår från baser i Norden kan man 
därmed inte påstå att basen för den nu
kleära attacken är knuten till området. 
1960 hade dessutom behovet av att base
ra eskortjakt och spaning i Norge upp
hört51. 

Den enda tänkbara anledningen , att 
Skandinavien nämns som bas för veder
gällnings-operationer, är att det 1960 till
kommit ett nytt vapensystem, Polaris. 
För att robotarna skulle nå de tilltänkta 
målen måste ubåtarna grupperas nära de 
skandinaviska ländernas kuster. Hur 
nära de behövde gå visste man nog inte 
med säkerhet på våren 1960. Den första 
Polarisroboten provsköts inte förrän den 
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20 juli samma år54 Den första generatio
nen ubåtar måste, som tidigare nämnts, 
troligen uppsöka grunt vatten och lägga 
sig på botten innan robotarna avfyrades. 
För att finna områden med tillräckligt 
ringa vattendjup måste ubåta rna gå in på 
de skandinaviska ländernas territorial
vatten. Möjligheten att göra detta be
gränsades av ländernas säkerhetspolitis
ka ställningstaganden , men omöjliggjor
des inte. 

Vid ett besök i Helsingfors den 26 no
vember 1961 fick spionen Wennerström 
reda på var vid den svenska västkusten 
USA avsåg att placera Polarisubåtarna. 
Detta framgick av ett dokument som den 
sovjetiska underrättelsetjänsten hade 
kommit över i Pentagon. Wennerströms 
sovjetiske kontaktman förklarar att den 
möjlighet Sovjet hade att komma åt Po
larisubåtarna huvudsakligen utgjordes 
av flygburen ubåtsjakt. Dessa flygplan 
måste flyga över Sverige för att komma 
till Västkusten.55 Så länge luftförsvaret 
över Sverige var intakt skulle det vara 
omöj ligt för Sovjet att flyga med ubåts
jaktflygplan från Sovjet till svenska väst
kusten. 

Paragraf28 
Den utformning paragrafen hade när 
den föredrogs vid NSC sammanträde 
den l aprill960 var följande: "Be p repa
red to come to the defence of Sweden. 
against Soviet Bloc aggression, if pas
sib/e in cooperation. with appropriate 
NATO countries. "56 Denna formulering 
var kategorisk och därmed uppseende
väckande. Den diskussion som paragra
fen gav upphov till finns redovisad i ett 
protoko!J57

• Då garantin var av central 
betydelse för Sverige finns det anled
ning att noggrant ana lysera detta doku
ment. 

Diskussionsprotokollet 
Protokollet är daterat den 2 april 1960 
och är skrivet på maskin. Underlaget är 
uppenbart de stenografiska anteckningar 
som fördes vid sammanträdet dagen in
nan. Protokollet är klassat "Top Secret" . 
Delar av protokollet är fortfarande se
kretessbelagt. Mötet leddes av president 
Eisenhower personligen. Av rådets ordi
narie ledamöter var vicepresident Nixon 
och försvarsminister Gates58 frånvaran
de. Försvarsministeriet representerades 
av tjänsteförrättande försvarsministern , 
Douglas59 . Förutom presidenten och de 
ordinarie medlemmarna i NSC var 19 
personer närvarande. Av dessa kan näm
nas, chefen för "Atomic Energy Commis
sion" det vill säga den person som ansva
rade för alla Amerikas kärnvapen och 
försvarsmaktens representant, marinche
fen amiral Burke. Den stora gruppen 
innebar att många av de närvarande inte 
hade behörighet att ta del av topphemli
ga uppgifter som till exempel var de stra
tegiska ubåtarna skulle grupperas. En så
dan fråga kunde således inte diskuteras i 
detta forum. Man bör också hålla i min
net att senator McCarthy under första 
hälften av 1950-talet anklagade den ame
rikanska utrikesförvaltningen för att 
vara infiltrerad av kommunister60. Även 
om dessa anklagelser hade upphört re
dan 195461 var nog viljan år 1960 från mi
litärt håll att till utrikesministeriet dela 
med sig av militära hemligheter begrän
sad. Från utrikesministeriet deltog i mö
tet, förutom utrikesministern som var or
dinarie ledamot i NSC, två personer, den 
biträdande utrikesministern och en 
handläggare, Mr. Howard Furnas. Före
dragande inför NSC var "The President' s 
Special Assistant for National Security 
Affairs" . På våren 1960 innehades den 
befattningen av Gordon Gray"2• 

Den amerikanske utrikesministern 
Herter63 kom till mötet väl förberedd. 
När paragraf 28 kommer upp säger Her
ter enligt protokollet:M 

" .. when Paragraph 28 had 
first been called to his atten
tian he had asked his briefers 
a number of questions to which 
he had failed to receive satis
factory answers. This proposed 
new policy directive raised the 
question in his mind whether 
the entire problem had been 
adequately considered. He won
dered how we could cooperate in 
the defence of Sweden without 
informing Sweden and the NATO 
countries of our intentions in 
advance. If the information 
that we intended to defend 
Sweden became known, however, 
the question of the defense of 
other countries, for example, 
Austria would immediately be 
raised. Secreary Herter thought 
the question of the defense of 
Sweden against aggression 
should be examined further be
fore a policy was adopted." 

Utrikesminister Herter går all tså till 
frontalangrepp mot hela iden att USA 
skulle ge Sverige någon säkerhetsgaranti 
och det med mycket starka ord för att 
komma från en person som har en diplo
matisk skolning. Utifrån hans referensra
mar måste dock inlägget få anses som re
levant. Han vet inte och han förstår inte 
varför USA skall åta sig att försvara 
Sverige. Ingen av hans underlydande i 
det amerikanska utrikesdepartementet 
vet varför eller kan förklara varför 
Sverige skall ges en så omfattande säker
hetsgaranti. Paragrafen måste för dem ha 
framstått som ett mysterium. 
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Här kunde president Eisenhower ha 
klarlagt situationen genom att säga något 
i stil med; Jo, du förstår Herter, vi skall 
försva ra Sverige därför att. .. o s v. Men 
det känner han sig uppenbarligen för
hindrad att göra. Han vill inte förklara 
det verkliga skälet för en så stor grupp, 
där många inte hade "need to know-sta
tus". D et Eisenhower svarar Herter är 
enligt protokollet följande: 

"The President believed that 
i f the paragr a ph remained in 
the paper , the clause "if pos
sible in cooperation with 
appropriate NATO countries" 
should be changed to read "but 
only in cooperation with NATO." 
We could not establish any bas
es for the defense of Sweden 
except in cooperation with 
NATO. Without such bases estab 
lished through NATO coopera
tion, we would have no way of 
assisting Sweden unless we made 
general war aga i nst the USSR 
f rom bases in the US." 

Det är nog av respekt för presidenten 
som ingen av de närvarande fäster upp
märksamheten på det orimliga i hans in
lägg. NATO är ju en allians som bygger 
på ömsesidiga försvarsåtaganden. NATO 
kan ald ri g åta sig att försvara en nation 
som inte är medlem. Om så vore fallet 
skulle hela motivet för ett land att vara 
medlem i NATO med ett åtaga nde att 
försvara de andra medlemsländerna 
bortfa ll a. Vidare förbiser presidenten i 
sitt svar möjligheten att med flyg baserat 
ombord på amerikanska hangarfartyg bi
stå Sverige. Efter presidenten får Gor
don Gray ordet: 

"Mr. Gray pointed out that 
Paragraph 28 was a planning pa
ragraph; those who had proposed 
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the paragraph had felt that our 
mil itary plans should include 
provision for action in the 
event of an a ttack on Sweden. 
At the present time we had no 
all iance with Sweden. No re
sponse to aggression against 
Sweden was automatically pro
vided for, with or without the 
cooperation of NATO, and there 
was no NATO obligation to come 
to the defense of Sweden ." 

Inte heller Gray förk larar varför man 
har skrivit in paragraf 28 i dokumentet. 
Utan han slår till reträtt och försöker tona 
ned betydelsen av innehållet. Det är bara 
en planeringsparagraf De som skrev den 
tyckte den borde finnas. E n "bra att ha
paragraf" med andra ord. Då han befinner 
sig i försvarsposition kan man inte av fra
sen "those who" dra den säkra slutsatsen 
att Gray inte själv medverkat vid para
grafens utformning. Ty hade han sagt 
"w hen we wrote" hade Herter kunnat frå
ga efter motivet. Gray avslutar med att 
förklara det säkerhetspolitiska läget gent
emot Sverige, något som han har helt klart 
för sig. Det inlägget kan ses som en upp
lysning till en del av de övriga runt bordet. 
Alla hade nog inte före mötet kännedom 
om vilka åtaganden USA hade gentemot 
Sverige. Efter Grays inlägg återkommer 
president Eisenhower: 

"The President suggested 
that a preferred course of ac
tion would be to raise this 
quest i on in the NATO Council 
and ask what NATO would do in 
the event of Soviet attack on 
Sweden . For the U. S. to sa y 
that it would help Sweden re 
gardl ess of the attitude of 
NATO tended to negate NATO 
pol i cy. " 

Inget bra förslag, ty det är en helt 
onödig fråga att ställa. NATO sku ll e inte 
göra någonting för att aktivt hj älpa 
Sverige. Att försvara Sverige ingår inte i 
NATO:s uppgifter. Insikten att paragra
fen står i strid med den ofiiciella NATO
policyn är riktig. Nu är det utrikesminis
terns tur att få ordet igen: 

"Secretary Herter pointed 
out tha t Paragraph 28 confer
red grea t benefits on Sweden 
without any compensation to 
the U. S. He repeated his be
lie f that the paragraph should 
be subjected to further stu
dy." 

E tt utifrån Herters utgångsp unkt och 
kunskap logiskt konstaterande. Känner 
man inte till motivet till varför paragra
fen tillkommit är det omöjligt att inse vil
ka fördelar ett aktivt försvar av Sverige 
skulle ge USA. Han är nog övertygad om 
att om utrikesförvaltningen få r hand om 
fråga n kommer paragraf 28 att tas bort. 
Presidenten återkommer igen: 

"The President reiterated 
the view that the problem of 
the defense of Sweden was one 
that should be followed up in 
NATO. He asked the Council to 
think of the posi tion of the 
oth er Scandinavian countries , 
and indeed the other Western 
European countries if the So
viets rnaved in to Sweden. He 
would like to know what Wes
tern Europe would do in such 
an event. He added that Sweden 
could not afford any policy 
but neutrality." 

När man läser detta frågar man sig 
varför han inte tänkt på detta tidigare. 
Vid den aktuella tidpunkten hade han 
varit president i mer än sju år. Dessförin-

nan hade han under en period varit 
NATO-befälhavare i Europa65 Det är 
inte heller säkert at t de andra NATO
länderna förutom Norge och Danmark, 
skulle tycka att deras militära läge blev 
allvarligt försämrat. Ett anfall mot 
Sverige skulle orsaka den Sovjetiska 
krigsmakten stora förluster. Dessutom 
skulle en ockupation av Sverige kräva 
mer än hundra tusen man i ockupations
trupp. Dessa skulle vara bundna i Sverige 
och skulle därmed inte kunna användas i 
offensiva operationer. Trycket och hotet 
mot centralfronten skulle minska .66 Upp
fattningen a tt Sverige inte hade råd med 
något annat än neutralitet kan inte för
klaras i ekonomiska termer. Norge och 
Danmark som var medlemmar i NATO 
satsade betydligt mindre på sitt försvar67

. 

Motivet för Sverige att ha ett så förhål
landevis starkt ocb dyrbart försvar var ju 
att vi ville vara neutral a i händelse av 
krig. Ett medlemskap i NATO skulle tro
ligtvis ha varit ekonomiskt fördelaktigt 
för Sverige. Politiskt skulle däremot kost
naden bli hög då e tt svenskt NATO-med
lemskap sannolikt skull medföra att Fin
land tvingades närmare Warszawapak
ten. Innan diskussionen om paragraf 28 
avslutades sker ett kort meningsutbyte 
mellan tjänsteförrättande försvarsminis
tern Douglas och presidenten: 

"Secretary Douglas asked to 
what extent the problem of 
Sweden suggested the poss ibi 
lity of limited war in Europe. 
The President said that if the 
USSR attacked Sweden, war 
would occur in the center of 
Europe. Secretary Douglas 
pointed out that under present 
doc trine such a war would not 
be a l i mited war. " 

För att förstå frågan måste man kän-
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na till att Douglas ordinarie befattning 
var biträdande försvarsminister med an
svar för flygvapnet. Flygvapnet var den 
försvarsgren som hade gynnats under Ei
senhower på bekostnad av armen och 
marinen68 I den försvarspo litiska debatt 
som vid den här tiden pågick mellan för
svarsgrenarna hävdade dessa två för
svarsgrenar att USA måste förbättra sin 
förmåga att utkämpa begränsade krig (li
mited wars) med konventionella strids
krafter, det vill säga satsa mer på armen 
och flottan69 Douglas är uppenbarligen 
orolig för att dessa argument skall vinna 
ökad tyngd. Presidenten ger honom ett 
lugnande svar, varpå Douglas konstate
rar att de övriga försvarsgrenarnas argu
mentation är lika svag som tidigare. Efter 
det att diskussionen avslutats beslöt pre
sidenten att paragraf 28 temporärt skulle 
strykas ur dokumentet och att utrikesmi
nisteriet skulle studera frågan ytterligare 
och rapportera resultatet tillbaka till rå
det. Något annat beslut hade knappats 
varit tänkbart, presidenten kunde ju inte 
desavouera sin utrikesminister inför en 
så stor grupp med några av ministerns 
medarbetare närvarande. 

Analys av diskussionsprotokollet 
När man läst igenom diskussionsproto
kollet måste man ställa sig frågan vilket 
motivet var till att paragrafen 28 överhu
vudtaget skrevs in i dokumentet? Eisen
hower skulle ju, i egenskap av överbefäl
havare, kunnat ge försvarsmakten en di
rekt order att planera för ett militärt in
gripande i Sverige i händelse av krig. Sva
ret måste sökas i den roll NSC hade un
der Eisenhoweradministrationen. Den 
byråkrati som hade skapats för att förbe
reda och verkställa rådets beslut var den 
kanal Eisenhower utnyttjade för att ge 
order till alla delar av sin administration. 
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Utrikesminister Herters ifrågasättande 
av säkerhetsgarantin verkar ha kommit 
som en fullständig överraskning för pre
sident Eisenhower. Hans oförberedda 
och illa genomtänkta svar tyder på detta. 
Hade John Foster Dulles varit kvar som 
utrikesminister hade nog situationen va
rit en annan. Dulles och E isenhower stod 
varandra mycket nära70. Dulles träffade 
sin president så gott som dagligen. Ingen
stans i litteraturen har jag funnit uppgif
ter som skulle tyda på att Herter och pre
sidenten hade lika täta kontakter, deras 
förhållande var nog mer formellt. 

Vilket var då motivet till att USA en
sidigt hade bestämt sig för att försvara 
Sverige? Med lite god vilja kan man for
mulera flera tänkbara motiv. Ett exem
pel, USA ville försvara Sverige för att 
skydda Norge. Om Sovjet erövrade 
Sverige skulle Norges läge bli mycket ut
satt. I praktiken skulle landet vara omöj
ligt att försvara. D etta är ett rimligt stra
tegiskt argument. Ett problem är dock 
att detta strategiska samband mellan 
Sveriges och Norges försvar var ett sedan 
länge känt förhållande. Varför skulle det
ta aktualiseras först 1960? Man borde 
rimligtvis ha kommit till insikt om detta 
långt tidigare. Efter Ungernrevolten 
1956, där USA trots indirekta löften inte 
ingrep71, borde frågan om var i Europa 
gränsen mellan de två sidornas intresse
sfärer gick varit föremål för diskussion . 
Vid denna tidpunkt var USA:s stånd
punkt att vare sig Sverige eller Österrike 
skulle försvaras med militära medeF2• 

Motivet kan ju inte heller ha varit beting
at av utrikespolitiska överväganden. Ty 
om så hade varit fallet skulle ju utrikes
ministern ha känt motivet och därmed 
inte ifrågasatt garantin. Ett motiv som 
inte var för handen 1956, inte var utrikes
politiskt betingat och med en så hög grad 

av sekretess att inte ens utrikesministern 
än mindre tjänstemän på utrikesministe
riet och andra departement kunde infor
meras om dess innebörd låg så ledes till 
grund för säkerhetsgarantin till Sverige. 
Skyddet av Polarisubåtarnas operations
område är nog det enda tänkbara moti
vet som uppfyller alla dessa kriterier. 

N etrali tetspoliti kkommissionens ana
lys av diskussionsprotokollet är bräcklig. 
Trots att kommissionen själv skriver att 
"Synen på understöd i krig till Sverige är 
självfallet det mest centrala i kommissio
nens perspektiv"73, så nöjer man sig i prin
cip med att översätta inläggen till svenska. 
Den enda slutsats kommissionen drar är 
att presidenten i själva verket var överty
gad om att ett sovjetiskt angrepp på 
Sverige skulle betyda krig i Europas mitt. 
Det har undgått kommissionen att presi
dentens svar på Douglas fråga kanske 
bara var betingat av en önskan att slippa 
armens och marinens framstötar om öka
de anslag till konventionella stridskrafter 
för att föra begränsade krig. Någon som 
helst fundering om tänkbara motiv bak
om garantins utformning redovisas inte.74 

Fortsatt handläggning 
Det amerikanska utrikesministeriet åter
kom enligt uppdrag i oktober 1960 med 
en analys av sakfrågorna kring den till
fälligt uteslutna paragraf 28. Paragrafens 
utformning är nu mer nyanserad med tre 
olika krigsfall angivna. Delar av denna 
analys är fortfarande hemliga . Handläg
garen inom NSC Planning Board hade 
inga invändningar mot utrikesdeparte
mentets textförslag, men tillfogar följan
de kommentar till sin chef Gordon Gray: 
"in response to a Presidenfial request, the 
war planning with respect to Sweden is as
sumed. Doesn 't the State Department 
know what the facts are? " (Understryk-

ningarna är originalets)"5 Det vill säga 
han frågar sin chef om inte utrikesminis
teriet känner till att vi skall försvara 
Sverige och motivet till detta åtagande. 
Efter ytterligare handläggning fastställs 
dokument 6006/1 i sin helhet av presi
denten den 10/11 1960. U tformningen av 
paragraf 28 har förändrats jämfört med 
texten från april men andemeningen är 
densamma. Den slutgi ltiga texten åter
finns i form av en fotostatkopia i Neutra
litetspolitikkommissionens betänk ande, 
bilagedelen sidan 140. Den avskrift som 
återfinns i själva betänkandet är tyvärr 
ofullständig då en väsentlig fo tnot ute
lämnats76. Denna fotnot lyder: 

"By NSC Action No. 2332-c (approv
ed by the President on November 10, 
1960) the National Security Council con
curred in the recommendation of the NSC 
Planning Board that the policy set forth in 
the seeond sentence of the new paragraph 
be subject to the understanding that this 
language is intended to provide the basis 
only for unilateral U. S. Planning and not 
for planning within NATO. " 

Under ärendets handläggning hade 
man, trots presidentens propåer i april, 
kommit till insikt om det olämpliga i att 
på minsta vis blanda in NATO i plane
ringen av försvaret av Sverige. Det mili
tära biståndet till Sveriges försvar var en 
renodlad amerikansk angelägenhet, ty 
det var endast amerikanska intressen 
som skulle försvaras. 

1962 års Policydokument 
NSC 6006/1 ersattes som tidigare nämnts 
redan 1962 av ett nytt dokument utarbe
tat vid utrikesministeriet. Paragrafen om 
Skandinavien som bas för vedergäll
ningsoperationer har utgått , men säker
hetsgarantin till Sverige finns kvar. Ly
delsen är nu följande: 
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"In the event of Soviet aggression 
against Sweden alone we should underla
ke to come to the assistance of Sweden as 
part of a NATO or UN response to the ag
gression. Planning and preparation for 
this contingency must be conducled on/y 
on a unilateral US basis; since same 
NATO powers ma y be sensitive to a prefe
rentia l assistance guarantee to a neutral 
non-membe1; and the Swedish Govern
ment has scrupulously avoided any iden
tification with NAT0. 77 

Valet av ordet "undertake" måste an
ses tyda på en stark viljeinriktning. De 
som skrev dokumentet kunde, om inte 
avsikten att försvara Sverige varit fast 
förankrad, ha valt begrepp i sti l med "be 
prepared" eller "act for NATO or UN". 
Skrivningen "some NATO powers" får 
nog ses som ett understatement, alla de 
andra NATO-länderna, utom möjligtvis 
Norge och Danmark, skulle nog prote
stera mot ett förslag att ge Sverige en sä
kerhetsgaranti. 

Den analys av säkerhetsgarantin som 
redovisas i säkerhetspolitiska utredning
ens slutbetänkande är utförlig och väl
skriven. Utredaren avstår från att speku
lera i de tänkbara motiven bakom garan
tin. Däremot frågar sig utredaren om det 
någonsin existerat någon amerikansk 
krigsplanläggning för Sverige. Utredaren 
lutar åt uppfattningen att någon egentlig 
krigsplanering aldrig kom till stånd efter
som "den ensidiga garantin till Sverige 
kom relativt sent (egent ligen först i och 
med NSC 6006/l, från hösten 1960) och 
att läget i norra Europa vid denna tid
punkt var ganska stabilt utan någon akut 
krigsrisk. En plan för Sverige torde så
lunda knappast vara en prioriterad frå
ga"78. Har man inte någon uppfattning 
om vilket motivet till garantin skulle 
kunna vara, kan man dra denna typ av 

212 

slutsats. Eventuellt skulle man kunna ut
röna om det fanns någon amerikansk 
plan eller inte genom att analysera sam
mansättningen av USA:s militära atta
chekår i Stockholm. Utnämningen av mi
litärattacheer sker inte slum pmässigt 
(även om många tycks tro det). Tillkom
sten av en militär plan för försvaret av 
Sverige borde sålunda återspeglas i ett 
skifte från attacheer med underrättelse
bakgrund till attacheer med operativ 
bakgrund och erfarenhet. Tyvärr har jag 
inte fått tillgång till attacheernas ackredi
teringshandlingar, varför en sådan analys 
inte kunnat genomföras. 

Policydokumentens konkreta 
resultat 
sekretessavtalet 
På våren 1958 uppstod ett ömsesidigt be
hov att utarbeta ett nytt sekretessavtal 
mellan USA och Sverige. Svenska flyg
vapnet planerade att införskaffa en flyg
simulator till flygplanet J 35 Draken från 
en civil amerikansk tillverkare7". För att 
kunna tillverka simulatorn måste detta 
företag få information om en mängd 
uppgifter rörande flygplanets prestanda, 
t.ex. avseende dragkraft, girförmåga och 
fartregister. Alla dessa uppgifter var 
hemliga och för att kunna lämna ut upp
gifterna behövdes ett avtal som skydda
de svenska hemligheter i USA. Det exis
terande avtalet var bara skrivet för att 
skydda amerikanska hemligheter i 
Sverige. Vid samma tidpunkt avsåg 
Sverige att köpa ett större antal jaktro
botar80 av typ Siclewinder till flygvapnet. 
Då dessa missiler under Koreakriget gi
vit USA ett luftoperativt övertag gente
mot Sovjetunionen var man från ameri 
kansk sida ytterst angelägen om att se
kretessen rörande robotens prestanda 

och funktion var väl skyddad81 Förhand
lingar om ett nytt sekretessavtal mellan 
länderna inleddes under hösten 1958. 

Under 1959 skedde öve rl äggningarna 
på tjänstemannanivå för att på somma
ren 1960 bli en angelägenhet på chefsni
vå. Sveriges talan fördes av vår ambassa
dör i Washington , Gunnar Jarring. De 
frågor som återstod var avtalets omfatt
ning och status. Från amerikansk sida 
önskade man dels att avta let skulle hållas 
hemligt , dels att avta let skulle få en om
fattning så att det innefattade alla frågor 
"essential to national safety and securi
ty"82. Från svensk sida blir man "förvå
nad" och "känner betydande olust" över 
det vidlyftiga avtalsförslag som presente
rats från amerikansk sida och man anser 
sig inte kunna tillmötesgå de amerikan
ska önskemålen83 . Sveriges ståndpunkt 
var att avtalet skulle vara öppet och en
dast omfatta frågor vilka kunde beteck
nas som "Military" alternativt "for de
fence purposes"84

. Under hösten 1960 ge
nomfördes intensiva förhandlingar om 
avtalets omfattning och innehåll. Från 
amerikansk sida hävdade man under 
dessa förhandlingar att de amerikanska 
önskemålen "motiveras av färska direk
tiv från president Eisenhower i nationel
la säkerhetsrådet" och därför inte kunde 
förhandlas borts5 När man från svensk 
sida inte gav med sig, utövade USA på
tryckningar gentemot Sverige genom att 
stoppa pågående leveranse r av försvars
materiel86. Under sista förhandlingsom
gången enades man om att avtalet skulle 
vara öppet och omfatta frågor " related 
to defence". Avtalet trädde ikraft efte r 
en ömsesidig notväxling den 30/11961.87 

Det nya sekretessavtalets utformning 
måste betecknas som en stor framgång 
för Sverige i och med att det var den 
svenska linj en som till slut vann gehör. 

Detta trots att man från amerikansk sida 
drev sin argumentation mycket starkt. l 
slutskedet av förhandlingarna insåg man 
nog att det var bättre att få ti ll stånd ett 
avtal enligt de svenska önskemålen än 
inget avtal alls. Att man i Washington var 
mycket angelägen om att nå en överens
kommelse med Sverige framgår av ett 
handbrev "post festum " från ambassadör 
JmTing88. När vi nu känner till existensen 
av och innehållet i NSC dokument 6006/ 
l är det inte svårt att identifiera ur
sprunget till de amerikanska direktiven. 
Att man från amerikansk sida ville hem
lighålla avtalets existens skall ses i ljuset 
av att man för de övriga NATO-länderna 
ville dölja säkerhetsgarantin och det nära 
samarbetet med Sverige. Önskemålen 
angående avtalets omfattning styrdes 
från amerikansk sida av ett starkt säker
hetspolitiskt intresse medan Sverige en
dast önskade skydda vissa militära hem
ligheter av teknisk natur i USA. 

Kalibreringen av Loran-C 
Den l februari 1960 inkom till UD en 
amerikansk framställan om att på flyg
platserna Tarslanda och Bromma få kali
brera navigationssändarna av typ Loran
C. I framställan angavs att systemet var 
en förbättring av det sedan 16 år i drift 
varande Loran-A. Kalibreringen skulle 
utföras av flygplan tillhörande US Coast 
Guard och besättning och övrig personal 
skulle under vistelsen i Sverige bära civi
la kläder. Det är ställt utom allt tvivel att 
Loran-C byggdes endast för att möta de 
strategiska ubåtarnas behov av precisi
onsnavigering fritt till sjöss8". I framstäl
lan till Sverige nämns dock inget om nå
gon militär användning av Loran-C. Ef
ter att yttranden från krigsmakten och 
luftfartsverket inhämtats behandlades 
framställan av regeringen i en allmän be-
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redning den 4 mars. Föredragande var 

Sverker Åström som vid tidpunkten var 

chef för UD politiska avdelning. Utrikes

minister Unden önskade att regeringen 

skulle dela ansvaret för beslutet då ären

det föreföll honom svårgenomträngligt90 

USA:s framställan beviljades den 8 mars 

1960Y1 

Att Loran-C var e tt militärt naviga

tionssystem för Polarisubåtar vid den 

svenska västkusten var nog svårt för Öst

en Unden och den svenska regeringen 

att inse under den allmänna beredning 

av ärendet som genomfördes. r framstäl

lan ges en bild av att systemet är civilt 

och bara är en förbättring av ett existe

rande system som används för civila än

damål. Utrikesministerns åsikt att ären

det var svårgenomträngligt delade han 

med sin amerikanske kollega. Denne 

skulle några veckor senare finna ett lik

nande ärende minst lika svårgenom

trängligt. I sin sammanfat tning av Loran

C ärendet drar Neutralitetspolitikkom

misionen föl jande slutsats: "Kalibreri ng

en i Sverige får anses ha saknat all bety

delse i relation till ubåtarna, eftersom 

Östersjön kunde uteslutas som opera

tionsområde för dessa."92 En slutsats 

präglat av ett Stockholmsperspektiv. 

Västkusten tillhör också Sverige. 

Det militärtekniska samarbetet med 
USA. 
Det omfattande samarbetet om militär

tekniska frågor som blev ett av resulta

ten av 1960 och 1962 års policydokumen t 

är utförligt beskrivet i säkerhetspoli tiska 

utredningens rapport "Fred och säker

het"93. I denna uppsats vi ll jag endast 

peka på det faktum att aktiviteten var låg 

inom de marina annexen. I detta avseen

de skiljer sig marinen radikalt från flyg

vapnet och armen. Inom dessa två annex-
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områden var informationsutbytet livligt 

och utvecklades över tiden , till stor för

del för svenska försvaret och svensk för

svarsindustri. Inom det marina området 

hade inledningsvis ett visst informations

utbyte ägt rum. Huvudsakligen hade 

Sverige därvid lämnat över information 

till USA 94. Efter denna inledning avstan

nar informations-utbyte t och i slutet av 

1960-talet konstaterar man att "Under 

de senaste å ren har från [USJ N a vys sida 

vid flera tillfäll en ifrågasatts om man 

överhuvud taget skulle fortsätta med an

nexverksamheten "95. Inom de marina 

områdena var alltså samarbetet svagt 

och inom teknikområdet ubåtsjakt före

kom inget samarbete över huvud taget96 

Detta var en av anledningarna till att 

Sverige var så illa förbere tt att möta 

ubåtskränkningar när dessa började fö

rekomma omkring 1980. 
Från amerikansk sida måste de t ha 

framstått som naturligt att inte samarbe

ta inom ubåtsj aktområdet Att Sverige 

skaffade sig förmåga att jaga främm ande 

ubåtar och därmed också, som neutral 

stat i händelse av krig, förmåga att jaga 

och störa Polari subåtarna vid västkusten , 

var nog inget som låg i linje med ameri

kanska flottans intressen. Däremot var 

ett sta rkt svenskt flygvapen av stort vär

de för att förhind ra de sovj etiska ubåts

jaktflygplanen från att ta sig fram till 

Skagerrak. 

Forskning i Sverige finansierad av 
USA:s militära organisationer 

Från slutet av 1950-talet och under 1960-

talet bedrevs en relativt omfattande 

forskning i Västeuropa finansierad med 

militära medel från USA97. Anledningen 

till denna forskningssatsning var främst 

att det fanns ett underskott på veten

skapligt utbildad personal i USA. I ett 

manuskript med rubriken "USA:s till

gång på akademisk arbetskraft" som pu

blicerades i SvD den 23/11 1955 beskri

ver KTH:s dåvarande rektor Ragnar 

Woxen situationen. Under perioden 

1950- 1954 påbörj ade endast två tredj e

delar av de mest begåvade ynglingarna i 

USA någon form av universite tsutbild

ning. Lite drygt hälften av dem som på

började studier avlade en akademisk 

grundexamen. För flick orna i samma 

grupp var motsvarande värden 42 % för 

påbörjade studier och 16 % för avlagda 

grundexamina. Av dem som avlade 

grundexamen gick endast ett fåtal vidare 

till doktorsgraden. Låga föd e lsetal på 

1920-talet, samt en överproduktion av ju

rister och i viss mån teologer innebar att 

USA redan 1955 led brist på tekniker 

med högre akademisk utbildning.98 

Sovjetunionens uppskjutning av den 

första sputniken och den omedelbara 

och omfattande satsningen på avancera

de robotsystem som blev USA :s svar på 

denn a utmaning innebar att bristen på 

tekniskt vetenskaplig personal blev akut 

i slutet av 1950-talet. För att täcka bris

tern a öppnade de tre försvarsgrenarna 

under 1958 var sitt forskningskontor i 

Europa för att initiera och finansiera 

forskning där99
• Den forskning som på 

detta sätt kom till stånd var öppen. Fors

karna hade inte bara tillstånd att publice

ra sina resultat offentligt, utan uppm ana

des att göra detta. Det enda förbehå llet 

var att det i forskningsrapporten sk ull e 

framgå vilket forskningskontor som hade 

sponsrat den. 11JO 

Den på detta sätt finansierade forsk

ningen fick snabbt sto r omfattning i 

Sverige. Redan i juli 1958 hade 11 forsk

ningskontrakt om sammanlagt 182 869 

US$ tecknats av svenska forskare 101 . Den 

31 december 1960 fanns 59 kontrakt med 

ett sammanlagt värde av l 879 846 

US$102. Forskningen bedrevs inom 

många vetenskapliga områden vilka a lla 

hade det gemensamt att de bedömdes 

som militärt intressanta103. D en ameri

kanska ambassaden i Stockholm infor

merade UD regelbundet om pågående 

och planerade forskningsuppdrag 104 

Denna information inleddes i april 1958 

då den amerikanske ambassadören i 

Stockholm vid två tillfällen träffade Sve

riges kabinettssekreterare och med ho

nom diskuterade den forskning som 

USA avsåg finansiera i Sverige105. Rap

porteringen upph örde i juli 1962106. De 

amerikanska rapporterna rörand e forsk

ning handlades vid UD av chefen för po

litiska avdelningen. Av detta kan man 

dra slutsatsen att åtminstone Utrikesde

partementet hade möjlighet att regel

bundet informera sig om den forskning 

som pågick. Hade man velat stoppa ell er 

reglera verksamheten hade det funnits 

goda möjligheter därtill . 

Geodetisk forskning 
Bland alla andra förutsättningar som 

måste föreligga för att Polaris skull e bli 

framgångsrikt krävdes det bland annat , 

enli gt Polarisprojektets vetenskaplige 

chef Dr John Craver, "a description of 

the shape of the ea rth and its gravity field 

with an accuracy heretofore unachiev

ed" 107. Om ubåtarna avsågs baseras i Ska

gerrak för att därifrån i händelse av krig 

beskjuta mål i Sovjetunionen borde det 

därför i början av 1960-talet ha förelegat 

e tt stort amerikanskt intresse att få reda 

på korrekta värden för gravitationens va

riation över Sverige. 
Geodetisk forskning, som var av bety

delse fö r beräkning av ballistiska robot

banor och bekostades av USA, bedrevs 

under 1960-talet vid de geodetiska insti-
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tutionerna på KTH och Uppsala univer
sitet. Resultaten av genomförd forskning 
finns redovisade i ett antal öppna forsk
ningsrapporter. Dessa är svårförståeliga 
för en lekman. En bättre förståelse får 
man genom att läsa tidningsurklipp där 
forskarna berättar om vad man håller på 
med. Då det geodetiska arkivet i Uppsala 
slängdes i en sopcontainer vid nedlägg
ningen av observatoriet i Hällby så är tid
ningsurklipp det enda som finns att tillgå 
från denna institution. Det geodetiska 
arkivet vid KTH finns kvar och är väl
skött. 

Vid KTH ledeles forskningen av insti
tutionschefen professor Arne Bjerham
mar. På sommaren 1960 publicerade 
Bjerhammar en rapport som i pressen 
beskrevs som "en sensationellt förnäm 
metod att beräkna jordens så gott som 
exakta form med hjälp av jordgravitatio
nen " 108. Denna så kallade Bjerhammar
metod lärs fortfarande ut till elever i geo
desi10~ . För att ta fram metoden krävdes 
ett intensivt arbete uneler ett par års tid 
för ett forskarteam vid KTH. Matematik
maskinen BESK utnyttjades och natur
vetenskapliga forskningsrådet bekostade 
arbetet. Vad gäller elen praktiska använd
ningen av metoden anger Bjerhammar 
att "man bör vidare kunna med avsevärt 
större noggrannhet beräkna banorna för 
satelliterna och de interkontinentala ro
botarna."110 

Efter publiceringen av den nya beräk
ningsmetoden reste Bjerhammar under 
hösten 1960 på en föreläsningsturm~ i 
USA. Han före läste vid 23 tekniska hög
skolor (engineering colleges). Efter av
slutad turne sände hans värd , presiclen
ten för Engineers Joint Council, Augus
tus B. Kinzel, tackbrev bland annat till 
Sveriges ambassadör i Washington och 
KTH:s rektor111 . Dessa brev är översval-
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l ande i sitt beröm . Ä ven om det är en 
amerikansk tradition att inte snåla med 
orden i sådana sammanhang, gör det fak 
tum att Kinzel även sände ett brev till 
svenske kungen 112 i samma ärende att 
man nog kan dra elen slutsatsen att ame
rikanarna var imponerade av Bjerham
mars kompetens och kunskaper. 

Ett brev till Bjerhammar från Euro
pean Research Office U.S. Department 
of the Army daterat 29/7 1959 var elen 
första kontakten med de amerikanska 
forskningskontoren. I detta brev lämna
des bland annat information om hur man 
söker forskn ingsanslag och vilka regler 
som gäller för resultatredovisning och 
betalning. 113 Det verkar dock som om 
elen av USA finansierade forskningen 
kom igång först uneler 1961. Uneler 1962 
arbetade förutom Bjerhammar ytterliga
re åtta personer vid KTH på ett projekt 
med att skapa "A General World Geo
deth System". Forskningen vid institutio
nen bedrevs uneler 1962 huvudsakligen 
med hjälp av medel som ställts till förfo
gande av U. S. Department of Army. För
utom arbetet med att skapa ett eget sys
tem granskades även andras förslag. Den 
ryske forskaren Sagrebin hade redan 
1956 publicerat ett förslag till lösning. 
Men "en analys av Sagrebins arbete 
inom detta område visar att samtliga av 
Sagrebin härledda resolventa funktioner 
är felaktiga ".114 

Under andra halvåret 1963 arbetade 
Bjerhammar vid ett forskningsinstitut i 
Washington 11 5 men därefter verkar den 
från USA finansierade forskningen ha 
avtagit. Resultatet av Bjerhammars och 
hans medarbetares forskning förbättrade 
beräkningsunderlaget för de ballistiska 
robotbanorna , men deras arbeten kan 
inte knytas specifikt till Polarisrobotarna 
och deras banor över Sverige. Bjerham-

mar framstår som en enastående skicklig 
forskare. I Geoclesy Hall of Fame räknas 
han som en av världshistoriens främsta, 
tillsammans med namn som Gauss, Lag
range och Mercator 116. Den metod han 
utarbetade gav lösningen på ett ga mmalt 
och utomordentligt komplicerat veten
skapligt problem. Bjerhammar formule
rade också den vetenskapliga grunden 
för vad som kom att bli dagens satellitba
serade navigationssystem GPS 117. De 
ekonomiska resurser som USA ställde 
till hans förfogande unelerl ättade under 
en period hans arbete. Han var hela ticlen 
medveten om elen militära betydelsen av 
arbetet. I en opublicerad uppsats från 
1959 skriver Bjerhammar "som exempel 
på den militära betydelsen kan nämnas, 
att en lodavvikelse av den storleksord
ning Moloelensky angivit skulle kunna 
förorsaka upp till kilometerstora 118 fel 
vid beskjutning av ett områcle." 119 

Avsaknaden av arkivmaterial gör att 
verksamhet vid Uppsala universitet inte 
går att följa lika ingående. Av tidnings
uppgifter framgår att professor Teng
ström, som var geodetiska institutionens 
chef, uneler 1959 varit gästforskare vid 
Ohio State University där han ägnat sig 
åt att "lösa ett par för elen moderna ro
botnavigeringen viktiga teoretiska och 
praktiska problem". Före hemkomsten 
har han säkrat amerikansk finansiering 
för fortsatt forskning i Uppsala. institu
tionen där var den första geodetiska in
stitution i Europa som kommit i åtnju
tande av denna typ av finansiering. 120 Un
der perioden l 959 till1971 fick institutio
nen amerikanska forskningsanslag på 
sammanlagt 185 255 US $. Sponsor var 
US Air Force Research Laboratories ge
nom European Office of Aerospace Re
search.121 Av sponsorn kan man inte dra 
slutsatsen att det bara var US Air Force 

(USAF) som var intresserad av forsk
ningsresultaten. Den amerikanska mari
nen fin ansierande nämligen nästan all sin 
forskning i Sverige via USAP22 Den sto
ra Markowitz-kamera som Tengström 
hade tillgång till var dessutom utl ånad av 
Naval Observatory i Washington 123

• 

På sommaren 1961 ledde Tengström 
ett projekt som syftade till att täcka de 
återstående luckorna i kunskapen om 
tyngelkraftförhållandena i Östersjön. 
Detta arbete skedde med en från USA 
"välvilligt" utlånad bottengravimeter.124 

Mätningarna kan nog direkt sättas i sam
band med Polarisubåtarn a i Skagerrak, 
ty de från ubåtarna avfyrade robotar 
skulle ha passerat över Östersjön på väg 
mot sina mål i Sovjetunionen. Tengström 
verkar också ha fått reda på att ubåtar på 
något sätt var inblandade. Till en repor
ter säger han att "Dessa undersökningar 
är av utomordentlig stor vikt först och 
främst för forskarnas bestämning av jor
dens form liksom även för en framtida 
autonavigering med ubåtar" 125 . Att navi
gera ubåtar med hj älp av jordgravitation
ens variationer är nog inte någon prak
tisk ide, men korrekta värden på gravita
tionen är av stor betydelse för ubåtarnas 
robotar om dessa skall träffa sina mål 
med hög noggrannhet. 

I en artikel i Aftonbladet berättar 
Tengström om det nya astrageodetiska 
observatorium som med anslag från 
amerikanska flygvapnet byggts upp vid 
Hällby utanför Uppsala. När reportern 
frågar honom varför det amerikanska 
flygvapnet anser att den svenska obser
vationsplatsen är så viktig svarar han: 
"Det handlar om bestämning av jordens 
tyngelkraftfält och då syftar jag inte bara 
på kraftfältet på jordskorpan utan också 
ute i rymden. Exakta informationer om 
dessa kraftfält är vitala för autonaviga-
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tion. Med ett enklare ord: när det gäller 
att sända obemannade sjä lvstyrande 
rymdfarkoster ti ll ett visst mål." 126 Teng
ström framstår som en driftig veten
skapsman både i praktiskt och teoretiskt 
avseende. Från ingenting byggde han 
med amerikansk hjälp upp en omfattan
de verksamhet i Uppsala. Han var nog 
ganska väl medveten om bakgrunden till 
det amerikanska intresset för hans forsk
ning. 

Sammanfattning 
Sovjets uppskjutning av den första sput
niken 1957 skapade en stämning av stor 
oro i USA. Man trodde att Sovjet höll på 
att skapa en förmåga att med kärnvapen
bestyckade interkontinentala robotar 
anfalla amerikanska städer och flygba
ser. Tillgången till en sådan förmåga skul
le leda till ett instabilt strategiskt läge. 
För att möta detta hot inledde USA en 
omfattande upprustning av sitt nukleära 
robotförsvar. De strategiska robotubåtar
na fick därvid högsta prioritet, då dessa 
genom sin osårbarhet skulle garantera 
den andraslagsförmåga som krävdes för 
att uppnå ett stabilt strategiskt läge. 

Den försvarsgaranti som Sverige 1960 
erhöll från USA har behandlats av två 
statliga utredningar. Ingen av dessa har 
dock besvarat frågan varför USA gav 
denna ensidiga garanti till Sverige. Ge
nom att studera garantin ur ett subma
rint perspektiv kan ett troligt motiv till 
USA:s generositet formuleras. USA 
skulle försvara Sverige därför att de stra
tegiska ubåtarna i skagerrak inte fick ut
sättas för fara. Så länge dessa ubåtar var 
trygga i sitt operationsområde och utom 
räckhåll för Sovjetunionens ubåtsjaktför
band kunde USA avskräcka Sovjet från 
att inleda ett kärnvapenkrig. 

Den nya amerikanska policyn gent-
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emot Sverige medförde ett anta l för vårt 
land i huvudsak positiva konsekvenser. 
Mellan de två länderna utarbetades ett 
nytt sekretessavtaL Under slutförhand
lingarna om detta avtal var det USA som 
var den drivande parten och man önska
de från amerikansk sida ett mycket om
fattande avtal. Ett militärtekniskt samar
bete mellan USA och Sverige inleddes. 
Inom de arme- och flygtekniska område
na fick detta samarbete stor omfattning. 
Samarbetet var till fördel både för det 
svenska försvaret och för försvarsindu
strin. Framförallt gä ller detta flygvapnet 
och svensk flygindustri. Inom de marina 
teknikområdena var dock samarbetet 
svagt och inom området ubåtsjakt före
kom inget samarbete överhuvud taget. 
Detta var en av anledningarna till att 
Sverige var dåligt rustat att möta ubåts
kränkningarna när dessa inleddes ett par 
årtionden senare. 

Svenska universitet och högskolor 
fick del av den försvarsrelaterade forsk
ning USA under 1960-talet beställde i 
Europa. Geodesi är läran om jordens 
form och egenskaper. Goda kunskaper 
inom detta område krävs för att strate
giska robotar ska ll kunna träffa de av
sedda målen med god precision. Inom 
vetenskapsområdet geodesi bedrevs av 
USA finansierad forskning vid KTH och 
Uppsala universitet. Forskningen 1 

Stockholm var inriktad på att lösa över
gripande teoretiska problem. l Uppsala 
var forskningen mer inriktad mot geode
sin i Sverige och omgivande områden. 
Praktiska fältmätningar under somma
ren 1961 kan direkt knytas till ubåtarnas 
behov att beräkna robotbanor över Ös
tersjön. De berörda forskarna måste ha 
varit medvetna om den militära betydel
sen av forskningens resultat. Svenska ut
rikesdepartementet hade goda och regel-

bundna möjligheter att informera sig om 
forsknin gen omfattning och inriktning. 

Referenser 
Otryckta källor 
Riksarkive t (RA) 

Utrikesdepartemente ts arkiv (UD) 

Arbetarröre lsens arkiv och bibliote k 

(ARAB) 

Tage E rlanders arkiv (Erlander) 

Regeringskansliets arkiv- och dokumentcen

ter (RKAD) 

Kungliga tek niska högskol ans Geologiska in

stitutions arkiv (KTH Geo) 

Statens ljud och bildarkiv (SLoB) 

Tryckta källor och litteratur 
Unclen, Östen. Anteckningar 1952-1966, utgiv

na genom Karl Molin. Stockholm: Kungl. Sam

fund et för utgivande av handskrifter rörande 

Skanclinaviens historia , 2002. 

Asplund , Johan . Om undran inför samhälle!, 
Lund: A r g os, 1970. 

Craven, John P. The Silen! Wm; New York: 

Touchstone, 2002. 

Divin e, Robe rt A. The SpUlnik Challenge, New 

York : Oxford, 1993. 

Eisenhowe r. Dwight D. Waging Peace, Lon

elon: Heineman n, 1966. 

Frieclman, Norman. Th e Fijiy- Year War, Lon

elon: Chatham, 2000. 

Gooch , John and A mos Perl mutter. Red. Mili
tary Deceplion and Str(l{egic Surprise, London: 

Franc Cass, 1982. 

Hagelin, Björn. Kulorna rullm; Stockholm: 

Orclfronts, 1985 . 

Heiskanen.Weikko A. and Helmut Moritz. 
Physical Ceodesy, San Francisco: Freeman, 

1967. 

Jacobsen, Carl G. red. SlrCilegic Power: USAI 

USSR, London : MacMillan , 1990. 

Kuenne, Robert E. Th e Polaris Missile Strike, 
Columbus: Ohio State Un iversity Press, 1966. 

MacKenzie. Donald. ln venting Accurancy, 
Cambridge: MIT, 1990. 

McNamara, Robert S. Karaslrofen snubblande 
nära, översä ttnin g Torbjörn Egerstad, Stock

holm: Bonniers, J 987. 

Parris h, Thomas. The Cold War Encyc!opedia, 

New York: H e nry Holt, 1996. 

Perret , Geoffrcy. Eisenhower, New York: Ran

clom House, 1999. 

Petersson, Magnus. "Brödrafolkens väl", 
Stockholm: San te rus, 2003. 

Tamnes, Rolf. The Uniled Slllles and 1he Ca/d 
War in the High North, O slo: ad Notam, 1991. 

Wallin, Lars B. Slrategiska kärnvapen 1945-
1983, Stockholm: studieförbundet, 1984. 

Om kriget kommil ... SOU 1994:11. Stock

holm : statsrådsberedningen , 1994. 

Fred och säkerhe!. SOU 2002: l 08. Stockholm: 

Utrikesdepartementet, 2002. 

Nationalencyklopedin. (1990). Höganäs: Bra 

Böcker. 

Bruzelius, Nils. " Flottan som aldrig siktades 

vid Yinga ." Tidskrifl i Sjöväsendet, 3 (2002): 

222- 234. 

Bruzelius, Ni ls "Flottan som skulle skydela 

tlanken." Forum navale, 59 (2003): 7-32. 

Aftonblade t 

Dagens Nyheter 

Stockholmsticlningen 

Uppsa la Nya T idning 

Noter 
1 Geoffrey Pe rret , Eisenhower (New York : 

Ra n dom House, 1999) , 599-600. 
2 Östersjön ligger naturligtvi s ännu närmare, 

men där har vattne t så låg sa ltha lt att ubåten 

inte kan inta undervattensläge på ett kontrol

lerat sätt. 

' Nils Bruze lius, "Flottan som aldrig siktades 

vid Vinga." Tidskrift i Sjöväsendet 3, (2002): 

222-234. 

' Nils Bruze lius, "Flottan som skulle skyelda 

flanken." Forum navale 59, (2003): 7-32 . 
5 Om kriget kommit ... SOU 1994:11. (Stock

holm: Statsrådsbercclningen , 1994) , l3. 

219 



6 Robert E. Kuenne, The Polaris Missile Strike 
(Columbus: Ohio State University Press, 
1966), 19- 34. 
7 Johan Asplund, Om undran inför samhället 
(Lund: Argos, 1970) , 11- 14. 

' "bevis från tystnaden" 
9 Robert A. Divine, The Sputnik Challenge 
(New York: Oxford, 1993), 32. 
111 För alla som spanade upp mot natthimme
len 1957 kan det vara intressant att notera att 
det inte var Sputniken vi såg, utan den utbrän
da bärraketen. Tbid., xiii. 
11 Tbid. , 43. 
12 lbid., 17. 
13 John Gooch andAmos Perl mutter, red . Mili
tary Deceplion and Strategic Surprise, (Lon
don: Frank Cass, 1982), 47. 
14 Kalla krigets söner, P l morgon den 22/10 
2003. Översättningen är min egen. 
15 Norman Friedman , The Fifty-Year War 
(London: Chatham, 2000), 237. 
16 Robert S. McNamara, Katastrofen snubblan
de nära Torbjörn Egerstad (Stockholm: Bon
niers, 1987), 158. 
17 lbid., 49-50. Se även Divin e, 177. 
18 Divine., 117. 
19 "Strategic Deterrent Posture" Neutralite ts
politikkommisionens arkiv, SB 1992:01, Vol 
20. 
211 Divine, 142- 143. 
21 lbid. , 142. 
22 700 megaton är lika med 700 miljoner ton 
trotyl. Bomben över Hiroshima var på 20 tu
sen ton. 
23 Normalt hade SAC 12 bombflygplan i "air
borne alert" under Kubakrisen höjdes antalet 
till 65. Friedman, 207. Att konstant hålla en 
fjärdedel av SAC, d. v.s. omkring 150-200 flyg
plan, i airborne alertmåste anses vara en orea
listisk målsättning. 
24 McNamara, 176. 

'·' Carl G. Jacobsen , red. Straregic Power: USAI 
USSR, (London: MacMillan, 1990), 185. 
26 McNamara, 176. Begreppet "andraslagsför-

220 

måga" ersattes under 1960-talet av begreppet 
"garanterad förstörelsekapacitet". 
27 Perret , 566. 
28 Bruzelius, "Flottan som aldrig siktades vid 
Vinga", "Flottan som skulle skydda flanken " . 
Hela detta avsnitt är således en kortfattad 
sammanfattning av mina två tidigare uppsat
ser i detta ämne. 
29 Ballistik av grek. Ba'/lo "kasta" , "slunga" 
30 Nationalencyklopedi,. (Höganäs: Bra Böck
er, 1990), Vol 2, 240. 
31 Donald MacKenzie, lnventing Accurancy 
(Cambridge: MIT, 1990) , l , 17 och 67. 
32 Weikko A. Heiskanen and Helmut Moritz, 
Physical Geodesy (San Francisco: Freeman, 
1967),46-123. 
33 Dagens Nyheter, 5 november 1959. 
34 Nazityskland konstruerade visserligen en 
"fungerande" ballistisk robot (V-2) redan 
1944, men denna robot var inget precisionsva
pen. MacKenzie, 57. 
35 MacKenzie, 99. 
36 Bruzelius, "Flottan som aldrig" , 228-230. 
37 MacKenzie, 3. 

" Uppgifterna i detta avsnitt bygger på mina 
kunskaper om ubåtsvapnet. Bland annat har 
jag varit ubåtschef under tre år och chef för 
ubåtsflottiljens stab lika länge. 
10 Detta stycke utgörs till sin helhet av en av 
mig förkortad översättning av NSC officiella 
historia som den framställs på History of the 
National Security Council 7947- 7997, 
www.whitehouse.gov/nsc/history. Hämtdatum 
23/10 2003. 
411 SOU 1994:11, Bilagor, 105- 116. 
41 lbid. , 129- 142. 
42 Fred och säkerhet, SOU 2002:108, (Stock
holm: Utrikesdepartementet, 2002), Bilagedel, 
37- 62. 
43 Dwight D. Eisenhower, Waging Peace (Lon
don: Heineman n, 1966) , 543 
44 Tbid. , 447-448. 
45 Tbid., 543- 559. 

"'SOU1994:11 , 113. 

47 Thomas Parrish, The Cold War Encyclope
dia, (New York: Henry Holt, 1996) , 209-210. 

"so u 1994:11, 113. 
49 Tbid., fotnot 18. 
50 RolfTamnes, The United Srates and the Co/d 
War in the High North (Oslo: Ad Notam, 
1991), 72- 74. 
51 Se även Friedman , 203. 
52 Se även Magnus Petersson, "Brödrafolkens 
väl" (Stockholm: Santerus, 2003), 48. 
53 Tamnes, 74. 
54 Perrish , 401. 
55 Protokoll från förhören med Wennerström, 
21/111963, 13- 14. ARAB, Erlander, Volym 4. 
2:090. 

5(, sou 1994:11, 109. 
57 Tbid ., Bilagor, 119- 125. 
58 Eisenhower, 254. 
59 James Henderson Jr. Douglas. Undersecre
tary for the Air Force 1953- 57, Secretary for 
the Air Force 1957- 61. 
60 Parris h, 194- 196. 
61 Tbid. 
02 Bland andra, kanske mer kända personer, 
som innehaft befattningen märks Henry Kiss
inger och Colin Powell. För närvarande (okto
ber 2003) innehas befattningen av Condoleez
za Rice. 
63 Christian Archibald Herter hade efterträtt 
sin mer välkände företrädare John Foster Dul
les den 22 april1959. Dulles avled i cancer den 
24 maj samma år. Herter föddes i Pa ris 1895, 
av amerikanska föräldrar. Han avlade examen 
vid Harvard 1915 och anställdes därefter vid 
utrikesförvaltningen. Han tjänstgjorde i Ber
lin under första världskriget och var sekrete
rare vid USA:s delegation under fredskonfe
rensen i Versailles. Herter var handelsminister 
i Herbert Hoover administration, kongressle
damot 1943-53, guvernör i Massachusetts 53-
57 och därefter biträdande utrikesminister. 
Parrish , 135 och 399. 
64 För att underlätta läsningen är protokolltex
ten skriven med avvikande typsnitt. 

65 Perret, 392. 
66 Petersson, 165 och 194. 
67 SOU 1994:11, Bilagor, 135- 136. 

"8 Lars B. Wallin, Strategiska kärnvapen 1945-
1983 (Stockholm: Centralförbundet, 1994), 
86-87. 
69 Parrish, 399. 
711 Eisenhower, 361-373. 
71 Friedman, 214. 
72 Framgick av Herters inlägg under diskussio
nen om garantin till Sverige. 
73 SOU 1994:11,114. 
74 lbid., 110. 
75 lbid. , 111. 
76 lbid. , 115. 
77 SOU 2002:108, Bilagedel, 60. 
78 so u 2002:108, 234. 
79 PM från general Torsten Rapp till UD, 11/4 
1958. UD, HP 24 USA , Volym 24. 

' 11 En robot som skjuts från ett flygplan mot ett 
annat flygplan kallas jaktrobot till skillnad 
från luftvärnsrobotar som skjuts från marken 
mot flygplan. 

"PM 22/4 1958. UD, HP 24 USA, Volym 24. 

" Handbrev Åström-Montan, 5/8 1960. UD, 
HP 24 USA, Volym 25. 
83 lbid. 
84 Brev Åström-Jarring, 16/11 1960. UD, HP 24 
USA, Volym 26. 

"' Chiffertelegram Jarring-UD, 28/10 1960, 
UD, HP 24 USA, Volym 25. 

"'Brev Jarring-Per Line!, 14/12 1960, UD, HP 
24 USA, Volym 26. 
87 Bägge noterna återfinns i, UD, HP 24 USA, 
Volym 26. Se även SÖ 1961:51. 

" Handbrev Jarring-Åström, 1/2 1961, HP 24 
USA, Volym 26. 
89 Memorandum 16 juni 1958, Chiefs of Staff 
Committee, Unired States Negotiations for the 
installation of the Loran 'C navigation system. 
RKAD, Neutralitetspolitikkommisionesns ar
kiv, Volym 18. 

221 



911 östen Unden, Anteckningar 1952-1966, Ut
givna genom Karl Molin (Stockholm: Samfun
det, 2002), 607. Noteringen är gjord den 4/3 
1960. I SOU 1994:11 anges att anteckningen 
gjordes några månader senare, den 4/6 1960. 
Detta är fel , dessutom kan man genom det 
ofullständiga citatet få en felaktig uppfattning 
om vad Unden avsåg. 

Yl sou 1994:11, 250- 252. 

"Ibid. , 253. 

'!1 sou 2002:108, 291- 309. 
114 PM rörande annexläget, 1/9 1964. U D, HP 24 
USA , Volym 28. 
95 PM svensk-amerikanskt militärtekniskt 
samarbete, 25/5 1970. UD, HP 24 USA, Volym 
30. 

""PM rörande annexläget, 1/9 1964. UD, HP 24 
USA, Volym 28. 
97 Björn Hagelin, Kulorna rullar, (Stockholm: 
Ordfronts, 1985), 79- 100. 
98 KTH Geo. Inkommande 1955- 1957, Volym 
E3: 2. 
99 Hagelin, 85. 

"" Brev från U. S. Departement of the Army, 
European Research Office, 29/7 1959, arkive
rat 31/10 1960. KTH Geo, Inkommande, Vo
lym E 3:5. 
111 1 Amerikanska ambassaden-UD, 7/7 1958. 
RA, UD 1920, I 16 Ep. Volym. 857. 
102 Amerikanska ambassaden-UD, 28/1 1961, 
RA, UD 1920, T 16 Ep, Volym 858. 
103 Uttalande av Dr. George Gamoda i Studio 
S programmet Vapenbröderna, TV l , 1978- 11-
28. Statens ljud och bildarkiv. 
104 Amerikanska ambassaden-UD, 7/7 och 4/12 
1958, 2/3, 12/5, 18/6,22/7, 2/11 och 2/121959,5/ 
l , 18/1,2/3, 23/3, 29/4,30/5,27/6,2/8,28/9,18/10, 
15/11 och 20/121960, 28/1,23/2,24/3,24/5 ,12/7, 
24/7 och 29/12 1961, 4/1 , 24/1 , 14/2, 20/2,28/3, 
26/4 och 20/7 1962. RA, UD 1920, I 16 Ep, Vo
lym 857 och 858 
105 Ibid., 4/12 1958. 

222 

1
11

6 Om rapporteringen upphörde eller om man 
började arkivera dessa rapporter på någon an
nan plats i UD arkiv har jag inte kunnat avgö
ra. 
107 John P. Craven, The Silent War, (New York: 
Touchstone, 2002), 57. 

"'·' Stockho/mstidningen, 23 juni 1960. 
1119 Professor Lars Sjöberg, KTH. 
11 0 Stockholmstidningen , 23 juni 1960. 

" ' Brevkopior, 19/12 1960. KTH Geo. Inkom
mande 60, Volym E 3: 5. 
11 2 Brev till Dr Arthur MeN air, 26/5 1961. KTH 
Geo. Utgående 60- 62, Volym B 3:4. 
113 Brev registrerat 31/10 1960, KTH Geo. In
kommande 1960, Volym E 3:5. 
114 Rapport över arbetet 1962. KTH Geo. Ut
gående 60-62, Volym B 3: 4. 
115 Redogörelse för resa till USA. KTH Geo. 
Utgående, 63-64, Volym B 3: 5. 
116 "Geodesy hall of fame " 
www.spatial.maine.edu/-leick/g h f.htm. 
Hämtdatum 1112 2003. 
117 Kopia av ett "Certificate of Achievement" i 
författarens ägo. 
11 8 Stavat "kolometerstora" i manuskriptet. 
119 Den moderna uppfattningen av Jordens 
form , 4/6 1959. KTH Geo. Utgående 58- 59, 
Volym B 3: 3. 
1211 Dagens Nyheter, 5 november 1959. Se även 
Am. Ambassaden-UD, 18/6 1959 och 12/7 
1961. RA, UD 1920, I 16 Ep, Volym 857 och 
858. 
121 Uppsala nya tidning, (UNT) 18 december 
1978. 
122 Hagelin, 82. 

123 DN, 4 augusti 1958. 

'" UNT, l februari 1961. 
125 Ibid. 
126 Ajionbladet, 15 augusti 1962. 

RBS15 Mk3 

Saab Bofors Dynamics förser den svenska 

marinen med det högteknologiska och 

tillförlitliga robotsystemet RBS15 Mk3. 

Förutom Sverige har även Tyskland och 
Polen valt RBS15 Mk3. 

Sjömålsroboten - som även har landattack

förmåga - har en räckvidd som är 200 km. 

Saab Bofors Dynamics - engaged in precision 

SAAB BOFORS DYNAMICS 

Saab Bofors Dynamics AB 

691 80 Karlskoga 

Tel 0586 81 O 00 

F 



Ledamoten 
LENNART FORSMAN 

Kommendör I.gr Lennart Forsman Lämnade den aktiva 
tjänsten 1985 och var bland annat chefför Sydkustens 
örlogsbas åren 1980- 83. Efter pensionsavgången var han 
VD för Sveriges Försvarsindustriförening under nio år och 
ägnar sig nu åt översällning av engelsk och amerikansk 
Litteratur. 

Varför hörs ingen kritik mot försvarets ominriktning? 

Efter ett inlägg från ledamoten Jarl Eli
sen tog redaktören det goda initiativet 
att tillfråga tidigare ordföranden i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet om hur KÖMS 
har medverkat i försvarsdebatten. Detta 
resulterade i fem intressanta inlägg som 
redovisades i nr 1/04. Redaktören ut
tryckte även en förhoppning om fortsatt 
debatt i TiS. Här följer några synpunkter 
från mig (under perioden 1980-83 vice 
ordförande i KÖMS). Synpunkter som 
skiljer sig från dagens accepterade syn på 
försvarets inriktning, men som jag tror 
delas av flera - i varje fall i min genera
tion. 

Elisen anknyter till den granskning av 
försvaret som DN genomförde i början 
av året. Vår nye överbefälhavare, Håkan 
Syren , hade även en debattartikel (17/1) i 
anslutning till den. I DN:s granskning 
konstaterades bland annat att det nya 
och bantade insatsförsvaret är hälften så 
starkt som det tidigare invasionsförsva
ret men att det ändå kostar lika mycket, 
vilket naturligtvis ger anledning till 
många frågetecken. Det försvar som tidi
gare utgjort en viktig del av vår säker
hetspolitik har som bekant i grunden för
ändrats. Det som var ett invasionsförsvar 
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kallas nu insatsförsvar. Orsaken är att 
det inte längre går att se något invasions
hot. 

Lugnande sägs att det krävs minst tio 
år för att återupprusta Ryssland. En upp
gift som upprepats år efter år. Det kan då 
vara klokt att erinra sig kuppen i Moskva 
mot Gorbatjov 19 augusti 1991. Den kup
pen kunde ingen av västmakternas stora 
underrättelseorganisationer förutsäga 
ens dagen före! Då var det inte fråga om 
tio års förvarning, utan möjligen några 
timmars! Och det viktiga är att om den 
kuppen hade blivit framgångsrik och den 
hårdföra sovjetiska KGB och militärled
ningen återtagit makten hade världsläget 
förändrats över en dag. Sådan är världen , 
och sådan lär den förbli! 

Om man bortser från den totala ned
monteringen av ett starkt kustartilleriför
svar, den förändrade ledningsorganisa
tionen och raseringen av en mobilise
ringsorganisation kan det vara svårt att 
se skillnaden mellan invasions- och in
satsförsvaret. Enheterna i dagens insats
försvar lär även, om så skulle bli nödvän
digt, få utnyttjas i försvaret av territoriet 
på samma sätt som det tidigare invasi
onsförsvarets enheter kunde utnyttjas in-

ternationellt (Gaza, Kongo, Cypern m fl) . 
Det verkar ligga en del semantik i för
ändringen. En skillnad tycks dock vara 
att vi i samband med den kraftiga redu
ceringen av stridskrafterna och utbild
ningen av dessa fått ett topptungt hög
kvarter med ett stort antal generallöjt
nanter och generalmajorer (någon kon
teramiral?) på befattningar som tidigare, 
när försvaret var större, låg på överste
eller överstelöjtnantsnivå. 

Det försvar som bidrog till att Sverige 
kunde stå utanför kriget 1939- 45 och 
som också utgjorde grunden för att re
geringen vågade föra en från såväl Öst 
som Väst självständig politik under hela 
Kalla kriget har reducerats så kraftigt att 
det i ledaren i nr l i år av Vårt Försvar 
kallas för en härdsmälta, och allt tyder på 
att denna reducering kommer att fortsät
ta, vilket kommer att försvaga regering
ens position i internationella förhand
lingar. 

En av det nya insatsförsvarets uppgif
ter är att kunna deltaga i internationella 
operationer. Den uppgiften ägnas störst 
uppmärksamhet inom såväl Försvars
makten som nyhetsmedia, liksom också i 
Håkan Syrens artikel i DN. Det är för
vånansvärt att denna uppgift tycks ac
cepteras utan kritik. Tidigare då det un
der hela efterkrigsperioden verkligen fö
relåg ett reellt hot mot vårt land , och för
svaret av territoriet var huvuduppgiften 
ifrågasattes däremot Försvarsmakten 
ständigt. Det var väl bara under UJ37-
och Hårsfjärdenincidenterna på 1980-ta
let som en bred allmänhet upplevde det
ta hot och konstaterade att våra resurser 
då var otillräckliga. Men det glömdes 
snart. 

I stället för att vara berett och utrus
tat för att kunna försvara landet (någon 
krigsplacering lär inte längre förekomma 

för färdigutbildad personal) har För
svarsmaktens uppgift blivit att som ex
empel skilja muslimer från kristna i Ko
sova eller skilja olika stammar från var
andra i Liberia. Jag undrar för mig själv 
hur rimlig den första uppgiften är, då jag i 
John Keegans senaste bok (Intelligence 
in War) läser: "Jugoslavien förlorade en 
jämförelsevis större del av sin befolkning 
än något annat stridande land under and
ra världskriget, huvuddelen dog under 
interna strider." I Jugoslavien tog de såle
des då livet av varandra- inte i strid mot 
en yttre fiende (Tyskland) utan i interna 
strider mellan olika partisangruppering
ar - i större utsträckning än motstående 
fiender lyckades göra i exempelvis Tysk
land eller Ryssland under hela kriget, 
och mycket tycks inte ha förändrats se
dan dess. "Peacekeeping" verkar inte 
vara någon lätt uppgift där. 

Att internationella operationer kan 
vara viktiga, är dock lätt att förstå -det 
finns många goda exempel- men att del
tagandet skall vara en av Försvarsmakt
ens huvuduppgifter är inte lika lätt att 
förstå. Jag är tillräckligt gammal för att 
inse att jag inte begriper allt och att det 
finns yngre och duktiga förmågor - den 
nye överbefälhavaren är en - söm har till 
uppgift och är skolade för att göra såda
na bedömningar. Men jag kan inte bortse 
från att jag har lång erfarenhet (35 år 
som officer) från tjänstgöring även på re
lativt framskjutna positioner inom För
svarsmakten. 

Mina bedömningar behöver därför 
inte nödvändigtvis vara så mycket säm
re än alla de andras, som utan kritik 
tycks acceptera försvarets nya inrikt
ning. Jag måste dock medge att jag kän
ner mig något träffad- men inte överty
gad- när Håkan Syren i sin artikel i DN 
säger "Traditionella , nationellt fokuse-
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rade hotföreställningar utgör en djupt 
rotad del av våra tankemönster och atti
tyder". 

Då det idag talas om försvaret är det så 
gott som alltid de internationella uppgif
terna eller det nätverksbaserade försvaret 
(NBF) som berörs. Utvecklingen av det 
senare verkar för övrigt ledas av en gene
rallöjtnant. Då flygvapnets nya och då re
volutionerande stridsledningssystem 
(Stril) togs fram på 1960-talet var det - om 
någon längre minns det - en överstelöjt
nant (senare MB och CFY) som ledde 
den utvecklingen. NBF vet jag för litet om 
för att kunna göra något annat än att ut
trycka en förhoppning om att det skall bli 
bra och vara värt sina miljoner. En reflek
tion dock; de internationella uppgifterna, 
som nu blivit så viktiga, lär väl komma att 
ledas av NATO, EU eller någon annan in
ternationell organisation, och här hemma 
ser det inte ut att bli mycket stridskrafter 
kvar att leda och några övningar i större 
förband har försvaret inte längre råd med. 
Officiellt finns det dessutom inget invasi
onshot under de närmaste tio åren. Jag er
inrar mig då vad en kamrat i detta sam
manhang sagt: "Är det vaktparaden som 
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skallledas med NBF eller är det semantik 
alltihopa?" 

En ligt min uppfattning skall försvaret 
(så länge som Sverige fortfarande är en 
suverän nationalstat) ha en huvuduppgift 
-och den är att kunna försvara vårt terri
torium och hävda rikets oberoende och 
därigenom utgöra ett stöd för regering
en. 

Mot den bakgrunden och bedömda 
framtida hot skall Försvarsmakten utfor
mas - och den kan gärna bli ett nätverks
baserat försvar om det skulle visa sig 
lämpligt. Om den försvarsmakt , som då 
skapas, även kan utnyttjas för internatio
nella uppgifter är det en bonuseffekt som 
vi har anledning att vara glada över. Jag 
vill således vända på Håkan Syrens argu
ment då han i samma artikel säger "Vår 
strävan måste vara att skapa sådan ope
rativ förmåga att det som är ändamålsen
ligt internationellt också kan stödja det 
nationella försvaret " . Röjning av sjömi
nor i baltiska hamnar och landminor i ti
digare krigshärjade länder kan tjäna som 
exempel på goda internationella insatser 
som kunde genomföras redan inom det 
gamla territoriella försvarets ram. 

Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Kommendör Herman Fäl!ström, som lämnade den a kliva 
tjänsten inom Försvarsmakten 2001, är sedan 1991 
sekre/erare i Kungl. Örlogsmannasällskapel och är även 
engagerad som sakkunnig i försvanfrågor inom 
Moderalemas partihögkvarter. 

Försvarsmaktens nya utformning 
J förra numret av tidskriften konstaterade jag att nu beslutad organisation inte kom

mer att kunna försvara Sverige. Detta förutsades redan inför 1992 års försvarsbeslut. 

Överbefälhavarens slutsatser att Försvarsmakten endast kan utgöra en tröskel mot 

ett angrepp samt lösa uppgifter under fred, kris och neutralitet har nu besannats. 

Sverige måste kunna hävda den egna suveräniteten. Detta är en förutsättning för att 

bestämma över sitt eget val av säkerhet. Då måste Sverige också, oberoende av alli

anser eller inte, ha tillgång till maktmedel och respekterat kunnande. Detta utgör en 

grundläggande förutsättning för en trovärdig utrikes- och säkerhetspolitik. Uppfat

tar inte omvärlden att det svenskaförsvaret har en kompetent organisation saknas 

trovärdigheten. 

Det är för mig en självklarhet att För
svarsmaktens grundläggande uppgift är 
att bevara svensk suveränitet. Dess upp
gift är att kunna kontrollera vårt territo
rium och förhindra att det missutnyttjas. 
Samtidigt skall Sveriges försvar ha såda
na egenskaper att det kan lämna bidrag 
till Europas gemensamma strävan efter 
frihet samfärdsel och handel för att ska
pa utveckling, demokrati och fred. 
Grundutbildningen måste därför på be
tydligt större bredd än i dag utbilda för
banden så att de blir utformade för 
"både- och ". 

Skall förbandet dessutom omedelbart 
sättas in i stridande situationer måste det 
ha en rent nationell sammansättning; inte 
minst för att skapa största möjliga säker
het för i förbandet ingående kvinnor och 

män. Skälen är enk la. Förbandet måste 
vara samtränat. Samma språk måste talas 
och vad är enklare än modersmålet i de 
svåra situationer som kommer att uppstå. 
Till detta skallläggas vår kulturella bak
grund samt vår politik . Detta senare ska
par de politiska förutsättningarna för att 
förstå de regler för stridande men även 
andra insatser som förbanden tvingas 
vidta. 

Kvalitet ja, men vilken 
kvantitet erfordras 
Det finns en fråga "How much is 
enough "? som inte går att besvara. Ett 
sätt, som vi gjorde inför försvarsbesluten 
1982 och 1992, är att , i ett tänkt krigsför
lopp, analytiskt pröva hur stark en fiende 
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måste vara för att "precis vinna" . Där
med skapades ett "teoretiskt viktmått" 
under förutsättning att såväl försvarare 
som angripare uppträder rationellt. Vi 
fick också indirekt ett mått på hur för
banden bör vara organiserade och utrus
tade för att besitta önskvärda egenska
per. Tillför vi även den irrationalitet som 
alltid ärrådande-osäkra underrättelser, 
vilseledd, felaktiga beslut, förmåga att 
koncentrera etc. - blir det genast omöj
ligt att avgöra "hur mycket" . Ett bra ex
empel på detta är senaste kriget i Irak. 
Insatsen räckte till för att militärt beseg
ra landets obekväma regim , men är up
penbarligen för liten för att utöva kon
troll över landet som helhet. 

Däremot är det lättare att bedöma 
minsta storlek på ett förband som skall 
besitta vissa egenskaper. Ett fartygs- el
ler flygförband som skall genomföra ett 
spaningsuppdrag i Östersjön bör bestå av 
minst två fartyg respektive två flygplan. 
Skälet till detta är enkelt. Skulle det hän
da något så är sannolikheten liten att det 
drabbar bägge samtidigt. Därmed finns 
det ett "vittne" till händelsen. (DC 3:an 
borde aldrig ha fått flyga ensam.) Ett an
nat exempel är signalspaningsfartyget 
HMS Orion. När fartyget skulle konstru
eras, skulle pengar sparas. Det föreslogs 
att fartyget endast skulle ha en propeller 
och en maskin . Argumentet var dåligt. 
Om fartyget skulle få haveri, när det för
flyttade sig längs sovjetiska territorial
vattengränsen, var risken uppenbar att 
det skulle kunna "räddas av ryssarna" . 
Besparingen skulle förloras om vi där
med tvingades till att "eskortera" Orion . 
(Väl att märka att det alltid fanns extra 
beredskap i Sverige med fartyg och flyg 
under de perioder som fartyget var till 
sjöss.) 

Liknande resonemang går att appli-
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cera på ett mekaniserat förband som 
skall ha egenskapen att kunna anfalla 
och ta ett angivet terrängavsnitt. Förban
det behöver understöd, indirekt eld, 
stridsfordon och stridsvagnar samt trupp 
för att säkra flanken . När väl målet är 
nått erfordras en annorlunda samman
sättning av bataljonen för att försvara ta
get område. (Jag brukar hävda att det be
hövs fyra pansarbrigader och åtta artille
ribataljoner för att anfalla med två briga
der i bredd. Därutöver behövs fyra me
kaniserade infanteribrigader för flank
skydd och försvar av det tagna området.) 

Beredskap och insats 
generellt 
Ett förband som skall kunna sättas in 
inom en månad måste vara utbildat, or
ganiserat , utrustat och i tjänst. När för
bandet sätts in (oberoende av var) och 
beredduppgiften kvarstår måste bered
skapen höjas vid ett nytt förband. Skall 
jag ständigt ha ett förband insatt under 
sex månader kräver detta att jag har till 
gång till två utbildade förband och ett 
förband under utbildning. Skall jag ha 
två förband insatta under sex månader, 
erfordras fyra utbildade förband samt att 
två förband är under utbildning. 

Tidskritiska insatser 
Denna typ av insatser är en kombination 
av situationens varaktighet och förband
ens möjligheter att nå rätt plats i rätt tid. 
Den mest tidskritiska insatsen är i luft
rummet. Därnäst kommer insats till sjöss. 
Den minst tidskritiska är på marken. 
Omvänt kan konstateras att det tar 
längst tid att flytta ett anneförband och 
kortast tid ett flygförband. Görs då en 
kombination av dessa tidskritiska egen
skaper, innebär det i grunden att respek-

0 
tive förband bör vara insatsberett och 
baserat/grupperat inom aktuellt opera
tionsområde. 

Operativa egenskaper 
Utgående från nuvarande säkerhetspoli
tiska läge borde en koncentration av 
stridskrafter ske till befolkningscentra, 
strategiska hamnar, luftrum och kust
övervakning. En koncentration till de 
områden, där transporter, handel och 
trafik är som tätast. Det finns i Sverige 
fyra befolkningskoncentrationer och 
skärningspunkter mellan tre länder. Till 
dessa skall dessutom fogas Sveriges in
ternationella insatser. Vilket eller vilka 
av dessa områden skall lämnas utan 
gard? 
l) Skåne med Öresund och Södra Öster

sjön som domineras av flyg- och sjö-

transporter mellan Sverige, Danmark, 
Tyskland och Polen. 

2) Göteborg, Nordens största import
hamn, med Skagerrak som domineras 
av sjö-, mark- och flygtransporter 
mellan Sverige, Europa, USA och öv
riga världen. 

3) Stockholm med statsledning, Mälar
dalen, Östersjön, Ålandshav och Got
land som domineras av sjö- och flyg
transporter mellan Sverige, Finland, 
Ryssland och det baltiska området. 

4) Övre Norrland med Norge, Finnland 
och Ryssland som domineras av 
mark- och flygtransporter mellan 
Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 

5) Internationella fredsframtvingande 
och/eller fredsbevarande insatser. 
Med hänsyn till tidsfaktorn ger detta i 

grunden ett krav på att kunna sätta upp 
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minst fyra arme- och flygförband samt 
minst tre marina förband för nationellt 
behov. Till detta skall så läggas att för
banden skall ha sådana egenskaper att 
Sverige kan bidra med sin andel inom ra
men för EU:s krishantering. 

Sammansatta förband 
Att Sverige skal l kunna leda och även 
ställa upp med sammansatta förband är 
en självklarhet. Det kravet formuleras i 
grunden av "väpnad strid" vars grundläg
gande syfte är att besegra en motstånda
re med militärt våld. För att detta skall 
vara möjligt, måste förbanden sättas 
samman av olika lägre förband med 
komplimenterande egenskaper. Det 
krävs också att svensk ledning har för
måga och kapacitet att leda denna typ av 
förband. Denna förmåga är en förutsätt
ning för att Sverige även skall kunna på
räkna högre befattningar i internationel
la insatser. Detta är dessutom en förut
sättning för att svenskt inflytande skall 
kunna säkerställas i ett längre tidsper
spektiv. Sverige måste således kunna ut
bilda, uppträda med och leda armebri
gad, marin flottilj och stridsflygflottilj 
samt försörja dessa förband . Det handlar 
om att kunna leda flera bataljoner, far
tygsdivisioner och amfibieförband, 
stridsflygdivisioner samt underhålls- och 
transportförban d. 

Även detta stä ll er kvantitativa krav 
på antalet samtidigt tillgängliga nationel
la förband i Sverige. Men det ställer ock
så krav på den politiska ledn ingen, som 
måste vara beredd att också utnyttja 
förbanden när de behövs. Visar vi inte 
den beslutskraften , då spelar det ingen 
roll hur bra förband vi än har. 

Förändrad omvärld 
Dc långsiktiga möjligheterna att utveck-
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la försvarets egenskaper är grundläggan
de. Detta kräver kunskap, övning, enskil
da förband med skilda egenskaper, flexi
bilitet samt inte minst forskning och ut
veckling. Skall vår kunskap medge ut
veckling av egenskaper i takt med för
ändringar i omvärlden (inte bara kvanti
tet utan även egenskaper) ställs krav på 
bredd och kvantitet med riktiga förband . 

Förbandsutformning 
Ovanstående förutsättningar leder till att 
följande krav måste ställas på förband
ens utformning. 

Markstridsförbanden har en lång och 
framgångsrik tradition i fredsbevarande 
och på senare tid också fredsframtving
ande internationella insatser. Förbanden 
skall vara utbildade och utrustade för 
väpnad anfallsstrid. Bataljonsstridsgrup
per skall kunna insättas för skydd av hu
vudstaden. Dessa skall även , efter bered
skapshöjning, kunna insättas för skydd 
av övriga befolkningscentra och nordli
gaste Sverige samt hävda landets integri
tet. Nationella skyddsstyrkor skall kunna 
utnyttjas vid kriser och katastrofer som 
kompl ement och förstärkning av polis 
och räddningstjänst samt för bevakning 
av viktiga objekt för samhällets funktion. 

De svenska marina förbandens egen
skaper är utformade för operationer i 
randh av och kustnära farvatten. De skall 
vara utbildade och utrustade för väpnad 
strid. Förbanden skall utöva kontroll av 
havsområden över, på och under havs
ytan. De skall fullgöra vår folkrättsliga 
skyldighet att hävda sjöterritoriets inte
gritet i fred och vid kriser. De skall kunna 
skydda och säkra handelsvägar till sjöss 
så att vår omedelbara nationella försörj
ning med råvaror och produkter kan 
upprätthållas. Efter beredskapshöjning 
skall detta skydd kunna upprätthållas 

under lång tid och omfatta en bredare 
verksamhet. Nationella marina förband 
skall kunna övervaka svenskt sjöterrito
rium, kontrollera sjöfart och fisk e samt 
medverka i sjöräddning. De skall också 
kunna utnyttjas som komplement och 
förstärkning av polis och räddningstjänst 
vid olyckor (katastrofer) till sjöss. 

De svenska stridsflygförbandens upp
gifter är inriktade mot operationer från 
land och över land och randhav. De skall 
vara utbildade och utrustade för väpnad 
strid. Förbanden skall därvid i denn a mil
jö kunna sättas in för spaning, luftförsvar 
och genom attackinsatser stödja mark
och sjöstridskrafter. Flygdivisioner skall 
kunna sättas in för att hävda det svenska 
luftrummets integritet i fred och vid kri
ser, särskilt för skydd av huvudstaden. 
De skall efter beredskapshöjning kunna 
sättas in för skydd av övriga befolknings
centra. 

Logistikorganisationen skall kunna 
transportera utrustning till och utföra 
försörjningstransporter i aktuellt insats
område. Den skall kunna stödja omgrup
peringar respektive ombaseringar av 
samt försörja bataljonsstridsgrupp, sjö
styrka och flygdivision på fastlandet och 
längs hela kusten från Strömstad till Ha
paranda samt till Gotland. Efter bered
skapshöjning skall logistikorganisatio
nen kunna stödja och fö rsörja förbanden 
vid insats inom 200 mil från Stockholm. 

För inte rn ationella insatser skall: 
en brigadledn ing med tillhörande be
tjäningsförband och en bataljons
stridsgrupp (allsidigt sammansatt) 
kunna sättas in i en fredsframtvingan
de operation 30 dagar efter beslut. Yt
terligare två bataljonsstridsgrupper 
skall kunna sättas in inom 90 dagar. 
Bataljonsstridsgruppen skall kunna 
avlösas av en ny med samma uppgif-

ter eller av ett förband för fredsbeva
rande uppgifter, 

- en sjöstyrka bestående av ett par far
tygsdivisioner, ubåta r, amfibieenhet 
och ledningsfartyg, kunna sättas in i 
en internationell operation 30 dagar 
efter beslut. Ytterligare en sjöstyrka 
skall kunna sättas in 90 dagar efter 
beslut. De skall skydda och säkra 
handelsvägar till sjöss, etablera och 
säkra hamn och basområde samt kon
trollera (embargo) sjöfart. Förbanden 
skall kunna stödja bekämpning av 
terroristorganisationers lednings- och 
utbildningsenheter, 
en (strids)flygdivision ha förmåga till 
flygspaning och luftförsvar i interna
tionella insatser och kunna sättas in i 
en sådan operation 30 dagar efter be
slut. 
Därutöver skall Sverige kunna sätta 

upp en för varje tillfäll e skräddarsydd lo
gistikorganisation för försörjning av för
band vid internationella insatser. 

Kvantitativt behov 
Grunden för den kvantitativa utveckling
en bör vara fö ljande: 

Egenskapen att kunna kontrollera 
svenskt territorium skall vara avvägd re
lativt omvärldsläget utan geografiska be
gränsningar. Vid internationella insatser 
skall risktagningen för Sverige minime
ras. Det ås tadkoms genom att samtidigt 
kunna genomföra internationella insat
ser och möta uppkommen kris på natio
nell nivå. Vi måste behålla möjligheten 
att utveck la försvarets färdighet och ut
rustning i takt med omvärlden. Detta 
kräver att vi kan lägga utveck lingsbe
ställningar för framtida vapensystem och 
förband. Personalförsörjningen måste 
vara sådan, att den ger en balanserad ål
dersstruktur. Därför är införande av re-
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kryteringsstopp förkastligt. slutligen bör 
övningar i sammansatta och högre för
band kunna genomföras. 

En försiktig skattning (i underkant) 
torde då bli: 
- fyra mekaniserade bataljonsstrids

grupper varav en tredjedel under ut
bildning samt fyra bataljonsstrids
grupper som dessa avkastar (väpnad 
strid kräver artilleri, pansar och in
genjör), 
tre stridsfartygsflottiljer varav en 
tredjedel under utbildning 

- sex ubåtar varav en tredjedel under 
utbildning 

- tre amfibiekompanier varav en tred
jedel under utbildning samt tre amfi
biekompanier som dessa avkastar 
samt 

- fyra stridflygdivisioner varav en tred
jedel under utbildning. 

Fredslokalisering 
Intresset från oss svenskar, men även 
från politiker och media, i säkerhets- och 
försvarspolitiska sammanhang är tämli
gen svalt. Intresset väcks emellertid till 
liv om det vankas några skandaler eller 
om det lokala förbandet är hotat av ned
läggning. Då aktiveras en stridslust på 
den ort där det nedläggningshotade för
bandet är beläget. Sollefteå mot Öster
sund, Umeå mot Östersund, Ronneby 
mot Ängelholm, Uppsala mot Östersund, 
Karlskrona mot Göteborg och Kiruna 
mot Arvidsjaur är goda exempel på så
dant regionalpolitiskt intresse. 

De hittills genomförda omorganisa
tionerna har i de flesta fall inneburit att 
förväntade rationaliseringsvinster inte har 
kunnat infrias. Resultaten förskräcker. 
Gjorda investeringar har ej utnyttjats som 
följd av politiska nycker och regionalpoli
tiska skäl. Så kan det inte få fortsätta. 
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Det finns trots allt ett arv från föregå
ende försvarsbeslut Det är den i dag be
fintliga infrastrukturen. Denna måste ut
nyttjas och nya investeringar undvikas 
inte minst på sådana platser, där det 
innebär nyetablering av verksamhet. Det 
gäller att bestämma sig för vad som skall 
vara kvar och vad som skall väljas bort. 

En annan viktig aspekt är att alla för
band skall kunna vara insatsberedda. 
Försvarsmakten skall lämna den förval
tande organisationen bakom sig och sat
sa på omdaningen till en operativ organi
sation. Det innebär att inte bara fartygs
och flygförbanden utan också mark
stridsförbanden skall utbildas och utrus
tas så att de blir personellt och materiellt 
kompletta förbandsindivider. Då förban
den dessutom skall kunna insättas nå
gonstans i Sverige eller i internationella 
uppdrag förändrar detta även synen på 
stödet från fredsorganisationen. Batal
jonsstridgrupperna skall erhålla kom
plett stöd för utbildningen på samma sätt 
som fartygs-, amfibie- och stridsflygför
banden. 

För bataljonsstridsgrupperna ger 
Bodens garnison utvecklingsmöjligheter 
att på en plats ha tillgång till alla de del
kompetenser, som erfordras för denna 
typ av förband. Efter grundläggande ut
bildning i pluton och kompani skall fort
satt utbildning bedrivas inom bataljons 
ram. Därför bör möjligheterna till sam
ma utveckling sökas för motsvarande 
förband i övriga Sverige. Därmed hand
lar det om att behålla de fredsförband 
som i sig har en sådan grundstruktur. Det 
gäller alltså att utveckla markstridsgarni
soner i Norrland, Mellersta Norrland, 
Mälardalen, Västra Götaland och Skåne. 

De marina förbandens behov av ma
rina baser har förändrats. Det kvarvaran
de behovet är bevakade förtöjningsom-

råden. Förbandens grundläggande ut
bildning genomförs fartygs- och kompa
nivis. Därefter bedrivs utbildning i sam
mansatta, högre förband genom att för
banden dras samman till förbandsöv
ningar inom olika områden längs den 
svenska kusten. Försörjning med dagliga 
förnödenheter kan tillgodoses genom 
kontrakterade leverantörer. Det under
håll som inte kan genomföras med för
bandens egna resurser hämtas från kon
trakterade leverantörer. Det militära 
regionala underhållet kan utgå . Mm·inba
serna i dess nuvarande utformning bör 
därför utgå och ersättas med tre marina 
förtöjningsområden i Göteborg, Karls
krona och Hårsfjärden. 

Samma sak gäller för flygdivisioner
na. De behöver en plats att starta från 
och landa på. De skall klargöras före 
start och med jämna mellanrum ges en 
större teknisk tillsyn . Så är, så vitt jag vet, 
situationen redan i dag. Det kommer 
dessutom att verka mycket besynnerligt 
om en eller två av de nuvarande flygflot
tiljerna läggs ner samtidigt som en "ny 
flottilj" etableras i Linköping. 

Denna utveckling tillsammans med 

det jag inledningsvis pekat på- storstads
områden och skärningspunkter för han
del m.m. - leder till följande prioritering 
av fredsorgan isationens utveckling: 
- fem armegarnisoner; Revinge, Sköv

de, Kungsängen, Östersund och Bo
den, 

- fyra flygflottiljer; Kallinge, Frösön, 
Kallax och Såtenäs där den sistnämn
da fungerar som en skol- och special
flygflottilj och 

- tre marina förtöjningsområden; Gö
teborg, Karlskrona och Hårsfjärden, 
där grundläggande och fortsatt ut
bildning av sammansatta förband ge
nomförs samt 

- att upphandling av planerat under
håll, modifieringar och utveckling 
görs från leverantörer utanför För
svarsmakten. 
För att detta skall vara möjligt, er

fordras att leverantörerna har en sam
manhållande systemkompetens för för
banden såväl i fråga om uppbyggnad och 
utformning som modifiering och utveck
ling. Detta kräver också att forskning och 
utveckling prioriteras, delvis på bekost
nad av långa serier i produktionen . 
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SNABBA INSATSER 
i katastrofområden! 

Ledamoten 
MAGNUS HAGLUND 

Kom111endörkapten Magnus Haglund lämnade den aktiva 
tjänsten inom Försvarsmakten 1997. 

Konkretisera förslagen! 
Det diskuteras en hel del om på vilket sätt det svenska försvaret ska utvecklas och 
moderniseras från ett mobiliserande invasionsförsvar till ett insatsförsvar för inter
nationell solidaritet. Tyvärr blir det ofta ganska teoretiskt. Häromdagen läste jag en 
mycket enkel och rättfram presentation om hur ettförsvar ska utvecklas i den nya 
säkerhet~politiska situation som numera råder i de flesta europeiska staterna. Det 
var en dansk plan för omvandlingen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar 
under perioden 2005 till 2009, som på ett enkelt och lätt begripligt sätt presenterade 
inriktningar och prioriteringar. Planenfinns på www.fnm.dk. Hemsidan rekommen
deras däiför för de försvarsdebattörer som skulle vilja konkretisera sina förslags 
praktiska innebörder. Här lämnas därför ett exempel på konkretisering av det svens
ka försvarets framtid med den danska förlagan som hjälp. Förmodligen ligger det en 
hel delutredande bakom de konkreta, lianska förslagen. Detföljande "belastas" inte 
av detta, men de förslag som lämnas har i alla fall övervägts; dock inte av så särskilt 
många indivilfer. Här presenteras denna lianska handling i svensk skrud. 

En värld i förändring - ett 
försvar i förändring 
Inledning 
Den aktuella säkerhetspolitiska situatio
nen med utvidgningen av NATO och av 
EU understryker att ett konventionellt 
militärt hot mot svenskt terri torium har 
fallit bort under en överskådlig framtid , 
varför det inte längre erfordras det terri
torialförsvar som har varit uppbyggt för 
att möte ett sådant hot. Terrorangreppen 
i september 2001 och senare har dock de
monstrera t att de säkerhetspolitiska ut-

maningar och risker som bl. a Sverige 
står inför har förändrats markant. Nya 
asymmetriska och oförutsebara hot i 
form av internatione ll terrorism samt 
spridning av massförstöre lsevapen och 
vapenbärare för dessa har tillkommit . 

Hoten behöver inte komma från Sve
riges geografiska närområde, men kan , 
även om de för närvara nde är mera fram
trädande utomlands, utgöra risker för 
Sverige, våra vänner och våra värdering
ar. Därför bör en tydlig säkerhetspolitisk 
vikt läggas vid att kunna möta sådana hot 
där de uppstår, vare sig detta sker inom 
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eller utom landets gränser. Det svenska 
försvaret bör därför kunna fokuseras på 
att stärka ett försvar av samhället och 
landets befolkning samt därutöver kunna 
delta i internationella operationer. Hot
ens oförutsebarhet innebär att det svens
ka försvaret inte längre kan inrättas efter 
väl definierade hotbilder. Därför bör för
svaret i inriktas på att det finns tillgångar 
att använda i olika situationer där svens
ka intressen direkt eller indirekt bedöms 
hotade. Hotens karaktär ställer vidare 
krav på att kunna sätta in kapaciteter där 
behov kan finnas vare sig det är en fråga 
om humanitära insatser, fredsbevarande
operationer, katastrofsituationer i eller 
utanför Sverige eller då det handlar om 
insatser i egentliga militära operationer. 

Samhällsförsvaret 
Generellt omfattar samhällsförsvaret 
alla de funktioner som finns för att upp
rätthålla ett organiserat och funktions
dugligt samhälle, sk y d da befolkningen 
samt samhällets grundläggande värden. 
De hot, som samhällsförsvaret ska kunna 
möta, kan gå tvärs över statsgränser, ad
ministrativa gränser och gränser mellan 
myndigheter. Det krävs således en tydlig 
politisk ledning, gemensamma lösningar 
och en nära samverkan mellan interna
tionella och nationella ansvariga myndig
heter för att kunna möta dessa hot. För
svarets hittillsvarande utbildning av 
värnpliktiga till en mobiliserande krigs
organisation har bland annat inneburit 
att samhället kunnat dra nytta av att sto
ra delar av den svenska befolkningen. 

Dessa har fått utbildning inom ett an
tal områden , som nu får en ökad betydel
se. Detta gäller till exempel bevakning, 
första hjälp, katastofavhjälpande åtgär
der samt försvar mot radiologiska, biolo
giska och kemiska stridsmedel. I den nu-

236 

varande situationen har den traditionella 
utbildningen av värnpliktiga för terri
toralförsvarsuppgifter mist en stor del av 
sin relevans, men det finns fortfarande 
behov av manskap så att Försvarsmakten 
kan bidra till samhällsförsvaret Värn
plikten bör därför lagmässigt anpassas 
till detta. Ett alternativ till värnplikts
tjänstgöring i form av direkta u-lands
uppdrag - fredskårsverksamhet - stude
ras efter 2006. 

Dessutom förstärks samhällsförsva
ret genom att det skapas en hemvärns
styrka på cirka 20 000 man, som har ge
nomgått en relevant utbildning under 
omkring tre månader. Denna styrka skall 
under en treårsperiod efter utbildningen 
kunna sättas in för att stödja samhället 
om Försvarsmaktens stående styrkor, 
räddningstjänsten eller det lokala hem
värnets resurser inte är tillräckliga. Styr
kan ska således säkra att samhället har 
tillräckliga resurser för att möta hot mot 
landet och större katastrofer. Systemet 
utvärderas efter 2006. 

Internationella uppgifter 
De militära förbanden ställs om och ut
vecklas. Tillsammans med andra stater 
och förbundna skall försvarets förband 
snabbt kunna verka i operationer med 
hög intensitet och under svåra omstän
digheter, så att förutsättningar skapas för 
en stabilitet i ett konfliktområde. styr
korna ska kunna sättas in snabbt. Härvid 
skall Försvarsmakten i väsentligt högre 
grad än hittills vara i stånd till att delta i 
konfliktförebyggande, fredsbevarande, 
fredsskapande, humanitära och andra 
liknande uppgifter. 

Vid en internationell insats skall in
satsförbanden samverka med andra 
svenska insatser för att uppnå en maxi
mal effekt av den samlade ansträngning-

en och för att stärka Sveriges möjlighet 
att åta sig ett ansvar. De relevanta myn
digheterna bör så tidigt som möjligt sam
planera sina verksamheter redan då en 
utsändning av militära styrkor förbereds, 
så att det tidigt blir möjligt att även defi
niera relevanta civila stabiliseringsåtgär
der i det militära insatsområdet. En kon
centrerad insats och ett ömsesidigt ut
nyttjande av militära och civila erfaren
heter gör i sammanhanget det möjligt att 
uppnå ett bättre resultat och även att för
korta behovet av militär närvaro i områ
det. 

Sverige ska fortsatt vara en aktiv 
medlem i FN, OSCE och EU och För
svarsmakten ska kunna lämna trovärdiga 
förbandsbidrag särskilt inom ramen för.. . 
(här står det förstås NATO i den danska 
texten och det borde det kanske stå även 
i en svensk!) Det är regeringens uppfatt
ning att den nya säkerhetspolitiska ut
vecklingen ger oss möjlighet att lägga ner 
mobiliseringsförvaret till förmån för att 
styrka försvarets förmåga att bidra till 
samhällsförsvaret, särskilt förmågan att 
möta terrorhandlingar och deras verk
ningar och att kunna sända ut välutbilda
de och väl utrustade enheter i internatio
nella uppgifter. De militära förbanden 
ska kunna användas såväl internationellt 
som inom Sveriges gränser och försvaret 
av Sverige ska i förekommande fall vara 
huvuduppgiften . Incidentberedskapen 
ska upprätthållas med samma styrka som 
idag. 

Övriga förhållanden (här blir det 
inte så mycket danskt; mera svenskt) 
Omställningen av försvaret genomförs så 
att resurser från förändringar och ratio
naliseringar av stabs- och förvaltnings
strukturerna tillgodogörs i den operativa 
kapaciteten. Ledningsstrukturen anpas-

sas till de internationella uppgifternas 
behov. Försvarsministern får ett tydligt 
ansvar för krisberedskap, krishantering 
och strategisk ledning. Myndigheten 
Överbefälhavaren med Högkvarteret 
läggs ner och en militär strategisk led
ning - Generalstab - tillkommer i för
svarsdepartement et. Underrättelsefunk
tionen förstärks. Försvarsgrenscheferna 
med staber och förvaltningar utlokalise
ras. Armeledningen förläggs till Öster
sund, marinledningen till Karlskrona och 
flygvapenledningen till Linköping. För
svarets materielverk får breddade upp
gifter och övertar materielförsörjningen 
för flera myndigheter inom samhällsför
svaret, så att materielanskaffningen sam
ordnas. Ytterligare samordning av sam
hällsförsvarets myndighetsstruktur stu
deras inför nästa försvarsbeslut En strä
van skall vara att samla resurserna för all 
statlig krishantering i ett platt lednings
system och med god !T-stöttning. Offi
cersyrket blir huvudsakligen ett genom
gångsyrke. Värnpliktiga , som gjort lång 
tjänstgöring, garanteras högskoleutbild
ning eller annan grund för en civil karriär 
efter genomförd tjänst. 

Armen 
Armens förmåga stärks att snabbt insätta 
resurser för att hindra kriser från att upp
stå eller från att sprida sig. Samtidigt 
skall förband kunna hållas ute i krisom
råden under längre tid och i större om
fattning än hittills. Armen uppdelas där
för i tre brigader samt en divisionsled
ning. En brigad skall bestå av anställda 
soldater, en av kontraktsanställda och 
den tredje vara kaderbemannad. Trupp
slagscentra förläggs till brigadernas un
derstöds- och underhållsförband. Alltef
tersom förband sätts in , aktiveras nya så 
att de flexibelt kan sättas in beroende på 
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uppgifter och andra villkor för aktuella 
operationer. Insättning av förband samt 
underhåll för förband i uppgiftsområde 
ska kunna göras med lufttransport och 
med sjötransport. De till SHIRBRlG och 
till EU anmälda förbanden ska tillhöra 
de t v å aktiva brigaderna. Värnplikten 
läggs om så att armens värnpliktiga in
ledningsvis utbildas till uppgifter inom 
samhällsförsvaret och därefter, för dem 
som så önskar, för en längre utbildning 
och beredskap för anställning i försvaret 
eller insats i internationella operationer. 
Värnpliktsutbildning bör förläggas till 
sex etablissemang medan den fortsatta 
(befäls-) utbildningen genomförs vid 
truppslagscentra. Officerskurser genom
förs i närheten av armeledningen. Vid ge
nomförandet av den nya organisationen 
beaktas behovet av övnings- och skjut
områden före bevarandet av äldre kaser
ner. Hemvärnet får ett eget ansvar inom 
samhällsförsvaret som en tillgänglig all
män reserv med uppgift att stödja andra 
samhällsfunktioner då läget så kräver. 

Materielplaner: Ska vi fortfarande ha 
stridsvagnar kvar? Hjul- i stället för 
bandfordon? Ingenjörmateriel för inter
nationella uppgifter (t e minröjningsma
teriel)? Behövs luftvärnsrobotsystem? 
U nderhållsfunktioner? M ilitärpolisför
band? 

Marinen 
Förmågan till kustnära operationer på 
och under vattnet utvecklas och inklude
ras i de inter-nationella åtagandena . Ett 
koncept för säkerhet kring och i ham nar 
utvecklas. Anskaffning av ett flexibelt 
underhållsfartyg påbörjas. Ett sådant far
tyg ska kunna delta i ledning och under
håll av egna förband under internatione l
la kriser och fungera som bas för huma
nitära insatser eller som lasarettsfartyg 
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vid större katastrofer. De fartyg som an
mälts till inter-nationella operationer be
mannas med anställda besättningar. I 
närområdet ska säkerheten till sjöss och 
sjöbevakningen prioriteras. Sjörädd
ningstjänsten samordnas med sjöbevak
ningen och med incidentbe redskapen till 
sjöss. 

Värnplikten vid flottan läggs om så 
att tjänsten till sjöss tidigt inleds, medan 
amfibiekårens värnpliktiga inledningsvis 
utbildas för kustanknutna uppgifter 
inom samhällsförsvaret Marinens offi
cersutbildning förläggs till Karlskrona. 

Materielplaner: Ett e ll er två under
hållsfartyg anskaffas? Ubåtsprojektet Vi
king fullföljs. Minröjningsfunktion ut
vecklas. Ubåtsjakt- och trupptransport
helikoptrar för ombordbasering. 

Flygvapnet 
Flygvapnet avslutar snarast all verksam
het inriktad på Viggensystemet samt äld
re versioner av Gripen och fördelas på 
fyra flottiljer och ett flygtransportkom
mando. Behovet av framtida transport
flyg för trupptransporter och underhåll 
studeras parallellt med möjliga behov av 
flygtransport för humanitära behov. I 
närområdet prioriteras incidentbered
skapen. 

Materielplaner: Transportflyg, flygbu
ren radar/ledning. Förmåga att lufttan
ka? 

Sammanfattning och fundering 
Detta torde vara den försvarsorganisa
tion eller i alla fall åt det hållet vi skulle 
behöva- inte bara ett hårdbantat invasi
onsförsvar, som egentligen ingenting kan 
i dagens läge och som redan är beroende 
av mer eller mindre frivilliga åtaganden 
för de internationella uppgifterna! 

En nästan sorglustig annons visar 

kansk e alltför tydligt vartåt det lutar 
idag. "Vi ll Du vara med och bygga fram
tidens Försvarsmakt?", stod det och den 
som söktes var "Chef för personalstöds
avdelningen vid Försvarsmaktens logis
tiks serviceenhet Stockholm , Väst" . Det 

är säkert ett hedervärt försök, att anställa 
någon på en betydelsefull befattning, 
men inte kommer det dussintals med en
tusiastiska sökanden av den typ, som ett 
framtida samhällsförsvar sk ull e kräva! 

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER 
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN 

RONNEBYGATAN 39, 371 33 KARLSKRONA 

TEL.0455-1 0298 info@nymansherr.nu 
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Ledamoten 
SVANTE KRISTENSON 

Ledamoten 
NILS-OVE JANSSON 

Ledamoten Svame Kristenson lämnade aktiv tjänst i Försvarsmakten 1995. Han har varit chef .fdr 
Västkustens marinkommando samt därefter varit stabschefvid Västra militärområdet och 
tillförordnad militärbefälhavare. 

Ledamoten Nils-Ove .Jansson lämnade aktiv tjänst inom Försvarsmakten 2001 efterfyra år som 
chef.fdr Västkustens marinkommando och Västra Götalands .fdrsvarsområde. Han är nu 
engagerad i arbetet med den nya ostindiefararen "Götheborg" 

Framtida marin organisation 
År 1522 fick Sverige hjälp med skepp, knektar och pengar av hansestaden Liibeck i sin 
frihetskamp mot danskarna. Påföljande år befriade Gustav Vasa rikets huvudstad. 
Den nyvalde kungen beslutade samtidigt att också stationera ett antal skepp vid Älvs
borgs slott och där låta bygga en skeppsgård. Detta var den svenska marinens födelse. 
Försvaret av huvudstaden och skyddet av handelsförbindelsen västerut har gått som en 
röd tråd genom den svenska historien. Flera gånger har Stockholm hotats men kunnat 
försvaras. Två gånger har man tvingats betala Älvsborgs lösen för att åteifå den för 
nationen så ekonomiskt viktiga kommunikationsleden. Inför försvarsbeslutet 2004, 
nästan femhundra år senare, har cirkeln slutits. I dag är skyddet av huvudstaden med 
dess ledning och Göteborg som transportcentrum för rikets försö~jning åter i fokus till
sammans med de internationella uppgifterna. Det kommande försvarsbeslutet bör sty
ra mot en ny struktur i den marina organisationen. 

Det fanns under Kalla kriget motiv för 
kraftsamling av marinens stridande för
band till Östersjön för invasionsförsvars
uppgifter. Uppgifterna innebar även be
hov av uthålliga och skyddade baser. l dag 
saknas dessa motiv. Utvidgningen av 
NATO och EU våren 2004 är den största 
strategiska förändringen för Sverige se
dan andra världskriget. Hotbilden har 
ändrats och består i dag av terrorhot mot 
ekonomiska, tekniska, miljömässiga och 
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politiska värden i ett integrerat Europa. 
Marinen bör anpassas för att möta dessa 
hot i elen maritima miljön, såväl nationellt 
som internationellt. Parallellt måste de 
marina förbanden behålla en allsidig för
måga att kunna möta okända framtida 
hot. 

Efter terroranfallet mot USA 11 sep
tember 2001 vidtogs kraftfulla åtgärder 
för skydel av flygtrafiken. Ett år senare an
tog även Internationella sjöfartsorganisa-

tionen, IMO, regler om förbättrat skydd 
mot terrorism. Reglerna är omsatta i en 
EG-förordning från mars 2004, som i sin 
tur utgör underlag för regeringens propo
sition om ändring och tillägg i lagen om 
sjöfartsskydd (Prop 2003/04:106, 7 april 
2004) . Det nya regelverket innebär i stora 
drag att kontroll- och skyddsåtgärder för 
sjötrafiken kan genomföras på likartat 
sätt som för flygtrafiken. l Sverige har Sjö
fartsverket, Rikspolisstyrelsen och Kust
bevakningen tilldelats olika ansvarsroller. 
Försvarsmakten och marinen skall endast 
samverka. 

Regeringen har i propositionen inte 
beaktat de förslag som ställdes i den 
svenska 11 septemberutredningen (SOU 
2003:32, mars 2003) Den särskilde utreda
ren , justitierådet Johan Munck, anförde i 
utredningen att Polisens och Kustbevak
ningens möjligheter att ingripa mot våld 
från fartyg, våldshandlingar i luften och 
under vattnet är begränsade. Detta gäller 
även vid mindre terroristangrepp. Utred
ningen föreslog att polis och kustbevak
ning skulle begära hjälp från Försvars
makten i sådana situationer. 

Det nya regelverket för sjöfartsskydd 
var under slutbehandling, när attentatet 
mot tågtrafiken i Madrid inträffade våren 
2004. Händelsen innebar att EU samlade 
sig till ytterligare kraftfulla åtgärder för att 
öka transportsäkerheten. Färjetrafik, con
tainertrafik och oljetrafik till sjöss och i 
hamnar uppmärksammades särskilt. EU:s 
stats- och regeringschefer antog26mars en 
deklaration som innebar inrättande av en 
särskild antiterroristkoordinator och ut
veckling av en solidaritetsklausuL Den 
innebär att EU-länder skall kunna ge var
andra assistans vid terrorangrepp och där
vid kunna använda alla tillgängliga resur
ser, inklusive militära enheter. 

Sverige är i princip det enda europeis-

k a land, som inte har regler för att hantera 
terrorism medmilitära medel. Det medför 
elen absurda situationen att svenska för
band skall kunna lösa antiterroristuppgif
ter i internationell tjänst, men får inte 
göra det i Sverige. Eftersom försvarsbe
redningen i sina rapporter anför att terro
risthotet är det allvarligaste hotet mot 
Sverige, och då Sverige har anslutit sig till 
solidaritetsklausulen, måste det svenska 
regel verket justeras. 

Terroranfall insätts överraskande. 
Skydd mot terroranfall måste finnas på 
plats i våra viktigaste områden och ha hög 
beredskap. Terroranfall mot svenska im
port- och exportvärden på köl och i ham
nar kan med små medel , till exempel någ
ra enstaka sjöminor, ge stor effekt och fö r
ödande konsekvenser för Sveriges för
sörjning. Näringslivets krav på leverans 
"just in time" kan innebära att avbrott i 
vantleveranser till eller från hamn, tvingar 
industrier att efter kort tid stoppa produk
tionen. Ett längre avbrott tvingar fram fri
ställningar. Oavsett vilken myndighet som 
har tilldelats huvudansvar för sjöfarts
skyddet, kräver terroristhotet samordning 
mellan flera myndigheters resurser och 
att motåtgärder är samövade. Marinen 
har en given roll i dessa samordnade, för
beredda och förövade motåtgärder. Det 
är en fråga om Sveriges trovärdighet att 
kunna upprätthålla sin integritet i ett in
ternationellt samspel. Dessa operativa 
krav bör vara ett grundläggande ingångs
värde vid övervägande om marinens 
grunclorganisation. 

Den mest intensiva sjötrafiken äger 
rum i Västerhavet med Göteborg som 
norra Europas största hamn. Göteborgs
regionens hamnar har avgörande betydel
se för Sveriges varuförsörjning och har 
därutöver internationell betydelse som 
transitohamnar för länderna i vårt närom-
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råde. Medan Göteborg är pivå för trans

porter för hela den svenska industrin, är 

övriga svenska hamnar i huvudsak avsed

da för lokal godshantering. Detta faktum 

styrks av tillgänglig hamnstatistik , som 

bland annat ger följande jämförelsetal 

mellan Göteborg och Stockholm: 

Godsomsättning 6:1 

Petroleumprodukter 15:1 

Containrar 20:1 
Den viktigaste utgångspunkten för 

övervägande om marinens framtida orga

nisation bör därför vara: Vilken lämplig 

avvägning bör göras för att svara mot de 

operativa kraven för marina förband i 

Västerhavet och för internationella upp

gifter i förhållande till produktionsförut

sättningar i Östersjön i en process med 

stora krav på ekonomiska besparingar? 

• En första förutsättning är självklarhe

ten att de stridande insatsförbandens 

kärnverksamhet är viktigast. Det inne

bär att radikala besparingsgrepp mås

te tas i stödorganisationen. 

• En andra förutsättning är att lokaliser

ingen i fred är lämplig för bra värn

pliktsförsörjning och bra personalför

sörjning för befäl. 
• En tredje förutsättning är att utbild

ningsförutsättningarna både för natio

nell och internationell verksamhet är 

goda och miljömässigt anpassade för 

långsiktig verksamhet och framtida 

krav. Detta innebär att marinens för

band i fred bör lokaliseras i integrera

de garnisoner. 
• En fjärde förutsättning är att lednings

förhållanden anpassas till de operativa 

kraven i internationell miljö. De natio

nella maritima uppgifterna bör också 

ofta kunna samövas med de civila or

ganisationer och myndigheter som ak

tiveras vid insatser eller katastrofer i 

den maritima miljön. 
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Nedan följer analys och förslag för att 

innehålla förutsättningarna. 

Radikala besparingar i 
stödverksamheten 
En stockholmsbas och en Karlskronabas 

bar hittills vidmakthållits med Muskövar

vet och Karlskronavarvet som producen

ter av kvalificerat fartygsunderhålL Runt 

de båda varven har under mer än 50 år 

byggts upp en marin basorganisation med 

tusentals anställda officerare och civila. 

Det är i dag en dyrbar och omodern fonn 

av logistik, där resurser hålls i beredskap i 

stället för att utnyttjas optimalt. Fortfa

rande sysselsätter basorganisationen mer 

än tusen militära och civila befattningsha

vare. Förändring vid övergång till insats

försvar har endast skett genom att vissa 

logistikuppgifter har överförts till FM

LOG, som är en centralstyrd- ej konkur

rensutsatt - underhållsorganisation för 

Försvarsmakten. 
De marina förbanden skall kunna 

uppträda i hemmafarvatten och interna

tionellt långt utanför Sveriges gränser. 

Den nuvarande basorganisationen är 

otidsenlig för dessa uppgifter. Erfarenhe

ter såväl från logistik vid amerikanska och 

brittiska styrkor verksamma i internatio

nella uppdrag, som erfarenheter från den 

civila sjöfarten bör utnyttjas för att utfor

ma en effektiv logistikorganisation. 

Gemensamt för internationella erfa

renheter är att den framåtriktade logisti

ken mot befintliga enheter upphandlas på 

den civila marknaden med direkta för

sörjningslinjer från industrin till enheter

na. Ägarna av handelsfartyg- eller staten 

som huvudman för militära förband - kan 

få underhåll expedierat till sina enheter, 

oavsett var i världen dessa befinner sig. 

Ägarna behöver inte ha egna kostnads

krävande verkstäder, förråd eller trans-

portorganisa tio ner. U nderhå Ilsverksam

heten blir konkurrensutsatt med minska

de kostnader som följd. 

Ägarna tecknar avtal med civila före

tag som ansvarar för materielunderhållet 

Det är fullt möjligt att ge ett privat företag 

uppdrag att sköta ett militärt typförbands 

materielförsörjning, underhållsplanering, 

underhållsproduktion , materielmodifie

ring och utbildning av personal för under

hållsverksam het. Rutinmässiga under

hållsåtgärder vid förbanden genomförs av 

en liten förbandsanknuten underhållsor

ganisation , som främst består av militära 

tekniker. 
Sveriges medlemskap i EU medför ut

ökat försvarssamarbete. Försvarsmaktens 

materiel måste fungera tillsammans med 

andra länders. Den svenska försvarsindu

strin får i högre utsträckning konkurrera 

med andra industriföretag. Försvarsmate

riel kommer att anskaffas samordnat med 

andra nationer. Samma standardkompo

nenter kommer att utnyttjas. Den interna

tionella försvarsindustrin väntas ansvara 

för materielens utveckling, större modifie

ringar och utbildning av den personal som 

skall hantera materielen. Detta gäller 

både för enskilda vapen -som torpeder, 

robotar eller radarutrustningar- och för 

sammansatta system som fartyg, flygplan 

eller stridsfordon. När materiel beställs, 

avtalas även om flödet av materiel direkt 

till förbanden , om utbildning av personal 

och om lagerhållning och beredskap. 

J detta system behövs ingen marinbas. 

Ordet marinbas leder tankarna till under

stöd av stridande förband. Ordet var rele

vant under tiden för invasionsförsvar med 

skyddade anläggningar och förråd och 

med fartyg som skulle rustas och mobili

seras. Till marinbasen knöts även operati

va uppgifter typ övervakning av sjöterri

toriet, incidentberedskap och ledning av 

operativa förband. Delar av dessa uppgif

ter har i insatsförsvaret överförts till an

nan organisation (OPlL). Kvarstående 

uppgifter, främst sjöövervakningen, har 

ingenting med bastjänst att göra. 

r ansl utning till baserna genomförs 

även utbildningsproduktion. Vid örlogs

skolor utbildas blivande besättningsmän i 

yrkesgrenar typ elektro, maskin , IT, meka

nik, fordon, förplägnad med mera. Denna 

marina skolverksamhet har fortsatt, trots 

reformeringen av det svenska skolsyste

met med yrkesinriktade utbildningslinjer 

på gymnasienivå inom definierade bran

scher. Med bättre uttagning av yrkeskun

niga värnpliktiga kan stora delar av det 

marina skolsystemet avvecklas. Utbild

ning av värnpliktiga för uppgifter vid bas

bevaknings- och bassäkerhetskompanier 

bör genomföras samordnat inom marinen 

tillsammans med amfibieförband och inte 

isolerat vid marinbas. 

De stora besparingarna i en minskad 

marin organisation kan åstadkommas ge

nom övergång till modern logistik. Nuva

rande underhållsorganisation arbetar i tre 

nivåer, A-, B- och C-nivå. Verksamheten 

på den centrala C-nivån bör reduceras ge

nom att utnyttja nätverksbaserad logistik, 

som upphandlas från den civila industrin. 

Verksamhet vid verkstäder, förråd, mili

tärrestauranger, hantering av standard

materiel typ fordon bör privatiseras. 

Den förbandsanknutna A-nivån bör 

behållas. Yrkeskunniga värnpliktiga re

kryteras för uppgifter på A-nivå. Specia

listutbildning genomförs vid civila skolor 

och vid industrin. Utbildning i militära 

ämnen samordnas inom marinen. B-nivån 

bör avskaffas. Det är B-nivån, som hittills 

har motiverat vidmakthållandel av marin

basbegreppet Det har redan konstaterats 

att marinens fartygsunderhåll genomförs 

30 % billigare vid konkurrensutsatta civi-
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la varv jämfört med B-underhåll vid ba
serna. 

En invändning som har framförts, är att 
kompetensskäl eller sekretesshänsyn inte 
tillåter hantering av t ex robotar, torpeder 
och minor vid civila företag. Det är en all
varlig missuppfattning. Den civila industrin 
har utvecklat och producerat materielen , 
har hög fackkompetens och sekretessavtal 
med försvaret inom aktuella sakområden. 

För att fredsmässigt kunna operera 
med örlogsfartyg krävs däremot militära 
förtöjningsområden. Förtöjningsområd
ena måste ha en anpassad infrastruktur 
som tillgodoser säkerhet, logistik och 
kommunikation. Om de är belägna i an
slutning till en militär garnison erhålls 
samordningsvinster. 

Slutsatserna blir att Marinbaserna Ost 
och Syd bör läggas ned. Den marina logi
stiken upphandlas på den civila markna
den. Militära förtöjningsområden behålls 
i Hårsfjärden och i Göteborg. Detta täck
er behovet att kunna operera med fartygs
förband i Östersjön och Västerhavet. 

Personalförsörjning 
Personalförsörjningen är en nyckelfråga 
som måste påverka överväganden om ma
rin ens grundorganisation. Frågan sönder
faller i två delar: värnpliktsförsörjning och 
befälsförsörjning. För båda försörjnings
frågorna måste storstadsregionernas kraft 
utnyttjas i form av stor befolkiling, mång
facetterat näringsliv, mångfald i yrkesva
let, tillgång till kvalificerad utbildning, 
möjlighet till växling mellan militär och ci
vil sysselsättning, yrkesva l för närmaste 
anhöriga, barns skolgång mm. Med bra ut
bildningsbetingelser i marin miljö i närhet 
av våra två största befolkningsområden är 
det naturligt att marinens personalförsörj
ning baseras på Stockholms- och Göte
borgsregionerna. 
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Det föreligger en påtaglig skillnad i 
strukturen på näringslivet i de båda regio
nerna. I Göteborgsregionen är antalet an
ställda inom industrin relativt sett mer än 
dubbelt så stort. I stockholmsregionen är 
högre tjänstemän överrepresenterade 
med ca 75 %. Konkurrensförhållanden 
inom yrkeslivet i stockholmsregionen är 
inte till fördel för befälsförsörjningen. Gö
teborgsregionen har bättre förutsättning
ar inte minst för marina förband med stor 
del av befolkningen sysselsatta inom sjö
farts- , varvs- och fiskerinäring och med 
möjlighet till samarbete med Ericssons 
försvarsindustri och Chalmers tekniska 
högskola för forskning och utveckling 
inom den maritima verksamheten. 

En viktig faktor vid övervägande om 
var kraftsamlingen bör läggas för den re
lativt personalintensiva amfibieutbild
ningen och utbildning av minröjningsför
band är arvet efter tidigare nedläggningar 
av militära etablissemang. Medan stock
holmsregionen för närvarande har åtta 
fredsförband för värnpliktsproduktion 
finns i Göteborgsregionen endast ett,Amf 
4. Det innebär att antalet tjänstgörande 
värnpliktiga i Göteborg är mindre än 20 
% av antalet i Stockholm. Antalet för
svarsanställda i Göteborgsregionen upp
går till mindre än 10 % av motsvarande 
antal anställda i Stockholm. Praktiskt ta
get varje stockholmare kan göra värnplikt 
i hemmaregionen medan detta förhållan
de endast gäller för en fjärdedel av uttag
na göteborgare. En nedläggning av Göte
borgs garnisons enda kvarvarande freds
förband torde innebära att militär aktivi
tet utplånas i den region i Sverige som har 
de bästa förutsättningarna för personal
försörjning för marina förband. 

Slutsatser för att nå bästa personalför
sörjning blir att Göteborg bör prioriteras 
i marinens grundorganisation för produk-

tion av amfibieförband och minröjnings
förband. En integrerad organisation mel
lan dessa förband överensstämmer även 
med de operativa kraven. 

Utbildningsförutsättningar 
Göteborgsområdet har utomordentligt 
goda förutsättningar för utbildning av am
fibieförband och minröjningsförband. Ti
digare studier styrker detta påstående. 
Västkustens skärgård är robust. Det finns 
stort urval av övningsområden för utbild
ning i kompani- och bataljonsförband och 
som innehåller kraven på miljöhänsyn. 
Övningsområdena är lätt åtkomliga med 
korta transportsträckor från Käringber
gets kasernområde, som är beläget i ome
delbar närhet av Göteborgs storhamn. 
Den marina verksamheten hindras inte 
vintertid av is. salthalten i vattnet över
ensstämmer med de krav på träning som 
föreligger för internationella uppgifter. 
Utbildningen kan bedrivas i en för mari
nen integrerad organisation. I denna orga
nisation bör även ingå en ytstridskompo
nent för att svara mot de operativa kraven 
och för samträning av integrerade marina 
förband för internationella uppgifter. 

l ett långsiktigt perspektiv med framti
da krav på marinens förbandsproduktion 
har Göteborgsområdet lika bra eller bätt
re utbildningsförutsättningar jämfört med 
stockholmsområdet, bättre förutsättning
ar för kostnadseffektiv underhållsverk
samhet och bättre förutsättningar för per
sonalförsörj n i ng. Övervägande om fram
tida grundorganisation bör inriktas på att 
skapa två integrerade marinorganisatio
ner - en i Göteborg och en i Hårsfjär
den. Organisationerna kan ha olika profil 
beroende på de operativa kraven och att 
omorganisation måste genomföras med 
ett minimum av investeringar. 

Det har under hand framkommit att 

kasernområdet på Rindö för Amf l inte 
kan överges, eftersom detta skulle medfö
ra ökat investeringsbehov vid andra ut
bildningsenheter. Som stöd för att vid
makthålla Amf l påstås att studier har vi
sat, att utbildningsanordningarna på 
Rindö ger bästa utbildningseffektivitet, 
bl. a anses tillgång på simhall och utbild
ningssimulatorer vara styrande. Dessa 
synpunkter är utomordentligt kortsynta. l 
ett längre perspektiv kommer Amf l på 
Rindö att behöva avvecklas som militärt 
etablissemang. Regementet ligger för 
långt tillbakadraget i förhållande till öv
ningsområden som av miljöskäl finns i yt
terskärgård. Det medför orimligt långa 
transportsträckor från regementet, alter
nativt dyrbar ytterförläggning. 

Operativa skäl , personalförsörjnings
skäl och behovet av samtrimning av inte
grerade marina enheter för internationel
la uppgifter bör i stället styra övervägan
den med innebörd att simulatorer kan 
flyttas och att simha ll en på Berga kan ut
nyttjas i en integrerad marin organisation 
lokaliserad till Hårsfj ärden. För att inte få 
oöverstigliga investeringskostnader flyt
tas endast en del av verksamheten , medan 
befintlig amfibieproduktion behålls i Gö
teborg. 

stutsatserna blir att två marinintegrera
de förbandsproducerande etablissemang 
svarar mot kraven på en framtida marin 
organisation. Dessa lokaliseras till Göte
borg och Hårsfjärden. Produktion av amfi
bie- och minröjningsförband har tyngd
punkten i Göteborg, medan ytstrids- och 
ubåtsförband har tyngdpunkten i Hårsfjär
den. Tillsammans ger det de bästa och mest 
allsidiga utbildningsbetingelserna året runt 
för svenska och samövande utländska far
tyg och möjliggör förutsättningar att be
redskapshålla insatsstyrkor för internatio
nell verksamhet i isfria vatten. 
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Ledning 
Marin ledning bör organiseras efter 
NATO-standard. Nationellt måste Mariti
me Component Commander (MCC) vara 
samgrupperad med Air Component Com
mander (ACC) för att möjliggöra den 
nödvändiga samordning av flyg- och ma
rinstridskrafter som krävs i modern strid. 
Inte rnationellt ingår normalt en flygkom
ponent i MCC. 

Nationell sjöinformation med hög upp
lösningsgrad är nödvändig för kon troll av 
våra omgivande havsområden och för att 
kunna möta en breddad hotbild. Den mili
tära sjöinformationen organiseras under 
MCC i Uppsala. Redundans skapas genom 
att behålla en personalstark sjöinforma
tionscentral i Göteborg, samgrupperad 
med den nationella sj ö- och flygräddnings
centralen. Dessa centraler utnyttjas för 
samordn ing, utnyttjande av gemensamt 
nätverk mellan maritima myndigheter och 
utgör ledningscentrum vid övningar för in
satser vid olyckor, incidenter och katastrof
tillstånd. Detaljuppföljningen av sjötrafi
ken i Öresund bör beslutas i samråd med 
danska myndigheter. 

Sammanfattning samt förslag 
till marin organisation 
Ytstridsförband organiseras i två flottiljer, 

en med huvudinriktning ytstrid och en 
med huvudinriktning minkrig. Ytstrids
flottilj en förläggs till H årsfjärden med ett 
mindre förband i Göteborg. Minkrigsflot
tiljen förläggs till Göteborg med ett min
dre förband i Hårsfjä rden. Ubåtsförban
det koncentreras till Hårsfjärden. 

Helikoptrar med sjöoperativa uppgif
ter koncentreras till Hårsfjärden. Säve 
som detachement bevaras för att åstad
komma samträning med marina förband 
fö r internationella uppgifter. Säve detach
ementet består också av räddningsheli
koptrar. 

Amfibieutbildning koncentreras till 
Göteborg, kustj ägarutbildningen förläggs 
till Berga och integreras med utbildning
en av basjägare. Amf l läggs ned . 

Örlogsskolorna slås samman med am
fibiestridsskolan till Marinens stridsskola 
(MSS) och koncentreras till Berga. 

Marinbaserna Ost och Syd läggs ned . 
Militära förtöj ningsområden behålls i 
Hårsfjärden och Göteborg. Bevakning 
och infrastruktur inom militära förtöj
ningsområden samordnas under respekti
ve garnisonschef 

Försvarsbeslutet 2004 bör form uleras 
för att marinens framtida organisation 
kan anpassa till en struktur, som illustre
ras av nedanstående organisationsskiss: 

Marin struktur 
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YS-flottitj 

Hårsfjärden 

1 del Göteborg 

. l 

l 
Militärt 

Förtöjningsområde 

r-~---~ 

MinK-flottilj 

Göteborg 

del Hårsfjärden 

MCC 
Uppsala 

inklusive 

Sjöinformation 

U b-flottilj 

Hårsfjärden 

Amt-regemente Marin stridsskola 

Göteborg (MSS) 

del Berga Berg a 

Militärt 

Förtöjn in gsområde 

Bokanmälan 

Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004 - en intressant 
djupdykning i bokform 

De n första svenska ubåten tillfördes 
marinen 1904 och det var "HMS Hajen 
("1) ", som idag vilar utanför Marinmuse
um i Karlskrona. 100 år har så ledes fö r
flutit seda n dess och det har varit en pe
riod av teknisk och taktisk utveckling, 
som synnerligen väl beskrivs i den nyut
komn a boken "Det svenska ubåtsva p
ne t 1904-2004". Boken bokstavligen 
dök upp i samband med de sä rsk ilda 
ubåtsdagarna i Karl skrona 21-23 maj 
2004, då mer än 600 ubåtsmän av o lika 
å ldrar och från olika epoker inom 
ubåtsva pnet samlades för att träffas, 
umgås och med stol thet minnas t iden 
ombord. 

Det gedigna bokverket omfattar mer 
än 300 sidor, så undertecknad kan san
ningsenligt inte sägas ha läst boken. Jag 
har dock under några timmar gjort djup
dykningar i olika avsnitt och kan då kon
statera att huvudförfattaren Roderick 
Klintebo har skrivit väl i många avsnitt 
och att han har haft god hjälp av många 
kunniga och initierade medförfattare är 
också tydligt. 

Bokens inledande kapitel ger läsaren 
en intressant historisk bild, som tar sin 
börj an redan före ubåtarnas tillkomst, 
för att sedan följas av beskrivning av den 
organisatoriska utvecklingen och ubåts
vapnets uppbyggnad. Sedan beskrivs de 
olika ubåtstyperna som funnits och finns 
i Sverige och alla de depåfartyg, som un
der å rens gång haft uppgiften att vara 
"mamma" åt våra ubåtar. Sedan får de 
olika tjänstegrenarna ombord omfattan
de tekniska beskrivningar, men så lätt
fattligt skrivna att det inte krävs särskild 
utbildning i ubåtstjänst för läsaren för att 

denne skall kunna ta till sig och förstå 
budskapet. 

Via personaluttagning och utbildning 
glider bokens innehåll över i ett minne
nas galleri, där författarna med öppenhet 
ägnat ett helt kapitel åt dystra och allvar
liga berä ttel ser om olyckor och inciden
ter. Bokens sista del ägnas mest åt de gla
da minnena utom det sista kapitle t, där 
de två senaste ubåtsfö rbandscheferna 
försöker sig på att sia lite om framtiden . 
Ett antal bilagor med detalj erade uppgif
ter om de svenska ubåtarna och deras 
chefer kompletterar boken. 

Den sista men inge n i ÖB:s Håkan Sy
ren förord lyder "Skulle ofred hota vårt 
land , är det svenska ubåtsvapnet väl för
berett att insättas ti ll Sveriges försvar " . 
Det återstår att hoppas att hans tillsam
mans med många andra svenskars för
hoppning äger gi ltighet även efter för
svarsbeslutet 2004. 

Utan att ha läst "Det svenska ubåts
vapnet 1904-2004" från pärm till pärm , 
förstår jag att Roderick Klintebo och de 
övriga ubåtsmännen och den enda med
verkande ubåtskvinnan med stolthet be
rättar om sitt ubåtsvapen. Det ter sig 
självklart att lite kryptiskt ge omdömet 
om boken i orden "Hajen , Sälen och Va
len". Lite mera tydligt uttolkat via dessa 
ubåtars deviser blir betyget " Främst 
bland likar", "Skönhet och styrka" samt 
"Vi föra saken framåt med kraft"! 

Lars Wigert 

Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004 
Författare: Roderick Kli ntebom .fl. 
Förlag: LITERATIM, Stockholm 
ISBN: 91-973075-3-X 
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DET SVENSKA UBÅTSVAPNET 1904-2004 
En expose 

Det svenska ubåtsvapnet har verkat i 100 år. De första ubåtsförsöken i Sverige 
hade startat långt tidigare, främst kända genom Nordenfelts ubåtar. Den svens
ka flottan började omkring 1900 att visa ett verkligt intresse för undervattens
torpedbåtssystemet bland annat genom att sända ingenjören Carl Richson till 
USA för att studera den där pågående ubåtsutvecklingen. Richson har, genom 
sin konstruktion av Hajen och flera senare typer, kommit att betraktas som den 
svenska strids- ubåtens fader. På 
motsvarande sätt kan sägas att kap-
tenen Georg Wal- dernar Magnusson 
kom att bli ubåts- systemets - ubåts-
vapn ets - fader. Magnusson var 
Hajens första far- tygschef och sena-
re Hvalens fartygs- chef, både vid den 
senare ubåtens byggnation i Italien 
och dess remarka- bia hemfärd till Öst-
ra Brobänken på Skeppsholmen i 
Stockholm. De rapporter med för-
slag, som Magnus- son sände till sina 
överordnade, var grundläggande för 
den tidiga organi- sationen av vapnet 
och i vissa stycken lever hans tankar 
än idag. Sedan dessa tidiga dagar 
har det svenska ubåtsvapnet kom-
mit att utvecklas till högsta internationella klass. Detta länder de människor 
som medverkat till utvecklingen all heder. 

Sveriges ubåtar har tilldragit sig internationell respekt och är idag beredda 
att insättas i farvatten från Lofoten till Medelhavet. 

Denna bok belyser det svenska ubåtsvapnets utveckling, tekniskt, taktiskt 
och personellt. Under dessa år är det många som givit sina liv i ubåtsvapnets 
tjänst. Verket vill också få oss att minnas dessa människor. 

Boken kan beställas direkt hos bokförlaget 
LITERATIM c/o R Klintebo, Matrossträddet 4, 276 60 Skillinge, 
per faxtill 070-55 44 315 eller via e-post till 
roderick.kl intebo@swipnet.se. 
Priset är 420 kronor vilket inkluderar frakt. 
Den kan också beställas genom att 420 kronor insätts på postgirokonto 
55 88 63 - 7 l Klintebo med angivande av namn och adress. 
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