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Meddelande
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
D et hör till undantagen att redaktören själv tar till orda i Tidskrift i Sjöväsendet Skälen till detta denna gång är två.
L TiS nr 3/98 är en något a nn orlunda utgåva av tidskriften, som nu kommer ut, eftersom det inte finns några annonse r. Med styrelsens medgivande kommer TiS under
detta verksamhetsår ut med e tt extran ummer, så att utrymme ges, att förutom inträdesanföranden av nytillkomna ledamöter och andra intressanta bidrag kunna ta
med artiklar, vilka prese nterats i KÖMS pågående seminari ese rie med fokus på säke rhetspolitik och utvecklingen i Östersjöregionen.
2. l TiS nr 2/98 återfanns ledamotens Lars Holmgren inträdesa nfö rande under rubrike n "Vart är lednings- och ledningssystemutvecklingen på väg?". Ett antal uppmärksamma läsare ha r eft erlyst den intressanta a rtik e lns fortsättning, eftersom
de n på grund av ett be kla gligt redaktionellt fel fick e tt någo t a brupt slut. De avslutande raderna i ledamo ten Holmgrens anfö rande har fö lj ande lyde lse:
D et är alltså inte i fö rsta hand e n ledningssyste moffice r vi be höver, utan en officer
i lednin gssystemet.
Att vara officer och leda förb and och verksamhet i e n mode rn lednin gssystemmilj ö
ställ er höga krav på såväl office ren som ledningssystemet.

Lars Wigert
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l och med att stabs- och lagfartyget HMS Trossö (Trö) har tillförts 3. ytstridsflottiljen (3.ysj1j) har det skapats en möjlighet att omorganisera y Istridsflottiljen för att
på ett rationellt sätt producera ytstridsförband. Trö har också inneburit en förändring av "taktiken" för underhållstjänst påförbandsnivå. De organisatoriska och arbetsmässiga förändringarna är följande:
~
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Helaförbandet blir sjögående
Divisionsverksamhete n och dess ledning renodlas (tillbaka till kärnverksamheten)
Stödet ledsfrån flottiljnivånför att erhålla ett bättre utnyttjande av samtliga resurser
"Polning av personalen " ger ett effektivare utnyttjande samt kompetensbreddning av personalen
Kortare ledtider
Ny flottiljorganisation

Att he la förband et nu blivi t sj ögåend e
innebär att samtliga delar (ej stridsfartygsbesä ttninga rn a) mönstras o mbord på
Trö . Flo ttiljl ednin ge n, di visio nslednin garna och fl o ttiljl age t ko mm e r att verka
från fartyget i de n fr edsmäss iga produ kti o nen och det ko mm er också i en n ära
fra mti d att vara mö jligt att ta ktiskt leda
fö retag i [red och låga ko nfliktnivåer
från Trö . O mbord finn s ve rks täder och

fö rråd som m ö jliggör att fa rtyge t ka n
stödj a sa mtliga ingåe nde e nh eter i fl ottiljen med fö rpl ägnad , bunke r och teknisk
tj änst på A -ni vå n. Fl ottilj sta ben, di visionssta bern a, eko nomi /in te ndenturenbeten och fl ottiljl aget har sina arbetsplatser och förläggning ombord .
Ge nom att sa mtliga befinn er sig på
samm a arbe tspl ats har en o rga nisati onsförändrin g geno mförts, som inneb är att

163

allt stöd i form av teknisk och ekonomi /
intendentur tjänst har organiserat s i flottiljgemensa mma en heter direkt underställda flottiljchefen. Denna typ av organisation möjliggör att verksamhet en
på divisionsnivån kan renodlas till
verksamhet splanering och genomföran de, samtidigt som stödresurse rna utn yttjas på ett effektivare sätt, genom att suboptimering ar undvikas och att "vattentäta skott" försvinner.

HMS Trossö - anskaffning
och ombyggnad
Anskaffning
Under våren och försommare n 1996
gjorde en mindre projektgrup p med
hjälp av mäklare en marknadsöv ersikt
över intressanta begagnade objekt till
salu på den öppna marknaden . Fartyget
skulle kunna fungera som ett flottiljl agfartyg för en svensk ytstridsflottilj och ha
internatione ll kapacitet. I olika UTTEM
sneglades på hur danska, tyska och
norsk a marinen löst motsvarand e problem. Berä kningar gjordes även för
eventuella ombyggnad er av inom Flottan
befintliga fartyg t ex Sleipner eller Älvsborg. Cirka 300 fartyg kontrollera des och
av dessa bedömdes tio som intressanta.
Bland dessa ett östeuropeis kt forsknin gsfartyg vid namn Livania ägt av ett estniskt marininstitu t och med hemmaham n
Tallinn. Livania hade till motsats från övriga objekt inget behov av skrovombyg gnader eftersom hon från början var
byggd för ca 60 personer med såväl boende som arbetsplats. Hon var dessutom
klassad 1994 i Tyskland och godkänd för
obegränsad oceantrafik inklusive polerna. Till skillnad från tidigare projekt av
motsvarand e storlek gavs alla instanser,
som skulle kunna tänkas ha synpunkter
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på den slutliga produkten, möjlighet att
yttra sig innan inköp. Sålunda ingick Marinens fartygsinsp ektion (MFI), Generalläkaren, skyddsinge njör m fl i den grupp
som gav underlag för det slutgiltiga beslutet. Livania inköptes av FMV och levererades av den tidigare ägaren till
Muskö örlogsvarv i september 1996. Fartyget namngavs av kommunalr ådet Mats
Johansson 29 oktober "1997 till HMS
Trossö. Fartyget anlände till sin nya hemmahamn i Karlskrona 20 november 1997.
Ombyggnad
Ombyggnad en av Livania till HMS Trossö
är i sig unik. MKS och dess underhå llsbataljon fick marinlednin gens uppdrag att
genomföra en översyn och ombyggnad på
Muskö örlogsvarv. Man valde att arbeta i
en minimal projektgrup p och förlitade sig
på professionella lösningar från varvet.
Fartygets blivande besättning blev engagerade både som blivande nyttjare och
som kontrollant er åt underhållsbataljonen i inom MKS. Till grund för ombyggnaden låg ÖVM:s beräkninga r gjorda i
Tallinn samt inspe ktionsproto koll från
MFI , Generalläk aren m fl.
Följande åtgärder har genomförts :
• Huvudmask ineri har ge nomgått stor
översyn
• Elverk är utbytta till moderna svenska
• Skeppskök , disk samt proviantför råd
har erhållit svensk standard
• Stora delar av inre kommunika tionssystem (headset, Ora , telefonväxe l) är
utbytta till svensk standard
DGPS, VHF• Navigation sradar,
GMDSS mm är utbytta till modern
standard
• Dävert med " resque-boa t" har installerats

•

Bunkerstat ion , containerfä sten och
nya sidaportar är ex på skrovarbete n

Förutom dessa arbete n är samtliga sängar o mbyggda e nligt sve nsk standard
(200x80) och mattor i gångar och hytter
bytta. Trö har även fått en ny grå skrovfärg.

Fartyget och dess prestanda:
•
•
•
•

De placement
Fart
Aktionstid

2200ton
ca 14 knop
60 dygn (med 60
mans "besättning ")
Bunkerkap acitet 425 kubikmeter
dieselolja och 200
kubikm eter vatten

Organisation och förläggning
ombord
I stort är arbetsplats er och förläggning
o mbord organiserad e på följande sätt:
• Bryggdäck - Fartygets framförand e,
ledn ingscentral, arbetsp lats för flottilj- och divisionsad jutanter
• Båtdäck - Förläggning och arbetsplatser för flottiljledni ng och divisionsledn ingarna
• Övre däck - Förl äggning och arbetsplatser för besättning
• Huvuddäck - Skeppskök , mässar, expeditioner, verkstäder samt för läggning av lagets personal
• Trossdäck- värnpliktsfö rläggning, ordersal , ekonomiför råd och tvättrum
Grundprinc ipen vid tilldelning av hytter
har varit att officer som har tjänstgöringsplats i sin hytt, bor i enke lh ytt och
de som har tjänstgöring splats på annan
plats i fartyget bor i dubbelhytt. De värnplikti ga bor i dubbelhytt med dusch och
toalett som de las på fyra man.

Ledning
Ledningsm ässigt kommer Trö att utrustas inl edningsvis för att möjliggöra ledning av en sa mma nsatt sjöstyrka i lägre
konfliktniv åer och för uppföljning av Ullderhållsbeh ovet nationellt och till vissa
delar intern atione llt.
Fö lj ande ledni ngs- och sambandssystem
installeras:
•
•
•
•
•

Mast
Strima
Kv/U k/VHF
Sate llitkommun ikati on
LUCE (videokonfe rensanläggn ing)

Trö har ett internt datanät, som går att
landan sluta till det externa nätet i kajen.
Därmed kommer de administrati va funktionerna som t. ex . ekonomi och personalhantering att kunna genomföras ombord
på motsvarand e sätt, där det tidigare krävdes att man var placerad i e tt kontor i land
för att erhålla full funktionalit et. Även när
fartyget är till sjöss skall dessa funktioner
kunna verka utan störningar med hjälp av
moderna sambandssy stem. Fartyget kommer att utrustas med satellitk ommu nikation och en LUCE-anlä ggning för att un derlätta kommunika tionen med överordnad och sidoordnad e chefer, orderuttagningar, samverkan och debriefinga r mm.

U nderhållstj än st
Lagfunktionen (tekniskt stöd)
Varje division har sedan den "lätta flottan " infördes haft en egen lagresurs (förbandsbund et underhåll) kopplat till förbandet bestående av:
•
•

Teknisk kompetens och viss reservmateriel inom skepp, tele och vapen
Intendentu r/e konomi
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Laget har basera ts på land i kustområdet
ofta i anslutnin g till någon hamn. Det har
inte varit rörligt utan endast flyttbart
med hjälp av vanliga standardlastbilar
och containrar.
Den nya orga nisation en, som nu genomförts vid 3.ysflj , inn ebär att ett gemensamt flotti ljl ag har organiserats. Detta leds av en lagchef direkt underställd
flottiljch efen. Flottiljl aget baseras/förläggs ombord på Trö, där verkstäder och
förråd är belägna. I fl o ttiljl aget finns
"chargemän" fö r respektive syste m som
ti ll exempel MTU dieselmotorer och gasturbiner m.m. Fartyget är i sin grundkonstruktion så utformat att contai nrar på
däck med te knisk utrustnin g kan mini meras. Det finns dock fyra stycken förberedda platser med fästan ord ning för containrar.
Divisionscheferna anmäler behov av
understöd kopplat till den verksam het
som är planerad att genomföras. Lagchefen fördelar resurser till respektive DC
och vid eventuell resursbrist görs avdömni ng av flotti lj chefen. Unde r vissa typer
av företag kan det vara nödvändigt at t en
division opererar självständ igt, va rför en
lastbil beh ållits för att delar av laget (förbandsbundna underhållet) skall kunna
brytas loss och fö lj a den aktuella divisionen ell er stridsgruppen. Laget utgör
dessutom en underhållsres urs och stöd
för själva fartygetTrö.
Inom en nära framtid kommer det att
bli nödvändigt med en sammankoppling
av rollerna LagC och FC Trö. En trolig
utveckling är att lagchefen ingår i fartyge ts besättning som fartygsingenjör med
laget och fartygets tekniska del sig underställd. Della innebär troligen en rationa liseringsmöj lighet både i besättningen
ombord och på lage t.
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Ekonomi-/intendenturtjänst
Ekonomi- och intendenturfunktionerna
var under jagartiden koppl ade till respe ktive fart yg och har under 1980- och
90-talen blivit e n del i divisionsiageL
Dessa funktioner har nu brutits loss ur
divisionsorganisationen och det ha r bildats en ekonomi-/intenden ture nh et di rekt understä lld Flj C på samma sätt som
för fl otttiljl aget. Det som sk iljer
eko nomifun kti o nen fr ån lag- och förplägnadstjänsten är att personalen under
ordi narie förbandsproduktion även är en
"stabsresurs" åt den lokale produktionsledaren (FljC). Trö har kapacitet att vara
och kommer att utnyttjas som livsmedelsterminal för hela flottiljen.

Användning av HMS Trossö
Fartyget utn yttjas i den fredsmässiga
produktionen som stabs- och lagfartyg
och kommer dessutom att använd as som
målfartyg vid torpedskjutningar och som
stödfartyg vid deltagande i internationella övningar. I lågkonfliktnivåe r är fartyge t lämpligt att utnyttjas som ledningsfartyg för de n taktiska ledare n och i högre konfliktni våer som stödfartyg fö r
underhållstjänst i dess vidaste bemärkelse.

Kustflottans ledning och
organisation i framtiden
Hur skall man se på den framtida krigsorganisationsutvecklingen ? Flottan går
nu in i ett nytt skede på 2000 talet, där
man lämnar den lätta flottan och kommer att förlita sig till " multipurpose" -fartyg av korvett-typ. Dessa fartyg kommer
att kunna lösa många olika typer av uppgifter ex ytstrid, ubåtsjakt och minröjn ing
och vara självständiga på ett he lt annat
sätt än dagens små fart yg. Fartygen med

sin a besättningar ska ll kunna verk a in o m
hela konfliktska lan fr ån fredsmässiga
uppdrag till den högs ta nivån , kri g. För
att fartygen på ett trovä rdigt sätt ska ll
kunn a verka i låga konfliktnivåer är det
nödvä ndigt att ha förmåga att vinna i en
du e llsituati on mot e n ma rin motstå nd are
med modern utrustning och som är välutbild ad för den högsta nivån kri g. Om
inte denna förmåga finns, saknar fartygetifö rbandet möjlighet att agera fullt ut
i de lägre konfliktnivåe rna. I ett hände lsefö rl opp till sjöss där ena parte n inte
kan fö lj a med i eska le rin ge n upp till den
högsta nivån och motpa rten är medveten
om sty rk eförh ållande na, kommer detta
o mede lbart i de låga konfliktnivåerna att
innebä ra näst intill hand lingsförlamnin g.
Kan man inte spela spelet, ska man inte
delta.
Utveck lingen med e n tyn gdp unktsförskjutning mot de lägre konfliktni våe rna och ett effektivare utnyttjande av
produktionsresurserna (ö kad kvalitet Q)
inn ebär att stödorga ni sationen inom fö rbandets ram måste centraliseras på ett
he lt anna t sä tt än tidiga re. På sikt måste
detta leda till krigsorganisa tori ska förändringar i riktning mot det som nu sker
på de t fredsorganisatoriska områd et. De
krigsorga nisatoriska förändri ngarn a kommer att innebära en större risktagning a ll a ägg i e n korg- me n med dagens omvärldss ituatio n och möjligheten till anpassning borde detta inte utgöra någo n
begrä nsning.
Jag är vidare av den uppfattninge n
att led ningsorga nisato riska föränd rin ga r
kommer at t bli nödvändiga , kanske mot
e n struktur som liknar NATO. Divisionscheferna är ansvariga [ör utbildnin g av
sitt typförband upp till divisions storle k.
Vid utnyttjande av förbanden sammansätts ett tillfälligt förband för den

specie ll a uppgift som skall lösas och e n
chef utses. E tt exempel på så dant förband är ubåtsjaktstyrka n, där typfö rb and
ur Kustflottan ingår. Lämpliga ch efer för
ett samm ansa tt förb and e nligt ovan bör
va ra flottilj- e ll er avde lningschef.
F lottilj chefen elle r avdelningschefen
får då e n an nan roll i framtiden. Han blir
en prod ucent av olika typförband av divisions storle k och hans tak tiska roll blir
inte e nba rt att leda sin fl o ttilj i "s lage t
mot den röda pilen " utan också och
framfö rallt taktisk che f för e n sammansatt styrka som skall lösa ställd uppgift
inom såväl fred, kris som krig.
Vad är då divisionschefernas roll
inom ramen för den sa mmansatta styrkan? Som jag ser det, blir deras roll dualisti sk, antin ge n är de stridsgruppch efer i
den sammansatta styrkan e ller så ingår
de tillsam mans med övriga stabsmedlemmar i den taktiska chefens stab som funktionsföreträda re för exempelvis ubåt,
minröj nin g e ller ytstrid med korvett.
Divisionschefen kommer även i framtiden att kunna lösa "e nsk ilda uppgifte r"
in om ramen för den egna divisionen.
Med detta sätt att se på organisa tionen
sku ll e e n utveckling av utbildningsrytm en kunna genomföras, innebärande
att förstaårsförbandet geno mfö r utbildning in om divisionens ram och andra
året vidareutbildar sig mot "spetsförmåga" och ä r " beredda " att in gå i en sa mmansatt styrka.
Den taktiska chefsrol len komme r
också att förändras mot ett bredare spektrum, där det är fu llt möjligt att vissa delar av företagsledarens uppgifter - t ex
koordinering och led ning av underh ållstjänsten- övertas i vissa begränsade områden, uppföljning av min eringsverksamheten mm. Detta kommer enligt min
uppfattning att bli nödvänd igt med änd-
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rade ro lle r och ansvarsområde n fö r taktisk leda re och före ta gsledare mot bakgrund av de för ändringar som måste ske
in om lednin gsorga nisatione n på taktisk
och ope rativ ni vå, där försva re t är på väg
mot takti ska insatskommand on in om
mark- , sjö- och luftstridskraftern a och
d är den ope rativa samordnin ge n ske r på
centra l nivå; de tta som en kon sekvens av
de n minskade förbandsvolym e n. Ove rheaden mås te vara i bal ans med fö rbandsmassa n som skall ledas.

Sammanfattning
Nä r fa rtyget HMS Trossö tillfö rd es 3.ytstridsfl ottilj en skapades möjli ghe ten att
på ett naturligt sätt förändr a orga nisa tio n och arbetssätt, vilket har inn eburit
en centra lisering av "stödet" i form av Aund erh å ll , intendentur och e konmomi
sa mt e n återgå ng till kärnverksamh ete n
för stridsfartygen . Seridsfartygen har salts
i centrum på et/ hell annal sätt än tidigare.

Hel a ytstridsfl ottilj e n ha r bli vit sjögående och det har bland ann at inn eburit
att förband e t kan ve rk a till sjöss und er
längre tid (vecko r) utan stöd av landorga nisationen. E tt effe ktiva re utn yttjande
av person ale n sam t en rati o nell are verksamhet är nu möjlig. En positiv effe kt av
organsiationsförändrin ge n är möjligheten att nu bredda yrk eskunskaperna för
den tekniska personale n i de t dagli ga arbetet.
E n effekt av att fl o ttilj -/divisionsledningar samt "stödet" arb eta r så nära varandra , är att beslutsprocesse rn a har blivit
betydligt kortare (ko rta led tide r). Ibland
har det till och med gå tt fö r fort. Inom
3.ysflj är vi övertygade o m att vi girat till
r ätt kurs, men de t åte rstår en hel del innan organisation sförä ndrin ge n är genomförd . Ett gott tecken på att kursen är rätt,
är att 2.ysflj gå r in i sa mm a typ av organisation i och med att man överta r minfartyget Visborg från 2.minkrigsa vdelningen.

Ledamoten
MAGNUS BERGMAN

Kommendörkapten Magnus Bergm an är sedan 1998-04-01
chef för Ytaflackby rån inom Fartygsavdelningen vid
Försvarets m aterielverk

stridsfartyg inför 21 :a århundradet
Inträdesanförande hållet vid sammanträde m ed Kungl. O rlogsmannasällskapet i
Stockhofm torsdagen 14 april 1998
l mitt anförande kommerjag att ge min syn på vilka konsekvenser Försvarsmaktens
förändrade inriktning kan komma att få för strid5fartygsutvecklingen med sikte på
nästa sekel. Tyngdpunkten i min presentation kommer att vara hur man med tekniska möjligheter framöver skall möta nya operativa och taktiska krav. Jag kommer
också att presentera den nya korvetten typ Visby. Med utgångspunkt i Överbefäl/wvarens perspektivplanerapport FM/2020 kommer jag inledningsvis att resonera lite
runt förmågor och krav relaterat till den nya inriktning som där före5peglas. Ledamoten Michael Gustafson gav i sitt nyligen avhållna inträdesanförande "Marinen i
det tjugoförsta århundradet- FMI 2020*" en utförlig beskrivning av ÖB:s per~pek
tivplanerapporter " Försvarsmaktside 2020". Jag skall dätför inte upprepa detta
utan hänvisar vad gäller FMJ 2020 till Gustafsons anförande. Som inledning och
grund förfortsatt resonemang i m in presentation, börjarjag med ettmycketkort-ur
FMI 2020 hämtat- sammandrag av krav på förmågor som kan påverka strid5fartygsutvecklingen med sikte på nästa sekel.

A ll utvec klin g av stridskr a Ete r och dä r till
hö rande ma teri el ska ll styras av o pe rativa och ta ktiska krav, så äve n vad gä ll e r
stri dsfartyg. Ur FMI 2020 fr amgå r at t
framti da stridskra [ter ska ll ha fö rmåga
att uppträda i varierande fö rb andsstruk ture r sa mm ansatta efter uppgift och område så väl natio nellt som in te rn at io ne llt
med up pgifter som spänn er öve r a ll t fr å n
att möta väpn ade a ngrepp till stöd för
sa mh äll et vid t. ex. katast rofer e ll er te rro-

rism. Vid fre dsskapa nde insatser är fl exibili tet och inte ro pe rabili te t ledord lik vä l
som förm åga tilllå ngräck vi ddi g fl ermålsbekämpa nde ka pacite t med bl.a. precisionsva pen för att und vik a civi la förluster. Lednin gs krigfö rin g och info rm ati o nsöverläge är nycke lbegrepp. Våra
sjöstri dsk rafter ska ll ha fö rm åga att sä kerställ a hand lings frihet till sjöss och i
sk ärgård inn ebä rande höga krav på lednings kapacite t och due ll[örm åga . Fö rm å-
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gan ti ll undervattenskrigföring är alltjämt viktig och förmågan att verka mot
mål i luften skall utvecklas. Av FMl 2020
framgår klart att det ställs höga krav på
framtida förband, åtminstone för våra
operativa insatsstyrkor och de förband
som avses nyttjas vid fredsbevarande insatser. Detta gäller såväl personell professionalism som materiell teknisk förmåga. Dessa förband skall vara utrustade
och förberedda för strid. Risken för personskador skall minimeras.
Slutsatsen av detta blir att framtida
stridsfartygstyper måste vara projekterade, byggda och utrustade för uppgifter inklusive strid i en insatsmiljö med mycket
svår hotbild. l praktiken innebär det att
våra mest kvalificerade fartygssystem
ska kunna allt de kan idag och lite till. Ur
den delvis förändrade eller snarare utökade kravbild som här framträd e r kan
framkallas ett anta l övergripande teknikområden som bör belysas och utvecklas
inför nästa generation fartyg. studier och
utveckling av hotbildsanpassad signaturanpassning, vapen- och sensorsystem ,
lednings- och eldledningssystem måste
naturligtvis fortgå i takt med omvärldens
framsteg inom dessa områden . Ett stridsfartygs totala systemeffekt är som bekant
en funktion av alla dess delsystem där för att kostnadseffektivitet skall råda varje delsystem är i balans med övriga.
Att noga avväga och balansera oli ka delsystem samt att bemästra integrationen
dem emel lan är en konst. Vår förmåga
till denna konst är idag ledande men
måste för att ytterligare höja fartygens
prestanda utvecklas vidare. Av FM l 2020
framgår vidare att vi speciellt bör studera
lå ngräckviddiga precisionsvapen , UAV,
personskyddsteknik och logistik vid internationella insatser för att ta några exempel. Listan över nödvändiga studie-
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områden är lång och jag kommer senare i
min presentation att ytterligare utveckla
detta avsnitt.
Den nya inriktning av FM , som redovisats, innebär e n ökad fokusering på
några klassiska tekniska förmågor, vilka
ligger lite vid sidan av dc tidigare nämnda, men som likväl har ytterst stor inverkan på våra fartygs och fartygsförbands
totala systemeffekt och kostnadseffektivite t. Dessa är flexibilitet , uthållighet,
sjöduglighet och mångkunnighet. Med
flexibilitet menas i detta fallmöj lighet till
anpassning av fartyget med dess ingående system över tiden. Ett fartyg som levereras i början av nästa sekel kommer
med all sannolikhet att verka som vapenbärare lårigt in mot seklets mitt. En li vslängd på i storleksordningen 40 år är inte
helt osannolik. Vad vet vi idag om de vapen , ledningssystem och sensorer som är
"state of the art" år 2030 och då har detta
fartyg säkert ytterligare 10-15 år kvar av
sin livslängd.
Erfarenheter från snart 40 år med den
lätta flottan är att kapacitet och effekt av
vapen och ledningssystem är slagkraftig
till och med mycket slagkrafti g, även mätt
mot andra nationers större fartyg. Begränsningen ligger, även med nuvarande
operationsområde, 1 uthållighet och
tillgänglighet med avseende på väderleksförhållanden. Med FM nya inriktning om
utökade operationsområden är kraven på
ökad uthållighet och förbättrade sjöegenskaper uppenbar. Flexibilitet i en annan
dimension är mångkunnighet. Jag tror att
allsidigheten har kommit för att stanna
och att det i ett internationellt perspektiv
också är en framgångsfaktor. Sverige är
tillsammans med ytterligare några få nationer världsledande i att bygga och operera fartygstyper med en mångfunktionell
uppdragsprofiL En eventuell nisch för

Sverige i internationellt sammansatta
styrkor kan vara undervattenskrigföring i
kustnära och grunda vatten. Att med detta som grund dessutom ha förmåga att
försvara sig själv mot såväl luft-, yt- som
undervattenshot ger stora fördelar. Detta
ger oss förmåga att agera med alla typer
av uppgifter i hela konfliktska lan.

Korvett typ Visby - en fartygstyp för 21:a århundradet
När Marinen och FMV 1989 påbörjade
utvecklingen av den stridsfartygsserie,
som nu heter korvett typ Visby, visste
ingen vad som komma skulle avseende
omvärldsutveckling och förändringar
inom Försvarsmakten. Framsynthet och
en smula tur har dock inneburit att den
fartygsserie, som nu byggs vid Kar lskro-

navarvet, redan innan den sjösätts, är väl
anpassad att uppfyll a de krav på olika
egenskaper som jag redovisat tidigare.
Korvett typ Visby kommer att byggas i
två serier som flexibla ytstridsfartyg med
en mångfunktionell uppgiftsprofiL Fartygen är konstruerade att genomföra a ll a
typer av uppdrag beroende på för tillfället va ld bestyckning. Serie l, som nu är
kontrakterad vid svensk och utländsk industri, har som huvuduppgift minröjning
och ubåtsjakt, men fartygen är förberedda för installation av sjömålsrobot typ
RBS 15 Mk II för genomförande av anfallsuppdrag. Grundfilosofin är att ubåtsjaktutrustningen är stationär ombord
medan utrustning för minröjning och anfall är alternativa. Serie 2 är planerad
som en direkt förlängning av serie l , där
huvuduppgiften är ubåtsjakt och ytstrid.
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Första fartyget , HMS Visby, sjösätts år
2000 och beräknas göra skeppstekniska
prov året därpå . Planerad leverans av
komplett fartyg är år 2003.
Visby är världsunik inom tre områden:
- Mångkunnighet
- Smyganpassning
- skrovmaterial
Det är det första fartyget i världen med
fullt utvecklad smygteknik inom alla idag
kända hotområden såväl över som under
ytan. Till skillnad från övriga s.k. smygkoncept, där man valt att smyg-optimera
fartygen mot vissa hot t.ex. sjömålsrobot
eller minor, har vi ansträngt oss att bygga
en jämnhög mur mot alla tänkbara hot.
Begreppet smygteknik omfattar allt, som
minimerar signaturer och signaler i syfte
att försv åra och förhindra upptäckt. studier, simuleringar och fullskaleförsök ha r
visat att fartygens egenskydd avsevärt
förbättras om det kombineras med smygteknik för att bl.a. höja egna motmedels
verkan. Därmed höjs överlevnadsförm ågan, vilket ger möjlighet till ett nytt taktiskt uppträda nde och ökar sannolikheten för fartygen att kunna fullgöra sina
uppgifter.
Fartyget får sensore r för både passiv
och aktiv und e rvattensspaning samt effektiva vapensystem som i alla miljöer
och med snabb reaktionstid, kan verka
mot de ubåtstyper som finns i vårt närområde. Fartygets sonarsystem ska utnyttjas för såväl spaning, lokalisering och
klassificering som för målinmätning vid
en vapeninsats. Huvudsensorer är en
passiv Towed Arrray Sonar (TAS) för
span in g och en aktiv släpsonar (VDS)
för spaning, lokalisering och klassificering. Ombord finns också en skrovfast
sonar avsedd för minvarning och klassificering. TAS utnyttjas även som varnare

172

för torpeder och som spaningssensor mot
ytfartyg. Fartyget kommer att utrustas
med flera vapensystem för ubåtsjakt. Huvudvapen är 40 centimeters trådstyrda
ubåtsjakttorpede r med aktiv/passiv målsökare och ett AU-raketsystem. Raketsystemet, som nyutvecklas, är ett
kombinationsvap en för såväl antiubåtsammunition som torped- och luftförsvarsmotmedeL Vapnet medger insats
med mycket korta reaktionstider. Ä ven
sjunkbomber kan medföras.
Framtida minhotbild kräver att föremål måste upptäckas på längre avstånd
än vad som görs idag. Detta innebär, förutom omfattande magnetminskydd och
låg akustisk signatur, att sök- och klassificeringsräckvid den måste ökas och
problemet med skiktbildning i vattnet lösas. För minjakt är fartyget därför utrustat med sk ROV:ar, fjärrstyrda undervattensfarkoster som, på ett stort avstånd
framför fartyget, styrs på ett vattendjup
anpassat till aktuell ljudutbredning. Farkosterna bär sonm·er och TV-kameror
för upptäckt och klassificering av minor.
Den skrovfasta sonaren utnyttjas främst
för minvarning. För förstöring av minor
används en engångs-ROV, vilket kan liknas med e n liten torped som avfyras mot
den identifierade minan. Fartygets försvar mot und e rv attensvapen är främst inriktat mo l minhotet genom låga magnetiska och hydraakustiska signaturer
kombinerat med hög chocktåligheL Torpedmotmedel finns som option. För
mineringsuppdra g är fartyget utrustat
med minräls och minfällningsanor dningar samt system för minplanering och registrerin g av minfällningsposit ion.
Det marina ledn ingssyste met som
finns ombord är uppbyggt tör att led a
sjökrigsl'öretag. Systemet karaktäriseras
av

-

-

modulärt byggsätt, där ett stort antal
modul e r implemente rats i e tt fungerand e realtidssystem
redundans, där funktioner kan flyttas
mellan datorer och arbetsplatser
möjlighet till utbyggbarhet, där nya
funktioner kan integre ras.

l systemet ingår led ningsstöd och navigation samt ett antal sensorer. Ledningsstödet omfattar kommunikation, UV-stridsledning, stridsledning och luftförsvar. Ingående sensorer är bl.a. spaningsradar,
signalspanare, radarvarnare, eldledningssikte och skrovintegrerade kommunikationsantenner. Utformningen av ledningsstödet är gjort så att fartygschef och
förbandsledning kan utföra sin ledning
av tartyg och förband på e tt optimalt sätt.
Man har tillgång till ett gott beslutsunderlag även und er svåra sambandsförhållanden och vid tillfällen då man väljer
att vara he lt teletyst. Ledningsstödet utgör en integrerad del av försvarsmaktens
nya gemensamma ledningssystem, LIM.
För samordning av sjöstriden kommer
led ningssystemet att ha förmåga till informationsöverfö ring till och från flygburen spaningsradar (FSR 890) samt JAS
39 Gripen. Den goda led ningsförmåga n i
kombination med de olika passiva och
aktiva sensorerna gör att Visby får en
inom Försvarsmakten unik förmåga att
verka självständigt. Den långt gående
automatiseringen medför dessutom att
arbetet kan utföras av färre operatörer.
Stor vikt har lagts vid att anpassa operatörsplatserna med operatören i centrum.
Den omfattande integrationen av vapen,
sensorer och eldledningar gör dessutom
operatörsarbetet rörligare och effektivare.
Fartygets luftförsvar är fullt integrerat och helautomatiskt och består av en

aktiv del med en 57 mm allmålspjäs med
sin eldledning samt en passiv telekrigskanaL Telemotmedlen ger, tack vare fartygets låga röjande signaturer, mycket stor
effekt. För att erhålla en låg radarmålyta
är både pjäs och sikte smyganpassade.
Luftförsvarssyste m e t koordinerar såväl
sensorer och vapen som fartygsmanöver
för att erhålla bästa möjliga försvar. För
att med hög överlevnadssann olikhet
möta ett eventuellt framtida hot av kraftigt manövrerande robotar är plats reserverad ombord för ett Juftvärnsrobotsys tem. Det datoriserade navigationssystemet utnyttj a r data från fartygets olika
navigationsse nsore r (logg, gyro DGPS
mm) och räknar samman dessa till en
mycke t noggra nn position. Systemet är
konstruerat för att reduce ra arbetsbelastningen och därmed minska risken för
misstag. D etta ökar säkerhetsnivån i såväl skärgårdsmiljö som på öppet hav, i såväl låg som hög fart och i alla typer av
väder.
Fartyget är konstruerat för lägsta
möjliga signaturer. Erfarenheterna från
försöksverksamh eten med Smyge har till
fullo tagits tillvara och skrovet har stora,
flata ytor och skarpa kanter. Allt som
inte nödvändigtvis måste sitta på utsidan
ha r byggts in eller finns dolt under luckor. För att ge fartyget en låg [R-signatur
dölj s gasturbinernas avgaser och avgasrör genom dolda, kylda utsläpp placerade i aktern , nära vattenytan. Ä ven den
magnetiska sig na turen kommer att bli
extremt låg för ett fartyg i denna
storleksk lass. Skrovet är helt omagnetiskt, och utrustningen ombord kommer
att antingen avmagnetiseras och förses
med magnetminskydd sslingor ell er vara
av omagnetiskt material. Fartyget har ett
inbyggt lastdäck vilket ger många fördelar: Ett väderskyddat arbetsområde som
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ger skydd för såvä l materiel som personal innebärande bl.a. stora fördelar ur
underhållssynpunkt Fartygets bestyckning är dold, vilket gör det omöjligt för
en iakttagare att avgöra vilken bestyckning fartyget har. Fartygels röjande signaturer, framför allt radarmålarean, reduceras kraftigt utan att omfattande
kostnadskrävande åtgärder måste göras
på den installerade utrustningen. Fartyget utrustas så att en lätt helikopter kan
starta , landa och tankas på väde rdäck.
Förberedelser är gjorda för att senare
kunna arrangera en hangar inne i fartyget. Skrovet är optimerat för bästa möjliga sjöegenskaper och god kursstabilitet
samtidigt som det är lättma nö vrerat. Fartyget utrustas med ett CODOG-maskineri med fyra gasturbin er för högfart och
två dieselmotorer för lågfart kopplade
till två vattenjetaggregat Det ger en tyst
fart upp till 15 knop under lång tid och
över 35 knop som toppfart. Nya installationstekniska lösningar ger ett lågt utstrå lat buller, både externt, internt och
hydraakustiskt Som exempel kan nämnas att generatorer och lågfartsdieslar
uppställs dubbelelastiskt i bullerhuvar.
Tidigt stod det klart att en mycket låg
skrovvikt till en rimlig kostnad var avgörande för fartygets totala prestanda och
slagkraft. För att uppfylla dessa krav och
samtidigt få goda smygegenskaper är
skrovet uppbyggt av en sandwichkonstruktion bestående av PVC-kärna med
kolfiber/vinyl-esterlam inat. Detta ger
hög styrka och styvhet, låg vikt, bra
chockegenskaper, integrerade radarmålyteegenskaper och låg magnetisk signatur till en rimlig kostnad. Den låga vikte n ger i sin tur sekundära vikts- och
kostnadsbesparingar även vad avser bl a
framdrivningsmaskine ri och skeppstekniska stödsystem. Skrovets olika delar
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byggs upp av plana paneler tillverkade
med en vacuuminjiceringsmeto d. Panelerna sammanfogas därefter till större
Vacuuminjiceringsmet oden
sektioner.
garanterar hög fiberhall och laminatkvalitet i kombination med låg vikt. Denna unika kombination av malerialval ,
konstruktions- och produktionsteknik
inleder en ny epok inom skeppsbyggnadskonsten och är resultatet av ett omfattande studie- och utvecklingsarbete
som har letts och genomförts av Försvarets materielverk och Karlskronavarvet i
samarbete med bl a KTH och Försvarets
forskningsanstalt. Kombinationen av stor
mångsidighet och fullt utveckl ad smygteknik gör korvetten av Visby-klass till
ett flexibelt och slagkraftigt stridsfartygett stridsfartyg för 21 :a århundradet.
Visby-klassen kommer som moderna
och effektiva stridsfartyg att stå sig en
god bit in i nästa sekel. Den alltmer accelererande utvecklingen på i första hand
elektronikmateriel och inom telekonfliktområdet innebär dock att det som
idag är "state of the art" kommer i morgon att vara gårdagens teknik. Vi kan
därför inte basera hela våra framtida marina sjöstridskrafter på Visbykonceptet
Ny teknik måste fram för att möta morgondagens hot. Marinen har idag en flotta där flertalet fartyg är levererade på
1970-talet (R b b och Ptrb ). Trots ett stort
antal omfallande modifierings- och ombyggnadsåtgärder, faller dessa trotjänare
för åldersstrecket i början av nästa sekel.
Utav dagens 20 stridsfartyg, ska ll 14 fartyg omsättas till 2010, dvs inom 12 år. Att
studera, projektera, konstruera och bygga ett mode rnt stridsfartyg tar 12-15 år.
För att år 20 LO kunna upprätthålla en någorlunda respektabel numerär, är del
därför nödvändigt att vi förutom de fyra
korvetter som idag är beställda , ges möj-

Korvt:tt ty!) Visby huvuddata
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tighet att beställa ytterligare sex enligt
den plan som nu finns för serie 2. En förlängning av Visbyserien ger oss därmed
det andrum, som krävs för att kunna arbeta fram ett nytt fartygskoncept, avsett
att fylla omsättningsbehovet runt 2010
och några år framöver.
Den forskning och tekn ikutveckling
(FoT) som påbörjas idag kan sanno likt
integreras i framtida fartyg medleverans
tidigast om 8-10 år. Det är de tidsförhållanden vi har att handskas med. Av denna anledning är det nödvändigt alt vi
inom Marinen har en bred , framsynt och
kontinuerligt pågående FoT-verksamhet.
Med bred avser jag bred ur ett tvärvetenskapli gt perspektiv. Den utvecklingsverksamhet som måste och kommer att
bedrivas omfattar allt från övergripande
syslemoptimering och signaturanpassning till materialteknik , hydramekanik
samt be mannings- och utbildningsproblematik. Den omfattar också scnsorte k-

nik, vapensyste mteknik , kommunikation, informationsbehandlin gs- och beslutstödssystem samt MSI (människasystem-interaktion). COTS och övriga
ansträngningar som kan förbilliga, utan
att vi gör avkall på prestanda eller redundans, är ytterst viktiga stud ieområde n.
UAV som komplement e ller ersättn ing
till helikopter är en med all säkerhet
kommande utveckling, där omvärlden
bl.a. Tysk land och USA har gjort stora
framsteg. Detta är ett av många exempe l
på ett n yl t teknikområde där vi, även om
intresset i Sverige idag är svalt, på ett eller annal sätt mås te följa utvecklingen.
Om vi inte gör det, har vi senare ingen
chans att när intresset hettar till, på erforderlig tid bygga upp den kompetens som
krävs för ett eventuellt eget system. Den
teknikutveckling som krävs, måste sålunda bedrivas såväl som egen utveckling
som bevakning av andra nationers utvecklingsprogram. Det ökande interna-
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tionella sa ma rb etet bädda r för e n ökning
av det senare. Detta förutsätter dock att
vi satsar tillräckligt mycket i egen utvecklingsverksamhet så att vi förblir en intressant samarbetspartner och inte förpassas till e n tredje klassens randnation ,
vars komp ete ns och förmåga till försvarsmate ri e lanskaffning he lt beror på
"smulor från den rike manne ns bord " .
Fartygspl a ttformen har in get egenvärde i sig uta n bar som e nda uppgift att
bära fr a m vapen- och sensorsystem till
verksamhetsområdet. Stride ns grundel ement är so m bekant e ld-röre lse-skydd
och vad gä ll er sjöstrid, står fartygssystemet för såvä l rörelse som en be tydande
del av kompon enten skydd. P lattformen
är med andra o rd i sig en mycket viktig
del av det stridande systemet. Nuvarande
små, starkt integrerade och hårt packade
stridsfartyg ä r svåra och kostsamma att
uppgradera och modifi era. Fartygsplattformar ska ll dä rför vara sta bila med volym och reservdeplacement med tanke
på osäkerheten i framtid a nyttolaster. Vi
måste sträva eft er en tydli ga re och enklare modu lari serad systemuppbyggnad
med sta nda rdiserade gränsytor. Vapenoch ledningssys tem , sensorer och övrig
utrustning bör jämfört med dagens system va ra lättare utbyt- e ll er tilläggbart
Ett fartygs uthållighet beror främst på
driftsäkerh e t, besättningsstorl ek i förhållan de till uppgiften och förr åclsvolymer.
Vad gä ll e r besättnin gssto rl e k och förrådsvo lymer, styrs dessa faktorer direkt
av fartygsstorl eken. För att säkerställ a
uthålliga fartyg krävs det dock dessutom
att fartyge n byggs med robusta och driftsäkra system. System som dess uto m har
redunelans för att klara ett dr iftbortfa ll
på grund av exempelvis e n vape nskacla .
För att vi med våra små fartyg, ska ll
kunna verka i framöver ö nskvärda ope-

Idag ä r situation e n e n ann a n. Mate ri e le n
är mindre und erh å llskrävande, skrovun derhåll skostnad e rn a har minska t dramati skt ge nom införa nde av komp osit sk rov
och ökad autom ati o n, inform at io nsbehand lings- och beslutstödssyste m ha r
medfö rt a tt besättningssto rl eke n inte
län gre lika utpräglat styrs av fartygsstorle ke n uta n mer av Fartyge ts uppgift och
bestyck ning. Stora fartyg är dock Fo rtfarand e dyra i inköp, i synn erh et om man
likt våra mindre stridsfartyg, till bredele n
fyll e r upp med so fi stik erade vapen och
e le ktro niksystem. Sa nnolikt ko mme r
framtid e ns ekonomi ska ramar snarare
minska än öka. D et ä r därför viktigt att
stridsfartygssys te me n utvecklas i ba lans
me ll a n ta ktik , te knik och ekonomi. l e tt
stridsfartygsproje kt är a ll a dess ingåe nde
system, designade mot ställda krav, kommuni cerande kärl, där för en ökad prestanda på ett område, en minskning ä r
nödvändig på ett a nn a t. För att öka uthå llighet och sjöduglighet måste därför, i
en lås t e konomi , någo n annan kostn adsdriv and e förmåga min ska . En avvägning
som slutligen kravställ aren, FM , gö r mo t
stä llda operativa och taktiska krav.
För våra mode rna fartyg represe nterar fartyget elvs de ske ppsteknisk a systemen ca 45% av anskaffningskostnaden.
Kostnadskrävand e faktorer för dessa
skeppstekniska system är bl.a. fart , besä ttnin gss torl ek, nytt o las tvol ym och uthå llighe t samt skydclssystem, där fartkr ave t ä r e n av de m est betydande. Räkn eexempel för korv ett typ Visby visar att
ett sä nkt fartkrav med bibe hållande av
nu va rand e systeml ösning (va pen, se nsor
och led ningssyste m) ka n skapa utrymme
för be tydligt större, uth å lligare och sjödugli ga re fartyg fortfarande inom tillde-

rationsområde n, krävs en i Fö rhållande
till dagens läge avsevärt höjd sjöduglighet. Med sjödugli ghet avser jag i detta
fall tillgängli ghet och systemeffekt med
avsee nde på sjötillstånd. Fe nom enet att
e tt farty g rör sig i sjöhävning ka n hanteras på tre prin cipiellt skilda sätt. Det första och vanligast förekommande är att
utforma skrovet med inriktnin g att minime ra farty gets rö relser. Här ingå r, förut o m den direkta sk ro vutformningen även
val av skrovk oncept Sido kölssvävare,
kata marane r och trimaran er ha r på senare år visat si g ha såväl för som nackd elar
och kan vara ett alternativ för e n framtida fartygstyp. D etta he lt beroende av vilka övriga krav som skall sa mo rdnas och
bevakas. Att adelera bihang i form av fenor, passiva e ll er aktiva , trimpl an etc. är
ett all t vanli gare sätt att med ett befint ligt skrov ytte rligare förbättra dess
egenskape r. Nackdelar är hä r att man integrerar fl e r dyra och känsliga system
som dire kt e lle r indirekt påverkar såväl
kostnad som tillgänglighet. Effekten kan
däremot vara mycket god. Stuclier har visat att den parameter som trots allt ensa mt är de n vikti gas te i sträva n att förbättra e tt fartygs sjöegenskape r är farfarav
tygslängde n. E n ökning
tygsstorleken skull e också ge and ra fördelar såsom ö kad uthållighet, tillväxtvolym och reservd eplacement
J FMI 2020 stä lld a krav på fö rm ågor
inn ebär, av allt att döma , att vå r framtida
Marin har be hov av större fa rtyg som
komplement till dagens och morgondage ns korvetter. Något som äve n Michael
Gustafson i si tt a nförande framför. Marine n h ar tidigare genomgått e n stor förändrin g vid övergå nge n från jagare och
frega tter till dage ns lätta flotta. Förändringen ge nomfö rd es bl.a. av skäl so m
höga underh å lls- och personalk ostnader.

lad e ko no mi . Detta är e tt, av m ånga,
exe mpe l på hur man med ett giva nde och
tagande inom befintli ga e konomiska ramar kan ska pa utrymme för större och
därmed uth å lliga re fartyg med bättre sjöegenskaper.
E n a nn a n param ete r som kan ge kostnadsbesparingar är a tt gå ä nnu ett steg
vad gä ll e r komm e rsie ll , civil tek nik i
skeppstekniska system. Detta är för minröjningsfa rt yg av typ Styrsö drivet myck e t lå ngt. På Visby ha r vi tyvä rr av fartkrav och ko mplexitet, tvingats att ta ett
halvt steg tillbaka. In o m detta område
finn s det goda förutsä ttningar att åte ri gen flytta fram positi o ne rna och därm ed
förbilli ga fartygsplattformen .
Min slutsa ts är att Marinen i den
framti d, som förespeg las i F MI 2020, behöve r fle xibla , uth ålliga, sjödugliga och
mångkunniga stridsfartyg. För att förverkli ga de tta behöver vi som kompl ement till befintliga korve tter, bygga större fartyg, lik väl kvalifice rad e med yppersta clue llförmåga. De system som
integreras ombord ska för bästa totala
systemeffekt vara inböreles väl balanserad e avsee nde såvä l kostnad som pre standa . Marinen mås te bedriva en bred ,
fram synt och kontinu e rligt pågåe nde
forsknin g och teknikutveckling. Vidare
är det ange läget att vi via internation e ll a
kontak te r och sam arbetsavtal , följ er o mvärldens utvec klin g. E ko no mi ska rea liteter inne bä r att kostn adse ffek tivt he lhe tstänk a nde mås te råda , där ett givande och
tagande inom befintli g kravprofil är ett
måste för att lyckas. Korvett typ Vi sby
som nu är färcligutvecklacl och unel e r
produkti o n är ett första steg mot näs ta
sekel. Det är hög tid att ta nästa.
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Försvaret inför 21 :a århundradet- Seminarium nr 1

* Fortsa tt OSSE-e ngage mang

1998-06-09

*
*

Försvarsmiljön har i grunde n förändrats efter det kalla kri gets slut. Berlinmure ns fall ,
Tysklands åte rförening och Sovjetunione ns sönderfall påve rkar den svenska utrikes- ,
säkerhets- och försvarspolitik e n. Fråga n ä r om det kalla kriget utgjorde, e ll e r om den
försvarsmiljö vi har i da g, utgör en anomali utrikes- och säkerhetspoliti skt. Med Försvarsmaktside 2020 sätter Överb efälhavaren punkt för vår " kalla-krigetmotiverade "
invasion sförsvarsstruktur. ÖB skisserar en ny försvarsfilosofi. Här finns det mycket
kreativt tä nk ande men också många ej underbyggda uppkast och en he l de l revirtänkande. D essa uppenbara luckor bör fyllas ige n. Särskilt viktigt är att de geostrategiska
och maritim a frågorna lyfts fram.
Und er detta kaos är det trots allt vikti gt att ta till vara gam la sanningar. Det gäller
att inte förlora fotfästet. Gru ndläggande id entitet och kärnkompetens måste bevaras.
Yrkessto lthe t och fackkunnand e måste sä ttas i högsätet. E n målmedve te n strävan
måste va ra att utgå från nuet, betrakta det förgång na för at t skapa förståelse för hur
det är i da g och därmed kunna ge väglednin g hur vi ska ll bete oss för att fo rma nya tiders synsätt. Mot denna bakgrund har Kun gl. Örlogsmannasä ll skapet beslutat att under de komm a nde 15 mån'a derna arbeta fram en vidgad syn på försvar ets utveckling
inför det tjugoförsta århundradet. Försva re ts och där sjöförsvarets bä rande roll i
svensk utrikes- och säkerhe tspolitik får ej underskattas. Ide ntiteter får e j för loras i
samband med de komm ande förändrin ga rn a i Försvarsm a kte ns ledning. KÖMS har
också utl yst e n pristävling. D e ltagande i täv linge n sker ge nom att skriva e n artikel
inom något av nedanstående delområden:

*

*

* Internati o nella maritim a utblickar och jä mförelser.
* Östersjön ur ett geostrategiskt perspe ktiv.
* Försvaret som en del av utrik es- och sä ke rh etspolitike n med tyngdpunkt på sjöför-

*

svaret.
Försvare ts utvecklin g- statsmaktern as krav på förm ågo r.

Artikeln ska ll presente ras vid de seminari e r so m komme r att organiseras e ll e r vid någo t av KÖM S ordinarie sa mmanträden .
Det första seminariet avhö lls den 9 juni i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler,
Långa Raden 8 på Skeppsholmen i Stockh o lm. l seminariet deltog 27 ledamöter och sex
gäster. Seminariet öppnades av KÖMS ordföran de, ledamoten Claes Tornberg med ett
anförande under rubriken " Anomali utrik es- och säkerh etspolitiskt?" Han tog som utgångspunkt korresponderande ledamoten Bo Hu ldts beskrivning av svensk sä ke rh etspolitik seda n det kalla kri gets slut:

* Militär a lliansfrih et med europeisk id e ntitet,
EU-m ed lemskap med st rategisk inn ebörd,

* NATO-samarbete ge no m IFO R/SFOR, PFF m. m,
178

Öste rsjöpolitik med regionalt sa marbete,
FN -medlemskap med fortsatt globa lt engagemang - säkerhe tsråde t 1997-98,
Bredare säkerhetsbegrepp sa mt
Nytt försvarskoncept - från invasionsförsvar till fl exibilitet och a npassning.

D et som har hänt är att sannolikhe te rn a för ett a ll e uropeiskt kri g och kärnvapenkrig
dras ti skt har minsk at. Däremot har sa nnolikheterna för begränsade krig, styrkedemon strationer och utnyttjande av vå ld för att påverka utvecklingen ökat.

Förbandsutformning inför 21.århundradet
Egenskaper som kan motverka

Incidenter

utvecklingen av lågnivåkonflikter
Styrkedemonstration

@ under det kalla kriget
Utnyttjande av våld

l

etier det kalla krigets slut

Låg

Låg

Det innebär att förmågan och mö jligheterna att motve rka denn a typ av konflikter
mås te förbättras. Det är inte längre så att vi kan dimensionera militära förba nd för invasionsförsvar och därmed tro att dessa också är anvä ndbara på lägre ko nfliktni våer.
D e n "ga ml a sa nninge n" att om man bara kan motve rk a det öppna kriget, så kommer
inte hoten på lägre konfliktn ivåer a tt utl ösas. stutsatsen av detta resonemang är att de
militä ra förband, so m är flexibla och mångsidiga, blir mer kostnadseffektiva än sådana
som är op timerade för öppna, direkta krigshandlingar. Inte minst förbandens förm åga
att vara närvarand e på rätt plats under lång tid och sa mtidigt kunn a utnyttjas på ett
fl ex ibe lt sä tt, är egenskaper som behövs i framtiden.
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E fte r ordföra nd ens inledning presenterade sekrete ra re n, leda moten H e rm a n Fältströ m, KÖMS projekt och den i pro jek te t utl ys ta tävlingen. Han underst rök att det ä r
viktigt att artiklarna ve rkligen presente ras och eliskuteras vid semina ri e r e lle r o rdinari e
sam ma nträden. E n av målsättnin gar na är att så må nga so m möjligt skall få förm å ne n att
ta a ktiv del i den process som förhoppningsvis leder till e n vidgad sy n på försva re ts utveck ling infö r de t 21:a å rhundradet. Och att de nna kan publiceras tillsammans med de
inkomna artiklarna . Fältström pekade på att elen säke rh e tspolitiska utvecklin ge n unde r
å re n frå n 60-ta le ts bö rj an till nu e nelast haft e n margin e ll påverka på utformnin ge n av
Försvarsmakten. l stället har var fö r sig ekonomiska (så lite pengar som möjligt) avvägnin ga r, fredso rga nsati o ne n som loka liserin gsstöd i glesbygde n och ma te ri elbestä llninga r
som sysselsä ttnin gsobje kt va rit det so m avgjort utvecklinge n. Inte helle r ÖB:s und e rla g
in för försvarsbes lute n (se särskild artike l i detta numme r av TiS) visar på någo n större
sa mklang me ll a n omvärldens och Försvarsmakte ns utveck ling.
E fte r e n ko rt pa us presente rade korrespo nd e rand e ledamote n Marie Jacobsson
och ledam ote n Lars Wedin e n stueli e unele r rubriken "Öste rsjön - förtroendeskapande å tgä rder" . De pekade på att de t instituti o nsbygga nd e, som nu bedrivs, iir myck et
" la ndbase rat". Man glömme r bort a tt Sverige ä r omgivet av hav. Int e min st förhållande n i och krin g Östersjön är a v såda n art, a tt många ma rina å tgä rd e r sk ull e me ra påtag ligt och snab bare kunna ge positiva resulta t. De be rö rd e stora och kompl exa område n såsom

*
*
*
···

*

rustningskontroll och säkerhet ge nom öppenhet och sa marbe te,
n1arina åtgä rder be rö r inte bara Europa utan får världsomfat tande påve rkan varför sådan a å tgärd e r ej innefattas av ESK,
hur NATO och E U utvidgninge n påverk a r agendan ,
folkrättsas pe kte r so m ga rantera fritt hav i Östersjö n, stabila avtal, vidgat säke rhe tspolitiskt begrepp, transparens- föruts äg barhet - sa marbe te m .m. samt
avslutade med en "lista på åtgärder" som ka n vara aktuella .

E ft e r presenta tionen följde en livfull diskussion. Stuclien komm er att publiceras i
kommande nummer av TiS.
Eft e r middagen hö ll ledam o te n Magnus Haglund e tt föredrag und er rubriken
" R ysslands ma ritima intressen ", där han bl. a. konst a te rade att nedgången ino m de n
ryska marine n fortsätter. Troligen blir result a te t inom ele n närm aste 10-20å rspe riode n
e n större nedgå ng än ma n tidigare bedömt, vilk e t främst kan förkl a ras av de utomorde ntligt svaga eko nomiska förutsättnin ga rn a för state n. s ituati one n försv å ras vidare
av e n svag infras truktur i la nd e t och a tt m å nga industri e r, som ä r viktiga fö r bl. a. m arin nyprodukti o n, numera befinn er sig i andra sta ter. E n kraftsamling av de mar ina resurserna tycks nu göras till den strategiska kärnvapenavskräcknin gen.
Vissa pre liminära slutsatser kan dras av de n pågående utveck lingen. Trolige n komme r i bl. a. att uppleva e n stö rre närva ro av bek väm lighets [!aggacle (men ryskägcla) fartyg i Östersjön. Efterso m någo t invasionsho t för närva ra nde inte kan skönj as, torde en
svensk sa tsnin g på e tt maritimt inriktat försvar vara lönsamt för Sverige, som redan fått
e n ma rin överl ägsenhe t till skänks av utveck linge n.
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Ledamoten
HERMAN FÄLTSTRÖM

Komm endör Herman Fältsrröm, som avgick med pension i
situer av janua ri 1998, är verk sam som JnaJwgemenrkonsu!r.

Försvarets utveckling - vad har tidigare planering
sagt?
lag har valt att utgå ji·ån Överbefälhavarens planeringsunder/ag. Anledningen till
de~ta är a~t det ja? söker inte skiljer sig mellan vad statsmakterna och ÖB säge1:
D_ aremot ar tolknmgarna olika. Det finns inte något fall där den verkliga utvecklm~en eller en säkerhets-lmilitälpoli tisk slutsats har förändrat planeringen under
perwc/en 1962-92 utom möjligtvis de ubåtskränkningar, vilka ägde rum under 1980talet. Däremot har vmje antydan till avspänning och minskning av militära resurser
mycket snabbt, till och med snabbare än i omvärlden, inneburit en reduktion av det
svenska försvaret. Det har snarare varit så att det i stället är den dagliga dr~ftskost
naden och den tilljiilliga ekonomiska situationen, likviditeten, som har styrt resultatet. Har inte de ekonomiska resurserna räckt till har driftskostnaderna alltid "fått
sitt" o.ch den nödvändiga "be~paringen" har ji·ämst drabbat nyinvesteringm: Förbruknmgen av tilldelat anslag har prioriterats.
Från mitten av 1960-talet och 20 år framå t vidmakthölls den stora krigsorganisation e n på bekostn ad av mate ri e ll förnye lse. De t blev uppe nba rt a tt livslängde n
på kri gs mater ie l hade tänjts ut mer ä n
vad som var försva rbart. Det var detta
som efter 87 å rs fö rsvars beslut fick Försvarsmak te n att på börja e n ree ll analys
av möjliga uppgift e r och mot dessa upp gifte r sva rande fö rmåga som o lik a utvecklingsvägar kund e leda till.
Överbefälhavaren blev tillfä lligt ägare av problemformuleringen . Därmed
kund e ha n ta ini tiat ivet och skapa ree ll a

frågeställningar utgå ende frå n militä r
sakku nskap. D e tta initi ativ fullföljdes tyvä rr inte i det slutliga unele rla get infö r
1992 å rs försvarsb es lut De pro bl e m so m
tidiga re kund e hä nskjut as till statsma kterna (geno m påsfördelning sa mt att de n
dagliga driftk ostnad e n och li kviditeten
fick avgö ra hur Fö rsva rsmakte n kunde
re inves te ra) bl e v nu tydli ga inom Försva rsmak te n. De t blev Öve rbefälhava re n
som , för sin trovärdigh e ts sk ull , ko m a tt
tvin gas till prioritering geno m att viilj a
bort. Detta bl ev uppenbarligen fö r svå rt.
Inte min st av de t skälet att utvecklinge n i
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omvärlden sprungit förbi den traditionella svenska försvarsstruktur en med en
stor mobiliserande infan teriarm e.
Nedan följer några glimtar ur aktu ella
utredningar. Jag har va lt att lyfta fr am de
krav på Försvarsmakten som är knutna
ti ll vår nationella integritet och dä rm ed
även till begrepp som alliansfrihe t och
ne utralitet vid konflikter i vårt närområde. Jag anser att en sådan sa mmanställning kan utgöra en bra bakgrund till de n
fortsatta diskussionen om försv aret inför
21.a århundradet. Jag hoppas också att
det kan ge upphov till en vidgad diskussion kring vad som varit och därm ed bidra till att tidigare misstag inte upprepas
lik a ofta i framtiden.

utifrån. Vår möjlighete r att i längde n stå
emot en stormakt utan hjälp utifrån bedömdes som små uta n stöd utifrån 3
Mot bakgrund av den kritik som restes mot Överbefälhavare n inför 92 års
försvarsbeslut är det intressant att notera
hur man då värderade den Västtyska marinens möjlighete r att ingripa i södra
Östersjön. D å ansåg man att dessa möjligheter var klart begrä nsade. Således
tvärt emot vad som ge nom Nils Gylden
hävdades från SS LP. Sveriges förmåga
att uppträda i detta o mråde var mycket
liten medan den västtyska ansågs vara så
stor att Sverige inte be hövde några resurser fö r detta område.~

1960-talet

l 1972 års försv arsbeslut uttalade statsmakterna att vår alli a ns frih et ledande till
neutralitet vid konflikte r i vårt närområde krävde att he la landet kunde försvaras. Detta föranl edd e emelle rtid inte någo n särskild värde rin g. E n refle ktion är
att Sverige såvä l unde r fö rsta som andra
världskriget gav upp territorium. D etta
skedde genom att som territorialhavsgräns enbart hävd a tre (3) nautiska mil.
Omedelbart eft e r krigss lu ten återtogs
den tidigare gränsen på fyra (4) nautiska
mil. Denna då bedömda oförmåga n var
inte mindre vid 72 års försvarsbeslut än
1914 resp 1939.
D e t hade inte skett någon förändring
i de prioriteringar av o lik a geografi ska
o mråden. Däre mot note rades e n någo t
annorlunda motive rin g. Det bedömdes
som väse ntli gt att skapa handlingsfrih e t
och skydda egna samt försvåra mot-

En grund läggande slutsats under de nna
pe ri od om de risker som före låg var svåri gheterna för militärt svaga state r som
låg i gränsområdet mellan storma kte rnas
intressen. Överbefälhavare n be tonade
sä rskilt de områden som omfattades av
e n växande nationalism. Sverige place rades som en buffertstat mell an sto rm ak tsblocken.1
De svenska försvarsbetin gelsern a bedömdes som goda. Omgivand e havsområde n gav god förmåga till övervakning och förvarning. Nackdelarna med
stor geografisk valfrihet för en angr ipare
uppvä gdes me r än väl av detta. Mera a ll varligt a nsågs svenskt beroe nde av havet
vara för import av för sa mh ä llets överlevnad nödvändiga resurser 2
Vår a lli ansfrihet a nsågs inn ebä ra att
vi ej ku nde räkna med kompletteringar
1

ÖB 62 sid Il

stå ndarens marina akt iviteter i området.5
De t var också unde r de nna pe riod
som de s. k. "styrande a ngre ppsfa lle n "(9
st) utarbetades. D essa skull e leda till
storanfall mot Sverige efter kortare e ller
län gre förvarning. Angre ppsfa lle n, uppbyggnad och utveckling, skull e ge (gav)
"styrinformation " för a rbe tet med a lternativa anfallsutspeL Det styrande miljöunderlage t kund e sammanfattas i följande fyra punkter:
•

e tt angrepp mot Sverige blir e ndast
aktuellt i samband med e n konflikt i
Europa mellan storm akterna ,

•

en angripare mås te ta hä nsy n till sin
h u vudmotståndare,

•

Sve rige har sin fr ä msta strategiska
betydelse som ge no mgå ngso mråde
samt

•

i ovan beskrivna situati on måste vi
kunna hä vda vår neutralitet.

1970-talet

De slutsatser som detta ledde till åte rspeglades emellertid inte i pl anerin gen.
Neutralitetsbegreppet hade e nbart använts som ett begrepp utan den djupare
inn ebörd detta egentligen bo rd e leda till.
Hade Sverige verklige n e n trovärdig förmåga att kunna de kl are ra ne utra litet vid
oro i vår omvärld eller va r det so m under
de två världskrigen?
Inte hell er "återtagning" e ll er "tillväxt" var främmand e för försvarsp la nerin ge n. Det konstate rades at t Sveri ge
inte skull e bli fö rst med att påbörja e n
up prustning. Vi sk ull e så ledes a lltid vara i
efte rh and. D ess utom kunde vi inte bygga
upp vår försvarsförmåga fortare än o mvärlden ('

' ÖB62sid 14
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1980-talet
För första gå nge n kund e e n priOI·iteringstende ns spå ras. Som primärt målområde lyftes norra Sverige fram som e n
del i e n operation krin g Norra Ishavet.
Vidare fann man att " kryssningsrobotar"
utgjorde e tt hot mot Sverige, genom att
de kunde flyg a över sve nsk t territorium.
Genom att Sovje t vid den här tidpunkten
base rade e tt anta l Go lfubåtar i Östersjön
så uteblev inte intresset för området.
Fortfarande nödgades man anse Ö stersjöutlo ppe n vara av betyde lse. (Jag minn s
själ v dessa långa diskussioner. )l
Denn a nedtonin g av mellersta Sveriges be tyde lse som blev skönjbar var
olycklig. Den tyd liggjorde att Sveri ge
hade begränsad försvarskapacitet Det
var som om histori en nu sk ulle upprepas.
Unde r 1900-ta lets europeiska inbördeskrig (världskri ge n) reducerade Sverige
territori alvattengränsen fr ån fyra till tre
nautiska mil. Man kan fråga sig om det
nu var dags att äve n .. . ? Inte förstärkte
detta fö rtroendet för sve nsk militär förmåga och våra sä ke rh etspolitiska mål , alliansfrih et i fred syftande till neutralitet i
krig.
Över hav kan militära förband tillföras e tt konflikto mråde ell er ett säkerhetspolitiskt skärningsområde utan att
blanda in andra stater. Därmed är det lätt
att på kort tid fl ytta militär kapacitet fr å n
en plats till en a nn an . Maktbalansen i det
aktuella o mrådet blir förändrad. Att med
sjömakt på detta sätt förändra föru tsä ttnin garna är hi storiskt sett inte e n sällsynt
händelse. Sverige hävdade (som vi fortfarande gör) dessutom at t Östersjön ska ll
vara öppet för all a nationer. Alliansfrih e-
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ten och neutralitetspolitik e n berörde
därmed i första hand vårt te rrito rialh av
och vår ekonomiska zon . Att då ej beröra
detta och sa mtidigt nedprioritera " me llersta Sverige" kan inte ha ökat o m världens för troe nd e för Sverige. 'Komm er
Sverige at/ kunna hävda de rättigheter
som vi talar om i fred eller kommer vi,
som under krigen, att .fi·ivilligt avstå .fi'ån
den räl/ och respekt vi hävdar ifi·ed?'
NATOs principbeslut om att avsätta
e n real ökning med 3% på försvare t och
den därav följande kvalitetsfö rbättringe n lyftes fram. Vidare konstaterades att
Sovjet (som NATO, eg USA, redan nu
har stor förmåga till) satsade på e n ökad
sjö- och fl ygt ra nspo rtkapac itet."
Den över raska nd e situationen bl ev
tydlig och hade kommit för att stan na.
Angriparens handlingsfrih e t att välja invasionsriktn ing ansågs vara stor. Samma
grundl ägga nde analyser som i ÖB 62
åte rko m. Det konstaterades a tt angripare n har stor ha ndlingsfrih et att vä lja angreppsriktning, med tillägget 'utan att röjas av tidiga förberedels er'. E nbart lu ftla ndsättnin gar räckte inte utan sjötransporter var e n förutsättning för e tt angrep p. Samtidi gt a nsågs Sverige ha gy nn samma fö rutsä ttnin gar att bekä mpa erforder liga tilltransporter. ~
D e t som saknades i ÖB 80 var en
stringent priorite ring, genom de o li ka
handlin gsväga rn a, av skilda ope ra ti va
funktioner. Detta mot bakgrund av genomförda värder ingar oc h rege rin gens
direktiv att ökad up pmärksamhet ska ll
läggas på så dana angreppsfa ll (-fo rm er)
so m leele r till överraskande anfa ll (angrepp innan vi hunnit mobili se ra).
Under a nalysen inför ÖB 80 konst a'ÖB 80 sid 3 1
" ÖB 80 sid 35
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teracle jag 'att det var yrterst väsentligt att
utvecklingen av Försvarsmakren blir klart
belyst även efier /992 '. Vad jag avsåg med
detta var de n oönskade, tv å ngsvisa utvecklingen (l ikviditeten och driftkostnaderna) som vi inte komm er att kunna
styra såvida inte de nödvändi ga kraftiga
ingre ppen i fredsorganisat ionen skedde
re dan und er perioden 82-87 i.st.f. under
hela tioårspe riod e n. Ett annal skä l till
detta var bedö mningen att vår nuvarankunde
icke
kri gso rgan isa tion
de
vidmakt hå ll as e ns i det högsta e konomiska a ltern ativet.
Dessutom konstaterade Öve rbefä lhava re n att våra kvalifice rad e förba nd
successivt minskar och därmed ökades
gape t mellan vår försvars effek t och den
styrka en a ngripa re sk ulle tvingas att avde la mot oss. l fö rsta hand är de t de operativt rörliga förbanden som tidigt kunde
ingripa mot ett överraskande inl e tt a nfall
so m und e r perioden 1966 till 1982 hade
red ucerats med ca 40% . Utveck linge n
hade med a ndra ord gått mot en försvarsma kt som i ökad utsträckning ä n tidigare
krävde mobilisering och förb e redelsetid
för att full försvarseffe kt sk ull e fås ut av
denna.
Sattes seelan denna utveck ling i relatio n till utvecklingen i omvärlden kan vi
bara konstate ra att förutsättningarna för
e n angripare, re dan ur fredsgr up pering
med där till gä ngliga ståend e styrk or, att
kunna genomföra e tt a ngrepp mot oss
innan vi har mobiliserat kraftigt hade
ökat. Vi kommer inte att kunna e rh ålla
förvarning genom angripares militära
förberede lser. Vi skulle komma i e fterha nd och m ås te redan i utgå ngsläge t
plan lägga att tidigt överge gräns- och

ku sto mråden för att i de t längsta förhindra at t la ndet blir tota lockuperat.
1978 års försvar sko mmille ko nstaterad e behovet av ökad rörligh e t oc h att
sä rs kild a å tgärd er e rfo rdrades för a tt
skap a tillräcklig sty rk e till växt i övre
Norr la nd w En skö njb a r nedto nin g av
försvaret av me ll e rsta Sverige kunde
uppm ä rksammas. Det anmä rknin gsvä rda med detta är a tt det bygger på e n efterha nclsprincip. Först nä r hotet uppstå r
s ka ll vi kunna mo tve rk a att de t utl öses.
Me n hur är det med elen sve nska ne utralitete n? Är det unel e rförstå tt att sve nskt
luftförsvar och sjömakt skall vara så starka att e rforderli ga m o bili serin gså tgä rd e r
och koncentreringstra nsporter till de ut satta o mrådena kunde genomfö ras? Det
ä r svå rt a tt finn a bev is fö r detta i elen genomförda planerin ge n.
Den pågåe nd e utv ecklingen , so m redovisats ovan, stred så ledes mot regerin ge ns anvisnin gar sa mt de geno mfö rd a
värde rin garna. U tveck lingen borde så ledes brytas för att vi på ett trovärdi gt sätt
skull e kunna hävd a at t hela Iande t ska ll
försvaras. Så bl ev nu inte fallet.
Pla ne rin ge n ko nce ntre rades i stä ll e t
till två o mråde n, JA S-besl ute t oc h e n
omfatta nd e effe ktivi serin g, d vs redukti o n av driftkostnaderna in o m Fö rsvars makten . Besluten genomdrevs trots
att elen första del e n av perspektivp lanen
tydligt m a rkerade de t o möjliga i att på
lå ng sikt både bibehå ll a den dåvara nde
formen av a llm ä n värnplikt och genomföra utveckling av e tt nytt st rid sflygp lan.
Inför 1987 års fö rsvarsbes lut fortsatte ele n i ÖB 80 angivna nedtonin ge n av
me ll ersta Sverige även om man i s lu tskrivn in ga r känd e s ig tvingad att kon-

state ra a tt även ick e prioriterade de la r
av det no reliska o mråde t var av betyde lse.11
Jag vill minnas a tt denna kompl e tterin g kom ti ll efter lå nga och ibland myck e t svå ra di skussion e r. H e la arbetet ba kom ÖB 85 var en uppvi snin g i re to rik i
stäl le t för a tt vara e n se riös analys av de
behov so m försvar et hade då och i fra mtide n. Ma n värderade inte Försvarsmakte ns uppgifte r i fr ed - kris, neutra lite t, beredska p mo t överraskande angrep p respektive in vas ionsfö rsvar. E nelast a nalys
av bri stt äc kning i stridssituationer för e nski lda förba nd genomfördes. Motive t var
att ÖB 80 (och ÖB 82-87) va r ett så
omfattande a rbete att det kunde vara g il ti gt i l Oå r. R a tion a li se rin ge n och ut vecklinge n av fredsorganisationen var dess utom en ti oå rig plan und e r ge nomförand e.
D en sk ull e fullföljas.
En re marka be l sy npunkt var att 'sty rande fö r bes/w i ett sådant alternativ
(k valitetssänkning inom andra sjömålsbekämpande system än inom marin en
för att betala ökad satsning på ubårar
och tung kust robot, min kommentar) bör
vara .forsvarsindu srriella eller andra hör
icke analyse rade faktorer'. Inte he ll e r i
detta fall gjordes någo n p rövnin g av erhåll en effe kt i situ at io ne r som omspänner e n utveckling f rå n fred till neutralitet , trots att detta utgör g rund en för vår
säkerhe ts- och försvars politik. D ess utom var vi då mitt u ppe i ubåtskränkningarna. Det konsta terades lakoni skt
att huvudprogrammet 2 (elvs marin en)
inte inom ege n ram kund e till godose de
krav so m förmågan att j aga ub åtar stäl ler på Försvarsmakten. Det kund e inte
unclervatte nskränkatt
accepteras
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nin ga rn a är av en annan ka ra ktä r ä n av
luftrumm et.12 Inte he ll e r lät ma n de slutsa tse r som redo visades i texte n få geno mslag i pl a ne ringen . u
De e kono miska proble me n togs inte
på a ll va r. De tta straffade sig senare ! Resultatet lät inte vänta på sig. Sä rskild a resurse r tillde lades Försvarsm akte n som
helh e t under tre budgetår med viss pri orite t mot att återta ubåtsja ktfö rm åga n.
Dess uto m ti ck ubåtsjakto mråde t speciell
fö rstärkning med ett engå ngs be lo pp un der pe ri ode n.
I vad mån de kra v 1" som o mvä rlde n
stä llde på att det svenska fö rsvaret fö rve rkli ga ts i plan ering är svå rt att ko nstate ra. Skälet ti ll detta är o mstrukturerin oae n av Försvarsmakten ge no m FM l
2000 och FU 88.
De tidi ga re tank egångarn a o m a tt
de t i fö rsta hand är norra och södr a dele n so m ä r a v intresse och hotat utkri stallise ras. De t maskerades dock ge no m
ett till ägg, " krissituatione r", vil ke t ansågs va ra nö dvändigt för a tt de n gjo rd a
a na lyse n skulle accepteras. D etta räc kt e
e me lle rtid inte. Avvikande me ninga r
lämn ades av sa mtli ga försva rsgre nschefer:
CA

D e n sä ke rhetspoliti ska utvecklin ge n vi sar att det nordi ska o mrådet
mås te ses i ett sammanh ang. Någon
sä rsk ild del av vårt land ka n därfö r
in te nedprioriteras. Sto r be tyde lse
mås te a lltså tillmätas såvä l södra,
me lle rsta som norra Sveri ge.

CM

Fö rsva rsmakten har bri ster. De
so m ha r påv isats av fakt iska

(ÖB 85 , si d 170)

"
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ÖB 85 sid 28, 29

händelser mås te e nligt min mening
i första hand åtgä rd as.
(ÖB 85, sid 174)
CFV Behovet av ett starkt luftförsvar
kan äve n hä rled as ti ll vå r militärgeografi ska situ ati o n. Sveri ge ligge r inkl ä mt mell an storm aktsblocken och tar d ärv id upp nära
halva grän slinjen i nordsydlig r iktning me ll an de m i E uro pa. Av detta
förh ållande fö lj e r en stor risk för
säkerh etspo litiskt mycket besvärande situa ti one r o m vi inte i olika
lägen allti frå n fredstillstånd till kriser, neutralite t och krig, med kraft
kan hävd a vå rt lu ftrum .
(ÖB 85 , sid 176)
Det skulle kunn a sägas att Ö B 85 och det
efterfö ljande arbe tet infö r 1987 års försvarsbeslut inn ebar e n avslutning av den
planering som grundl ades i och med ÖB
62, ÖB 65 , ÖB -svare t 67 sa mt försvarsbeslute n 68 och 72 . En avslutning i kaos.
Försvarsgren sche fe rn as slutsatser negligerades av statsmakte rn a och politikerna. Ö verbefä lha va re ns "jämkningar" gav
ett bättre svar på "jungfruns bön'' . Samtidigt slapp statsmakt e rn a ta i de svå ra besluten att prio rite ra ge no m att välja bort.
D etta säkerställdes ge no m a tt upprätthålla krigs- och fredso rga nisationen.
Därmed
försvårades
kr aftigt
den
modernisering av Fö rsva rsmakten som
var nödvändig reda n i bö rj a n av 70-tale t.
Vare sig pla ne rin gs mode ll , metoder ell er
de slutsatser som drogs, sa tte några dj upare spår i Försvarsmakte n.
I 1984 års försvarsko mmi ttes slutbetä nkand e konstate ras

... .. . särskild uppm ärksam het ägnas
fö rmågan att möta opera tio ne r riktade mot svenskt te rrito ri um i norra Norrland , östra Me ll ansve ri ge
in klusive G o tland och de södra delarna av Sve ri ge. Ä ve n hote t mot
vå rt luftrum i dess helh et skall särskil t uppmärksa mm as . ...... .
(Slutbetänk ande .. . sid 28)

1990-talet
l FU88 gjord es e tt tappert fö rsö k att råda
bo t på o balansen me ll a n o rga nisa ti o n
och materi el. Det va r i fö rsta ha nd arm en
som behandl ades. Tyvärr misslyckades
man. Tro ts ide liga va rnin ga r unde rvä rd erades kostnader fö r utr ustnin g, perso nal
och utbildningsplatse r. Kostn adern a för
arm ens utveckling unde rskatta des med
ca 15 till 20 miljarder öve r en 15-å rsperiod. Till detta kom så den obe hag liga situ atio n, som politik e rn a stä lldes infö r lägga ner regeme nten!
En av orsakern a till de tta var lednin ge ns oförmåga att vi lja ta till sig de n in fo rm ati on som tro ts allt fa nns. Ma n mi ssuppska ttade kostn adern a. E lle r så vill e
man inte tro på detta. När de organi sati onsstruk turer skulle prövas, som o mfa ttade den organisation vi nu se r fra m för
oss, så sades det att orga ni sa ti one r på den
nivå n absolut inte är aktu e ll a. Fö rsva rsma kte n fi ck res urst ill skott infö r, i och efte r 1987 års försva rsbeslut. Då ka n vi ju
in te min ska orga nisatio ne n ! Det bedö mdes då som rim ligt med e n kri gso rga nisatio n som omfattade 23 - 25 brigader, 2021 fl ygd ivisioner och e n marin med bibehåll e t inn ehåll.
Denna uttalade in stä llni ng ha r på e tt

ÖB 85 sid 29
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"' FMI 2000 sicll 2 sa mt 13

dras tiskt sä tt lett till at t må nga är försikti ga i att fra mföra ej ö nskad inform ation . Konsekve nsen fö r de n egna karri ären sätts i fö rsta hand. Det är bättre att
ge ett sva r som är fö rvä ntat än att beskriva möjlighe te r och sa kfö rh å ll anden som
de är. (Å tm insto ne som man sjä lv uppfattar dem, inte det ma n tror att che fen
vill höra !)
E ft er hand so m tide n gick bl ev up pfattnin ge n mer och mer rea listi sk . D e n
som först up pfattade detta var elen dåvarande Överbefä lh ava re n. D et var också
en av anledninga rn a till att han drev igeno m FMI 2000 som e n bakgrund till FU
88.
I F Ml 2000 ko nstaterade Överbefä lha va ren att Försva rsma kten har fört e n
övervintr in gs politik. 15 Samtidigt slogs
det fast att även o m fö rhandlingarna om
rustnings begrä nsnin ga r skull e fortsätta
och fö rsvarssa tsninga r minskar, så tar det
tid innan de nn a tre nd ge r påtagliga resultat. 16 D et är lätt och gå r snabbt att avskaffa fö rsva rsförm åga. U ppbyggnaden
däremot är mödosa m och tar lång tid.
Vid are åte rfö rd es diskussionen om
försva rse ffe kt till " hela landet" och de
be hov detta inn e bä r. Om de reala förstärknin ga r so m e rfo rdrades för de tta
icke erh åll s mås te ett reson ema ng kring
min skade uppgifte r fö ras. l ett först a steg
fö ro rd ades e n red uktio n av de n tidiga effe kte n sa mt fö rmåga n vid e n utveckling
fr ån fred till neutra litet till förmån för e tt
"bibehå lle t in vas io nsförsva r" där uth ållighete n (fo rtsatt strid ) eft ersätts. I ett
andra steg gavs tre exempel på reduk tioner i u ppgifte r uta n at t Överbefälhavare n tog stä llnin g till dessa.
F M 90 utgjo rde for tsättningen på

FMI 2000 siel lO
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FMJ 2000. För att tidigt " mota O ll e i
grind " formulerade regeringskansli e t e tt
stort a ntal fr ågor. Dessa ana lyse rades av
Öve rbefälhavaren och förd elades till de
o mråde n som studerades. D e tta innebar
a tt Överbefä lh avaren inte i för sta ha nd
ex plicit svarade på frågorna uta n gjorde
detta indire kt. En frågeställnin g hade
må nga gå nger påverkan inom fl e ra o lik a
o mråde n. I slute t på FM 90 redov isades
var ma n kunde finna sva r på de fr ågeställnin ga r som hade formul e rats. Dessut om , förutom i huvuddokum e nte t, redovisacles unele rlage t i 15 delra ppo rte r.
Samma te knik som i FMI 2000 tilläm pades fö r att redovisa förm ågo r och försva rseffek te r. Detta vållade inte sam ma
problem som i FMI 2000. E n av a nl ednin ga rn a ti ll detta var nog att för sva rslednin ge n in sett fördelarna med elen genom gåe nd e, li kform iga och relat iva ko nsekvensbesk rivning detta gav upph ov ti ll.
Det fa nns således ett brett unele rl ag för
pol itiker och statsmakt att ta ställning
till.
Trots de tta tog statsmak te rn a inte
cha nse n att utn yttja unde rl age t uta n a nsåg a tt man inte fått svar på de frågor mm
so m stä llts. Framför allt hängde det nog
sam ma n med att Överbefälhavaren hade
skaffa t sig problemformuleringsprevilcgie t, tagit initiativet. De som var mest
störda av detta var SSLP. Man hade ju
in te mäktat med att styra Överbefä lh ava ren ge nom den omfattande frågeformuleringen. Det är ju denna, som till
myck e t stor del har styrt de svar som tidiga re inl ämnats. Därmed hade de i de partemen te t priorite rad e problemen fått
försteg. Försvarets möj ligheter til l "helhetsg repp" kunde på detta sätt undertryckas.
17
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Därmed kom nu trätan a tt å tergå till
det mera eteriska såsom kri gsav hå ll and e,
tro vä rdi ghe t mm. Dä rtill odlad es myte n
att Överbefä lh ava re n inte svara t på rege ringens frågo r. Ti ll de tta ko m att Överbefälhavaren använt a llde les för starkt
hot. Han hade inte inse tt a tt de t nu var
nedrustning och fred so m gä llde. Dessutom kunde ju Sveriges stridsk rafte r inte
ingripa i södra Östersjö n. De hade inte
de n kapaciteten. Däremot kunde de västtys ka göra de tt a . Dä rm ed var de t påstådda hote t i södra dele n av vårt territorium
icke relevant. Dess uto m avgavs inte svar
på frågorna på de t sä tt (och med " rätta
svar") som SSLP vill e! Således var hela
unele rlage t suspe kt.
Det tråki ga i situ at io ne n va r inte diskussionen uta n en o he lig intelligens.
Äpplen och pä ron blandades, dvs operativ planläggning bl ancla des med långsiktsu tveckling och utform nin g av Försvarsmakten. Inslage n fr å n försvarsbesluten 68 och 72 var mä rkb ara. Genom
styrkereduce rin ga r i omvä rld e n, till så
låg förm åga att militärt a ngre pp ur professionel l aspekt icke är möjlig, söke r
man de t förutbestämda sva ret. Försvarsmakten skall, som i saga n om Ask unge n,
få plats med en för stor fot i e n för liten
sko eller också göra foten mindre utan
at t politikerna tvingas til l att hå ll a i kni ven.
Det kan också konstateras a tt Försvarsmakte n inte ha r gjo rt någon
prioritering av Sverige i o lik a delar, o m vi
med detta inte avse r fort sa tt strid över
la ndets yta. 17
Det ä r bara att bek laga att det fortsatta arbetet ej fullföljel es med det framtagna unelerlaget som gru nd. l stä ll et konstaterade sta tsmakterna och försvars -

makte ns lednin g (he lt inkonsekve nt ) a tt
nu ä r de t a ndra förutsättnin gar som gä lle r. Vi måste börja om från början , såvä l i
de t fortsa tta arbe te t inför 92 å rs försva rsbeslut som vid uppstarte n av förberedelsern a inför nästkomm a nde försvarsbeslut
Inför 1992 års fö rsva rsbes lut gav rege ringe n fö ljand e operativa inriktning:

•
•

•

möta väpnat angrepp varifrån det än
kommer,

•

•

betryggande för måga mot strategiskt
överfa ll ,

•

•

över landg rä nsen (som förut) successivt bryta anfa llskrafte n,

•

över havet förhindr a de n fasta foten
samt

•

om vårt organise rade motstå nd bryts,
all a res urs er i fria kriget.

Fö rsva rsmakte n skulle därmed inte längre ha förmågan at t föra e n uth å lli g försvarso pe ration i organiserade former.
Uneler ne utralitet, vid kri g i vår o mvärld,
skall Försvarsmakten effektivt kunna
motverka försök av främmande makte r
a tt nå väsentl iga operativa fördelar via
sve nskt territorium , varvid vårt luftrums
integ ritet särskilt ska ll uppmärksammas.
J freds tid ska ll Försvarsmakten kunna ingrip a mot varje form av kränkning, varvid skydd e t mot undervattenskränkningar särsk ilt skall uppm ä rk sammas.'~
E n natu rli g slutsats av regeringens a nvisnin gar är följande:
lösa

•

Försvarsmakte n ska ll kunna
sa mm a uppgifter som tidigare,

•

vid oförändrade försvarskostnader
ska ll Försvarsmakte n inneh å ll a min st
17 armebrigader och ett stort anta l

•

priorite rade vapensystem samtidigt
som luftförsvaret ska ll pri oriteras,
rege rin ge n ha r reda n bes tällt delar av
de priorite rade vapensysteme n,
beredskape n ska ll upprätthållas på
hittill svarande nivå , även om differenti e rin ga r till å ts, men förbanel e n
ska ll ha fu ll krigsdugl ighe t efte r mobiliseri ng,
den allm ä nna värnp likte n ska ll omfatta minst fem måna de r,
fred so rga nisatio ne n skall utvecklas
en ligt riksdagens beslut i decembe r
1989 samt
pla ne rin ge n ska ll inn e hålla handlingsfrihe t mot bakgrund av de n osäkerhet i omvärldsutvecklingen som
nu råder.

Att seda n de reel la konse kvenserna vid
utformningen av Försvarsmakten blev
annorlunda och inte he ll er förankr ades i
de givna utgångsvärde na blev dä rm ed
förståe ligt.
Överbefälhavaren kon staterad e a tt
kommitten inte hade tagit till sig det inlämnade und erlage t. '" Försvarsgrenscheferna lä mn ade ski ljaktiga meninga r.
Öve rbefälhavaren delade deras uppfattn ingar avseende planeringen på de
låga nivåe rn a (fr.o.m . nivå 5 och nedåt,
som jag uppfattat det). Däremot delade
han inte CA respektive CFV uppfatt nin g
om planeringsrese rver. De hävdade att
planeringsreserverna ledde till för tidi ga
organisationsreduce rin gar än vad som
var nödvändigt. De e rfa re nhete r som
Försvarsmakten haft sedan 70-talets börja n hade så ledes ännu ej observerats av
CA och CFV (?!) .
Överbefälhavare n a nsåg också att de

'·" ÖB 91 , sid 6
"'ÖB 91 sid Il!
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nuvarande uppgifterna inn eba r at t Försvarsmakte n skulle ha förmåga att i varje
del av lande t kunna förhindra kränkningar och vara beredd att mö ta angrepp
sa mt att ge nomfö ra en försvarsoperation
i organiserade former i åtmin stone en del
av landet.
Regeringe n konstate rar i sin proposition att de säkerhetspoli tiska fö rhålla ndena i vårt näro mråde endast i ringa grad
påve rkades av den pågående nedrustnin gs processen. R yss la nds ovilja att
acceptera e n utvidgning av NATO öste rut, inte minst till Baltikum och Polen, un derströk de nn a tes. Östersjön har alltid
varit och kommer allt fram ge nt att utgöra en sä ke rh etspolitisk skärningsgräns
mellan o lik a intressen i Europa. 20
In te he ller i underlaget inför totalförsvarsbeslutet 199621 kan vi återse någon
geografisk prioritering (utom vad gäller
den inre de le n av landet d å angriparen
fått fast fot) vid försvar av svenska intressen. Det är i stället den inledande förm ågan , trovärdigheten att försvara våra rättigheter som fri nation, även om krig pågår, som är regeringens inriktning.

Sintkommentarer
Debatten om uppgifter för Fö rsvarsmakten och prioriteringar av dessa hör snarare hemma i a nal yse r av po li tisk art. Är
det ett poli tiskt intresse att invade ra
Sverige? Har någo t land denna militära
förmåga ? O m inte, när kan den uppstå?
F ör mig är detta en riskanalys av vad som
kan ske i dag och i en kommande fr amtid. D en ha r inget med försvarets utformning att göra , uto m på e n punkt:
Kan vi i fra mtiden bo rtse frå n att mi' " Reg prop 1991192:1 02 sid 26
21

Unelerlag in för totalförsva rsbe l ut 1996 sid 7, Il
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litära e ll e r andra två ngs mede l kommer att utn yttjas mot vårt la nd eller
ge nom vårt land mot andra lä nder?
Om svaret ä r ja på denna fr åga så kan vi
lägga ner de t svenska försva re t. Om svaret är nej mås te vi ha det kvar. Och i det
senare fallet måste Försvarsmakten o ptimeras på ett fackmäss igt sätt. Att göra
det senare, förebärande en fred li g utvecklin g och därmed reduce ra en eventuell mo tpa rts militära förmåga till en
obetydlighet, för att tillfredss tälla en
nedrustnings- och besparings röre lse, är
ett självbedräge ri .
Det är inte utan att jag få r den uppfattningen att Försvarsmakte n, som så
många gånger förr, återfa ller i tendensen
att det som var den lägsta nivå i föregåe nde försv arsbes lut nu är den e nda (högsta) nivån som kan klara ut all a de uppgifter som statsmakterna stä ll er på försvare t. Och inte har man ändrat uppgifterna någo t nä mnvärt sedan 1968. Det är
egentligen endast att den då omhuldade
" kvarvarande motståndsförmågan" eller
som man säger nu "försvar i ordnade former på djupet av vårt territo rium " har
fått stå tillba ka till förm ån för skydd av
vår ekon o miska zon, vårt sjö- och
markterritorium samt luftrum . Någon
ö kning av reala res urser till förmån för
det senare ha r i egentlig me nin g ej skett.
Det är i första hand de ökade kostnaderna som framtvingat e n reduktion av
markstriclskra f tern a.
Debatten om prioriteringar av uppgifter och geografiska område n verkar
snarare va ra e tt av Försva rsma kten och
Försvarsdeparte mentet skapa t verktyg
att an vä ndas i avvägningssamma nhang.

Man lägge r dessa begrepp i munne n på
po liti kerna utan att för den skull ha hört
dem e ll er fått dem att säga detta i offe ntli ga sammanhang. O m vi sk ulle bli ställda
infö r faktum , det blir oro i omvärlde n,
krise r som kanske utvecklas till kri g, så
fall e r a ll a dessa argum ent. D et är därfö r
förvå nande att ansva ri ga perso ne r vågar
utnyttj a detta till elen egna organisatione ns fördel. Till syvende och sist är de t
politik e rn a som ska ll prioritera ge no m
att vä lj a bort.
l livets villervalla

så nära vi gå men så fjärranfrån varandra
i morgonens solstänkta lunder("I livets vi ll e rvalla ", Nils Ferlin)

Källor

Nordka lo ttområdet på fl yglarn a sa mt
melle rsta Skandinavie ns betyde lse från
luftope rativ synpunkt, gör att... .."
(ÖB 62, sicl13)
Not2
" De geografiska förh ållandena är fr ån
försvarssynpunkt i vissa avsee nelen till vår
nackdel. Sverige har en lång kuststräcka,
vilket ger en angripare stor frihe t vid val
av operationsriktningar mot vårt land.
De fö rh å ll andevis få och till vissa begränsade
område n
kanalise ra nde
importvägarna västerifrån gör oss känsliga för avspärrningsåtgärcler. ....
... .. ... .. Vårt lanels geografiska struktur är
emellertid i väsentliga avseenden till fördel för försva ret. Havet ger oss goda möjligheter till övervakning och förvarnin g.

"
(ÖB 62, sicl14)

ÖB62
ÖB65

Not l
" Ris kerna för begränsade krig är särskilt
påtag liga för militärt svaga stater med
perife rt läge elle r i grä nsområde na mellan sto rmaktsblocke n .... ..
.... .. in om område n där djupgående po litiska och religiösa motsättningar råeler
ell er där strategiska e ll er ekonomiska intresse n står på spe l sa mt inom områden
med växa nde nation a lism."
(Ö B 62, sicl ll )
Not 4
"Möj lighe tern a för ele n Västtyska ma ri ne n att ingripa begrä nsas främst av de t
trän gda basområde t.
Sve ri ges läge som buffertstat me ll an
maktblocken , med Östersjö utl oppen och

Not 3
"Som a lli ansfri stat mås te vi själva åstad komm a ett balanserat försva rssystem , e fters o m vi inte - som de paktanslutn a
state rn a - kan räkn a med kompl e tteringa r utifrån ........ .
Våra resurser kan inte bli tillräckli ga för
att vi i a ll a lägen unele r lå ng tid skall kun na avvä rj a e n stormakts a ngrepp
utan stöd utifrån .......... ..... ... .... En väsentlig förutsättning för bi stånd är att vårt
försva r har för måga att motstå e tt angre pp unele r så lång tid och att detta fö rsva r kan fö ras på såd ant sä tt, att ingripande n i o lika form e r till vår hjälp kan
hinn a ve rka och te sig lönande för de n
som ingriper."
(ÖB 65, sid 7)
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ÖB71
Not 5
" ...... .. . dels som genomgångsområde, dels
av luftoperativa skäl, dels för att möjliggöra egen och försvåra motståndarens
marina aktiviteter i Östersjön."
(ÖB 71 sid 12)
ÖB75
Not 6
" .... Möjligheter att kunna öka försvarsförmågan bör bevaras. Risken att vi kommer i efterhand vid ökat hot skulle annars bli än större. Men vi kan inte öka vår
försvarsförmåga fortare än stormakterna. Det är så ledes inte möjligt att kompensera brister i den kontinuerliga försvarsförmågan med åtgärder, som medger att förmågan senare kan ökas."
(ÖB 75, sid 110)
Utblick mot sekelskiftet, 2000, ÖB perspektivplan del l
Not 7
" ... Norge som en randstat längs Norska
havet och med omedelbar närbet till
M urmanskområdet.
Mot denna bakgrund är det sannolikt att
båda supermaktsblocken kommer att fästa
ökad vikt vid förhållandena i Norska b avet
och därmed till det Nordiska området."
(" Utblick mot sekel.. sid 39)
ÖBSO
Not 8
"Den mest intressanta utvecklingen
inom det marina området är den tillta-
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gande kapaciteten inom WP sjöstridskrafter
att
genomföra
landstigningsföretag. Inom USA bar denna kapacitet sedan lång tid tillbaka varit hög."

...... . särskilda åtgärder för att skapa tillräcklig styrketillväxt i övre Norrland."
(slutbetänkande, sid 37)

(ÖB 80, sid 31)

ÖBSS

Not 9
" ...... Transporttekniken gör det möjligt
att snabbt sammandra stridskrafter och
transportresurser samt ökar fribeten att
välja invasionsområde utan att förberedelser behöver röjas långt i förväg.

Not 11

De militärgeografiska förutsättningarna
för ett försvar av dessa områden är dock
gynnsamma.
De bav som omger oss kan gynna en angripare genom möjligbeterna till omfattande transporter. Men de kan också utgöra en effektiv "vallgrav" runt landets
vitala delar. De ger oss gynnsamma förutsättningar att med sjö och flygstridskrafter bekämpa dessa transporter.
Enbart lufttransport räcker inte för att
angriparen skall kunna upprätta ett brohuvud på svenskt territorium. Sjötransporter blir även i framtiden av stor betydelse. Stora luftlandsättningar erfordras
dock för att ta och avregla områden som
innebåller lämpliga lossningsplatser."
(ÖB 80, sid 35)
1978 års försvarskomith~s slutbetänkande
Not 10
" ...... I vårt närområde kan militära operationer avseende kontrollen över för
stormaktsblocken viktiga områden kring
Nordkalotten och Östersjöutloppen tidigt aktualiseras................. ... snabbt uppnå erforderlig styrka i områden som kan
bli berörda av inledande stridsoperationer. ...........

"Båda blocken har under det senaste decenniet efterband ökat de reala ekonomiska resurser, som tilldelats det militära
försvaret. Den helt dominerande delen
av dessa resurser bar satsats på en ökning
av kvaliteten hos de konventionella
stridskrafterna. Detta har bl a inneburit
en förbättring av den operativa flexibiliteten och den materiella uthålligheten ."
(ÖB 85 , sid 21)
"Det strategiska intresset fokuseras alltjämt till områdets (Nordiska, min
kommentar) norra och södra delar. Den
militärstrategiska utvecklingen visar dock
betydelsen även av övriga delar av området. Det måste i tilltagande grad betraktas
som en helhet."
(ÖB 85, sid 25-26)

Not 14
" • effektivt övervaka och hävda vårt territorium samt avvisa kränkningar i
fred, kris och neutralitet
• smidigt förändra vår beredskap efter
lägets skiftande krav samt
• utveckla en trovärdig operativ effekt i
skiftande strategiska lägen."
(ÖB 85 , sid 37)
"Det är väsentligt att Försvarsmakten
har förmåga till övervakning av hela
territoriet och kan ingripa i alla riktningar för att avvisa kränkningar på lägre
konfliktnivåer. I krissituationer (min kursivering) mellan stormaktsblocken torde
södra Sverige, Gotland och övre Norrland vara mest utsatta för påfrestningar.
Detta innebär emellertid inte att vår förmåga väsentligt kan eftersättas i andra
delar av landet."
(ÖB 85 , sid 39)
FMI 2000
Not 15

Not 12
" ...... har utsatts för talrika och allvarliga
kränkningar såväl i luften som på och under vattnet. Det är därför viktigt att vi
upprätthåller vår förmåga att hävda hela
vårt territorium."
(ÖB 85 , sid 28-29.)
Not 13
" Undervattensverksamheten
innebär
främst ett hot mot trovärdigheten i vår
vilja och förmåga att hävda vårt territorium. Den innebär också i vissa avseenden
ett bot mot vårt invasionsförsvar."
(ÖB 85 , sid 29)

"Härtill kommer militärledningens förslag om en förbättrad försvarsekonomi
framför allt under 1980-talet, då det blev
uppenbart att Skandinaviens militärstrategiska betydelse ökat. Detta har medfört att kompetens och organisation i det
längsta vidmakthållits för att medge
handlingsfrihet att kunna upprätthålla
vår försvarseffekt. Försvarsmakten har
till viss del fört en övervintringspolitik.

...... Antingen tillförs Försvarsmakten tillräckliga och realt växande resurser så att
förelagda uppgifter kan lösas eller så
måste uppgifterna ändras."
(FMI 2000, sid 10)
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Not 16
" ........ Europas nordflank kan bedömas
vara av stort strategisk t intresse fö r stormakte rna även i framtiden . ....... .... "
(FMI2000, sid 12)
" R edan i fred och än mer under e n uppväxande kri s och under neutralitet måste
vi därför kunn a hävda vårt territoriums
integritet. D etta är en förutsättn ing för
vår säkerhetspolitik - alli ansfrih et i fred
syfta nde till neutra lite t i krig.
.... ... Sverige är utsatt för en mer aggressiv underrättelsetjänst, bl a med allvarliga ubåtskränkningar som följd . I en
krissituation bör vi förutsätta att båda
storm akts blocken kan gö ra en snabb
styrke uppbyggnad i det no rdisk a om rådet."
(FM I 2000, sid 13)

FM90
No t 17
"Sammantaget inn ebär detta att svenskt
te rritorium (mark och sjö, m in kommentar) och luftrum kan ha ett stort värde för
stormaktsblocken i ett flertal kris- och
krigsfall. Av detta följer att ett svenskt
försvar med en sådan be redskap, styrka
och sa mman sättning som undanröjer farhågor eller förväntn ingar om att e ndera
siclan i en konflikt sku ll e kunna utnyttja
Sverige, inte bara bidrar ti ll stabi li teten i
Norden utan också i Europa som helhet."
(FM 90, sid 7)
" De säkerhetspolitiska förhå ll andena
kan växla snabbt. D en höga rustnin gs nivån hos stormakterna måste minskas väsentligt och påverka deras möjli ghete r
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att ingripa i det nordiska området innan
styrkan hos det svenska försvaret kan
minskas ytterliga re."
(FM 90, sid 9)

Regeringens proposition 1991/92: 102

Underlag inför totalförsvarsbeslut 1996

Not 20

Not 21
"Öste rsjöområdet har även i det nya militärstrategisk a lä ge t i Europa en påtaglig stra tegisk betydelse för Ryssland och
övriga No rd e uropa . ........ .... ... .. ... De baltiska staternas säkerhet torde sålunda i
huvudsa k utvecklas geno m successivt
förstä rkt a po liti ska och e kon om iska
band med övriga E uropa. Sa mm antaget
innebär detta att Skandinavien och
Sverige även fortsä ttnin gsvis komm er
att vara ett område av stor strategisk betyd e lse."

" Det nordeuropeiska och nordatlantiska
områdets strategiska betyde lse sam manhänger i väse ntlig grad med vissa grundlägga nde militärstrategiska intressen för
det nya Ryssland och USA. Främst avser
de den globala kärnvapenbalansen, likso m ma rinstrategiska och luftoperativa
förhållanden. D essa har hittills berörts endast i ri nga utsträckning av de senaste
årens nedrustningsprocess me ll an NATO
och den numera avveck lade Warszavapakten , och tord e inte heller komma att
påverkas i grundl äggan de avsee nden ...... .

" På lägre e konomiska nivåer (mellan nivåerna B och C) kan inte ett a llsidigt
sa mm ansatt försvar upprätt hå ll as. strukturen bör - istället för de nu redovisade
- sökas som dels ger någor lunda förmåga att hävda den territorie lla integrite ten
och dels, om vi angrips, ge r oss möjli ghet
att e fter de inledand e striderna föra det
fria kriget i all a dess forme r som folkrätten tillåter in om av angripare n efter
han d besatt o mråde."
(FM 90, sid 68-69)

ÖB91
Not 18
"Sa mm antaget tord e svenskt territorium
och luftrum även fortsättningsvis ha stort
värde för främ mande makt i ett flertal
kr is- och krigsfall. Av detta följer att ett
svensk t försvar med en såda n beredskap,
styrka och sam mansättning som undan röjer farhågor ell er förväntningar om att
e ndera sida n i e n konflikt sk ull e kunna
ut nyttja Sverige, in te bara bidrar till stabi liteten i Norden utan ocks å i Europa
som helhet, inte minst i tider av stora
säkerhetspolitiska för änd ringar."

(Under! inför ... , sid 7)

Redan geografiska förhållanden har legat till gr und för att delar av det nordiska
området inklusive Östersjön traditionellt
framstått som ett vik tigt skyddsområde
för vitala civila och militära centra i det
historiska Ryssl and respektive det forna
Sovjetunionen. Dessa förh å llanden påverkas endast i begränsad utsträckning
av att Ryssland nu åte r blir bärare av intressena i området."

" ÖB betonar nödvändi gheten av att dispon era tillräckliga styrkor för försvar av
Nordkalotten sam t förm åga n att fly tta
och effektivt kunna utn yttja förband
över hela landet. Östersjön och angränsande havsområden samt Go tland är av
stor
betydelse för
vårt
försvar.
Östersjöutloppens betydelse för oss i
krissituationer som vid ett väpnat angrepp betonas."

(Re g p ro p 1991/92; l 02, sid 26)

(U nde r! inför ... , sid 11 )

(ÖB 91 , sid 6)
Not 19
"' FK 88 operativa inri ktning är av allmän
karaktär och kommitten har in te utnyttjat överbefä lh avarens underlag (bland
annat 'de å tta operativa uppgifte rna ' ) för
e n mer ingående prioritering av Försva rsmakten s uppgifter."

·}

l

(ÖB 91 , sid III)
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Vize Admiraal
W.J. EGMONT VAN RIJN

Den holländske viceamiralen Egmont van Rijn är sedan
bö1jan av 1998 SACLANTsfrämste företrädare i Europa
med placering vid NATO-högkvarteret i Bryssel.

Navies in Cooperation*
Föredrag hållet vid den första NATO & P FF-kongressen "NATO 's way inta the 27 st
century" i Bryssel onsdagen 13 maj 1998.

Coopeation between navies is nothing new but, in historical terms, it is NATO that
has given i t unprecedented and true substance. Specific characteristics stimulate and
make such cooperation possible. The first is that the sea's unique nature makes its
elements a common enemy of all seamen. The seeond is that the ship, as a tight and
homogeneous entity, represents the lowest unit leve/ at which multinational
cooperation can sensibly and effectively take place; interoperability being
determined on/y in terms of ship-level equipment, doctrine and procedures. The third
characteristic is that all countries that boarder a sea, notwithstanding the distance
which separetes them, are neighbours; this considerably eases the logistic and
political problems of assembling units in cooperation hurdies are thereby
significantly lowered.

Short Summary
Cooperation between navies is nothing
new but, in historical terms, it is NATO
that has given it unprecedented and true
substance. Specific characteristics stimulate and make such cooperation possible.
The first isthat the sea's unique nature makes its elements a common enemy
of all seamen. The seeond isthat the sh ip,
as a tight and homogeneous entity, represents the lowest u nit leve! at which multi-

national cooperation can sensibly and effectively take place: interoperability being determined only in terms of ship-level equipment , doctrine and procedures.
The third characteristic is that all
countries that border a sea, notwithstanding the distance which separates them,
are neighbours: this considerably eases
the logistic and political problems of assembling units and cooperation hurdies
are thereby significantly lowered.

*)The vision and opinions in this artide are those of th e au t hor
and not necessarily those of SACLANT
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Diminishing assets and resom-ces in
the light of broadened and unpredictable
threats increase the need for cooperation. Cooperation, however, is not an
open invitation for a free ride: it imposes
a substancial commitment on all navies
aspiring to play in the Champions League. The chall enges of today and those of
tomorrow can not be met by plaing at a
lower level.

Historical Background
After the United Provinces had fought
the English in three wars (referred to in
the Netherlands as the English Wars), at
the behest of the English nobility, stadholder William III of Orange set sail from
the Netherlands for England to become
their King. Thus "bien etonnes de se
trouver ensemble ", the English and
Netherlands fleets found themselves united for the first time - a truly bi-national
fleet, with the French as their natural
opponent. Before four years were up the
two tleets had seen combat at Beachy
Head (Beveziers) in 1690 and at Cap La
Hogue in 1692. For the Dutch the first
battle, alongside the Brits proved more
disastrous than nearly all the battles
against them puttoget her. A modern o bserve r would describe what happened as
follows: As the Anglo-Dutch fleet caught
sight of the French, the British vessels, as
one, put their engines in full reverse,
thereby exposing the Dutch formation to
the full rage of the French. When the
Dutch and French had sufficiently mawled each other, the Brits steamed full
speed ahead and carried the day.
So, sharing th e same king - and joining tagether your two fleets (or even
your two navies) is not necessarily the
panacea for perfeet cooperation .

The Greek playwright Euripides
(480-406 B.C.) already mused: "Joint undertakings stand a better chance when
they benefit both sides."
Let me give you another example.
When the war against Japan started in
December 1941 , the allies were moving
gradually towards joint operations. And
so it was that on 2nd February 1942 a
combined striking fleet was formed, comprising American , British, Dutch and
Australia n cruisers and destroyers. Those
aircraft that had not been sacrificed in
vain for the defence of Singapore were
under a different command and were not
tasked to support this Combined Striking
Fleet. When the Japanese were about to
land in Java on the 14th of February, the
Naval Command was finally handed over
to the Netherlands Commander-in-Chief,
Admiral Helfrich. The re was no common
doctrine, few if an y common procedures,
and common training had hardly been
carried out. Command, Control and
Communications were pretty shaky and
the few remaining aircraft were not for
their use. The Combined SF was doamed
from the start, not so much as a result of
Japan's superb performance, but more as
a result of a woeful interoperability vacuum and lack of jointness.
Here are bu t two examples of how caoperation failed. In fact it is hard to find a
single example of successful tactical naval cooperation before World War 11.
Strategic cooperation warked weil but
tactical cooperation did not. By strategic
lmean that a belligerent had to contend
with more than one fleet opposing h im in
several sectors. An example was the Armada of 1588 which was to have been
augmented by Spanish ships loaded with
soldiers departing from the Low
Countries under command of the Duke
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of Parma. As Drake's English fl eet gave
chase to th e Spaniards in the Channel,
th e Dutch blocked Parrna in the Schelde
Estuary and prevented him joining forces with th e Armada.
By tactical cooperation I m ea n the
th o rough integration of sh ips from different nation s into one fleet or even fl eets
of different nations joining up to get her.
Such bonding was not to be for some
time yet.

Conditions for Cooperation
Yet conditions for cooperation at sea are
much betterth an on land because the sea
and its users share commo n featur es. Let
me guide you throu gh some of these
ch a racteristics. Take th e sea hersel f. Man
has always e ntertained a love-h ate re lationship with her: at one moment she is
his e nemy, at another his friend. (You see
that I see the sea as a she). Navies around
the World arguably expend more e ne rgy,
and certainly much more time, combatin g th e sea 's treachery and ferociousness than they do fighting each other.
This fosters a common understa nding
which ironi ca ll y lays down th e foundatio ns of fruifful cooperation - if for no
other reasons th an sheer expedi e ncy and
self interest.
Oceans actu ally unite countries and
people. The Netherlands borders Russia;
on ly a stretch of sea se parates their
coasts. The same can be sa id for Morocco
and Australi a , or Peru a nd Japa n, e tc.
This fosters good cooperation in two
ways: it is easy to meet each other a nd it
is easy to trade with each other. l t builcls
up a common und erstand ing.
Conelitians are, however, not o n ly dictatecl by nature but also by events of hi story. l am in no cloubt, for instancc, that
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as far as maritime warfare is concerned ,
the Second World War proved th e turning point. Commo n doctrine, tactics,
manoeuvres and operations beca me the
standard. A standard clictated mainly by
Great Brita in and th e United States as
th e leadin g a lliecl m aritime powers. H e
who was unable to operate as part of the
Group was out.
For Navies in Exi le there simply was
no alternative but to adopt th e standarels
usecl in Britain. The Dutch light cruiser
Jacob van Heemskerk bad to be complete ly re-m·mecl with UK anti-aircraft guns.
Common alit y becam e inevitab le, and
performance increasecl rapiclly. This set
o n track th e military clevelopme nt that
paved th e way for its logica! continu ation
whe n in 1949 NATO was formed . lt was,
already in the war, very much he lped by
th e fact th at the le ve! at which units
could and would operate tagethe r became the ship. On board sh i ps, cleficienci es
were quickly cletectecl and clea lt with.
The re, in te roperabil ty start ed bottom-up,
which gave enormous impulse to the simultaneous more formal top-clown approach. Incleecl , no ship's captain coulcl
tolerate being unable to exchange signals
o r to connect a fu e l hose. This a ll led to a
leve! of cooperation never experienced
before. Progress was unprececlented and
benefited all participants who lea rned
from each others sk ills and exceriences.
Ships became easi ly interch a ngea ble
between TG's once com mon voice nets,
tactical signal books and tacti ca l manoeuvrin g instructio ns were espo used by
all and a good leve l of training was achievecl.
Experiments to run a mul tin ation al
sh ip failed. The US destroyer Claud e V
Ricketts was selected for the job, an d I
kn ow th e Dutch office r who became her

ASW officer. The project flounderecl because of language and cultural clifferences. The leve l of cooperation was just too
low a nd simil ar problems occur today
when Army units attempt integration at
grass root leve! - it seldom promotes effective ness and neither e fficiency, a nd
comm and (or ma nageme nt) spencls far
too much tim e to avoid friction. Much
more successful were (and are) officer
exch ange programmes (PEP). The system of having o ne exchange officer o n
board of a forei gn ship p ays dividends
not on ly for th e sh ip but a lso for th e professional developm e nt of the officer concerned. The reaso n may be th at it is easier and more e nriching for a single person to aclapt te mporaril y to a diffe rent
syste m and, an yway, syste ms at sea a re
not that different fr om each other. Mixing th e whole crew proved just not possible.

Achievements

l

•.

Coope ration between NATO navies nowadays is therefore unrnatehed in history, save perhaps by the Air Force where
the uni t of cooperation is th e aircraft
(but man y of those are single sea ters) .
Rea l heaclway can only be achieved
whe n common training is aclded to the
pote nt cocktail of co mmon doctrin e, procedures, tactics and communications.
Only th e n can it be made to work. This
truth has led to the establishment of oncall a nd reacl y nava l forces who work
continuously together: Standing Nava l
Force Atlantic, Stancling Naval Force
Mediterranean and Standin g Naval Force
C hanne l. The preeeclent has now been
followecl by la nd for mat ions such as
Multinational Divisions and the EUROCORPS but, unlike nava l (orces who e n-

joy freedom of movement on th e high
seas, th e same intimacy of coo peration is
elifficul t to m atch on land.
In order better to fa ce new risks, considerable efforts have been made to set
up permanent multinational organisations in peace time such as the B e lgium/
Netherlancls Combined Maritim e HQ
which runs day to day operations. This
ma kes mo re effective use o f scarce asse ts
and provieles an even bette r and broader
base for common practice - it also could
give a much needecl impulse to common
investment and ex ploita tion programmes.
Strangely eno ugh incl eed , major maritime investme nt programmes up to now
have not coincided at a ll with these
newly o rgani zecl multin at ional operational organisations. The Neth e rlands runs a
fri ga te building programme with Ger many and Spain , but not with Be lgium.
France and Ita ly build fri ga les toge th er
with the UK, not being part of EUROMARFO R. The Netherla ncls and Spa in
build LPD 's, whereas th e Nethe rl ands
has linked with U K in th e UK/Netherlands amphibious forc e. These are just a
fe w exa mpl es. lt has proved very difficult
to coo perate in the buildin g of m ajor naval combatants with more than 3 nat ions,
mainl y because o f cliverging operati onal
requ ire ments and other cost clriving factors. lt will be interesting to see whether
greater operational cooperation will
eve ntuall y lead to closer cooperation in
wars hi p constru ctio n o r in armaments
cooperation.
In PFP, maritime cooperation has
made a goocl start- clue in pa rt, no doubt,
to the mutual understanding which binels
seamen and to the shi p being the minimum bu t perhaps also the optimum leve!
of cooperati on - factors which I have a l-
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ready pointed out. On the other hand, it
must be noted that exercises of real substance take more time to achieve. Unquestionably, a big step forward was
made during Exercise Strong Resolve in
March w hen aseabased CJTF was p ut to
trial and nin e partners provieled personnel for the CJTF staff- not to mention
Romania, Poland and Sweden who also
provieled naval forces. The Romanian
Chief of Defence said that never before
in t heir history bad a Romanian frigate
operated for so Iong so far away from its
home port.

Challenges, needs and
opportunities
As often pointed out, and why not repeat
it, the world has not become safer. Threats are broader and multifaceted. Threats
from outside and from within.
To face these new threats we need to
carry on and improve the extensive caoperatio n of navies aready ach ieved in
NATO. As a result of reductions and
restructuri ng, no on e ( except perhaps the
USA) can any longer cover the whole
spectrum with sufficient forces. France is
down to one carrier, the UK does not
possess anymore Diesel-Electric submarines and needs others, lik e the Netherlands, to train their naval assets in detecting and opposing them, German y bad to
refrain from bui lding an LPD at a time
when the requirement for strategic lift
capabi lity is growing.
Not unlike air and ground forces, naval forces at sea train for war fighting. [(
they can fight the anti-air, anti-surface
and ASW battles they can perform any
other task. This war fighting capabi lity
provides the deterrence that will keep
the chances of major conflict remote,
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while it also provides the posture and
readiness to perform crisis management
at every leve! of vio lence. !t must be addec! that cleclicated training is also conductedfor tasks short of combat, like embargo operations.
A ll this training cannot be clone in
isolation, but on ly in combination with
other navi es and, in many cases, joint
with other services.
Although the CJTF concept gives
every opportunity for non-NATO nations to plug in , it is difficult to imagine
cleterrence and war fighting being performed by any other navy than those 14 at
NATO's core (soon to be 15 when Poland joins). Youwill see in my count that
l have integrated France in the total - I
am not makin g a political statement here
bu t speak as a military pragmatist
Having already mentioned the three
Standing Naval Forces, !et me touch on
multinational forces. Co ncurrent with
the development in NATO's new tasks
and ESDI, is the increasing number and
quality of multinational forces. I shall
name but a few: Combinecl Amp hibious
Force Mediterranean , EUROMARFOR, and also the Striking Fleet Atlantic
STRIKFLEET
(STRIKFLTLANT).
(the war fi ghting core of SACLANT) has
developed during the last few years from
a purely US force to a real multinational
formation with officers from various nations on its staff and with organ icall y affached task forces from ACLANT nations, like the German TG, the Netherlands TG, the UK Anti-Submarine Warfare Group, the UK/Netherlands amphibious force with the UK/Netherlands
landing force embarked. The presence of
these groups not on ly underlines multinationality and pooling of scarce assets
bu t also illustrates admirably the transat-

la nti c !ink. Complementari ly to that it
forms the real fulfilment of the European Security and Defence ldentity (ESDI)
within NATO, because by cletaching one
or more elements from this STRIKFLEET you can form a truly Europea n
Multinational Maritime Force, tota Il y generated by a NATO force and, shou ld the
need arise, drawing add iti ona l assets
from the A lliance. These units are fully
interoperable, have common doctrine
and training standards and wi ll indeed
have conducled a substantia l part of
their tra ining together making fu ll use of
scarce training assets. So, the transallantic !ink and ESDI are, in my view, two
bra ncl1es of the same tree; the one is unthinkable without the other. This EMMF
coulcl of course be augmenled by other
nations (and not necessarily on ly from
those of ACLANT) and cou ld be
employed for NATO-led or WEU-led
European operations. The growth in
number of multinational forces makes
re-nationalisation less Iike ly and forges
doser peacetime naval cooperation than
was ever the case during the Co ld War. l t
adds to the efficient and effective use of
scarce assets. Cooperation shou ld and
will flow over to shore-based support
and training facilities and logicall y to
common m;;tterial-replacement investment programmes.
Lower down the spectrum , facing
asymmetrical threats such as drug-trafficking, and conducting tasks like disaster
relief, policing the seas aga in st piracy and
for environmental protection, cooperatian should encompass not on ly PFP-navies, but also those of participants in the
Mediterranean D ialogue. Also with the m
we share a professional attitucle as the
following example shows: when visiting
Casablanca with the Netherlancls TG a

decacle ago, we invitecl the Commanding
Officer of the Morocean Descubierta
dass frigate to o ur reception. He to! d me
how furious he hacl been that morning
when, comi ng in to port to refuel , scheduled for 1000 hours, facilities were not
ready. We know that in that part of the
world 10.00 hours is not necessarily 10.00
hours. But this is not the way you run a
navy and the Morocean Commander
knew that and did not accept the delays.
Personnel Exchange Programmes,
which l have already mentioned can and
should be carriecl out with navies joining
NATO. It shou ld a lso be considered
(operations - permitti ng) with active
PFP-co untri es. Integration of their staff
officers in shore based staffs is weil underway.
Cross-pollin ation of sea men from all
ranks to other sh ips in the force for periods of one day to one week also gives invaluab le insight into the Iife and work of
others and provieles a solid basefor better understa nding.

Risks forNaviesin
Cooperation
So, i t al ll ooks fin e. The sea, and therefore
navies are the Iinking pins " per excellence" to enhance cooperation . Easier than
on the ground to start it, as necessary as
on the ground to do it and as difficult to
do it weil.
But there are cancerns, major cancerns. An important one is interopera bility. Navies were the first to be in teroperable in many respects. Yet with the rapiclly
increasing proliferation of sophisticatecl
weapons (not to mention those of Mass
Destruction) in many unstable countries
on NATO's periphery coupled to the requirement to be able to play the big
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ga me, so that any smaller game can be
played, th e push is continuously for adva nced technology with better de tection
rates, sho rter reaction times, jammingproof communication equipme nt, rea ltime decisio n making and even technology-pe rmitted back sea t driving fr o m po li tica l masters. Hi-tech is expensive because it is expens ive in itself and beca use it
becomes obso lescen t more quickly. l t is a
rea l eost-driver a nd also de ma nds in creased a nd renewed training as hore. Already within NATO 's core it is ha rd for
eve ry nati o n to keep up. Keeping a ll
units inte ropera ble, even within the US
Navy, is not simple - configuration ma nageme nt is in fact better in some of
NATO 's smaller navies. Thi s technologypush widens the gap within the Alliance,
and more so, between the AIJi ed navies
and their partner navies. To be ab le to
continue cooperation (cooperation of
substance) therefore, two con sid era ti ons
are necessary. The first is th at the USA
shou ld as k herself and her al lies whether
every push is really necessary and
whether we are not going one "Push too
Fa r". As a keen watcher of th e cycling
Tour de France I should remind you he re
that the strong eyelist wh o gets too far
ahead of the platoon is no lo nger supp orred by anybody, whereas those in a leading grou p can give each other support.
Second ly, those who do want to run a
n a vy of substance, capable of combat and
thus o f a ll the ot her tasks, shou ld go fo r
qua !ity in u ni ts, eq uipment, weapons and ,
above a ll , people that allow them to play
in the Champions league. The cha ll engcs
of today and those of tomorrow cannot
be met by playing at a lower leve!. Examples where quality is needed are lntegrated Ai r Defe nce, Theatre Missile Defe nce, Active Sonar detection systems for
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deep and shallow water, ja mming- resistant voice and da ta communications etc.
lt would be unwise to limit a presentation on " Navies in Coope ration " simply to " Navies in Cooperation with each
other".
On many issues a joi nt approach is
needed as weil. lt is difficult to see why
the air threat should e nd at the low water
Iine. So air defence matte rs, communication aspects, satellite-navigation, etc.
sho uld be pursued in an integrated way
by all services, add ing mo re difficulties
but also more oppo rtunities. Although
both Strategic Comm ands (SACLANT
and SACEU R) are jo int, we must e n sure
that the boundary between th e two, perhaps the only re mainin g dividing Iine in
E urope, isn 't a boundary of interoperability and cooperation. SACEUR, who
regards himself as the biggest maritime
commander of NATO, co uld devote
more attention to ma ritime matters and
will find that SACLANT will very much
support him . Conve rse ly, "jo int " is still
" too dark a blue" in SACLANT's headquarters and we must rea lise th at Marines are not the onl y land-capabl e soldiers nor do Navy pilots have the monopoly of the air. "Navies in cooperation"
must be seen in the wiele r context of nati ons in coopera ti on. T ha t navi es can play
a leading role l have a mply made clear.

anywh ere, it is at sea . T hro ugho ut the ir
hi story seamen on opposi ng sides have
respected each other. The fight against
the e lements unites people. T he sea as a
medium has the potential to become a
bridge between nati o ns rather than a
barri er. No one had a more propiletic vision on this potenti al of the sea t han my
late compatriot Hugo De G root wh en he
wrote De Mare Liberum. T he new
thoughts of the Sea as the Common
Heritage of Mankind in my vie w compl eme nt this vision.
Navies need to coopera re because assets and specialized capabilities are scarce
now that we face broader and less predietabl e threats. Yet, it is certai n that if yo u
are equipped and train ed for high intensity combat, you can perform any task.
Multinational operation s and training in
peacetime enhance the effective use of
maritime forces. Expa nding th is coope ra-

tion to sho re based support-activi ties, to
the process of reducing running costs and
to conduct co mmo n investment programmes ca n a lso improve effici ency.
It may be more advantageous to play
with a substa nb al number of players in
th e champion's league than withalarger
number in the seeond league. It may
th erefore be better to have all onboard in
a less sophisticated way than to play Rambo (not to confuse with the distinguished
Speaker this afte rnoon Dr Paul Rambaul t) alone agai nst overwh e lming odds.
As sa id , cooperation of navies wiiJ
on ly be successful when these Navies in tegra te the ir e fforts with air and ground
forcesto provide truly jo int cooperati o n.
Finally, let us not forget that the real
key to Cooperatio n is neither equipment
no r procedures, bu t the personnel. If they
carry the stro ng will to cooperate, it can
truly be done.

Conclusions
I have touched on the characte ri stics of
the sea and the seamen that roa m her,
from the history of coope ration at sea to
the achievements d urin g NATO's seven
times seven yea rs of existence. l have
tackled the cha ll enges and opportunities
of today and the approaching future. If
cooperation of substance can succeed
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Överste 1.gr
SWEN PERSSON

Ö verste Swen Persson, som är jlygvapenofficer, har ejier tre
år som ch ef fö r operationsledni ngen i Södra
militärområdesstab en 1998-07-01 tilltriiii befallningen som
cheffö r Försvarets krigsspelscentrum

Långsiktig utveckling av Försvarsmakten - är ÖB på
rätt väg?
Sveriges säkerhetspoli tiska linje synes ligga fast. Det yttersta målet är att landets
politiska oberoende skall säkerställas. Detta skall uppnås genom att Sverigefortsa tt
är militärt alliansfritt men att vi målmedvetet och i samarbete med andra staber och
med säkerhetsorganisationer som FN, OSSE och NATO aktivt stödjer den pågående
fredsprocessen i Europa. Försvarsmak ten har tilldelats fyra övergripande uppgifter,
som ligger i linje med vårt säkerhetspoli tiska mål och det utvidgade internationel la
samarbetet för att säkerställa en fredlig utveckling och därmed Sveriges oberoende.
Dessa uppgifter är idag och förutsätts även i framtiden vara
-

att möta väpnade angrepp
att hävda territoriell integritet
att delta i internationel lafredsstödja nde operationer
stödja samhället vid svåra påfrestningar

Förutsättningen för att kunna lösa dessa uppgifter inom olika scenarier är att
Försvarsmak ten innehar en stor anpassningsförmåga, vilken påverkar kraven på
ledningsförmåga liksom utbildning av förband.
Sveri ge skall utan inblandning trovä rdigt
kunna hävda te rritorie t och tillva rata
våra intressen, t ex inom vår e konomi ska
zon , vilket ä r såvä l vår rättighe t som skyldigh et att gö ra Därigeno m skapar vi förtroe nde för vå r vi lj a och fö rmå ga och
minskar osäkerheten om vårt age ra nde i
mer skärpta läge n. Vi bidra r aktivt till
stabilitet i vå rt nä rområde. Sverige skall
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kunn a de lta i fr edsst ödjande operatione r, t ex i Bosnien unde r NATO och i
Makedoni en unde r FN. Däri genom bidrar vi aktivt till att stödja fredsprocessen. Ge nom andra insatser som t ex suveränite tsstödet till de ba lti ska staterna och
genom e tt a ktivt deltaga nde i PFF-sa marbete visa r vi såväl förm åga och vilja
som solidaritet ge nte mot omvärlde n. l

hän de lse av e n kris i vårt närområde ä r
det nödvändigt att vår militära infrastruktur skall kunna utgöra bas för e n in ternationell operation.
Genom att utveckla förmågan till att
stödja samhäll et vid fredskrise r men ock så genom att stödja an dra myndighete r,
t ex poli s, tull och kustbevaknin g skapas
förtroend e för Sve riges förmåga såväl
inom som utom lande t. För att Försvarsmakten skall kunna lösa uppgifterna territoriell integritet, internati o nella operationer samt stöd till samhäll et på ett trovärdigt och förtroendeful lt sätt, men viktigare ändå , att vi skall kunna hävda Sveri ges oberoende även i ett krigsläge
krävs att vi har förm åga att möta väpnade angrepp. Sveriges nu valda anpassningsstrategi medför att såväl strategisk
och operativ som teknisk utveckling i
omvärlden måste läggas till grund för
Försvarsmakt ens fortsatta utveckling.
Mitt diskussionsinl ägg ska ll ses mot den
process som nu pågår inom Försvarsmakten där en studierapport , FMI 2020,
har gjorts till ÖB grund för närtida aminriktning. I denna process har endast ett
ytterst litet fåtal bere tts tillfälle att delta .

Operativa insatsstyrkor inriktning och omfattning
De operativa insatsstyrkorn a utgör kärnan i FM :s stridskrafter. De skall ha förmåga att
- med delar omedelbart och i övrigt efter å tertagning tillsammans med nation ella totalförsvarss tyrkor, och
eventuell hjälp utifrån , möta och avvärj a angrepp mot vårt land, oavsett
varifrån de t kommer,
- aktivt delta i intern atione lla operationer med " hög ambitionsnivå " som e n
del av en multin atio ne ll styrka,

utgöra bas för krishante rin g i vårt
närområde,
- till sa mmans med natione lla totalförsvarsstyrkor göra insatser för att hävda landets territoriella integritet,
- verka fredsbevarand e genom att genom sin sammansättning och förmå ga
inge respekt utåt och in åt.
- genom närvaro av främst sjö- och
flygstridskraf ter vara fredsstödjand e
och i händelse av kris vara krisdämpande i vårt närområde
De operativa insatsstyrkorn a måste således utformas för att tillgodose ovan ställda krav. För att kunna nå detta krävs personell kompetens och teknisk kvalitet i
syfte att möjliggöra nödvändig anpassning
för förändrin ga r i omvärldsläge t Insatsstyrkorna skall kunna uppfylla den moderna stridens krav och ha god utsikt till
framgång i strid mot en eventuell motståndares moderna stridskrafter. Insatsstyrkorna skall kunn a uppträda integrerat
i en operation , där synergieffekte r av de
olika förbandens förmåga tillvaratas.
Insatsstyrkorn a skall bl a ha följande
operativ/takti sk förmåga , nämligen
-

-

-

etablera kontroll av viktiga områden
till sjöss och på land,
luftförsvar och kontroll av viktiga
områden i luften ,
kraftsamling till tid och rum med korta tidsförhålland e n
bekämpning (med hög precision) på
stort djup av en motståndares "gruppering" både tilll ands och till sjöss,
ta terräng - på land och i skärgårdsområden - och bekämpa angriparens
anfa llsförband ,
hög skyddsnivå, såvä l mot fysi sk bekämpnin g som mot insats med televapen mm ,
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-

hög operativ och taktisk rörlighet,

-

den lednings- och underrättelseförmåga som krävs för att utveckla hög
effekt
De stridskrafter i dagens organisation,
som är lämpliga för en långsiktig övergång till detta koncept, bör vidmakthållas och utvecklas redan i innevarande
försvarsbeslutsperiod .

Dimensionering
Avvägningen mellan olika typer av stridskrafter måste göras mot de strategiska
och operativa behoven. stridskrafternas
antal bör anpassas så att de dels ger möjlighet att upprätthålla utbildning och samträning i sådan omfattning att kompetens
i vid bemärkelse säkerställs, dels att förmågan att hävda landets territoriella integritet och att delta i internationella insatser upprätthålls.
Dimensioneringen
blir därmed i hög grad beroende av vilket
"system" som väljs för deltagande i
internationella operationer (beredskap,
frivillighet mm). Därvid kan det vara bra
att minnas att Försvarsberedningen inför
1996 års försvarsbeslut ansåg att det krävdes ''åtta kvalificerade brigader" i armen
för att på frivillig basis ständigt hålla en
mekaniserad bataljon i Bosnien samtidigt
som fullföljande av modellförbandsprincipen bedöms kräva fem-sex bra brigader.

Utbildning/produktion
Förbandsverksamheten bör hållas samman i garnisonsområden där goda utbildningsförutsättningar finns, dvs där förbandens träning leder till ett bra stridsvärde och kostnadseffektiv produktion
är möjlig. Vidare bör utbildningen så
långt som möjligt genomföras där de
värnpliktiga bor och där yrkesofficerarna
och deras anhöriga vill bo.
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Det övergripande kompetensområdet
utgörs av
- förmågan att verka i allsidigt sammansatta styrkor allt efter uppgiftens krav
För markstridsförbanden kan lämpliga
kompetensområden utgöras av:
-

mekaniserad markstrid med högt tem po (mekbat, mekinfbat och art-, lv-,
farb- , och uh-funktion samt ledning) ,

-

markstrid i norrlandsmiljö främst vintertid,
markstrid i storstadsregion,

-

långräckviddiga bekämpningsförband.
För marin- och flygstridskrafter skulle
kompetensområden kunna utgöras av
-

minröjningsförmåga

-

duellförmåga

-

eskortförmåga
havsövervakning (flyktingar, sanktioner, underrättelser mm)
amfibieförmåga

-

landrörlig förmåga

-

avskräckning genom närvaro med
kvalificerade jakt- och attackförband

-

kvalificerad spaningsförmåga (flyg
och/eller RPV)
operativ och taktisk transportförmåga

-

Antalet platser som förbandsverksamhet
genomförs på samt graden av uppfyllnad
av krigsorganisation med personal och
materiel styrs av kravet på tillgång till allsidigt sammansatta styrkor, tidskraven på
anpassning samt de säkerhetspolitiska
ambitionerna avseende internationella
engagemang. Vid beslut om lokalisering
av staber och förband måste personalförsörjnings-aspekterna avseende yrkesofficerare vägas in i ökad omfattning. T ex i
Mälardalen finns fler staber/centra än
vad som kan försörjas med personal.

Nationella
totalförsvarsstyrkor
De nationella totalförsvarsstyrkorna
skall komplettera de operativa insatsstyrkorna vid väpnat angrepp och kunna
hävda landets territoriella integritet. De
utgör därutöver grunden för förmågan
att stödja samhället vid svåra påfrestningar. De kan jämväl, i vissa avseenden,
utgöra rekryteringsbas för internationella uppgifter varvid kompletteringsutbildning kan erfordras.
De utgörs av
- territoriella förband, främst med militära uppgifter, som "avkastats " från
de operativa insatsstyrkorna (se dock
nedan),
- hemvärnsförband, som dels rekryterats enligt dagens modell
bevakningsförband som består av
värnpliktiga med kort grundutbildn t ng,
- civila räddningsstyrkor, som består av
totalförsvarspliktiga med särskild
grundutbildning, integrerade i räddningstjänst, polis, tull m m
Att helt avstå från förband med värnpliktig personal i de nationella territorial-försvarsstyrkorna är ett alternativ som
kräver säker rekrytering till hemvärnet.
En sådan lösning synes ej vara aktuell ,
även om den skulle bli billigare. Avgörande för ett litet alliansfritt lands möjligh eter att försvara sig är förmågan att
utnyttja hela folkets värnkraft. De nationella to talförsvarsst yrkorna bör därför i
en krissituation fånga upp en stigande
försvarsvilja. Därför bör för ett antal totalförsvarspliktiga övervägas värnplikt
under kort tid (3-4 mån) för krigsplacering i hemvärn et (frivilligt e ll er pliktigt) .
Hemvärn et bör därutöver ges en potenti al att i en krissituation kunna ta emot

ytterligare värnpliktiga i en utökad korttidsutbildning. Utbildning av det nationella totalförsvaret bör ske integrerat med de
operativa insatsstyr korna , bl a för att därigenom lösa erforderliga bevaknings- och
eskortuppgifter i den dagliga verksamheten. Därutöver kan övervägas en större
spridning av denna utbildning mot bakgrund av demografiska förhållanden och
för att säkerställa viss infrastruktur som
bas för eventuell tillväxt.

Territoriell integritet
Att hävda den nationella integriteten är
en mångfacetterad uppgift som å ena sidan kan inn ebära insatser som gränsar
till uppgiften möta väpnat angrepp inom
ramen för begränsade militära insatser
och därmed kräver kvalificerade förba nd
ur de operativa insatsstyrkorna. Å andra
sidan utgörs denna uppgift av daglig
verksamhet i syfte att visa omvärlden vår
vilja att hävda våra intressen samt att erhålla en acceptabel nivå på uppföljning
av lägesbilden , framförallt till sjöss och i
luften. Lägesuppföljningen är vital för att
snabbt kunna upptäcka och ingripa vid
incidenter samt för att skapa underlag
för t ex anpassningsåtgärder.
Det ingår i in tegritetsuppgiftens natur att " hoten " i mångt och mycket är
oförutsägbara samt att de "dyker upp "
snabbt. Slutsatsen avseende denna uppgift blir således att närvaro i viktiga områden över tiden är nödvändig för att
lösa uppgiften . Insatser måste kunna ledas och ge nomföras inom korta tidsförhållanden med krav på regional och lokal samverkan med övriga totalförsvaret.

Internationella insatser
D e internationella uppgifterna kan i
framtiden få olika karaktär. Man bör därför noga överväga vilka uppgifter som
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bör vara dimen sioner ande. Två hu vudalternati v synes före ligga:
- Vårt land sätter upp en "exped itionskår" till lands och/e ller till sjöss med
operat iv förmåg a i " fredsfr amtvin gande " syfte. Ex för att de lta i en stor
operat ion (jfr Gulfen ) eller för att tidigt kunna skapa kontro ll över områden.
- Vi avdela r förban d att ingå som underavd elning ar i ex en NATO -struktur, an tingen för peace e nforce ment
eller peace keepi ng.
Detta påverk ar i hög grad såvä l vå r ledningss truktu r som stridsk raftsa vvägni n gen , d v s vilka och hur många förban d bör
ha full intero perabi litet m m. Intern atione lla uppgift er av typ Gulfkr iget, dvs
fredsfr amtvin gande operat ioner i en
konflik t mellan stater innebä r omfatt ande militär a operat ioner i regelrä tt krig.
Vid e n sådan operat ion bör stridan de
förban d hållas samma n nation e llt i högre
enhete r, eventu ellt samma nhålln a i operativa högre enheter. Jämfö r NATO armekår er med nation ella divisio ner. En
sådan inriktn ing är oerhör t kostsa m inte
bara ekono miskt. Ett uttryck ligt politis kt
besl ut bör förelig ga innan vi påbörj ar en
sådan utveck ling.
Dimen sioner ande för våra intern ationella insatse r bör därför vara de konflik ttyper som har högst releva ns i Europ a
d.v.s. etnisk a/re ligiösa (motsv .) konfli kter
inom en stat (alt 2 ovan). Insatse rna får
karakt ären av fredss kapand e insatse r
med fredsfr amtvin gande inslag. M.h.t. nivån på ev motstå nd kan förban d ges
blanda d nation ssamm ansättn ing på lägre
nivåer t ex bataljo ner från olika nation er
i samma brigad . Vid konfli kter av den här
typen är det främst förban d (motsv .) på
marke n som behöv s och som det är svårt
att uppbå da i erford erlig omfatt ning.
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Proble men kring samma nfall ande samhällsst ruktur er innebä r att engage manget tender ar att bli mycke t utdrag na i tid
sa mtidig t som de kräver stor närvar o på
marke n. Insatse r med flygstr idskraf ter
ink!. attack heliko ptrar är då koncen trerat till att upprät thålla flygför budszo n
sa mt a tt unders tödja marks tridskr after
med styrke demon strati o ne r och vid behov vapen insats. Insatse r med sjöstri dskrafter och a mfibi eförba nd kan bli aktuellt för upprät thållan de av blocka der,
sanktio ne r, minröj ning, omhä nderta fl yktingar mm samt som skydd för svensk a
civila intress en.
Vi bör i första hand satsa på att skapa
resurs er som kan "jacka in " i en NATO struktu r. Därme d sätts våra förban d in i
en operat ion med säkerh etsmäs sig god
nivå där vi har tillgån g till ett bra und erstöd. Vi bör främst satsa på att fö rbättra
vår op erabili let för förban d som det föreligge r stort behov av och som vi är bra
på.
NATO komm er förmo dligen in te att
accept era att sätta stridan de förban d under en operat iv stab från land som inte
tillh ör NATO . Vi bör undvik a att skapa
en operat iv e nh et som självst ändigt eller
tillsam mans med alli ansfri a länder eller
länder från tredje världe n löser fredssk apande uppgif ter med fredsfr amtvin gande inslag. Risken är för stor att vi vid en
ogyn nsam hände lse utveck ling hamna r i
en situati on som vi inte klarar utan stora
egna förlust er e ll er som leder till nederlag.
slutsat sen är att våra operat iva insatsstyrko r bör utform as främst för att upprätt-hå lla kompe tens att anpass a FM till
föränd ringar i omvär lden. För interna tionella uppgif ter bör vi skapa förban dsenheter som kan "jacka in " i en NATO struktu r och inom områd en som vi är bra

på , som det råder brist på vid konfli kter
av etnisk na tur och som ger erford erlig
trovär dig het i age rand e (exem pelvis inte
enbart förlita sig till extern t stöd).

Ledning
E n ny ledningsstru ktur måste utgå frå n
ana lys av lednin gsbe hoven på militär
strateg isk nivå koppla t till elen nation e llt
strateg iska nivå n, på operat iv nivå samt
på högre taktisk ni vå för o lika typer av
stridsk rafter med utgå ngspun kt från våra
nation ell a uppgif ter samt för att säkerstä lla inte rn at io nellt age rande. Lednin gsfunkti onen komm er att få en a llt mer avgöra nde betyde lse för utgå ngen av e tt
framti da kri g. G ränssn itte n mellan den
strateg iska, ope rat iva och taktisk a ledningen komm er att vidgas i takt med att
tempo t och lednin gssyste mens tidsak tu alitet ökar. De är e me llertid till sin natur
väldig t olika och kan därför inte sa mmanfö ras. Försva rsmak tens uppgifte r
kräver att den operat iva och ta ktiska ledningen är ständi gt organi serad och har
bereds kap att kunna påbörj a lednin g när
så erford ras.
Lednin g av de operat iva insatss tyrkorna kräver
- förmåg a att samor dna o lik a typer av
stridsk rafter (leda operat ion)
- förmåg a till taktisk lednin g, t ex att
samor dna flera brigad er (motsv ) strid
e ller att samor dna bekäm pning på
djupet med andra insatse r,
- leda utländ ska förban d (hjä lp utifrån) ,
- teknik nivå för snabb och säker lägesuppföl jning, inform ations överfö ring
mm ,
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skydel mot fysisk och annan bekäm pmng,
operat iv och taktisk rörligh et

förmåg a till planer ing, krigsfö rberedelser m m,
- förmåg a att leda produk tion/ut bildnin g/återt agn ing
Led ning av nat ionell a in satssty rkor kräver
- förmåg a att samor dna insatse r med
olika typer av nation ella totalfö rsvarss tyrkor såvä l i fr ed som kris och
krig,
- förmåg a att leda in satser för hävelande av territo ri e ll integritet,
- förm åga att leda insatse r för stöd åt
samhä llet
Efters om lednin gen ska ll kunna utföras i
såvä l e n nation ell som i en interna tione ll
miljö bör e n nivåin delnin g motsva rand e
elen inom NATO sökas. Härige nom underlätt as integre ring i CJTF- funkti oner.
Detta inn ebär att lednin gss truktu ren bestå r av
- strateg isk nivå (HKV )
- opera tiv nivå ( opersa tionsle dnings staber )
- taktisk nivå (förd, MK , FK, f o)
Dimen sioner ingen blir helt avhäng ig an tal förban d, operat iva insatso mråde n, nationell a tota lförsva rsområ den , samt den
lednin gs- och in format ionste knisk a utvecklin gen . ÖB:s lednin gsförm åga (mi litärt strateg iska nivån) komm er i en kris/
krigssi tuation åtgå till att ingå i/samv erka
med den nation ellt strateg iska lednin gen,
att avväga resurst illdeln ingen och ange
amb iti oner för operat ioner i ol ik a landsändar samt att fortlöp ande följa upp utvecklin gen och ge aminri ktning i dialog
med elen nation ellt strateg iska nivån.
Samve rkan med utland et komm er
sannol ikt dessut om att tillkom ma. Den
operat iva lednin gen syftar till att manövrera och samor dna o lik a typer av strids-
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krafters insa tser i serier av slag öve r lång
tid , så att målet för operatio nen nås. Med
hänsyn till utvecklin gen avseende olik a
stridskra fte rs ökade kapacite t till långräckvidd ig bekämpn ing och be hov av
ömses idigt unde rstöd samt behove n att
kunna ta initiativ och agera på den operativa nivå n så ökar krave n avsee nd e
lednin g med hög tidsaktua lite t Med hänsyn till ett operatio nsområd es utbredning och kraven på de n operativa ledningen avseende ö kad spänn vidd i tidsfö rh ållande och samordn in g med de civila delarna av totalförs varet så torde opera ti v ledning från lednings pl ats/stabs plats på ett slagfält på marken inte vara
möjlig. Ope rativ och högre taktisk ledning fr ån en organisa tionsenh et är därför inte att förord a. G eme nsam lägesuppfatt ning med hjälp av utveckla de led nings- och info rma tionssystem är dock
en abso lut nödvänd ighet i framtide n.
De operativ a lednings staberna torde
kunna utveckl as fr ån dagens milostab ers
operatio nslednin gar, undsäk- och kvartermästa ra vdelning a r med del av U hreg
samt att ha be redskap avdela personal
för tjänst i CJTF-sta be r och att etable ra
operati v led ning av i huvudsak sve nska
förband ino m ett större inte rn ationellt
koncept (t ex områdes - eller funktion sansvar). Grundst rukturen måste därför
säkerstä ll a att FM fö r interna ti onell a
uppgifte r disponer ar de ls övade stabsresurser för att "jacka in " i e n internati onell stab (CJTF HQ) , del s e n grund för
e n såd an stab. För att sä ke rställa kraftsamling i uppgiften " möta väpnade angre pp " med bibeh ålle n och utveckla d
förmåga till samordn ad operativ lednin g
krävs sa nn o lik t en förmåga att etablera
en " kraftsa mlin gssta b". Vid anpassni ng/
återtagning och kraftsa mling bord e ArmeC, Marin C och F lygvapen C kunn a ut-
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gö ra grund för personell förstärkn ing till
befintlig a ope rativa och taktiska staber
(sk apande av kraftsam lingsled ning) .
Anta let stridskra fter i FM är inte stö rre än att en operativ ledning teore ti skt
kan leda de m sam lat. Landets storl e k,
anta let presumti va operatio nsriktnin gar
samt koppling e n till intern atio nellt engage mang talar för att antalet operativa
staber dock bör vara tre. Pe rsonal e n måste kunna o mfö rd elas mell an dessa staber
efter be hov. stabe rna måste ges e n hög
fysisk skyddsni vå med en samtidig hög
inform atio ns- och sam ba ndsmäss ig redundans. Det territori ella ansvare t bör
härigeno m förskjuta s nedåt ti ll "fobef"
som fö ljd av de n pågåe nde utvecklin gen i
sa mh ä llet med ökad decentra lisering till
län och kommun er. Territori ella funktioner ur dage ns milostab er kan d å flyttas ut
till denna nivå där en stab kan ges
samordn ingsuppg iften för hela det område inom vilket den operativ a staben har
att samordn a med de civil a myndigh eterna och verken. Antalet försvarso mråd en
förväntas då kunna bli färre än dagens.
En decentralisering enligt ovan är do ck
att förorda endast om CB-funk tionen utgår. D e n högre takti ska ledninge n syftar
till att " vinna på det e nskilda slagfälte t"
på marken resp på sjön resp i luften . Lednin g av modern markstrid ställer krav på
hög tidsaktua litet (minuter ) samt att ledningen utövas från lednin gsplats framskjute t ino m en av de fr ämre brigader na
(motsv) och fr ån stabspla ts inom bakre
de le n av anfa llsområd et på marken. Motsva ran de specifik a lednings krav gäller
sa nnolikt för övri ga typer av stridskra fte r. Lednin ge n av o li ka ty pe r av stridskrafter kan därtör inte rege lm ässigt utövas fr ån en orga nisation på e n plats utan
mås te tillgodos e ol ika stridsk ra fte rs specifika behov. Ta ktisk ledning kan vid in-

te rn a tione ll a insatser övervägas att sa mgrupp eras med operat iva led ningss tabe n
i de fall ledning sker utanför våra gränser. Förutsät tn ingen är dock re lativt "statiska " uppgifte r av typ Bosnien.

Utnyttjande av
totalförsvarspliktiga
Att utn yttja e n stor de l av vå ra värnp likti ga har alltid betrakta ts som väse ntligt
för vår satsning på förband av hög kvalite t. Det har a nse tts at t inget bättre sätt
finns att förse förbande n med bra soldater/sjömä n. Dock måste vi inse att de
värnplikt iga i den förändra de omvärld sbilden idag måste känna motivation för
a tt de ska ll utveckla de n effekt so m vi
förvänta r oss. Därför är det av stor be tyde lse att de uppl ever sin värnplik tstjänstgörin g som meningsfull och att den leder
till placering i fö rba nd som de tror på ,
d v s som har en rimlig chans att nå stä llda krav, såvä l i krig som för intern atione lla insatser. Om inte detta tillgodos es
motverk ar värnplik tstjänstg öringe n, snarare än förstä rk er, känslan för försvaret .
För att "folkförs varstank en " ska ll vara
levande krävs inte bara värnplik t, utan
en m ening~jul/ sådan. Motsvar ande resone mang kan säke rt föras fö r de to talförsvarsvä rnpliktig a som gör sin grundutbildning in om andra dela r av totalförs varet.
Därför bör de operativa insatsstyrkorn a bemanna s med värnp li ktiga , som
ges bra grundutb ildning - och kanske
fo rtsättnin gsutbildn ing- under minst den
tid so m vi har idag. Detta kommer eme llertid inte ta mer än hälften av till gän gliga värnpli ktiga i a nspråk. Därför måste
överväga s olik a a lternativ för hur övri ga
värnp liktiga ska ll utbi ldas. Bl a följande
altern ativ fö re li gger:

l. Utbi lda resten un eler kort tid för
krigsplac e rin g i natione lla totalförsvarsstyr kor, såvä l i Hemvär net som i
civi la en he te r
2. U tbilda vissa enligt alte rnati v l , me n
bibehåll en ganska omfatta nde utbildnings reserv
3. G rundutbi lda inga för nati one lla tota lförsvars styrkor. Dessa be hov tillgodoses ge nom öve rfö rin g från operativa insa tsstyrkor och geno m rekryterin g till H e mvärnet e nligt da gens
mode ll
4. Samtl iga värnplikt iga gö r en gemensa m utbildnin g om tre-fyra månader
som ger en grundl äggande kompetens. De som stan na r vid denna utbildning utgör grund en för rekrytering till Hemvärn et , det nationell a
totalförs varet sa mt kvantitat iv till växt
varvid tilläggsut bildning mot viss befattning sker i sa mband med ett såd ant beslut. De som vid mönstrin gen
är villiga tilllängr e utbildnin g fortsätter efter de inled ande tre-fyra månadero a till den mer kvalifice rade utbildninge n som leeler till operativ a
in satsstyrk or.
Viktiga övriga faktor er som bör beaktas
avseende värnplik tsutbildn ing är:

D e vpl utbildas så långt möjligt där de
bor och där de under utbildnin gstiden
kan utgöra resurs för FM:s huvuduppgi fter (t. ex. ge no m stöd till civila
sa mhället) d. v. s. företräde sv is i storstadsreg ionerna.
Utbil dn ingspl atse rna bör även om
mö jli gt sa mm anfa ll a med platser för
övrig militä r ver ksamh et för att erhå lla ration e ll stödprod uktion (garo isonstänk ande ).
Oavsett a lternati v torde de vä rnpl iktiga

-
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som skall ingå i de operativa insatsstyrkorna kräva ersättning för den längre tiden. Detta kan bli så kostnadskrävande
att olika alternativ för värnplikt, ex det
danska systemet, måste övervägas. l det
perspektivet är det mycket tveksamt om
ekonomiska resurser skall avdelas för
något av de fyra alternativen ovan. Den
avgörande frågan om något av dessa alternativ skall väljas, och i så fall vilket,
torde vara den svenska befolkningens
uppfattning huruvida den s k "folkförsvarstanken" i en förändrad värld verkli gen kräver "allmän värnplikt". Den nationella stoltheten och trovärdigheten
har väl ej påverkats negativt i de stater
som genomfört förändringar i takt med
ändrade förutsättningar.

Produktionssystem
Det verksamhetsledningssystem som införs fr o m 1998-07-01 bör prövas innan
nya överväganden görs, även om farhågorna är stora att det ej är det optimala.
Ledningsstrukturen måste dock säkerställa att den uppdelning i operativ ledning och produktionsledning som hittills
varit rådande upphör. Den operativa/
taktiska ledningen av förbanden måste
vara ansvarig för vidmakthållande av förbanden. Principen borde vara att de operativa/taktiska cheferna görs ansvariga
för genomförandet av försvarsbesluten
vad ankommer förbanden. Härav följer
att utbildning, samövning och underhåll
av befintliga förband liksom det operati-
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va/taktiska utnyttjandet leds av dessa
chefer.
Stöd till planering, framtida utveckling av förband och funktioner, anskaffning av materiel inklusive försök, taktikutveckling, officersutbildning (nivå- och
icke nivåhöjande ), samt avveckling av
förband leds av särskilda chefer (generalinspektörerna) .

Översrelöjmam Lars-OiofCorneliusson (KAJ är verksam
inom Planeringsledningen i Högkvar/erel som
projektsekrelerare i ÖB:s projekl "Ominriklning"

Sammanfattning
Försvarsmaktens framtida uppbyggnad
är ytterst beroende av vilka prioriteringar statsmakterna beslutar. Den idag köade och ökande satsningen mot internationella engagemang berör alla delar av
försvarsmakten. Mitt diskussionsinlägg
har velat peka kraven på
• interoperabilitet, dvs anpassning till
NATO vad avser ledning, arbetsmetoder, procedurer, samband och utbildning
• verklighetsanpassning vad avser möjligheterna att såväl " producera" nödvändiga personella och materiella resurser så att en balans mellan mål och
medel skapas
• en ny, modernare vinkling av frågan
om allmän värnplikt sett mot ökande
internationellt engagemang
Något måste uppenbarligen göras och
ÖB:s visioner och målmåste ha en tydlig
verklighetsförankring. Vi har sannolikt
inte råd med att bibehålla en svensk profil.

Marin interoperabilitet
Interoperabilitet har blivit ett viktigt ämne under senare tid. Detta kan ses mot bakgrund av den .färändrade säkerhetspolitiska inriktningen i Sverige med ett äppnare
sätt att delta i internationella fredsbefrämjande operationer och .färberedelser härfä r. Sveriges aktiva deltagande i Partnerskap fä r fred (PFF) och dess .färmodade utveckling har under senare år alltmer pekat på behovet av att vara in teroperabel med
andra stridskrafter/är att .fram ä ver läsa färekommande uppgifter.

Hur definieras då
interoperabilitet?
Nuvarande NOMEN F innehåller inte
detta ord utan definition kan sökas i
NATO:s nomenklatur, vilket är passande
i detta sammanhang.
"The ability of systems, units or forces to
provide services to and accept services
from other systems, u nits or forces and to
use the services so exchanged to enable
them to operate effectively together."
Fritt översatt:
"Förmågan hos system, enheter eller förband att tillhandahålla och ta emot tjänster från andra system, enheter eller förband och utnyttja dessa tjänster så att de
effektivt kan operera tillsammans."
Det inte rnation e ll a säkerhetspolitiska klimatet har nu möjliggjort fler fredsfrämjande operationer och efterfrågan
på resurser har som bekant ökat avse-

värt. FN har fått möjlighet att genom säkerhetsrådets beslut agera i allt fler konfliktområden. Om man skall spekulera i
FN:s framtida roll så är tendensen att
öka förmågan att kunna vara tidigt på
plats i en begynnande konflikt med såväl
militära , politiska som humanitära åtgärder. Medlemsstaterna har naturligtvis
anpassat sig till denna nya situation och
fler styrkor byggs upp och tränas för att
deltaga i dessa fredsfrämjande operationer. Vissa nationer har exempelvis låtit
stridsmässigt utbildad personal tränas för
att kunna agera inom FN:s manual för
fredsbevarande operationer. Andra län der med lång FN-erfarenhet har låtit personal tränas för att deltaga i mer svåra situationer såsom fredsframtvingande
operationer.
Dessa interoperabilitetskrav är nu
inte något nytt, utan skall ses mot bakgrund av tidigare genomförda operatio-
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ner. Sverige har en lång erfarenhet av sådant under ledning av FN men då framförallt på den markoperativ a sidan. Däremot är erfarenhetern a vad avser sjöoperativ verksamhet begränsade. Ett FNmandat redan under Koreakriget visade
behovet av sjöoperativ/am fibisk förmåga. Detta skedde då i huvudsak med en
nations styrkor, USA. På senare tid kan
vi konstatera att både kriget mot Irak
och insatserna i Soma li a och Bosn ien har
erfordrat multinationel la marina resurser. I det följande kommer att redovisas
interoperabilite t med en koppling till
NATO, för att finna en gemensam nämnare. Självfallet är denna organisation
inte interoperabel i sin helhet eftersom
medlemmarn a är nationer med olika
språk, kultur och system . Dock kan påstås att NATO trots all t är i huvudsak interoperabelt och besitter erfo rd erlig operativ ledningsförmå ga. Viktigt är även att
FN inte har för avsikt att fastställa en
egen interoperabili tetsstanclard. Sverige
har nu i några år deltagit i utvecklingen
av PFF och inom ram en för detta arbete
utvecklat sin interoperabili tet med
NATO. De interoperabili tetsmål , somjag
återkommer till, har uneler denna tid utvecklats och utökats fortlöpand e. De t
återstår nu att se vad det blir av PFF enligt det steg som togs vid NATO-mötet i
Madrid. Här ingår naturligtvis också
konsekvenser och innebörd av tillskapandet av det euroatlantisk a partnerskapsrådet

säkerhetsp olitisk grund
Vi lj an att aktivt kunna delta i framtida
fredsfrämjand e operationer är stor från
svensk sida. Grundläggan de är att vida1

2
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reutveckla sådant som vi tidigare skaffat
oss erfaren heter av, då främst fredsbevarande operatio ner på marken. Inom ramen för den övningsverks am het som
PFF initierat har även andra operativa
möjlighete r öppnats. Det ska ll vä l dock
konstateras att man från politiskt håll i
Sverige ännu inte utnyttjat möjligheten
att beordra sjö- och eller luftoperativ
fr edsfrämjande verksam het.
Ändock har det regeringsuppd rag
som omfattar just en stuelie i Försvarsmaktens interoperabili tet öppnat dörren
till en fortsättning i vår operativa förmågautveckling på det internationell a området. Samtidigt finns det även idag en
stor vilj a att låta marinstridskr after delta
i övningar med fredsfrämjand e operationer som grund. Trenden är nu även bruten fö r flygstridskraf terna. I skrivande
stund finns det inte något som säger att vi
inte kommer att vara akt iva och kanske
till och med påverkande i utvecklingen
av PFF. Ä ven om ett NATO-med lem sskap inte för stunden är aktue llt så är
Sverige mycket aktivt i det europeiska
säkerhetspolitiska arbetet, där NATO
idag intar en stor roll. Vidare är ett
svenskt aktivt deltagande i europeiskt
materielsama rbete under snabb utveck ling. Inom ramen för WEU 1 och dess makommer
WEAG 2,
teri e lsamarbete,
Sverige att på e tt mycket nära sätt delta i
framtida europeisk materielsamo rdning,
vilket underlättar tillgänglighete n till interopera bi li tetsfak to re r.

Försvarsmaktens
grundstyrning

instä llning inom interoperabili tetsområdet vi ll jag göra några utdrag ur de styrdokument som finns. Först skall tex t ur
försvarsb eslutet(FB)" från 1996 få lägga
grunden till vad Försvarsmakt en därefter
fastställt. Ur FB kan då läsas:
" Regeringen anser alt Sverige även
fortsättningsv is bör delta i PFF-övninga r
med enheter från samtliga försvarsgrenar för all stärka förmågan att kunna genomföra internationella fredsfrämjand e
insatser på ett säkert och effektivt säll.
PFF-övninga r i Östersjöområ det m ed en
bred deltagarkre/s fyller en viktig förtroendeskapand e fimktion. Vi bör i första
hand sträva efter att förbättra samverkansförmåga n för sådana typer av enheter som kan förväntas efierfi-ågas för internation ella fi'edsfrämjand e insatser och
där svenska resurser är särskilt lämpade.
Sverige bör således ej satsa några betydande resllrser inom sådana områden
där andra internationell a aktörer är bättre rustade. Exempelvis kan deltagande i
internationella ji-edsfi·ämjande insatser
med svenskt jakt- och alfackflyg komma
all kräva både stora anpassningar och
stora kostnade1; vilket bör beak1as vid
beslut om svenskt deltagande i PFF-övningar. •
Ur denna text kan utläsas en viss begränsning vad avser satsn in gar på interope rabilite t. Enheterna skall efterfrågas
och vara särskilt lämpade. Svårigheten
med denna avgränsn in g är att se in i
framtiden och fastställa vad som komme r att vara efterfrågat. Svenska marina
styrkor har hittills ej efterfråga ts i större
omfattning trots denna typ av stridskrafters ständiga närvaro vid se nare tids

fredsbevarand e operationer. Om detta
beror på svensk ovi lj a att utnyttja marina
stridskrafter e ll e r NATO:s bristande behov låter jag vara osagt.
Sedan denna text skrevs i försvarsb eslutet har vår nuvara nde fö rsvarsmin ister, Björn von Sydow, i samband med
" NORDVART " 5 uttalat sig mycket positivt om amfibieförban dens möjlighet att
delta i fr edsbevarande operationer. Han
uttalade att han inte sku ll e tveka att sända förbandet till en operation av den typ
som genomfördes i Albanien av de n italienska marinkåren. FMP 98 fullföljer regeri ngens inriktning vad avser inte roperabilitet och i planen under kapitl et "Internationella insatser" sägs:

Syfte
[nteroperabil itet innebär för Försvarsmaktens förmåga att kunna delta i militär verksamhet tillsammans med andra
länd er. De komplexa fredsfrämjand e
operation e r och humanitära insatser,
som Försvarsmakt en de ltar i, ställe r a llt
högre krav på interoperabili tet. En anpassning ti ll en etablerad internationell
standard är därför nödvändig, både inom
det tekniska området, men också avseende språk , metoder och arbetssätt. Inom
ramen för PFF deltar Sverige i e n gemensam process med andra länder som syftar
till att öka interoperabili teten.

Inriktning
Inriktningen skall vara att framtida system och m etoder skall vm'a in teroperabla
i så stor utsträckning som möjligt. Hänsyn
till delta skall tas vid studie1; utveckling

För att redovisa Försvarsmakt ens grund' Rege ringens proposition J 996/97:4
' Regeringens proposition 1996/97:4. sid 95
5
Den marina slutövningen (SAM MAR IN) på norrlandskust en I997.
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och anskaffning . För att ge befintliga syslem erforderlig inreroperabilirer skall årgärder inp/aneras och vidtas in om ramen
för respektive program. Regeringen har
givit Försvarsma kten i uppdrag alt utreda
behovet av interoperabilitet i vid bemärkelse. Särskild vikt skallläggas vid det intern alionel/a materie/sam arbete/.6
N edan redovi sas de lar av de riktlinjer
för lösa nd e t av inte rope ra bilite tsutrednin gen som gavs i sä rskilt rege rin gsbes lut
februari 1997:
Behove/ av interoperabiliter skall studeras utifi·ån en redovisning av erfaren/uter erhållna genom deltagande i tidigare
och pågående internationella .fi·edsfrämjande och humanitära insa/sa De enheter
som kommer alt ingå i det internationella
kommando t och behovel av en effekti v civil-militär samverkan skall särskilt beaktas. Krav på inreroperabiliretför deltagande i PFF-övningar i vårt närområde med
marin - och .flygslridskr afier skall även
klarläggas. 7
I te xten kan skönjas e n viss osäkerhe t. Att vi erfar e nhetsmässig t i huvudsak
utnyttjat a rmeförband vid fredsfrämja nde insatser ge r inte med a uto matik a tt
marin- och fly gs tridskraft e r e nbart är
hän visad e till öv nin gar. Om de scenarier
8
so m gä ll er vid dessa öv nin ga r är av PS0 karaktär, så torde syfte t med övningarna
trots allt vara a tt kunna utnyttja dessa
stridskraft e r vid ope rati v ve rksa mh e t.
Här ha r då !O-utrednin ge n ta git ett steg
fram å t och redovisa r även mar in- och
flygst ridskrafte rs inte ropcrabilite t med
hänvis nin g till att kunna ge nomföra o peration e r i e tt fr a mtida pe rspektiv. I sk ri-

vande stund fö re ligger ej rege ringe ns
stä llningsta ga nd e i denn a fråga.
Ur FB 96 kan utläsas vad gälle r de t
Inte rnation e ll a kommando t:
Kommando t skall inrymrna kapaci! et
at/ de/(({ i varakrigafi·edsfi·ämjan de im·atser med en styrka som bör vara så organiserad att den kan utgö ra en självständig enh et på bataljonsni vå inom ram en
för en större i111ernation ell sty rka.
Sv erige har hittills deltagir i f red4 rämjande insatser m ed främst markstridskra.ffer. l del internation ella kommando t
skall ä ven marin- och flygstridskr after
kunna ingå-"
Detta ka n därefte r å terfinn as i FMP
98, där det skrivs fö ljande uneler kapitl et
som omfatta r det inter natio nell a komm a ndot:

Marin- och flygstridskrafter
Ledning av internationella insatser med
marin- och .flygstridskrafier kan ulföras i
likh er m ed vad som gäller för armestridskrajier (insa ts utanför närområdet) eller
genom det ordinarie n(l(ionella ledningssystem et (insats in om närområdet ). Ledningsförhål landena regleras i fö rsvarsmaktsorder för respekti ve insats. Personalen ansfälls vid w landsstyrka n i de fa ll insatsen inte leds och genomförs av ordinarie operariva/takriska chefer. 10
Detta är e n börja n till att inordn a lednin g och genomföra nd e av o perat ion e r
unel e r e n försvarsma ktsgeme nsam lednin g. D e tta avs peglar sig i el e n orga nis ation som nu bildats på de t inte rn atione ll a
kommando t (SWEDINT ) med en marin -

'' FM P 98. 97- 03- 1O. 23 383 :63 116. sid 83.
7
Rege rin gsbes lut 14. 1997- 02- 06. Fo 97/285/Sl. sid 3.
' Peace Supporl Opera ti ons
'' Prop 1996/97:4. sid 96.
1
°F MP 98.97-03- 10.23 383 :63 116. sid 82.
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officer som che f samt även ytterligare anstä lld a ur Marinen . D e tta utgör grund e n
för a tt kunna ge nomföra operationer utoml a nds "joint'', in teroperab la med andra nationer.

PFF inriktning
Gammal inriktning
1993 skapades Partnership For Peace
(PFP) på USA :s initi ativ för att fyll a ett
sä ke rh e tspo liti sk t vaku um me n uta n att
e rbjud a fullvärdigt medl e msk ap i NATO
för vissa , nu fri a, östeuropeis ka lände r.
I det fö regåe nd e harj ag besk rivit detta so m Pa rtnerskap För Fred ( PFF). Genom de lta samarbe te in o m P FF har övningsverk sa mh e ten och kont a ktyt o rna
ökat lav in a rtat. Vi ka n idag även se hur
några länder" nu startat processen att
upptas so m fullvärdiga med le mm ar i
NATO. D essa har säkert haft god nytta
av PFF. Sve nsk (och äve n finsk) a mbition
har varit hög inom ramen för PFF oc h vi
har på ele n m a rin a siclan visa t e n god
kompe ten s i a tt genomföra övnin ga r
med PSO-inriktn ing. Hittills har inga
svenska marin a en he ter utnyttjats för
PSO-opera tion e r. Di sku ss io ne r har [ö rekommit m e n uppgifterna har bedöm ts
so m o lämpliga för sve nska e nh e ter. Uta n
direkt kopplin g till PFF-ve rksamhet me n
so m e n följd av el en säke rh ets politiska
ut veck linge n har dock minröjnings operation e r i Ba ltikum ge nomförts, en
verksa mh e t som förmodlig e n ko mm er
att fortsätt a.

Ny inriktning
l sa mba nd med NATO:s Maclriclm ö le
1997 lanserade USA , utan större ko nsul ta tion med övriga NATO-med le mm ar,
ide n om PFF+ och e tt sä rskilt inrättat Euroatlant iska pa rtn e rskapsrådet (EA PR) .12
Forme ll t e rsä tter de tt a NACC me n med
e n utöknin g av konsultat io ne rn a oc h
to nvikt vid PSO. Efte rso m President Je !tsin inte de ltog i Mad ri dmöte t kommer
de t första toppmötet in om ram e n för
EAPR där a ll a är med at t äga rum 1999.
Syftet med PFF+ ä r att utök a ko nsul tati o nsm e kani smern a med p a rtnerl ä nderna, att utveckla en me r o pera tiv roll för
P FF samt att få pa rtnerländ e rna mer e ngagerade i NATO:s planläggnin g oc h beslutsprocess för PSO.
Sammanfa ttningsvis blir då E APR
de t politisk a ramve rk e t till de t i framticle n starkare och me r operativa PFF. I
nul äget ä r ele n ree ll a effek te n av det ta ut vecklade program mycke t osä ke r. Varje
partnerland utvä rd erar och fa ststä ll e r
e ge n medve rkan till de nna nya samve rkan sform und e r hösten 1997 .
CJTF" - ko nceptet utvecklas nu in om
NATO i a llt sna bbare takt oc h ko mmer
att utgö ra framtida ledningsres urse r för
PSO-ve rksamhet. Kad e rstabe r komm e r
att upprä tta s för at t ök a beredskape n för
insa tse r sa mt pl a ne ringsförmåga. Ti ll
dessa staber öronmärks pe rson a l och
stabs res urse r. NATO:s nya komma nd ostruktur är i nulä ge t än nu e j fa stställd
me n de t har hittill s disk ut e ra ts att dessa
staber ska ll finnas på tre platser, RCN " ,
RCS 1' oc h STRIKFLT LANT 16. Med stor

Pol e n. Unge rn och Tj eck ie n
" En g: E uro-Atl an ti c Par tn ership Co un cil (EAPC)
" Co mbin ed Joint Task Force
11
. Regional Co mm and No rth
" Reg iona l Co mm a nd So uth
11
' Strikin g Flee t At lanti c
11
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sannolikhet kommer alltså minst en av
dessa staber att ha marin prägel.
Som en konsekvens av denna utvidgade roll för PFF har nya förslag till lOmål utgivits från NATO till respektive
partnerskapsländeL Dessa redovisas och
analyseras i nästa kapitel. Från svensk
sida har utvecklats en "Joint Military
Doctrine" för PSO som skall tjäna som
grund för verksamheten vid svenska insatser. Dokumentet är allsidigt sammansatt och omfattar alla typer av stridskrafter.

Interoperabilitetsområden
I den regelbundet återkommande process som kallas PARP 17 inom NATO har
interoperabilitetsmål utarbetats och delgivits respektive partnerland. Dessa mål
har för Sveriges del nu kommit i en andra
cykel. Nedan görs en jämförelse med de
första och de mål som nu bearbetas inom
Sverige.

Mål delgivna Sverige 1995
Dessa mål delgavs Sverige 1995 och har
till del kunnat uppfyllas. Till vilken omfattning avseende förbandsmängd etc. är
dock mer varierat. Huvudtyngel-punkten
har lagts vid de styrkor som finns i internationell tjänst samt för deltagande vid
övningar. Antalet lO-mål var då 20 varav
12 antogs av Sverige. Av de 12målen kan
nämnas interoperabilitet för kommunikationsutrustning, utnyttjande av NATO:s
signaleringsprocedurer, språkkrav för officerare, !K-system för luftfarkoster.

Mål delgivna Sverige 1997
43 nya mål är nu föreslagna från NATO.

Dessa omfattar ett bredare spektrum av
områden och även större kompl exitet i
respektive område. Det är ett tydligt
steg framåt för att öka interoperabilitetet om dessa mål antas och kan effektueras. Som exempel på nya mål kan nämnas markoperationer, marina operationer, attackunclerstöd, flygtransportering, krav på underhållssäke rhet , markbaserat luftförsva r och förflyttningsplanering. Dessa mål har bearbetats av
Sverige och synpunkter håller på att
lämnas till NATO.
Gemensamt för målen är att de syftar
till att genomföra fredsfrämjande operationer inom ramen för NATO:s ledningsstruktur. Försvarsmakten har i sitt yttrande angivit, att tidshorisonten är mycket snäv för uppfyllande av dessa mål.
Vad avser marina operationer, har
Försvarsmakten valt att för närvarande
inte acceptera detta mål. De främsta skälen är att elen STANAG'x 1174 som reglerar detta inte är tilldelad partnerskapsländerna samt att punkten även är eliskuterad till sitt innehåll inom NATO. Försvarsmakten har i sin interoperabilitetsutredning delat in målen i tre nivåer för svenska
stridskrafter och personal. Dessa är:
• Nivå 1: Försvarsmaktens allmänna
mål omfattande kunskaper i engelska ,
kunskaper om fredsfrämjande verksamhet, NATO stabsorganisation och
stabsmetoclik, förståelse för NATO:s
ledningsfilosofi samt förmåga att verka som samverkansofficer.
• Nivå 2: Internationell grundförmåga
omfattande vad Försvarsmakten anser vara nödvändigt för att lösa uppgifter inom ramen för nuvarande omvärldsläge.

Nivå 3: Förhöjd förmåga omfattande
ytterligare ambitionshöjningar vad
avser förbandsinnehåll eller förmåga .
I nuläget återstår regeringens ställningstagande till Försvarsmaktens förslag. Utkast till styrning av Försvarsmakten samt
kompletterande utredningsuppdrag föreligger i skrivande stund, vilka kommer
att till del påverka produktionen 1998
men framförallt starta sitt genomförande
uneler 1999.
•

Den operativa kopplingen till att
framtida fredsbevarande operationer
kommer att bedrivas samordnat till alla
tre dimensionerna (mark, sjö och luft)
blir allt tydligare. De senaste större operationerna har alla innehållit dessa element och framförallt varit beroende av
enheter med marina förmågor. Detta torde innebära att marina enheter kommer
att efterfrågas i allt större utsträckning.

Vilka uppgifter kan då bli aktuella?

Marinens roll
Genomförd verksamhet
Den hittills genomförda verksamheten
består av deltagande i övningar. Dessa
har präglats av ett brett spektrum av scenarier. Ytattack-, ubåts-, minröjningsoch mineringsenheter samt amfibieförband har deltagit i exempelvis enkla passageövningar eller embargobrytning vid
främmande kust. Sverige har även vid
några tillfällen lett andra nationers fartyg
vid sådana övningar.
Vad avser operationer har Sverige
ingen modern erfarenhet förutom de
minröjningar som skett i Baltikum. Historiskt sett får man gå så långt tillbaka
som till Ålandsoperationen 1918 för att
finna marina exempel på fredsfrämjande
insatser.

Framtiden
Uppgifter för marinen kan indelas i närområdesinsatser och fjärrinsatser. Närområdesinsatser kopplas till Östersjöområdet eller närområdet i övrigt och leds
multinationellt eller med svensk ledning.
Rent bilaterala insatser kan naturligtvis
även förekomma . Fjärrinsatser kommer
förmodligen att vara uneler multinationellledning uneler en "leading nation".

N edan redovisas en del sådana som kan
betecknas som möjliga för svensk medverkan .

Marin närvaro
Operations)

(Naval

Presence

Uppgiften innebär att enheter finns på
plats och kan "visa flagg"(FN:s flagga).
Möjligheten att med enheter finnas i närområdet utan konfliktparternas medgivande är stor samt att det allmänt får anses som mindre provokativt jämfört med
marktrupp i landet. För FN:s önskemål
om att genomföra operationer i förebyggande syfte 19 torde marina enheter vara
mycket lämpliga. Uppgiften skapar även
en plattform för fortsatta uppgifter om
konflikten skulle eskalera . Beslut om
fortsatta åtgärder underlättas av denna
närvaro i konfliktområdet. Resurser för
detta är samtliga marina enheter och till
dem kopplade förmågor. l närområdet
sker denna närvaro i den dagliga verksamheten med vår ordinarie förbanelsproduktion och samverkan med andra
nationer.

Marin övervakning ( Maritime Surveillance Operations)
Uppgiften innebär att skapa kontroll

17

Plannin g and Review Process
'"Stanclarcl ization Agreement
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över ett konfliktområde och inhämta information för eventuella vidare åtgärder.
Denna uppgift kombineras naturligtvis
medmarin närvaro men med elen skillnaden att här föreligger ett krav på mandat
för ingripande. Insatser kan komma ifråga för att förhindra brott mot det mandat
som styrkan har. Resurser för detta är
naturligtvis kopplat till uppgiften men
övervakningsresurser och möjligheter till
graderad vapeninsats bör ingå. Ä ven
borclningsresurser är viktiga vid denna
uppgift.

Eskortering till sjöss (Naval Escort
Operations)
Eskorteringen kan ha som syfte att
skyelda egna militära och civila/humanitära sjötransporter samt säkerställa fritt
utnyttjande av internationellt vatten
inom det internationella regelverkets
ramar. Områdets geografiska läge styr
valet av enheter för denna uppgift. Ylstridsfartyg till sjöss och amfibieenheter
kustnära eller i skärgårdsområden kan
bli aktuella.

Skydd vid kust (Amphibious Escort
Operations)
Uppgiften innefattar dels skydel av
transportrörelser men även skydel av
hamnar och i-/urlastningsplatser. Tidsåtgången kommer att variera beroende på
uppgiften. Evakuering av markstyrkor
kan vara hög risk med kort tid i området
och införande av förband till el en markoperativa delen av en operation kan
vara låg risk men med lång tidsutdräkt.
Skyclclet kan omfatta unclerhållsplatser,
och/eller förhancllingsplatser, både av
civil och militär karaktär m.m. Enheter
för detta är amfibieförband och mindre
patrullfartyg.
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Minri)jning (Mine Clearance Operations)
Uppgiften att röja sjöminor kan komma
att ske uneler en konflikt för att tillförsäkra egna styrkors rörelsefrihet. Det
kan även vara aktuellt i fredsbyggande
verksamhet efter en konflikt för att säkerställa allas rörelsefrihet. Här är naturligtvis minröjningsenheter den resurs
som erfordras. Ä ven sk yclclsresurser torde bli aktuella då röjning utförs uneler en
konflikt.

Embargo till sjöss (Naval Embargo
Operations)
Uppgiften innebär att förhindra kontrahenter från vissa aktiviteter eller visst
uppträdande till sjöss. Härvid etableras
en blockadzon inom vilken marin övervakning, med utvidgat mandat att ingripa, bedrivs. Enheter för ingripande/borclning samt övervakning erfordras för denna uppgift.

Embargo vid kust (Amphibious Embargo Operations)
Ett marint embargo kan även omfatta
kustområde, inomskärsfarvatten, floder
och insjöar. Denna uppgift samordnas oftast med embargo till sjöss. Syftet är detsamma som vid embargo till sjöss. Resurser för detta är amfibiestridskrafter och
mindre fartyg.

Brytande av marint embargo (Maritime Anti-Embargo Operations)
Syftet med denna uppgift är att bryta ett
illegalt embargo som förhindrar världssamfundet från att agera. Denna uppgift
kräver ett mandat som ger kraft i insatsen. Resurser för detta omfattar troligtvis
den samlade förmågan hos den marina
insatsstyrkan och kan även omfatta an-

dra operativa förband inklusive armestridskrafter.

Marint understöd (Maritime support)
Marina resurser kan ges uppgift att understödja andra insatser. Exe mpel på
detta kan vara eldunderstöd till markförband, specialoperationer (räddning, underrättelser etc.) , sjötransporter och evaku eringar, underhåll och sjukvårclsstöcl,
" ne utrala " plattformar för förhandlingar
m.m. Flera av ovan beskrivna uppgifter
faller väl på plats för svenskt agerande i
närområdet. Här kan de internationella
uppgifterna tydligt visa svensk kapacitet
även inom vår nationella intressesfär i
närområdet. signaleffekten till potentiella oroshärdar skulle vara tydlig vad avser
svensk förmåga. Redan detta faktum torde vara krisclämpancle.
Dessa uppgifter skulle även ge ökad
interoperabilitet med övriga delar av
världssamfundet som löser uppgifter utifrån FN-mandat och ge större styrka vid
krishantering i vårt närområde. För alla
dessa uppgifter och för att kunna lösa allt
är våra nuvarande resurser begränsade
både till antal och förmåga. Svenska resurser har dock sin plats i alla uppgifterna. Avsikten bör inte vara att konkurrera
med nationer som löser uppgifterna bättre. l ett internationellt sammanhang
kommer vi troligtvis i framticlen att vara
efterfrågade på grund av vår kompetens
och struktur. Vår allsidighet från mindre
plattformar och vårt koncept i skärgårdsområelen får anses som unikt i en internationell jämförelse. Det kan bara konstateras att dessa resurser skulle haft en
klar roll att fylla i senare tids genomförda
fredsbevarande operationer. Skälen till
att vi inte deltagit har varit många men
för vårt framtida agerande bör vår håll-

ning bli mera målmedveten och kraftfull
- eller hur?
Med ovanstående beskrivning av
uppgifter och resurse r som bakgrund
borde våra möjligheter att mer aktivt
delta i internationella operationer kunna
öka . l nuvarande omvärldsläge kan dessa
internationella insatser och vår egen territoriella integritet ses i ett samlat perspektiv. Min uppfattning är att i närtid
kommer dessa uppgifter att bli allt mer
dimensionerande för vår struktur. Detta
kräver dock att Sverige utnyttjar sina
marina resurser i de internationella operationerna för att få ut bonuseffekter vid
hävdandet av vår territoriella integritet.
Min uppfattning är att våra marina resurser är efterfrågade och kommer att bli så
än mer i framtiden bara v i inser våra
möjligheter och utnyttjar dem i det internationella säkerhetssamarbetet

Vilka resurser kan då vara lämpliga
för svenskt vidkommande?
Det tidigare nämnda konceptet med
unik förmåga i skärgårdsmiljö och trånga
farvatten utgör grunden för vad jag tror
kommer att vara efterfrågat. Internationellt sett små ylattackenheter kombinerade med amfibieförband erbjuder kontroll över områden där större förband
har svårare att komma till. Svensk minröjningsförmåga är även den utvecklad
för mycket svåra röjningsförhållanden .
Våra specialförband i form av underrättelse-, skydd- och bordningsenheter från
små plattformar torde även kunna finna
sin plats i sammanhanget. Vad avser tidig
marin närvaro kan svenska ubåtar komma väl till pass med välutvecklade underrättelsesystem.
Utan att räkna upp alla resurser så
anser jag att den marina profil som vi
skapat med nuvarande resurser, passar

221

väl in i ett internationellt operativt koncept. Vi ä r professionella på att upprä tta
kontroll kustnära och i skä rgå rdsområde n med allsidigt sammansatta system.
Avslutningsvis vi ll jag citera två högakt ue ll a framtidsdokument som speglar Marinens framtida roll.
Ur Fö rsva rsmaktide 2020 20 kan läsas i
utkastet till Försvarsmaktens vision
2020:
Vi skall ha förmåga att göra insatser
såväl i närområdet (t ex ÖstersjöområdetJ
som i avlägsna områden (inom och utom
Europa). Insatsernas längd och omfattning kan komma att variera krajiigt. Vissa
insatser kommer at/ kräva en uthållig närvaro - andra kan vara av tidsbegränsad
karaktä1~ Behov av att snabbt kunna genomföra insatser så att en konflikt inte
hinner eskalera, liksom behovet att förstärka insatta förband, ökar. Insatser kan
komma att behöva genomföras i konfliktmiljöer på hög-, medel- och låg teknologisk nivå. Vi skall ha förmåga att leda och
samordna internationell övningsverksamhet och övervakningsinsatser i närområdet.
V åra operati va insatsstyrkor skall
kunna genomföra integrerade insatser
ner till taktisk nivå och kunna bestå av
enheter ur flera försvarsgrenar. Dessa integrerade styrkor skall ha en rörlig operativ ledning och kunna genomföra insa/ser såväl nationellt som internationell/. Insatsstyrkorna skall ha hög teknisk nivå samt personell professionalism
och kompetens.
H ä rur kan vi dra marina s lutsatser
so m tidigare redovisats vara fördelar
med marin interoperabilitet såsom ti-

dig närvaro och in sats, insats i närområdet, uthållig nä rvaro m.m . Integreringe n av olika st ridskr aftstype r (joint) är
naturligtvis avgörande för n a tionell e ller internation e ll insats. Jnte rop e rabilitet är då en förutsättning för det senare.
Vida re kan ur den nyli ge n producerade "Joint Military Doctrine for PS0" 2 1
läsas:
"Maritime activities in peace-keeping
operations include a large sca /e of different tasks.

Naval Presence Operations
With the aim to de-escalate a conflict, and
with a mandate to operate a/so with in territorial waters.
Maritime Surveillance Operations
With the aim to keep controlover an area
and to get information.
Naval and/or Amph ibious Embargo
Operations.
Escort Operations
For the protection offishing, off-shore-indusfries etc. and for th e protection of military and civilianmaritime transport, maritime Parces can be deployed in naval and
amphibious escorl operatiom; including
harbour defence activities and naval
mine-clearance operations. In naval escor/ operations (in c/uding convoys) ships
such as fi'igates, COI'Veltes; patrol vessels,
submarines e/c. and helicopters can be
used.
Amphibious escort operations most/y
demand smaller vessels, amphibious Parces and helicopters. Naval mine-clearance
operations demand specially-designed
mine-clearance resource.s; Sllch as mine-

counter-measu re-ship.s;
mine-hunters,
mine-sweepers and mine-clearance-divers.
Maritime Forces can a/so be used for
differenr support activities; such as maritime transporl of troops and equipment,
fire-support, evacuation of troop.s; logistic
and medical support, and creating "neutral platforms" for negotiations.
Within Peace Enforcemenl, all kind of
Maritime Operations can be carried out
with the aim to gain con fi'OI and fi'eedom
of operation in the conjlict area and w i/l
often be carried out wilhin joint operations. Aircraft-carriers l naval aircraft,
cruisers, destroyers, fi'igate.s; corveltes;fastattack era{!, patrol vessel.s; submarines,
mine-c/earance resource.s; amphibious
Parces etc., can participate.
Innehållet i den svenska "doktrinen "
för PSO avvike r på inte t sätt från a ndra
nat ioners motsvarande dokume nt. Vi
skulle känna igen oss även i dessa. slutligen kan vi nog se en allt större tyngd i de
internationella uppgifte rn a i framtiden.
Om detta kommer att bli den dimensionerande uppgiften låter jag va ra osagt,
me n e n tyngdpunktsförskjutning är nog
oundviklig.
Att vara beredd att med våld skapa
fred i vår omvärld kräver inte mindre
av oss i Försvarsmakten jämfört med
att förbereda sig för att försvara
Sverige.

Sammanfattning och förslag
till åtgärder
lnterope rabilitets utveck ling kommer att
vara e n a ll t mer framträdande uppgift för
Försvarsmakten. Den nuvarande prioriteringen till förbandstyper som idag utnyttjas i operativ verksamhe t internationellt komm er att breddas även till marina förband. Denna utveckling bör vi se
som något positivt och vara delaktiga i.
Nästa operativa uppgift kan t.ex. vara att
insätta marin a förband i A lbanien.
Det är nu dags att få igå ng e n debatt
om utnyttjandet av m ari na förband för
preventiva uppgifter i internationella
operationer. Vi kommer att kunna lösa
många uppgifter om vi utvecklar vår interopera bilitet. Vårt inflytande internatione ll t kommer alltid a tt vara starkt
sammankopplat med vår vilja att delta i
operationer och stä ll a resurser till förfogande. Det ä r också dags att övertyga vår
poli tiska led nin g om marinens förmåga i
dessa sa mm a nh ang. Vi ha r börjat bra på
Norrlandskusten.
Min avsikt med detta inlägg har varit
att dels informera om, men även att belysa
vikten av fortsatt arbete med den marina
interoperabiliteten . Vi bör nu säkerställa
att vi inte är ett andra klassens förband
vid diskussioner om dugliga resurser för
internationella insatser utan med kraft utbilda och öva oss för nya uppgifter.
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Juris Doktor
ROLF H. LINDHOLM

Juris doktor Rolf' Il. Lindholm har en lång karriär i
Utrikesdepar/emellle/s tjänst; avslutningsvis som m in isler
vid U D:s rättsavdelning 199 1-95

1864 och 1994 - vändpunkter i utrikespolitiken
Ibland tar det lång tid innan man upptäcker att ett visst skeende inneburit en
vändpunkt i historien. l andra fall visar det sig snabbt att en väsentlig förändring
inträffat. l efterhand kan man konstatera att den schleswig-lwlsteinska krisen 1863~
64 utgjorde en vändpunkt i den svenska utrikespolitiken. Sverige avstod 1
fortsättningenfrån att aktivtförsöka påverka händelseutvecklingen i andra länder. I
stället övergick man till attföra en principiell neutraltietspolitik.
skandinavism och svensk neutralitet
stod flera gånger i konflikt med varandra
i den schl eswi g- holsteinska frågan . Sedan
tyska trupp er trängt in i Jylland 1848
vädjade Fredrik VII till Oscar I. D enne
föreslog inför ett hemli gt utskott att
Sverige sku lle interve nera med 15 .000
man till skydd för själva Danmark m en
utan att ta på sig något ansvar för Schleswig.
En militä rk onventio n in gicks mell an
Danmark och Sveri ge-Norge i maj 1848.
4.500 svenskar och norrm än överförd es
till Fyn, och trupper drogs sa mman i Skåne. En sve nsk flottstyrka utrustades också. Några hundra svenska r och norrmän
inträdd e som frivilliga i de n danska hären. R yska och svenska påtrycknin gar
leeide dock snart till att de preussiska
trupperna drogs tillbaka. Oscar I lyck ades i Malmö medla fram e n vapenvil a.
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De dansk-tys ka fredsförhandlin garna
misslyckades, och i april 1849 inledde
danskarna nya strider. Den svenska
kungen vägrade nu att medverk a . U nder
brittisk bemed ling slöts e me ll ertid en
preliminärfred i Berlin i juli 1849. Söclra
Schleswig skulle tills vidare besättas av
pre ussiska truppe r, norra Schleswig av
4.000 svensk-norska soldater. Året därpå
slöts fr ede n i Berlin, och de svenskno rska truppe rn a kunde lä mna Nordschleswig.
På 1860-ta let aktualiserades åter elen
schleswig-h o lsteinska fr åga n. Henning
Hamilton, so m var Sveriges minister i
Köpenhamn , fi ck i början av 1863 ta
e mot danska treva re om e n uni o n med
Sverige. Den 30 mars 1863 förklarade
den danska regeringen i det s.k. marspatentet att Schl eswig sk ull e in för li vas med
Danmark , medan förenin gen med Hol-

stein skulle bli mycke t lös. I juli 1863
stä llde den tyska förbund sdagen ett ultimatum till Danmark: om inte mm·spate ntet hade återkallats inom sex vecko r, hotade man att med vapenmakt in gripa i
Holstein.
D en 22 juli 1863 hölls det mär kli ga
k un ga mötet mellan Fredrik VII och Ka rl
XV på Skodsborg på Själland. K arl XV
lovade 20.000 man svensk-norsk a trupper till Schleswigs försvar. Ejdergränsen
skulle hå ll as, under förutsättning att Ho lstein he lt avsö ndrades.
De båda kungarn a hade först ett e nskilt samtal. Sedan tillkallades te legrafiskt de n danske statsministern Carl
Christian Hall. Karl XV och H all hade
före middagen en lång överläggning. dagen därpå berättade Hall för H amilton
om sitt samtal med kungen. Karl XV
hade ge tt danskarn a flera råd: att de
omedelbart borde avv isa det tyska kravet på att upphäva marspate ntet och att
de in te borde motsätta sig att tyska trupper gick in i Holstein. Förutsatt att dessa
råd följdes hade kun ge n lovat att - o m
Tysk land företog e n exek ution i Holstein
- ge nast infinna sig med 20.000 ma n
svenska och norska trupper till Schl eswi gs fö rsvar.
U tfästelserna på Skodsborg utgör ett
fl agrant exempel på ku nglig utrikespolitik. Karl XV vi lle gärna ha e n allians med
D anma rk. Han hyste också dynastiska
förhoppningar, som hängde samma n
med att Fred rik VI I var barn lös. Om Karl
XV:s krigs lust vittnar hans agerande
både i sa mband med det polska upproret
1863 och und er den dan sk -tyska kri sen:
"Jag behöver ett kris, Europa be höver ett
krig och ett krig mås te jag ha, antingen
genom polackerna mot Ryss land e ll e r
genom danskarna mot Tysk land".
Det har diskuterats vilk a roller Hen-

ning Hamilton och utrikesstatsministe r
Ludvig Manderström spe lade i samband
med alliansplanerna.
Hamilton var en nä ra medarbetare
till Karl XV och anhängare av en allianstraktat med Danmark på grundval av Ejcle rgränsen.
Mande rström
försökte
bromsa Karl XV:s utrikespolitiska pl aner
och ställde sig länge avvisande till alli anstanken. Efter m ötet på Skodsborg
känd e han sig dock försa tt i e tt tvångsläge och gav - om än motvi lligt - upp sitt
motstånd mot en allians.
Som ett resultat av kungamötet på
Skodsbo rg inleddes alliansförhandlingar
mell a n Danmark och Sverige-Norge. Ett
utkast till "Tractat " upprättades av Hamilto n den 23 augusti. Där ta lades om
svensk-norskt bistånd till Försvaret av de
dansk a la ndsdelar som inte hörde till det
Tyska Förbundet. Bi stå ndet skull e kunna
påka llas om de till Tyska Förbundet hörande he rti gdömena H o lstein och Lauenburg besattes av tyska trupper. E nli gt
Artikel III skulle unelerstödet "icke ö[verstiga tillsammanlagclt af alla vapen
20,000 man , hvilka fullt rustade och beväpnade på krigsfot stä ll as till Hans Majestät Konungens af Danmark förfogande, att användas hvarhelst sådant. inom
Danska Monarkiens icke till Tyska Förbundet hörande område, kan finnas nödigt" .
Plan e rna på en a lli ans med Danma rk
mötte e me ll ertid starkt motstånd i statsrådet. Särski lt energiskt uppträdde finansministe r Johan August G ripen stcclt.
Avgörande blev U lrik sdalskonferensen
den 8 september 1863. Ti ll denna hade
Karl XV kallat justiliestatsministe rn
Louis De Geer, den norske statsministern i Stockholm Georg Sibbern, Manclerström , Gripenstedt och Hamilton.
Efter middagen hölls en lång över-
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läggning om alliansförhandlingarna med
Danmark . Kungen försvarade alliansiden
men mötte motstånd från Gripenstedt,
som stöddes av De Geer och Sibbern.
Stämningen var stundtals upphetsad , och
Gripensted t hotade med att avgå från sin
post. Resultatet blev att Manderström
fick i uppdrag att via ministrarna i Paris
och London inhämta vilka avsikter
Frankrike och England hade. Sverige
skulle inte ensamt utfästa sig att komma
till Danmarks hjälp.
Historikerna har diskuterat om Ulriksdalskonferensen innebar ett slut för
alliansplanen eller bara ett uppskov. Formellt var det bara fråga om ett uppskov tills man visste hur Frankrike och England ställde sig - men reellt var Ulriksdalskonferensen avgörande. Den svenska reträtten inleddes då. Gripensted t delar med De Geer förtjänsten av att
Sverige inte drogs in i det dansk-tyska
kriget.
I breven till sändebuden i Paris och
London skrev Manderström: "Om vi
kunna erhålla från England och Frankrike, eller endast från endera av dessa
makter en formlig försäkran att vi, i händelse av invasion i Slesvig inte skola vara
Danmarks enda aktiva alli erade, då, men
endast i detta fall, kommer konseljen att
samtycka till att stödja förslag till en allianstraktat med Danmark".
Men i skrivelsen till västmakterna utgick man från att Sverige skulle hjälpa
danskarna och ställde frågan om Danmark , stött av en allians med Sverige,
kunde räkna med deras aktiva stöd. Svaren från London och Paris var försiktiga.
England erbjöd enelast sina bona officia.
Den dansk-tyska tvisten borde lösas genom underhandlingar, inte genom krig.
Det danska svaret var utförligt men inn ehöll inga utfästelser.
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l en depesch till Hamilton den 5 oktober gav emellertid Manderström intrycket att svaren hade varit positiva. Till
danskarna skulle Hamilton framföra att
de kunde räkna med aktivt stöd av mer
än en makt, om Tyskland invaderade
Schleswig. För svensk del utlovades hjälp
- vare sig en traktat ingåtts eller inte.
Hamilton uppfattade depeschen som
början till en oärlig och vacklande politik.
Den 11 oktober insände han sin avskedansökan , men Manderström befallde honom att stanna på sin post och till danskarna meddela innehållet i depeschen.
Motsättningen mellan Hamilton och
Manderström hade blivit akut. Hamilton
ansåg att han inte längre kunde åtnjuta
det förtroende hos den danska regeringen "som fordras, om jag hos densamma
värdigt skall kunna representera min
Konung och mitt land" . Han upprepade
sin begäran om entledigande elen 30 november, men Manderström uppmanade
honom i en skrivelse den 2 december att
till danskarna framföra att Karl XV inte
ansåg tidpunkten gynnsam för att ingå en
allianstraktat Det svenska återtåget var
därmed fullbordat . Hamilton förnyade
den 9 december sin begäran om entledigande. l februari 1864 fick han lämna sin
post. Då hade kriget utbrutit, och Danmark fick kämpa ensamt mot Preussen
och Österrike.
Enligt Hamilton hade Sverige uppträtt hållningslöst, och hans kritik riktades särskilt mot Manderström. Det löfte
om ett nordiskt försvarsförbund som
Karl XV på Skodsborg hade givit danskarna blev inte infriat. Det är möjligt att
oklarheten i den svenska politiken ledde
Danmark in på en farlig politik, som annars kunde ha undvikits. Vid freden i
Wien 1864 förlorade danskarna Schleswig, Holstein och Lauenburg.

För svensk de l markerar händelserna
1863- 1864 övergången till en konsekvent
neutralitetspolitik. Neutralitetslinjen befästes unelan för undan. Det stod utom
diskussion att Sverige skulle vara neutralt under 1866 års krig me llan Preussen
och Österrike, liksom under det fransktyska kriget 1870- J 871 .
l backspegeln kan man fastställa att
neutralitetslinjen går tillbaka till 1864.
Det finns visserligen andra uppfattningar. Ibland förväxlas den långa fr edsperioelen sedan 1814 med perioden för traditionell neutralitetspolitik . Man glömmer
då att ett svenskt ingripande i storpolitiken låg ganska nära både 1848 och under
Krimkriget 1853- 1856. Å andra sidan
hävelas ibland att Sverige bara har varit
neutralt under första världskriget och efter 1936, sedan NF misslyckats med sanktionerna mot Italien efter angreppet på
Abessinien.
Den senare synpunkten, som hävdats
av professor Jörgen Weibull, baseras på
en motsättning mellan internationell solidaritet (kollektiv säkerhet) och nationell neutralitet. Som jag i annat sammanhang visat är motsättningen mellan neutralitet och solidaritet närmast fiktiv. Det
gäller både i NF- och FN-sammanhang.
Det är visserligen sant att ett beslut av
FN:s säkerhetsråd kan tvinga oss att vielta sanktioner mot en krigförande stat i
strid med neutralitetsreglerna. Förpliktelser enligt FN:s stadga gäller före andra
skyldigheter. Men det är ont om exempel
på att FN:s säkerhetsråd har fattat bindande sanktionsbeslut som gjort det
omöjligt att följa de annars gällande neutralitetsbestämmelserna.
1864 torde därför kunna betraktas
som begynnel seåret för den svenska neutralitetspolitiken .

***
På liknande sätt framstår 1994 som ett
vägskäl i den svenska utrikespolitiken.
Folkomröstningen om svenskt med lemskap i EU den 13 november resulterade i
en knapp ja-majoritet (52,27 % ). Därmed var elen omsvängning som inleclcles
hösten 1990 fullbordad.
l över trettio år sade den svenska regeringen nej till medlemskap i EEClEG
med motiveringen att det skulle strida
mot svensk neutralitetspolitik. I slutet av
1980-talet och början av 1990-talet hävdade regeringen envist att frågan om ett
svenskt EG-medlemskap inte var aktuell.
Det bekräftades av utrikesminister Sten
Andersson i rikselagen ännu elen 10 oktober 1990. Sedan kom ett par svarta veckor,
då 16 miljarder kronor föreles ut ur landet.
Det uppgavs att "marknaden" hade förlorat förtroendet för elen ekonomiska politiken. Regeringen svarade med att presentera ett åtstramningspaket elen 26 oktober. Samtidigt sade statsminister Ingvar
Carlsson att regeringen skulle sträva efter
ett svenskt medlemskap i EG. Utrikesutskottet skrev i ett betänkande den 22 november att Sverige borde "eftersträva att
bli medlem i elen Europeiska gemenskapen med bibehållen neutralitetspolitik". I
ett beslut elen 12 december uttalade sig sedan rikselagen för den linjen.
Sverige ansökte om medlemskap i
EG den 1 juli 1991. l ansökan gjordes
inga förb ehåll. I statsministerns deklaration inför rikselagen elen 14 juli angavs
dock vissa utgångspunkter för den svenska ansökan . En hänvisning gjordes till
riksdagens uttalande elen 12 december
1990 om medlemskap "med bibehållen
neutralitetspolitik". Regeringens samlade bedömning att ett svenskt medlemskap i EG är förenligt med neutralitetspolitikens krav".
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Ett nytt läge uppstod i december
1991 , då EG-Iänderna enades om att
upprätta en europeisk union. Fördraget
om den Europeiska Unionen undertecknades i Maastricht den 7 februari 1992.
Länge rådde osäkerhet om unionens öde.
Avsikten var att fördraget skulle träda i
kraft den l januari 1993. Ett danskt nej i
den första folkomröstningen , motstånd i
det brittiska parlamentet och behandling i den tyska författningsdomstolen
gjorde dock att ratificeringarna drog ut
på tiden. Den l november 1993 trädde
emellertid Maastrichtfördraget i kraft.
Förhandlingarna om svenskt medlemskap fördes av den borgerliga regeringen. De inleddes den l februari 1993.
Sverige hade ansökt om medlemskap i
EG men kom att förhandla om medlemskap i EU. Varken regeringen eller den
socialdemokratiska oppositionen upplyste svenska folket om att detta innebar en
väsentlig förändring. EU har ju enligt
Maastrichtfördraget föresatt sig "att genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik , som omfattar utformningen på lång sikt av en gemensam försvarspolitik som med tiden skulle kunna leda
till ett gemensamt försvar". Det fanns
anledning att ställa frågan om Sverige
skulle kunna vara med i EU "med bibehåll en neutralitetspolitik " .
Parallellt med Sveriges närmande ti ll
EG/EU förändrades definitionen av den
svenska säkerhetspolitiken. Det var
statsminister Carl Bildt som tog initiativet. J ett interpellationssvar i riksdagen
den 15 januari 1992 förklarade han att
"beteckningen 'neutralitetspolitik ' inte
längre passar som samlad beteckning på
vår utrikes- och säkerhetspolitik" . Bildt
sade: "Den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik är fortfarande den militära alliansfriheten med dess skyldi ghet att upp-
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rätthålla en betryggande självständig försvarsförmåga för att vi skall kunna vara
neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde. Ingen annan försvarar Sverige,
och vi försvarar bara Sverige.". Han sade
också att "den europeiska identiteten i
vår utrikes- och säkerhetspolitik gradvis
kommer att bli av allt större betydelse".
Den nya säkerhetspolitiska huvudlinjen antogs av riksdagen på grundval av
utrikesutskottets
betänkande
(1991/
92:UU19) daterat den 28 april 1992. Där
sacles uneler avsnittet Svensk säkerhetspolitik: "Sveriges militära alliansfrihet
syftande till att vårt land skall kunna vara
neutralt i händelse av krig i vårt närområde består. Den förutsätter att en betryggande försvarsförmåga
upprätthålls."
Förhandlingarna om svenskt medlemskap i EU pågick till elen 30 mars
1994. Resultatet presenterades i departementsserien (Ds 1994:48). Där angavs
bl.a. att ett medlemskap innebär "att
Sverige deltar fullt ut och aktivt i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken , med alltjämt bibehållen militär alliansfrihet". På samma sätt skulle Sverige
fullt ut och aktivt delta i "den ekonomiska och monetära unionen (EMU) som är
i vardande. Rikselagen tar ställning till
frågorna om en gemensam valuta och
centralbank när dessa akt ualiseras.".
(När förhandlingarna inleddes elen l februari 1993 sade statsrådet Ulf Dinkelspiel att "Sverige vill delta i elen framväxande Ekonomiska och Monetära
Unionen").
Regeringen lät inför folkomröstningen sex utredningar belysa konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i E U. Följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende utreddes av ambassadörerna Leif Leifland och Sverker

Åström, som kallade sitt betänkande
"Historiskt vägval " (SOU 1994:8). De
skrev: " Sveriges inträde i EU och cleltagancle i GUS (den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken) innebär ett historiskt vägval , av avgörande betydelse
för Sveriges ställning i Europa och världen för oöverskådlig framtid ".
Leiflan d/ Åström hävdade att redan
E U-medlemskapet i sig har en säkerhetspolitisk betydelse. En solidaritet mellan
alla de deltagande staterna växer fram.
"Resu ltatet är då ökad trygghet för var
och en av medlemmarna. Medlemskapet
kan i viss mån betraktas som en försäkringspremie.". De gjorde avvägningen
"att för Sverige ett medlemskap i EU
även utan formella försvarsförpliktelser
innebär en nettofördel , ett säkerhetspolitiskt plus". "Självfallet är solidariteten
ömsesidig. En stat som blir medlem av
EU får ta ställning till säkerhetspolitiska
hot och kriser som den annars möjligen
inte skulle beröras av."
Utredarna menade att cleltagancle i
"gemensam försvarspolitik" kan vara förenligt med militär alliansfrihet. Deltagande i "gemensamt försvar " är det inte. De
uteslöt svenskt medlemskap i NATO och
VEU (Västeuropeiska unionen). Däremot ansåg de att observatörskap i VEU
är förenligt med militär alliansfrihet.
Eftersom det eventuella steget från
gemensam försvarspolitik till gemensamt
försvar enligt Maastrichtförclraget skall
tas enhälligt, är en medlemsstat inte hindrad från att driva en politik av militär
alliansfrihet. Men Sverige har klart uttryckt att man " inte avser hindra den Europeiska unionens utveckling mot en gemensam försvarspolitik , som med tiden
skulle kunna leda till ett gemensamt försvar".
Vid ett rådsmöte elen 21 december

1993 konstaterade EU-ländernas och
kandidatländernas utrikesministrar att utrikes- och säkerhetspolitiken var ett oproblematiskt område i utvidgningsförhandlingarna och att därför inte några anpassningsåtgärder krävdes. Inom elen gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
behanellades många frågor som också varit föremål för aktiv svensk utrikespolitik.
Att medverka i arbetet med dessa frågor
tedde sig alltså från svensk synpunkt som
både naturligt och angeläget.
Leiflan d/ Åström påpekade att grundprincipen för beslutsfattandet är enhällighet. "G US är ett mellanstatligt, icke ett
överstatligt samarbete". "Samtidigt måste beaktas, att, enligt en särskild förklaring som antogs samtidigt med unionsfördraget, medlemmarna vad beträffar
rådbeslut som kräver enhällighet så långt
möjligt skall undvika att hindra ett enhälligt beslut om en kvalificerad majoritet för ett sådant beslut föreligger. Avsikten med förklaringen är tydligen att sätta
starkt politiskt tryck på tvekande stater
att faktiskt inte utöva elen vetorätt som
de principiellt innehar.".
På vissa punkter kan kritik riktas mot
utredarnas åsikter. När det gäller VEU,
som är en försvarsallians, kan ett land
som för en seriös neutralitetspolitik inte
gärna bli observatör. Det säkerhetspolitiska plus som Leiflan d/ Åström framhöll
motsvaras av ett säkerhetspolitiskt minus. Soliclariteten mellan EU:s medlemsländer är ju ömsesidig. Sverige riskerar
också att dras in i konflikter.
Rikselagens definition av säkerhetspolitiken från 1992 strider mot neutrali tetsrätten. Osäkerhet har också skapats
om vilka avsikter Sverige har. Olika to lkningar har framförts. Man har talat om
"kanske-neutralitet". När Carl Bild! var
statsminister sade han att Sverige kunde
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"välja neutralitet" , men någon "automatik " var det inte längre fråga om
Men neutralitetsrätten skiljer bara
mellan krigförande stater och neutrala
stater. De länder som inte deltar i kriget
är automatiskt bundna av neutralitetsrättens regler. Den omfattar vissa rättigheter och skyldigheter för de krigförande
och de neutrala staterna i deras inbördes
relationer.
Man kan alltså inte "vä lja neutralitet "
sedan ett krig utbrutit. Inte heller behövs
det någon neutralitetsförklaring. Reglerna träder i kraft ipso facto - i samband
med krigsutbrottet. Därför är orden
"skall kunna vara neutralt" i den nuvarande formeln felaktiga. r händelse av
krig måste Sverige vara neutralt - om vi
inte går med eller dras in i kriget.
Talet om "krig i vårt närområde" strider också mot neutralitetsreglerna. Det
finns ingen geografisk begränsning. Neutralitetsrätt gäller för alla krig. (Det finns
emellertid ett viktigt undantag: när säkerhetsrådet fattat ett bindande sanktionsbeslut enligt FN:s stadga) .
Ordet " neutralitetspolitik" förekommer inte i 1992 års formulering I stället
talas om "militär alliansfrihet". Egentli gen är det samma sak. Östen Unelen föredrog dock neutralitetspolitik framför
alliansfrihet. Han skrev:" Alliansfrihet är
ett ofullständigt ord ty det ger inte uttryck åt en bestämd avsikt att i händelse
av krig föra neutralitetspolitik" .
Sedan Sverige blev medlem i EU har
det ena steget efter det andra tagits som
hotar neutralitetspolitiken/den militära
alliansfriheten. Sverige har gått med i
Nordatlantiska samarbetsrådet (NACC ),
anslutit sig till Partnerskap för fred
(PFF), blivit observatör i Västeuropeiska
unionen (VEU) , skickat trupper till Bosnien under NATO-kommando och blivit
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medlem i Västeuropeiska krigsmaterielgruppen (WEAG). Kanske var det en sådan utveckling som rikselagen - något
kryptiskt - förutsåg 1992: "Bevarande av
elen militära alliansfriheten förutsätter
inte att Sverige i något annat avseende
skulle behöva ålägga sig restriktioner
vad gäller deltagandet i det framväxande,
mångfacetterade europeiska samarbetet." (1991/92: UU19 s. 18).
Hur som helst kan man konstatera att
avgörandet om EU-mecllemskapet 1994
inledde en ny era. Neutralitetspolitik
ändrades till militär alliansfrihet. Den europeiska identiteten betonades. För närvarande tycks den enda begränsningen
för Sveriges samarbete med andra länder
vara oviljan att ingå en formell alliansförpliktelse. När det gäller NATO går gränsen vid Atlantpaktens Artikel 5 om ömsesidigt militärt bistånd vid ett väpnat
angrepp.
Folkpartiet och moderaterna vill att
Sverige skall gå med i NATO. De avviker
därmed från elen formel för säkerhetspolitiken som de var med om att fastställa i
riksdagen 1992. Utrikesminister Lena
Hjelm-Wallen och försvarsminister Björn
von Syclow tycks också vara på glid . 1997
skrev utrikesministern: " Vår alliansfrihet
är ett medel , inte ett mål. Den är inte en
gång för alla given". Hon har även sagt att
den militära alliansfriheten gäller "idag"
eller "för närvarande" . Det öppnar för en
ändring i morgon eller senare. Försvarsministern har gjort liknande uttalanden.
Enligt honom utesluter elen militära alliansfriheten deltagande i samarbete som
rör försvar av territoriet och säkerhetsgarantier, men i övrigt utgör den inte något
hinder för internationellt samarbete. I juni
1998 upprepade han: "Militär alliansfrihet
är ett medel och inte ett mål; elen är inte
en gång för alla given".

l en artikel l 994 skrev jag att det på
sikt torde vara uteslutet att förena neutralitet och EU-mecl lemskap. Sedan dess
har utvecklingen gått fort. Vad är regeringens försäkringar inför folkomröstningen om att " Vår alliansfrihet består"
nu värda?
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Russia and The Soviet Union in the Mediterranean
The Mediterranean and Russia - connerction between those two neighbouring
geographical spaces are rooted into a remote past. As far back as the 7th century Slav
ships were nuvigating to the shores of Greece. In the 10th century nine Russian ships
participated in an expedition to the istand of Crete. Russian merchants reached
Spain. But only in the 18th century Russianfleet appem·ed in theMediterraneanas a
real naval force. In 1769-71 five squadrons came therefrom the Baltic Sea.ln 1770
thefarnous Chesma hattie took place, which endedin a complete rout of the Turkish
fleet. Altogether in the First Arhipelago Expedition participated 20 battleships
(ships Jo the Iine), five frigatesand 27 other ships. In autumn 1775 all of them returned to Kronstadt.
Since 1774 Russian ships obtained the
right of passage through the Black Sea
Stratis. A great importance for future development of eveots connected with the
Mediterraneao bad creation in 1783 of
the Black Sea Fleet with its main base in
Sevastopol. During the Russian - Turkish
War 1787- 91 , when the main events happeoed in the Black Sea, in the Mediterranean Russian representitaves, haviog recruited several thousands of Greeks and
Slavs, organized two corsair flotiltas commanded by a Greek, Kachoni, and a Maltese, Gilgelmo, accepted in the Russian
service. (In 1789 Napoleon Bonaparte
submitted an application for Russian
service, bu t be did not agree to be accepted in a grad e lower).
One of the most glorious pages of history of the Russian fleet in the Mediterranean was the campaign of admiral F.
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Ushakov during wars against N apaleonie
France - Jiberation of the Jonian istands
in 1798-99 and the Italian campaign of
1799. Assault and seizure of Corfu from
the sea is a remarkable example of a naval operation against a strong fOJ·tress.
Maybe hislorians in ltaly have not forgotten the operation of Russian fleet
during the liberation of Naples from
French and the entry of the Russian sa ilors detachment into Rome 30. 9. 1799.
In the first years of the XIX century,
when arose danger of an alliance between
Turkey and France, the Russian naval
presence around the Ionian Islands was
considerably strengthened. By January
1806 to Corfu came two squadrons from
the Baltic, ships detachments from the
Black Sea , an infantry division-in all 42
ships (including lO battleships) , 13.000
land forces. These forces were command-

ed by an able admiral Senjavin. He began
active operations in the Adriatic. The Russians seized Catarro and several islands.
When the war against Turkey began, Senjavin's fleet returned from the Actriatic
in to the Aegean Sea , where tagether with
the British squadron blockade of the Dardanelles was organized. On the 19 th of
June 1807 Senjavin gained a decisive vietory over the Turkish fleet in the Battle of
Athos. The prestige of the Russian flag
strengthened for many years among the
Western Slavs, especially in the Montenegro and among the Greeks fighting
against the Turkish rule.
In the Navarino Battle in 1827 the Russian squadron tagether with the French
and the British played the main role in the
defeat of the Turkish-Egyptian fleet.
Among Russian ships especially distinguished itself the battleship "Azov"
commanded by M. Lasarev.
Thus the Russian fleet played a very
considerable role in supporting Russia's
foreign policy in the Mediterranean and
in the liberation of the people of Balkan
countries from the Turkish rule in the
end of the XVIII and the beginoing of
the XIX centuries.
From the 30'h of the XIX century and
up to the 1-st World war sh ips of the Russian Navy bad not participated in major
combat activities in the Mediterranean ,
exept events around the island of Crete
in 1896- 98, when a squadron of Russian
ships under command of admiral P Andreev and N. Skrydlov operated as a part
of the so called "international squadrons" .
By the middle of the XIX century it
became clear that the Russian Navy was
lagging in its development behind the
Navies of major European countri es. The
Crimean War 1853- 56 revealed that fact

with great force. But still Russian ships
used to navigate in the Mediterranean in
training cruises, carried representative
missions, conducted scientific researehes
and hydrographical explorations. Beginning from 1856 squadrons from the Baltic Fleet sailed for several month as a
practical part of midshipmen training. l n
1860 a squadron of admiral l. Shestakov
tagetber with British and Fre11eh ships
was cruising for a year and a half along
the shores of Syria. After the rebellion of
Greeks on Crete in 1866 a squadron of
Russian ships under command of admiral L Butakov was sent to the area and
stayed there up to the beginning of the
Russian- Turkish War of 1877- 78. Admiral Butakov on board of clipper"Yahont"
participated in the ceremooy of opening
of the Suez Canal in 1869. After the Russian - Turkish War cruises of Russin sailorsin the Mediterranean renewed. Since
that time the period of rapid development of the Russian Navy began. Russian naval detachments again were navigating Greek waters, its commanders
we re based in Athens.
In the last years of the XIX century
the Mediterranean squadron of admiral
S. Makarov was sent into the Pacific
Ocean in connection with the deteriora tion of relations of Russia and Japan. Betore the Russian- Japanese War 1904- 05
presence of Russian ships in the Mediterranean, as a rule, was linked with their
passages to the Far East After the disastrons loss of the Russian squadron in the
Tsushima Battle reconstruction of the
Navy become one of the most important
problems of Russia. Since 1906 in the
Baltic Fleet a special group of ships was
formed with purpose of regular training
cruises in the Mediterranean. lt should
be noted that the relations between Rus-
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sian sailors and the people in ports and
towns of Mediterranean countries was
always kind and friendly In ltaly good
qualities of Russians were shown during
the heavy earthquake in Messina in 1908.
Russian sailors from the crews of two
battleships, two cruisers and two gunboats were saving people from the ruined houses, helping the wounded. The
memory of t hat events is not fagotten.
In the beginning of the 1-st World
War the Mediterranean assumed strategical importance also for Russia. From
the Far East to the North of Russia
through the Mediterranean passed battleship "Tchesma", cruisers "Askold"
and "Variag", six destroyers. In 19161917 an expeditionary corps of Russian
troops (about 45.000 men) was transported to France. During the Dardanelias
campaign Russian cruiser "Askold " distinguished itself, her action were highly
commended by a British admiral.
The Russian revolution in 1917 had a
certain influence in the fleets of same
Mediterranean countries- there occured
disturbances on French ships in Odessa, a
rebellion on Austria-Hungarian ships in
Catarro. By the end of the Civil war
when the Red Army in December, 1920
took the Crimea, the Saint-Andrew's flag
of the Russian Empire dis appeared from
the Mediterranean. The remnants of the
Black Sea Fleet, after the evacuation of
general Vrangel 's troops from the Crimea, sailed to Bizerta - one battleship,
two cruisers, ten destroyers and five submarines. Their fate was sorrowful - they
were rarsting unattended till1924.
After the Civil War ended building of
a new Red Navy slowly began. In 1924 for
the first time Naples had a call of a Soviet
ship - avizo " Vorovski" on its passage to
Vladivostok. In 1925 and 1929 Soviet de-
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stroyers visited Naples. An important
e vent in the Iife of the arising Red N a vybattleship "Pariskaia Kommuna" (ex.
"Sevastopol") and cruiser "Komintern"
(ex. "Pamiat Mercuria") erossed Mediterranean ohtheir passage from the Baltic to
the Black Sea. In 1930 cruiser "Tchervona
Ukraina" and two destroyers made a two
week cruise in the Mediterranean.
Forther first time in the combat conditians Soviet naval officers appeared in
the beginning of the Civil War in Spain they served as actvisors in ships and submarines of the Republican fleet.
A special reference should be made
of Italy's role in creation of the modern
new Soviet Navy. In the 30-th the Soviet
Union began av ]arge program of naval
shipbuilding and Italian specialists rendered serious assistance in developing
designs for cruisers and destroyers. The
most interesting episode was building in
1935- 38 a destroyer-leader "Tashkent"
for the Soviet Navy in the Italian shipyard in Livorno. The Italian shipbuilders
should be pro ud of this sh ip - she was the
fastest ship in the world at that time
(more than 44 knots) with exellent manoeuvring, and combat qualities wich
were proved in her short but heroic warlite in the Second World war in the defence of Odessa and Sevastopol.
During the Second World war thougb
the Soviet Navy did not participale in
figl1ting in the Mediterranean, but the
very fact that the main efforts Germany
concentrated at the Eastern front against
the Soviet Union influenced indirectly
the course of war operations on the Mediterraneall theatre.
When the 2-nd World war ended a
new epocb started in the history of th e
Medite rran ean . This most importa nt
strategical region became firmly domi-

nated by the United States N a vy. American task for-ces which were there in the
last period of war at the end of the 40-th
were organized in an operational structure -the 6-th Fleet.
For the first time after the war ships
under the Soviet naval flag passed inta
the Mediterranean in July 1946. The author of this p a per in his temporary capacity of the flag navigator of the Special
Expedition- 22 participated in a transfer
of a group of former German ships destined for the Black Sea Fleet from the
Baltic ports with stops in Gibraltar and
Malta . Unforgettable impressions were
produced on us by beautiful views of the
Actriatic and the Aegean Sea, islands, the
Straits. In February 1949 Soviet crews recived in Italy as reparations Italian ships
destined for the Black Sea Fleet- battleship "Guilio Cezare" and two submarines (Cruiser " Duca D'Aosta" and five
destroyers were recived by Soviet crews
in Odessa).
Since the end of the 40-th strategical
importance of the Mediterranean was
growing considerably. In 1949 NATO was
formed and only after remilitarization of
West Germany and its entrance in NATO
in 1955 the Warsaw Treaty Organisation
was created. The military-political situation were getting tense. The existence of a
potential threat from the sea not only for
coastal objectives but for those in the
depth of the Soviet Union demanded to
undertake countermeasures.
In 1958 the Soviet government asked
Albania , a member of WTO, for a permission to organize a temporary basefor
a group of Soviet submarines. In August
1958 four submarines (project 613
"Wh iskey" ) and a submarine tender e ntered the Bay of Vlora. In a year the
number of submarines grew to twe lve,

one more submarine tender arrived and
they formed the 40-th submarine brigade, subor·dinated to the Black Sea
Fleet. The appearance of Soviet submarines in the Mediterranean eaused sharp
reaction in naval forces of NATO. So the
state of military opposition between the
two blocks began in the area.
The presence of the Soviet boats was
marked in one episode, when a submarine, S-360, surfaced for a seance of radio
communication just inside the battle order of an American task force in the vicinity of the flagship of the 6-th Fleet
cruiser "Des Moines" with the president
of the US, D. Eisenhower, on board.
Khrushchev, when infartned about the
fact, was very pleased and instructed to
commend the submariners. B ut soon ideological differences disrupted relations
between Moscow and Tirana and the brigade returned to the Baltic, Jeaving 4
submarines wich were transiered to Albania.
Until 1964 Soviet ships, mostly submarines, were making individual cruises
in the Mediterranean. But the threat of
the all-out nuetear-missile strike on the
objectives in the Soviet Union with ballistic missiles from submarines and attack planes with A-bomb remain quite
real. And conditions for launching missiles from submarines were even better
in the Mediterranean than on ocean
combat stations - more favo rable weather, support of the Allied naval forces, better conditions of fixing ship's position for
the launch.
This situation could not remain without responsive measures by the Soviet
governme nt. And at the end of the 60-th
Soviet ships began systematic combat
service in the Mediterranean. In 1967 it
was decided to form a strong multipur-
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pose task-force - the Mediterranearr
squadron (MS) or the 5-th operating
squadron . I t was subordinated directly to
the CinC of the Soviet N a vy. The composition of the MS changed from time to
time depending on the situation. In summer 1968 it included one cruiser, two
light cruisers (in Russian classification !arge antisubmarine ship - BPK) with
Jong-range cruise missile, five destroyers,
five frigatesand c01·vettes, three amphibious ships, several boats with cruise missiles, submarine tender, several auxilary
sh i ps and a bo ut 1O submarines (hal f of
them nuclear with ballistic or cruise missiles). Surface ships were sent from the
Black Sea Fleet, submarines most! y from
the Nothem fleet. Periodically one of the
two helicopter cruisers "Moskva" and
"Leningrad" (in Russian classification antisubmarines cruisers) participated in
the operation of the MS. Naval aviation
was represented by one mixed airsquadron of reconaissance and antisubmarine
planes b a sed at the airfield Cairo-West.
The main obstacle to overcome was
the problem of basing, sh i ps w h ich h ad to
serve in the MS about 6 month.
The solution of the problem was
found in the combination of a system of
the so called "points" and the use of
som e kind of a "fleet train system of supply sh i ps at sea" developed by Americans
during the war. Along the sl10res out of
the territorial waters there were ehosen
about 60 of the "points" . The depth of
the sea at "points" allowed to stay at anchar or to be chained to a special solid
buoys fixed to the bottom at greater
depth. "Point No5 " at the island of Kitira
was the principal point for ships coming
from the Black Sea , "Point No52" for
ships and submarines coming through
Gibraltar. Naturally such conditions of
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operations of the ships of the MS representeda heavy burden on the ir crews and
machinery. Some relief in that situation
were given by so-called "business visits"
in to ports of Egypt - Alexandria, Port Said , Mersa - Matruch; Syria - Latakia ,
Tartus; Algeria - Annaba; Yugoslavia Split, Kotor; Tunis - Bizerta. Staying
there 2 - 3 days ships could replenish
fresh water, buy vegetables and fruits
and get some rest for the sailors. In case
of necessity ships could be repaired in
Alexandria and Tartus by repair ships.
Commander of the MS and his staff rotated every 2 years and had their flag
mostly on board of a cruiser, or sometimes on board of a submarine tender.
The main general task of the MS was
keeping watch on the ships of the 6-th
fleet. Each American aircraft carrier was
followed by at !east one Soviet sh ip. Diesel submarines checked the passage of
aircraft carriers and other ships through
the screen made by 3-4 submarines. But
the main task was to search positions of
American SSNG, which represented the
most serious threat for the territory of
the Soviet U nio n.
24.XI.08 an official communication of
TASS stated: "The Soviet Union as a
Black Sea and consequently a Mediterranearr state realizes its undeniable right of
the presence in this region. Soviet naval
ships are in the Mediterranearr not to
create a threat to any people or state.
Their task is to render help to the cause
of stability and peace in the Mediterranearr region " .
And in fact opposing s tands of the naval forces in the US and in the USSR
were a factor of deterrence in all cases of
aggravating situation. Though the Soviet
ships demonstrated support to its allies Arab countries in the East of the Medi-

terran ean , and American actively supported their strategic all y in the regionIsrael , but the one and the other side
clearly understood inadmissibility of a
serious conflict between forces of the
two nuclear powers.
During the Arab - Israel i war of 1973
both Soviet and American formations
were strengthened. And when there appeared necessity of rapid delivery of armament and military equipment for Syria a special group of Soviet ships was
formed in order to assure security of
Russian convoys. They h ad permission to
open fire on Israeli missile boats and
planes in case of direct threat to transports. But Juckily such situation didn't
happened, the lsraelies did not try to attack convoys.
In general the activity of the MS allowed to improve operational organisation and methods of the Soviet Navy in
actual oppositional activity of NATO's
forces, to get practice of tactical cooperatian of surface ships and submarines, to
create and improve the system of all kind
of support to ships at sea.
Certainly, it is clear that combat
strength of the Soviet Mediterranean
squadron was lesser then each of the naval forces of ltaly, Britain or France in
the area. So far as the American 6-th
Fleet was cancerned the difference in
power was much greater. The three main
task forces - strike, antisubmarine warfare and supply, two aircraft carrier
groups with about 80 planes- carriers of
nuclear weapons, one antisubmarine carrier group, cruisers, destroyers, amphibian force group with an expeditional battalion of marines and the main striking
force- 12-14 atomic submarines, half of
them Polaris-type. Since 1968 NATO
formed a new command-Maritime Air

Forces Mediterranearr for coordinating
aerial surveillence of the Soviet fleet.
But nevertheless the Mediterranean
squadron of the Soviet Navy was such
part of the Soviet sea power which all
fleets of NATO and all Mediterranean
countries had to recon with. The main
force of it was Concentrated in the eastern Mediterranean in a favorable environment. lts surface ships, small craft,
submarines were armed with cruise missile of different type with range from 70
to 550 kilometres and some with nuclear
warheads- the armament quite effective
against surface ships, but Americans in
that period samehow neglected development of such weapons. They had quite
modern two-purpose antiair missiles. So
the Mediterraneall squadron was an important element of the security of the Soviet Union.
Bu t now- The last page of the history
of the Soviet Navy is turned over. The
American 6-th Fleet should be satisfied,
its, as we may call, "dependable adversary" doesn't navigate the Mediterranean any longer. The disintegration of the
Soviet Union has radically changed the
military - political situation in the world.
Now US ships can freely sol ve their tasks
and problems without neccesity to consider possible opposing activities. They
can freely sail around the Black Sea, visit
Odessa and Sevastopol, organise joint
exercises with naval forces of the
Ukraine and Roumania, not mentioning
Turkey, which has become dominating
naval power in the Black Sea. The Black
Sea Fleet of Russia, with its ships as unprecedented case in history still flying
the naval flag of none existing state Soviet Union, passes through the most
difficulte times and its fate is still undecided. The poor technical state of fleet 's
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forces, lack of money and lack of fue l,
low combat readiness do not a ll ow ships
of the Russia n B lack Sea Fleet to opera te
in the Mediterranean and what 's more it
is not clea r what kind of operationa l
tasks the F leet wi ll be assigned in a new
situation.
B ut in 1996 a new Russia n flag- blue
Andrew's cross appeared in the Mediterranean. A tas k force headed by a new
major ship wit h a little bit complicated
name- heavy aircarrying crui ser " Adm iral of the fl eet of the Soviet Union
Kuznetsov" accompanied by a destroyer,
a frigate and supporting ships came from
the North to th eMediterranea n as a Russian part of peacemaking fo rce for the
Balkans. "Kuznetsov" is the largest ship
of th e Russian Navy-ful l displacement
67.500 t., len gth 304,5 m. , power 200.000
hp, speed 32 knotes, arrned with 12
launchers of "ship to sh ip" missiles SSN19 with range 600 km and new antiair
missiles. Actually, it is an aircraft carrier
with an airgro up consistin g of eight
planes SU-27K, eighteen MIG -29K and
sixteen he licopters Ka-27. Th e real purpose of this cruise was to demo nstrate
that Russia was a nd re ma ins a maritime
state, which has its own interests in th e
World ocean and 13 has th e modern N a vy
capable to stand for and detend its natio nal interests and security of the state.
During th e passage from the North
" Kuznetsov " was visited by the Norvegian ministe r of defence, in the Mediterran ean - by th e COmmander of the 6-th
Fleet of th e USA. A group of Russian officers visited a ircraft carrie r "America" ,
the ships of escort conducted joint trainin g exercises with Am erican ships. Th e
Russian group visited the Syrian port of
Tartus. During the cruise in th e Mediter-
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ranea n and its passages to and from it
much time was devoted to very inte nsive
combat and tactica l training, rocket and
a rtillery firin gs, the re were 220 fli ghts of
fighters and 380- of heli copters. A ll that
will promate further improve ment of
combat operation of th e aircraft carrier
and its aircraft group.
But nowadays comp licated situation
in the Russia n Navy with fin ances, supply, repairs, with personnel, will seriousl y
limit its furth e r development. To our
great regret th e sister-ship of " Kuznetsov"- " Varia g", the constru ctio n of w h ich
was at 80 pe rce nt read in ess in the yard in
Nikolayev, now "abroad " in the independent U kra in e, will go for scrap. It
hurts much th at heavy aircarrying cruise rs of " Kiev" type not mo re the n 15 years
o ld were sold to South Kore a for scrap.
In a certain way the history of the Imperia l Russian and Soviet Fl eet in the
Mediterranean coincide. The glo rious period of active operation s of Russian
squadrons in the end of the XVIII and
the beginnin g of th e XIX century, representing the sea power and mili ta ry-politica l might of the Russian E mpire, and the
follow ing recessio n of the activity of th e
Russian F leet up to 1917, was repeated in
th e history of th e Soviet Navy- creation
in 1967 of the Mediterran ea n sq uadron
se riously influ encing on the mi li tary-poli tical situation in the region and the following after the desintegration of th e
Soviet Uni on di ssappearence of our sh ip
from the Mediterranean Sea.
So t hat is the sad end of th e history of
the Russian and Soviet sea power in the
Mediterranea n up to this day. But we do
not lose hope that the Russian Navy will
rise once aga in as it happened several
times before.

Bokrecension
Stor bok om stora skepp
Efte rsom vi återi gen lever i en ny tidsperi od med nedrustnin ga r, få r vi inte vänta
oss att de t finns många politiker som ve t
hur utvecklingen varit und er det senas te
sekl et. H ur kan de "veta det " när motiven för ned rustnin g i första hand är e konomi skt och inte sa kli gt betingat? Genom att fö lj a utveck lingen fr ån de stora
li njesk eppen till slagkryssare och slagskepp skapas en mångsidig bild av sjömakte ns utveck ling; politiskt- strategiskt
-taktiskt - teknisk t.
D e ledande natione rn a utvecklade
sjömak te n utgåe nde från sin politiska
och geopolitiska situ ation med stor påverkan av Storbritanni en som den leda nde sjömakten. Förh andlingar om begrän sninga r i tonn age och antal fa rtyg
samt e rfarenheter från krig satte sin prägel på utvecklinge n. Bernhard Treland
har sam manställt en historik krin g utvecklingen av de stora skeppen uta n vetenskapliga ansprå k. Som sådan är den
ett lyckokas t, skriven med kunskap och
öve rblick över det vä ldiga ämn et frå n det
po li ti ska, över te kni sk utveckling och farty gsko nstruktion , till sjös lag.
Bernard Ire land har gjort ett bra urva l och e n intressan t sammans tä llning.
Inte min st genom att låta skeppe ns utveck lin g, rustning och av rustnin g utgöra
de n röda tråden kompl etterad med korta
bes kr ivningar av sjöslag och ledande person lighete r. Han besk river de stora
skeppens ti llkomst och utn yttjande utgåe nde från de ras stridsk raft i kri g. Ä nnu
me r intressa nt hade det varit o m också
skeppens förm åga att som "fle et in bein g" begränsa ell er för hind ra krigshand-

tingar a nalyse rats på sa mm a sätt so m
slagkrafte n vid sjöslag.
Har de stora skeppen lämn at sce nen?
Den te kniska utvecklin gen har sedan andra världskrige t förb ätt rat e ldkraften i
den ensk ilda stridsdelen. Mindre fartyg
kan utveck la sa mma e ller större fö rstörelseförm åga som de stora fa rtyge n under fö rsta halvan av detta se ke l. Å and ra
sidan har be hovet av uth å lli ga fartyg som
kan medfö ra förråd , vape n och under
lång tid upprätthålla militä r fö rmåga inte
minskat. Det är ovede rsägligt att det är
lättare att föra fram militära resurser
över sjön än över land. Över sjön kan
detta ske o behindrat. Man behöver inte
förhand la med andra länd er för att få til låtelse till ge nomtransport och att upprätta underhå llsbaser.
Visst gå r det att anmärka på ett och
annat. Jag tror inte att genomsnittsläsaren har en allmän uppfattnin g
om hur de stora skeppen utvecklats var
för sig men ä ndå i stort beroende av varandra. Det hade därför varit utmärk t o m
det inl edningsvis had e getts utrymme för
ett "släktträd" som speglade detta. Vidare hänvisas ofta till ut veckli ngen inom
Storbritanni e n. För den o initierade är
det bättre att först börj a läsa det kapit le t.
La youten , insprängda sammanh ålln a
texte r och historiska besk rivningar ger
ett något virrigt intryck. Ibland avslutas
menin gar e lle r stycken så at t läsaren får
gissa sig till fortsättni nge n. E tt antal fe l
har in smugit sig vid beskrivning av fartygstyper med tillhörande bilder. Korrekturläsningen kund e ha varit bättre.
Hur so m helst är elen "S tora boken
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om Slagskepp" väl värd att läsa. Den utgör ett bra komplement till övriga historiska beskrivningar om det 20.e århundradet. Inte minst över den period i Europas historia som med rätta borde kallas
för det mörka 1900-talet.
Herman Fältström
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