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Bank på telefon. 
Det nya sättet att få 
snabba kontobesked. 
Direkt via bankens dator får du kontoställningen 
för alla dina inlåningskonton i S-E-Banken. 
Plus de 5 senaste transaktionerna på varje konto 
under de senaste 45 dagarna. Välkommen till 
ditt bankkontor. 

') S·E·Banken 

Meddelanden 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 6/1987. Ordinarie sammanträde i Stockholm torsdagen den 1 oktober 1987 

(Utdrag ur protokoll.) 

l.) Sammanträdet hölls på SOSS lokaler Långa Raden 8 i närvaro av 30 ledamöter. 

2.) Beslöts att fastställa styrelsens förslag om antal platser lediga för inval. 

- hedersledamöter högst 2 st 
- ordinarie ledamöter 7 st 
- korresponderande ledamöter 3 st 

3.) Fastställdes listor för inval. 
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4.) Fastställdes styrelsens förslag till belöningar 

- örlkn Göran Larsbrink: Hedersomnämnande, penningpris 6 000 kr 

- örlkn Kent Pejdell.· Hedersomnämnande, penningpris 2 000 kr 

- örlkn Carl-Johan Andersson: Hedersomnämnande, penningpris 2 000 kr 

- kn Leif Holmström: Hedersomnämnande, penningspris 2 000 kr. 

- mj Lars Ramström: Hedersomnämnande, penningpris 2 000 kr. 

5.) Föredrog ledamoten Claes Tornberg utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgren II 

för 1987 under titeln "Erfarenheter från kustflottan" varefter en frågestund -

främst med framtidsperspektiv- följde. 

Nr 7/1987. Ordinarie sammanträde i Stockholm måndagen den 2 november 1987. 

(Utdrag ur protokoll.) 

l.) Sammanträdet hölls i marinstaben Flygiarummet i närvaro av 22 ledamöter. 

2.) Beslöts att sällskapets årsavgift skulle oförändrat vara 35 kr. 

3.) Förrättades val av tre styrelseledamöter och en suppleant varefter styrelsen har 

följande sammansättning. 

ordförande 
vice ordförande 

ledamöter: 

suppleanter: 

sekreterare: 

väljs vid högtidssammanträdet 
väljs vid högtidssammanträdet 

Cay Holmberg 
Ulf Rubarth 
Nils Svahn 
Gustaf von Hofsten 
Christer Hägg 

Karl Andersson 
Bengt Hertzberg 

Magnus Haglund 

4.) Förrättades val av revisorer och revisorssuppleanter: 

revisorer 

suppleanter: 

Lars Werner 
Nils-Olof Tillberg 

Arne Gustavsson 
Sune Birke 

5.) Förrättades val av valberedning: 
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(omvald) 
(omvald) 
(omvald) 

(fyllnadsval efter 
Lars Norsell) 

(omvald) 

(omvald) 
(omvald) 

(omvald) 
(omvald) 

Gustaf Taube, sammankallande 
Björn Berg 
Fredrik Hillelson 

6.) Fastställdes sammanträdesdagar för år 1987/88 

Plats (Prel) 

1987: December 08 sos s 
1988: Januari 18 MHS 

Februari 11 MHS 

(omvald) 
(omvald) 
(omvald) 

Mars 16 SOSS/Karlskrona 
April 13 Göteborg 
Oktober 06/10 sos s 
November 01 TrV/MS 
November 15 Stockholm 

December 08 s oss 

7.) Förrättades inval av två hedersledamöter i följande ordning 

Kam Jan Enqvist 
Gensekr Göran Borggård 

8.) Förrättades inval av sju ordinarie ledamöter i följande ordning 

Kk Björn Ljunggren 
Kk Örjan Steiner 
Kk Lars Wedin 
Kk Anders Timdahl 
Öv Torsten Björnsson 
Kk Olle Andersson 
Öv Karl-Wilhelm Hansen 

9.) Förrättades val av två korresponderande ledamöter i följande ordning 

Kam Björn Zetterström 
Kk Hans von Hofsten 
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Nr 8/1987. Det 216:e högtidssammanträdet i Karlskrona måndagen den 16 november 
1987 

(Utdrag ur protokoll.) 

1.) Sammanträdet hölls i Sällskapets bibliotek (slutna delen) samt i örlogshamnens 
Modellsal (öppna delen). Sällskapets beskyddare, Hans Majestät Konungen , 
hedrade sammanträdets öppna del med sin närvaro samt bekräftade med sin 
namnteckning i Sällskapets krönikebok sitt åtagande att vara Sällskapets be
skyddare. 

2.) Valdes ledamoten Bror Stefenson att vara ordförande för verksamhetsåret 
1987/88. 

3.) Valdes ledamoten Sten Swedlund att vara vice ordförande för verksamhetsåret 
1987/88. 

4.) Efter ajournering återupptogs sammanträdet klockan 1500 i närvaro av Sällska-
pets beskyddare, Hans Majestät Konungen samt ett femtiotal inbjudna. 

5.) Utdelades belöningar till 

- Örlogskaptenen Göran Larsbrink 
- Örlogskaptenen Kent Pejdell 
- Örlogskaptenen Carl-Johan Andersson 
- Kaptenen Leif Holmström samt 
- Majoren (I 2) Lars Ramström 

vilka mottog dessa ur Hans Majestät Konungens hand. 

6.) Föredrogs utdrag ur minnesanteckningar över under verksamhetsåret avlidna le
damöter. 

7.) Talade ledamoten Bo R y beck över ämnet "Ett nationellt försvarsforsknings
program. U r en marinläkares perspektiv" . 

8.) Höll Sällskapets ordförande ett anförande vid nedläggning av sin befattning rö
rande behovet att aktivera Sällskapets ledamöter att delta i en studie om mari
nens roll vid kriser och konflikter på låg nivå. 
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Nr 1/1988. Ordinarie sammanträde i Stockholm tisdagen den 12 december 1987. 

(Utdrag ur protokoll.) 

1.) Sammanträdet hölls i SOSS lokaler i närvaro av 38 ledamöter. 
2.) Valdes ledamoten Rolf Blomqvist till föredragande i vetenskapsgrenen "Strategi 

och stridskrafters användning" för 1987/88. 
3.) Informerade ordföranden om det planerade arbetet "Marinens roll i vår säker

hetspolitik". 
4.) Föredrog ledamoten Bo Lindqvist årsberättelse i vetenskapsgrenen "Vapenbära

res konstruktion". 
5.) Avgav ledamoten Nils-Ove Jansson sitt inträdesanförande under rubriken " Ös

tersjöns strategiska betydelse". 

Nr 2/1988. Stiftelsen YMER-80s stipendiater 1988. 

Stiftelsen YMER-80 i vars styrelse representanter från Kungl Örlogsmannasällskapet 
ingår, har den 28 januari 1988 beslutat om utdelning av stipendier för året. Följande 
har fått stipendier: 

Peter Bengtsson för deltagande i British Antarctic Survey expedition 1989 till James 
Rossön. 

Weston Blake Jr för att utföra 14c dateringar av musselskal. Stipendiet benämns för 
året "Valter Schytts minne". 

Christian Bronge för att utföra provtagning på sedimentkärnor i Vestfold Hills. 

Edna Graneli för inköp av material för provtagning på plankton kring Antarktis un
der 1988-89. 

Johan Hammar för analys av tungmetallförekomster i arktisk röding. 

Mervi Hjelmroas för inköp av materiel för atmosfärsundersökningar i Antarktis . 

Stig Jonsson för resa till Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven , för att där utföra 
analyser av isprover. 

Anne-Marie Larsson för bearbetning av mätdata från PRO MARE-expeditioner till 
Barents hav. 

Vidar 0resland för inköp av planktonnät och annan materiel. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i all
mänhet. 

I enlighet med detta syfte delar Sällskapets ut belöningar för tävlingsskrifter , ar
tiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesväl kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. strategi cich stridskrafters användning. 
2. Personal, utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion . 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrifter för år 1988 skall senast den 2 september 1988 vara Sällskapet till
handa under adress: 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn 
och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me
dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjö
väsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift . 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen 
och hjälpmedel- navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet ut
delas vid sällskapets högtidsssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1988 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 Stockholm 

senast den 2 september 1988. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska
pet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i S jöväsendet. 
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Kungl Örlogsmannasäll_skapets 

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder, 
systematiskt ordnade , lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler i 
Kastellet . Arkivet handhas av Korresponderande ledamoten, major Stellan 
Bojerud, MHS/MHA, Box 80007 , 104 50 Stockholm , te! 08-788 93 81. 

Har du själv några bilder 

som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier , teckningar , reproduk
tioner av tavlor, kartor, bilder av personer m m, berörande mariner , både ut
landet men framför allt svenska marinen, d v s både flottan och kustartilleriet. 
Sänd dem i så fall till Bojerud eller till Sällskapets sekreterare. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets 
filia/LJiLJiiotek 

Kastellet 
Kastellholmen, STOCKHOLM 

Postadress : Box 101 86, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08/21 17 82 
Öppet: tisdagar och torsdagar mellan kl. 10.30 och 12.00 under tiden 1 oktober t o m 

30 april. l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien. 
Telefon: bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221/301 30. 
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Marinvapen 
Bofors har lång tradition som tillverkare 
av luftvärnssystem och annan beväpning 
för marina enheter. 
Dagens 40- och 57 mm pjäser har i kom
bination med nya ammunitionstyper och 
laddningssystem utvecklats till högeffek
tiva allroundpjäser för både luft- och sjö
mål. 

lO 

l Bofors marinprogram ingår även robot
system för luftvärn, vapensystem för ... 
ubåtsjakt, lys- och remsraketer och SJO

minor. 

l· B ·l !~~2~.! 
AB BOFOAS. 691 80 BOFORS 
Telefon 0586·810 00. Telex 73210 

Hedersledamoten 
BENGT SCHUBACK 

Marina stridskrafter- nödvändigt att utnytlja dem ännu 
bättre som säkerhetspolitiskt verktyg redan i fred. 

Chefen för marinens anförande i Kungl Örlogsmannasällskapet den Il februari 1988. 

Örlogsmannasällskapets ordförande 
framhöll vid sällskapets senaste högtids
sammanträde det värdefulla i att påvisa 
och belägga marinens roll i vår säker
hetspolitik mera tydligt och mera in
gående. Liksom ordföranden då uttala
de vill jag med en gång säga att marina 
stridskrafter inte står för sig själva som 
säkerhetspolitiska instrument eller verk
tyg. Endast intregrerade i försvarsmak
ten och totalförsvaret har de betydelse, 
men deras roll i fredstid, kriser och neu
tralitet är särskilt vikt ig och förtjänar väl 
att analyseras för sig. Deras alltmer 
framträdande och synliga ro ll i dessa 
sammanhang vill jag belysa. Jag välkom
nar som marinchef Örlogsmannasällska
pets intitiativ att studera marinens med
verkan i vår säkerhetspolitik i fred och 
kris. Frågan kräver nämligen en betyd
ligt mer djupgående analys än vad jag 
kan göra i mitt anförande. 

Hela försvarsm aktens trovärdighet i 
krigsfallet riskerar att ifrågasättas , om 
inte de typiskt maritima uppgifterna kan 
lösas redan i fred och kris . Det finns kri
tiker som frågar att om vi inte kan värna 
rikets intressen nu hur skall det då gå i 
krig. Så långt som att ås ikten "till vad 
kan det nytte" blir förhärskande har 
stämningarna inte nått. Tvärtom. Ut
talanden från regeringen och politiker är 
klara och starka. Försvarsviljan i landet 
är god. Men det krävs också påtagliga åt-

gärder, annars kan tvivel uppstå om vår 
sanna vilja och förmåga. 

Sammanhanget mellan vår säker
hetspolitik och vårt försvars förmåga be
tonas i samband med försvarsbes lut och 
försvarspropositioner. Men till vardags 
berörs sällan denna nära koppling , myc
ket beroende på att försvarsmakten s 
verksamhet i fred hittills inte så ofta 
uppmärksammas som ett led i stödet av 
vår säkerhetspolitik. Undantag är dock 
de fall , när flygplan och marina strids
krafter insätts mot kränkningar. Dessa 
behandlas dock mer som intressanta 
händelser i sig, och slutsatser för tro
värdigheten i landets säkerhetspolitik 
dras sällan. 

Överbefälhavarens rapport till rege
ringen om den främmande undervattens
verksamheten under 1987 har på nytt fo
kuserat dessa intrång som ett reellt hot 
mot vår förda säkerhetspolitik . stats
ministerns och andra ledande politiker 
har gjort si na markeringar , vilka påvisar 
det av mig påtalade sammanhanget. Re
geringen har följdriktigt också anmodat 
överbefälhavaren att till mitten av feb
ruari i år lämna förslag till åtgärder, som 
skall leda till att främmande ubåtar 
tvingas upphöra med sin verksamhet. 

På det internationella planet påvisas 
dagligen sammanhanget mellan säker
hetspolitik och militära resurser i Persi
ska viken. Det rör sig här om vad man 
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internationellt kallar lågintensitetskon
flikt (low intensity conflict) , givetvis sett 
ur tredje parts synvinkel i detta fall. En 
entydig definition på den är nästan 
omöjlig att ge . Beroende på var konflik
ten inträffar får den regionala dimensio
ner , som är helt olika var i världen den 
inträffar. Allmänt sett är denna typ av 
konflikt ett spänningstillstånd , som var
ken innebär krig eller fred. Det är en si
tuation , där de politiska målen styr ut
nyttjandet av stridskrafter på ett sätt , 
som starkt begränsar dessas handlings
möjligheter. 

De militära redskapen måste kän
netecknas av stor bredd i handlingsmöj
ligheterna och ha en flexibel använd
ning . Rörlighet är ett absolut krav. 
Ledningen sker från högsta nivån och 
kräver ett gott samband, så att rapporter 
och order når fram snabbt och säkert . 

Man kan fråga sig, om det systematis
ka intrånget på svenskt territorium av 
ubåtar och dykare innebär, att vi i detta 
avseende befinner oss i en konflikt med 
låg intensitet , där påtryckningar signale
ras eller förbereds med hjälp av sjöstrids
krafter. Vårt lands strategiska läge mel
lan öst och väst med gränser i Östersjön 
och Västerhavet kan ge anledning till oli
ka former av modern kanonbåtsdiploma
ti. Den pågående främmande under
vattensverksamheten mot vårt land är 
ett exempel på detta. 

Vårt motdrag mot denna ubåtsdiplo
mati måste bli att ständigt uppträda ak
tivt med våra sjöstridskrafter och hålla 
de viktigaste bas- och hamnområdena 
ständigt bevakade. På så sätt minskar 
den upptrappande verkan , som en på
taglig och plötslig höjning av vår mariti
ma närvaro kan få . En svensk militär 
närvaro i omgivande havsområden kan 
förhindra en utveckling, som annars en
dast kan rättas till i efterhand och då 
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med betydligt större olägenheter och 
uppoffringar. Utan liknelse i övrigt vill 
jag erinra om , att Falklandskriget troli
gen inte brutit ut , om inte det sista kvar
varande brittiska örlogsfartyget lämnat 
ögruppen. Detta togs av Argentina som 
tecken på ett svagt intresse att försvara 
öarna. 

En ny strategisk situation 
Generellt sett har en målmedveten och 
omfattande militär upprustning ägt rum 
i vårt närområde. Det nordiska området 
har fått ökad strategisk betydelse och 
berörs alltmer av det säkerhetspolitiska 
och strategiska maktspelet mellan stor
maktsblocken. Samtidigt har den svens
ka försvarsmakten försvagats betydligt i 
förhållande till omvärden . Den militär
tekniska utvecklingen har härutöver 
ökat möjligheterna att över svenskt ter
ritorium rikta angrepp mot angränsande 
militärt viktiga områden. 

Det ökade strategiska intresset för 
Norden måste naturligtvis få konse
kvenser för oss, särskilt sett mot bak
grund av den relativt omvärlden för
svagade svenska försvarsmakten. Om
världens bedömningar av vår vilja och 
förmåga att förbli neutrala i händelse av 
konflikt påverkar säkert stormakternas 
operativa planläggning. En utveckling 
där vi själva skapar förväntningar eller 
farhågor verkar direkt destabiliserande. 
En sådan riskerar att rubba den hittills
varande jämförelsevis stabila situationen 
i det nordeuropeiska området. 

Den främmande undervattensverk
samheten är en destabiliserande faktor. 
Dessutom skapas svårgripbara hot och 
påtryckningar, som ingen nation for
mellt kan anklagas för . De skapar oro 
och förvirring och kan bidra till att un
dergräva vår egen tilltro till den förda sä
kerhetspolitiken. 

De hårda krav som statsmakterna stäl
ler på att bestämma inkräktarens natio
nalitet är förståeliga men kan erfordra 
en kommentar. Mycket få medborgare 
tvivlar längre på , att landet är utsatt för 
regelbundna intrång på vårt s jöterrito
rim. statsmakternas ställningstagande är 
klart. Det är svårt att fastställa nationa
litet under vatten, och det är ej heller sä
kert, att det går att göra det den dagen 
vi får upp en ubåt eller sänker den. Det
ta är dock mindre intressant för oss i 
marinen under pågående försvarsopera
tioner, där alla krafter koncentreras på 
att tvinga upp främmande ubåtar till 
ytan , varifrån de än kommer. 

Den kränkande stormakten registre
rar noga vår vilja och förmåga att vidta 
praktiska motåtgärder. Det icke krän
kande stormaktsblocket vet genom ute
slutningsmetoden vem som gör intrång
en och drar sina slutsatser av effekten av 
vårt agerande. Respektive block gör var 
för sig sina bedömningar och förbereder 
och vidtar sina åtgärder. Det är detta 
som är kärnpunkten. Det primära för 
vår del är därför att få slut på verksam
heten och återställa stabiliteten . Det 
kan tydligen endast ske med tillräckliga 
militära medel. I varje fall bör den möj
ligheten prövas fullt ut. 

Nytt grundläggande krav för försvars
maktens verksamhet i fred 
Årets försvarsproposition tar upp in
nebörden av ett s k förkrigsskede som en 
gemensam utgångspunkt för totalförsva
rets planering. De båda maktblocken 
förutses i det skedet reagera så , att en 
kris dem emellan inte utvecklas till öp
pet krig i Europa. Olika typer av makt
medel bl a ekonomiska kan då komma 
till användning mellan blocken. Själv
klart påverkas Sveriges situation av ett 

sådant agerande. En utveckling till krig 
mellan maktblocken i Europa kan i en 
sådan spänd situation ske mycket snabbt 
enligt propositionen. Det uttalas, att 
Sverige riskerar att dras in såväl på ett 
mycket tidigt stadium som senare. I så
dana krislägen ställs försvarets förmåga 
att verka krigsavhållande verkligen på 
prov. 

Förkrigsskedet kan ha en varaktighet 
upp till ett år. Under skedet antas, att 
det sker en gradvis minskning av utrikes
handeln . Möjligheterna till handelsut
byte i ett läge med krig i Europa sägs va
ra svårbedömda, men det är sannolikt, 
att en viss handel kommer att fortgå 
åtminstone inledningsvis. Det är an
märkningsvärt att några som helst slut
satser av dessa fundamentala planerings
förutsättningar inte dras för försvars
makten, möjligen att vårt behov av be
redskapslagring kan minskas! 

Enligt min mening bör detta aktualise
ra den gamla frågan om behov av försvar 
av vår importsjöfart. Förkrigsskedet krä
ver skydd både av vår import och export 
- som måste ske på köl - och av vidare
destribueringen av gods. Också denna 
kräver i stor omfattning sjötransport. 

Vi är sårbara under ett förkrigsskede 
för sabotage . Även för terrorkrigföring. 
Om vi inte har resurser att utesluta en 
sådan ide hos aktörerna, skulle importen 
stoppa tvärt, om t ex några av våra väst
kusthamnar minerades . Vi behöver bara 
se vad minor och relativt enkla vapen 
kan åstadkomma mot den moderna sjö
farten i Persiska viken. 

Det är uppenbart för mig att det finns 
anledning att se över vår försvarsmakts 
förmåga att klara denna, jag skulle vilja 
säga, nygamla situation . Detta har man 
blundat för i betänkandet och i försvars
beslutet. 
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Tyngdpunktsförskjutning i vår 
försvarsfilosofi 

För att bidra till stabi liteten i Norden 
måste det svenska försvaret vara mer på
tagligt och synligt. Vi skall rutinmässigt 
övervaka oss omgivande havsområden 
och luftrum. Vi måste uppträda så att 
det skapar förtroende för vår vilja och 
förmåga dels att hävda egna intressen 
vid kriser , dels att vara neutrala vid 
konflikter mellan stormaktsblocken. 

Vi måste ha en hög insatsberedskap 
för att övervaka och hävda våra gränser 
året runt. Vi måste också försvara oss 
mot aggressiv underrättelsetjänst. Vi bör 
markera vår försvarsberedskap genom 
att bedriva verksamhet året runt, också 
under helgerna , för att på så sätt visa, att 
vi tar försvarets del av säkerhetspoliti
ken på al lvar. Antalet fartygsdygn till 
sjöss noteras säkerligen av omgivningen 
som ett mått på vår beredvillighet att an 
vända försvaret till skydd för våra intres
sen. 

Vid kriser som berör Europa ökar be
hovet av att uppträda aktivt. Vi måste 
värna oss mot ökad subversion, terror 
och mot försök att med militära medel 
hota eller ställa krav på oss. Då behövs 
flyg- och sjöstridskrafter, som måste 
kunna agera i alla riktningar och med 
stor uthållighet men också snabbmobili
serade markförband för skydd av vårt to
talförsvars infrastruktur. 

Vi måste i grunden ha ett försvar , som 
bygger på mobilisering. Hur vi än an
stränger oss , tar den och grupperingen 
av försvarsstyrkorna tid. Flygstridskraf
ternas och de marina stridskrafternas 
viktigaste uppgift är att vinna tid för hela 
totalförsvaret genom att försvåra luft
angrepp och förhindra, att kustinvasion 
blir möjlig i ett krigs inledningsskede. 

Vid krig skall vi förhindra , att svenskt 
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territorium och luftrum utnyttjas som 
bas- och genomgångsområde. Försvar 
mot invasion är den viktigaste uppgiften. 
Den löses sammantaget väl av samma 
slags maritima stridskrafter som kan an
vändas i fred , kris och neutralitet. Deras 
existens kanske t o m hindrar, att den 
värsta situationen överhuvudtaget upp
står. 

Vi bör alltså inrikta vårt försvar , så att 
det till vardags signalerar en viljeinrikt
ning och en avhållande förmåga . Valet 
mellan att utforma försvaret , så att det 
kan sättas in med stor kraft tidigt eller 
att mer ensidigt utforma det , så att det 
ger oss möjlighet till uthålligt motstånd 
under lång tid, är för min del klart. 

Ty vi lever i ett Europa , där ansvariga 
politiker och militärer har insett de ödes
digra konsekvenserna av krig där. Det 
gäller inte bara kärnvapen utan i högsta 
grad även ett krig, som förs med kon
ventionella stridsmedel. Med detta i 
medvetandet får inget maktblock frestas 
till att ta för sig på grund av vår svaghet, 
eller därför att vårt land står utanför al
lianser. En presumptiv angripare skall 
räkna med, att han tidigt kommer att 
möta huvuddelen av våra sjö- och flyg
stridskrafter , om han skulle inleda ett 
överraskande angrepp. Likaså måste 
han kalkylera med , att de viktigaste 
kustförsvarsanläggningarna snabbt blir 
bemannande. Denna typ av tröskelför
svar bör vara grundläggande för den 
långsiktiga utformningen av våra strids
krafter. 

Hur utnyttjas stridskrafter 
ur marinen i dag? 
Till följd av strategiska bedömningar av 
vårt läge med ökad risk för överraskande 
militärt angrepp och med anledning av 
undervattenskränkningarna har verk
samheten i marinen totalt förändrats. 

Beredskapen har satts i högsätet. Tidiga
re var verksamheten inriktad på att 
grundutbilda förband, som sedan skulle 
repetitionsövas en ligt gällande system 

för att bli fullt användbara vid mobilise
ring. Medvetna risker kunde tas under 
70-talets förmenta avspänning. Den 
dagliga beredskapen var då låg. 

Ledningen av marina stridskrafter är 
alltid beredd att ta itu med incidenter. 
Staberna är bemannade med personal , 
som snabbt kan sätta igång pådrag av be
redskapskaraktär. Fartyg och helikop
trar ställs snabbt till den operativa led
ningens förfogande , när kränkningar 
konstateras. Runt de vikt igaste basom
rådena finns ständigt personal i ett be
vakningsssystem , som registrerar vad 
som händer. 

Sedan några år är alla flottans strids
fartyg rustade och ca 60 % av dem är 
fullbemannade. Övningsverksamheten 
har i ökad grad förlagts också till väst
kusten och kring Gotland. Vissa skär
gårdsområden är ständigt bevakade . 
Detta har lett till en totalt ändrad situa
tion för vår personal. Periodvis kan t ex 
10-15 fartyg var under gång eller i hög 
beredskap med besättningar ombord i 
veckor i sträck. Tar vi bort " istiden", så 
blir det en aktningsvärd verksamhet som 
pågår. Detta har gett en högre effekt 
och större sjörutin som inte bara kom
mer ubåtsj akten tillgodo utan även den 
allmänna stridsberedskapen. Men det 
sker till priset av personella uppoff
ringar. Vi måste därför öka hänsynen till 
personalens sociala villkor. 

Beredskapen kräver nu mer personal. 
Vi kan inte räkna med , att individerna 
skall utnyttjas mycket mer än de gör 
idag . Övertid på flera hundra timmar är 
vanlig ute på förbanden. Det finns en 
stark vilja att arbeta hårt och intensivt 
under koncentrerade övningar eller be-

redskapsinsatser. Skall vi kunna vid
makthålla denna fina anda, måste vi 
kunna tillgodose personalens önskan att 
få en rimlig stabilitet , när det gäller de
ras möjligheter till fritid med familj och 
andra sociala engagemang. Dubbla be
sättningar har diskuterats. Sådana åt
gärder på stor bredd är dock f n orealis
tiska. Fastställda personalramar och re
gelverk gör det omöjligt att annat än 
marginellt öka bemanningsgraden. Är 
man beredd att ändra på vad som synes 
vara "heliga kor" i dagens personalpoli
tik , så är jag dock övertygad om, att vi 
skulle kunna utöka bemanningen. Jag 
hoppas på arbetstagarorganisationernas 
medverkan i detta arbete. 

Jag hoppas också, att vi inom en myc
ket snar framtid skall få till stånd vissa 
justeringar i hur vi utnyttjar tillgänglig 
arbetstid . Detta är en viktig fråga för bå
de personal och myndighet. Det är dock 
ingen lösning på frågan om en utökad 
bemanning. Härför krävs andra åt
gärder. Jag återkommer till den frågan. 

M ål och inriktning för de marina 
stridskrafterna 
Målet och inriktningen bör mot bak
grund av de faktorer som jag hittills tagit 
upp vara: 

Marinens framtida struktur och verk
samhet måste vara sådan, att den kan 
möta nya krav redan i fred. Marina 
stridskrafter får en allmer framträdande 
roll - i första försvarslinjen - som inte 
bara är knuten till ubåtsskydd. De skall 
genom att regelbundet uppträda till sjöss 
verka respektingivande och avhållande 
mot olika former av kränkningar eller 
andra handlingar riktade mot oss. De 
skall medverka i en aktiv övervakning av 
vår kustzon och omgivande havsområde. 

De marina stridskrafterna bildar en 
grundsten, när det gäller att ge försvaret 
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mot kustinvasion en avhållande verkan. 
De skall snabbt kunna sättas in i inledan
de strider för att därmed försvåra eller 
fördröja en överskeppning. Totalförsva
rets mobilisering skall härigenom under
lättas, varigenom förutsättningarna för 
en framgångsrik försvarsstrid skapas. 

Under ett neutralitetsskede skall de 
marina stridskrafterna förhindra,att de 
krigförande utnyttjar svenskt sjöter
riotorium på ett otillbörligt sätt. Oförmå
ga i detta hänseende kan snabbt leda till 
en allvarlig urholkning av trovärdigheten 
i vår neutralitetspolitik. 

Vad duger då marina stridskrafter 
till idag? 
Vid Centralförbundets Folk och Försvar 
nyligen avslutade årliga försvarskon
ferens i storlien behandlades försvars
ekonomiska problem och möjligheter. 
Föredragningarna och diskussionerna 
gav intryck av, att försvarskraften nu har 
brutits till följd av en långt pågående 
strypning av försvarskostnaderna. Det är 
sant, att det svenska försvarets styrka 
kanske halverats i förhållande till oss 
omgivande militära styrkor. Försvag
ningen har pågått tjugo år, och det är in
te märkligt, om försvaret råkar i kris , om 
uppgifterna står kvar och resurserna av
tar. situationen ter sig märklig, eftersom 
alla politiker och strategiska bedömare 
är överens om, att Nordens militärpoli
tiska läge blivit alltmer utsatt. När jag 
summerade intrycken från Storlien , sök
te jag svar på frågan, var marinen står i 
denna krissituation. Visserligen har t ex 
antalet stridsfartyg minskat med hälften 
under de senaste 20 åren , men är det he
la sanningen? 

Jag vill påstå , att sjö- och kastridskraf
ternas kvalitativa förmåga mot över
skeppningsföretag i flera avseenden ald
rig varit större under min tid som officer. 
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Grundstenarna i det marina djupförsva
ret- ubåtarna , robotfartygen, korvetter
na , de moderna tunga fasta och rörliga 
kustartilleribataljonerna - står kvalita
tivt på topp både materiellt och perso
nellt. Påståendet gäller också kvalifice
rade stödsystem som t ex minröjnings
fartyg. De utgör alla enheter , som en an
gripare aldrig kan förbise i sin anfalls
planläggning. Givetvis förutsätts, att de
ras ledning har hög beredskap i fred och 
att den grundas på skicklighet och be
slutsamhet. stridskrafterna är få och 
måste kraftsamlas och deras insats måste 
koordineras, för att de skall få önskad 
effekt i inledningsskedet av ett anfall på 
Sverige. Den beslutande marinkom
mandoorganistionen kommer att lägga 
grunden för det . 

Den stora svagheten är det ringa an
talet enheter. Detta blev klart för hela 
svenska folket i samband med 1987 års 
ubåtsskyddsverksamhet. Svagheten 
kommer tyvärr att bli ännu mer smärt
samt uppenbar under neutraliteten - det 
yttersta målet för vår säkerhetspolitik. 
Ambitionerna i förkrigsskedet kommer 
säkerligen att bli mycket svåra att upp
fylla p g a brist på lämpliga sjöstridskraf
ter. 

Utnyttjas det vi har på bästa sätt? 
Nej! Marinen tvingas leva med ett antal 
restriktioner till vardags, som borde 
kunna röjas undan till en måttlig kost
nad. 

Förbandens tillgänglighet bör kunna 
ökas . Kustflottan och mindre delar av 
kustartilleriregementena är numera pri
märt beredskapsförband. De värnplik
tiga utbildas tidigt för beredskap. Det är 
nödvändigt för att få upp färdigheten att 
delta i de kontinuerligt pågående opera
tionerna mot främmande ubåtar. När ti
den medger , kompletteras utbildningen 

med vad som behövs , för att förbandet 
skall kunna ingå i krigsorganisationen. 
D en kompletteringen blir inte tillräcklig 
i dag i brist på tid. Det är därför som jag i 
dagarna tillskrivit regeringen om att de 
värnpliktigas grundutbildning i överens
stämmelse med försvarsbeslutet får för
längas för flottan och kustartilleriet . En 
sådan förlängning ger då möjlighet att 
utbilda för krigsorganisationen och att 
samtidigt hålla en beredskap med fartyg 
och bevakning vid basområdena året 
runt. Till en förhållandevis ringa mer
kostn ad får vi ett bra bemanningssystem 
i effekt omkring 1991. Men så länge kan 
vi inte vänta vad gäller åtgärder mot det 
akuta hotet - ubåtskränkningarna . Mot 
det krävs omedelbara åtgärder , men det 
finns begränsningar. Chefen för marinen 
måste hålla budgeten och likviditeten. 
Det är en disciplin- och trovärdighets
fråga. Överskridanden ett år måste tas 
igen nästa år . Det känns därför frus
trerande att behöva hålla igen på för
bandschefernas ambition och vilja att gö
ra än bättre ifrån sig. 

En 10 % ökning av den hårt hållna år
liga driftbudgeten skulle behövas. God 
tillgång på reservdelar, bättre ammuni
tonstilldelning, fler repetitionsövningar 
och ökade möjligheter till extra anställ
ning av personal skulle höja effekten och 
inte minst viktigt säkra arbetstillfreds
ställelsen ombord, vid regementen, för
valtningar och förråd. Den inneboende 
rörligheten i de marina förbanden skulle 
också kunna utnyttjas , så att de oftare 
kunde uppträda utanför ordinarie öv
ningsområden . En markering av vår när
varo på västkusten, ost Gotland och i 
Bottniska viken kan inte undgå att note
ras av omvärlden - en fredlig antikanon
båtsdiplomati med svenskt neutralitets
signum . 

Utökad bemanning 
Är det en utväg , syftande till att för
bättra användningen av det vi har idag? 
Tanken på dubbla besättningar per far
tyg är bestickande, men som jag tidigare 
sagt ställer verkligheten en del hinder i 
vägen. Men det finns möjlighet att nu 
börja gå mot det målet . Vi får ej glöm
ma , att fartyg och anläggningar också 
måste "vila" då och då dvs underhållas . 
Ett merutnyttjande på 25-30 % borde 
kunna uppnås relativt sn"abbt, om vårt 
personalpolitiska regelverk ändrades. 

Marinen saknar idag ca 200 yrkesoffi
cerare av det antal , som bör finnas. Re
krytering och utbildning sker med maxi
malt utnyttjande av utbildningsplatt
formar och instruktörer. Målet , som in
nefattar den ökning med 125 officerare 
som försvarsbeslutet medger, bör kunna 
uppnås om ca 5 år. Andra och okonven
tionellla åtgärder krävs därför till dess. 

Närmare 60 % av marinens yrkesoffi
cerare tjänstgör idag vid rustade förband 
eller i ledningsstaber. Längre kan vi ej 
gå . Korttidsanställning av reservoffi
cerare och värnpliktiga är en utväg, så 
länge som marinen skalllösa beredskaps
uppgifter i fred av stor omfattning. Det 
är alltså ingen tillfällig åtgärd. Anställ
ningsformen ökar inte krigsorganisatio
nens omfattning men ger en bättre 
ständigt tillgänglig beredskap i fred. 
Marinens organisation i fred bör numera 
ses som en insatsberedd kader för de mo
biliserade krigsförbanden. 

Ett nytt arbetstidsavtal skulle göra det 
möjligt att bättre dvs flexiblare utnyttja 
personalen allt efter beredskapens krav . 
Men man. får dock komma ihåg, att den 
totala årsarbetstiden är vad den är. Nytt 
arbetstidsavtal kan aldrig ge dubbla be
sättningar. Andra vägar måste sökas . 
Dubbla eller mer realistiskt sett utökade 
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besättningar kräver fler officerare än vad 
som fastställts i försvarsbeslutet. 

Det akuta problemet 
Överbefälhavarens rapport till regering
en om främmande undervattensverk
samhet på svenskt vatten under 1987 för
anledde chefen för marinen att överse 
sin funktionsplan ubåtsskydd från 1984 
mot bakgrund av de senaste årens prak
tiska erfarenheter. Resultatet av gransk
ningen visar , att planen fortfarande hål
ler i nästan alla avseenden. Mot denna 
bakgrund har jag föreslagit överbefäl
havaren åtgärder , som bör vidtas nu. 
Försvars- och marinstaberna har dess
utom genomfört en särskild studie , som 
kommer att läggas till grund för över
befälhavarens svar till regeringen i feb
ruari om hur ubåtsksyddet bör förstär
kas. 

Innan jag redogör för innehållet i mitt 
förslag vill jag slå fast , att varje krona 
som läggs på ubåtsskydd också kommer 
sjö- och kastridskrafternas styrka i neu
tralitet och i krig till godo . Åtgärderna 
höjer tröskeln i hela försvarets i fred av
hållande effekt. En förstärkning ökar 
också regeringens handlingsmöjligheter i 
ett förkrigsskede. 

Nu mest kännbara svagheter 
Skyddet av vårt sjöterritorium kräver en 
ständigt pågående underrrättelsetjänst, 
övervakning och rörliga styrkor med för
måga till att länge uppträda i alla farvat
ten dvs ute till sjöss och i skärgårdar och 
en bevakning av viktigare försvarsan
läggningar . 

Underrättelsetjänsten har bedrivits 
med ökad framgång under de senaste 
åren. Resultatet går ej att redovisa öp
pet. Men vi vet rätt väl , hur inkräktaren 
ser ~fL Men mer behöver göras. Analys 
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av arbetet behöver uppsnabbas med 
hjälp av ytterligare materiel och perso
nal. 

Övervakningen ställer krav på ett 
stort antal enheter. Vår svaghet här har 
jag tidigare belyst och understrukit i bl a 
detta sällskap. Antalets avgörande bety
delse i vårt sjöförsvar är väl känd . Den 
generande bristen på fartyg i sommarens 
uppmärksammade ubåtsjakter borde ha 
klargjort antalets betydelse för hela 
svenska folket. Men statsmakterna har 
ännu ej visat någon förståelse för att öka 
antalet enheter. Mina yrkanden kommer 
därför att fortsätta . 

De rörliga styrkorna måste tidigare 
förses med ännu fler och bättre lyss
ningsapparater och vapen för alla ak
tuella situationer i ubåtsjakten . Erfaren
heterna från materiel som prövats är go
da. 

Bevakning av våra viktiga baser och 
hamnar sker med hjälp av fasta och rörli
ga indikeringsanordningar. Den fasta 
och tillfälligt upprättade bevakningen 
stöds av minor och enklare undervat
tensvapen samt trupp med särskild ut
rustning . Rörlig bevakning bedrivs från 
fartyg och båtar huvudsakligen inom
skärs. Bevakningssystemen behöver för
stärkas ytterligare . 

Sammantaget bör utbåtsskyddet byg
gas upp som ett djupförsvar där de goda 
möjligheterna till upptäckt utomskärs 
utnyttjas. I prioriterade kustområden 
åstadkoms verkan genom en kombina
tion av ubåtsjaktförband och bevak
ningsförband . 

Utbildning Hydrofonister kräver sär
skilt lång utbildningstid och vana . Ut
bildningen skulle bli mer rationell om vi 
hade råd med simulatorer i större ut
stäckning för ubåtsjakt och helikopterut
bildning. Vidare behövs ubåtsjaktmål för 
att avlasta våra egna ubåtars program. 

Den tid som nu binder ubåtar i målgång 
för övning av rörliga och fasta förband 
skulle kunna användas i ökad övervak
ning. Helst borde vi skaffa en egen mini
ubåt att öva mot. 

l nitiativ och överraskning 
Inkräktaren utnyttjar f n vår nuvarande 
brist på flexibilitet och överrasknings
förmåga, eftersom han lättare kan för
utse var vi kan uppträda , så länge vi har 
få enheter. Erfarenheten pekar entydigt 
på att vi har de bästa möjligheterna att 
lyckas , när vi själva har initiativet. Vi 
saknar m a o ett extra kort att spela 
med . Därför borde inte nuvarande för
dröjning i anskaffningen av fler ubåts
jaktenheter få äga rum . 

Ytterligare ubåtsjaktfartyg borde 
omedelbart beställas. Erfarenheten från 
gångna år bestyrker detta. Då skulle det 
bli möjligt att uppträda samtidigt i två 
havsområden under första hälften av 
1990-talet i st f långt senare om ingen
ting görs nu . Våra två i bruk varande 
kustkorvetter har visat sig vara lyckade . 
Om en utökad beställning av något skäl 
inte kan tänkas, är chefen för marinen 
beredd att tillsammans med materielver
ket snarast beställa ubåtsjaktfartyg av ny 
typ, kanske i plast. De kommer självfal
let i tjänst senare eftersom projektering 
och konstruktion måste ske, något som 
inte är nödvändigt om Göteborgsklassen 
görs i en större serie. 

Det är heller inte acceptabelt , att 
främmande ubåtar uppträder långt in i 
våra skärgårdsområden . Fler bevak
ningssystem måste upprättas där, men 
det finns inte heller pengar för dem i 
marinens planer. 

Notan 
Mitt förslag till överbefälhavaren har föl
jande innehåll i stort. 

De brister som påpekades i försvars
beslutet bör snarast åtgärdas. Det inne
bär anskaffning av fler ubåtsjaktflygplan 
och klassificeringshjälpmedel till heli
koptrar och kustkorvetter samt kom
pletterande utrustning till de fasta be
vakningssystemen. Våra vapen behöver 
bli bättre och mer allsidigt användbara . 
Det är angeläget nu , när våra sensorer 
börjar bli riktigt bra. Vidare borde an
talet enheter ökas, genom att vi snarast 
organiserar två ubåtsjaktstyrkor, vilket 
kan ske genom att tidigare beställa 
lämpliga fartyg. Kvaliten på vår nuva
rande fasta bevakning bör påskyndas och 
fler områden täckas . Det är också viktigt 
att den operativa tillgängligheten på vå
ra förband befrias från snåla restriktio
ner och vidare, att utbildningen blir ef
fektivare . 

Ett sådant steg skulle kosta ca 3500 
miljoner på en sjuårsperiod varav drifts
kostnaderna skulle ligga på knappt 200 
milj kr per år. 

En utökning av marinens ram på ca 
500 milj kr per år utgör knappt två % av 
försvarsutgifterna eller en promille av 
bruttonationalprodukten eller l 112 

promille av statsbudgetens totala utgif
ter. Jag anser att samtliga dessa åtgärder 
är väl motiverade i den mycket allvarliga 
situtation vi står. 

Överbefälhavaren , som har flera and
ra angelägna önskemål att ta hänsyn till , 
kan tvingas prioritera i mitt förslag. Jag 
har också lämnat ett " bantat" förslag . 
Grunddragen i det förslaget är, att me
del avsätts för att uppnå det som för
utsattes i försvarsbeslutet och för att på
börja uppbyggnaden av den andra ubåts
jaktstyrk<m. Det ger omedelbara effekt
höjningar och handlingsfrihet att i nästa 
försvarsbeslut utan tidsspillan bygga fler 
fartyg. Karlskronavarvets svacka i pro
duktionen kan därmed övervinnas, var-
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igenom vår förmåga att bygga fartyg i 
landets tryggas på sikt. Det är angeläget 
eftersom flottans ersättningsbehov mot 
slutet av nästa decennium är omfat
tande. Jag rekommenderar först och 
främst , att fler kustkorvetter typ Göte
borg beställs . I andra hand bör ubåts
jaktfartyg av ny typ anskaffas . Det kan 
ses som en tidigareläggning av det prov
fartyg , som omnämns i nu gällande för
svarsbeslut att beställas snarast efter 
1992. Mitt förslag innehåller också fler 
hydrofonbojsystem samt medel för att 
kunna anställa mer personal och ytterli
gare förbättra den fasta bevakningen. 

Ett sådant förslag skulle kräva två mil
jarder kronor under tiden 1987-1994 var
av 1700 mkr behövs inom försvarsbe
slutsperioden. 

Forskningen får inte glömmas bort. 
Den insats som Försvarets forsknings
anstalt gör nu är utomordentligt betydel
sefull och behöver också förstärkas. 

Det är ofta bättre att ta en besk me
dicin i ett drag än i flera klunkar. Ju 
längre tiden går desto större möjligheter 
får inkräktaren att anpassa sig efter våra 
åtgärder, och vi får ytterligare en för
dröjd effekt av våra ansträngningar. En 
ekonomisk manifestation behövs nu 
bakom de kraftfulla deklarationerna. l 
det sammanhanget vill jag ånyo under
stryka, att varje krona som fördelas på 
ubåtsskyddet också stärker försvaret i al
la andra situationer . 

Men vi kan också själva behöva bjuda 
till för att komma till rätta med den all
varliga situationen. Det kan då bli nöd
vändigt att överse planläggning för andra 
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objekt, som omnämns i försvarsbeslutet . 
I det läge som vi nu har måste ubåts
skyddsuppgiften komma i första hand. 

stutord 
De marina stridskrafterna bör redan i 
fred vara rustade i sådan utsträckning , 
att de tillsammans med flygstridskrafter 
snabbt kan insättas och på så vis skapa 
tid för mobilisering av vårt totalförsvar 
vid angrepp på landet. 

Redan i fred finns stora arbetsuppgif
ter , som innebär att de i den rollen ge
nom sin blotta kontinuerliga närvaro vid 
kusterna kan verka stabiliserande på vår 
omgivning. De försvårar därmed för 
främmande makter att dra fördelar ge
nom att redan i fred utnyttja våra farvat
ten. Befintliga förband skulle kunna ut
nyttjas ännu bättre , om medlen för drift 
kunde ökas. Den skulle också kunna för
bättras genom icke konventionella grepp 
inom personalområdet. Potentialen 
skulle ytterligare kunna utnyttjas genom 
snabba investeringar i materiel. 

Det finns alltså inneboende goda möj
ligheter att använda befintliga fartyg, 
helikoptrar och kustartillerienheter än
nu bättre redan i fred. Det skulle ge vårt 
försvar en påtaglig respekt, bidragande 
till att upprätthålla stabiliteten i vårt 
område. Anskaffning av fler fartyg är till 
sist avgörande för den totala effekten i 
ubåtsskyddet. Det kostar men ej orim
ligt mycket. Det är egentligen ett måste 
om vi skall vara fullt trogna vår säker
hetspolitiska målsättning. 

Scania-

Fyra Scania DSI14 för framdrivning. 
Två Scania DSI11 i hjälpaggregat 
En Scania DN 11 i hamnaggregatet 



Ledningssystem C'! 

Professionell elektronik 
ryggraden i ett starkt försvar. 

Marina strids- och eldledningssystem. Phi lips 
Elektronikindustrier AB har ett omfattande program 
av marin försvarsteknik. bland annat eldlednings
systemet 9LV 200 för styrning av kanoner och 
sjömålsrobotar. Ett annat exempel är 9KA 400 -
ett eldledningsystem för kustarti lleri. 

Landbaserade eldledningssystem. Philips är 
huvudleverantör av eldledningsdatorer och auto
matiska kanonsikten ti ll det svenska försvarets fält
artilleriförband. Vi utvecklar eldledningssystem 
fö r luftvärnskanoner. För närvarande arbetar vi 
också med ett C31-system för fä ltartilleri. 
Ledningssystem. STINA är ett komplett C" l
system för såväl civila som mi litära applikationer. 

Systemet är i drift i Sverige och utomlands. 

Radar. Radarutrustningen ingår i våra kompletta 
system som till exempel 9LV-familjen. l radarsys
temen utnyttjar vi TWT-teknik e ller teknik baserad 
på egenutvecklade hoppfrekvensmagnetroner. 

Motmedel. Huvudprodukter inom detta område 
är flygburna och fartygsbaserade motmedels
system med remsor och l R-facklor. 
Under den senaste 1 0-årsperioden har Philips 
Elektronikindustrier AB utvecklats till den ledande 
europeiska tillverkaren av flygburna malmedel, 
som har blivit standardutrustning på till exempel 
Viggen, Jaguar, Mirage och Tornado. 

Philips Elektronikindustrier AB 
17588 Järfä lla. Telefon 0758-10000. Telex 11505 Philja S. 

PHILIP§ 

Ledamoten 
CHRISTER HÄGG 

Kommendör Christer Hägg är chef f ör 
marinlinjen vid militärhögskolan 

Kanonbåtsdiplomati-ett begränsat utnytljande av sjö
makt 

Årsberättelse 1986187 i vetenskapsgrenen "Strategi och stridskrafters avnvändning". 

Bakgrund 

Inledning Marocko vädjade om stöd från Tysk-

I slutet av 1800-talet hade de olika ko- land . 

lonialmakterna för tillfället upphört med 
att föra krig mot varandra i kampen om 
kolonier. I stället styckade man det som 
fanns kvar på ka rtan mellan sig och de
klarerade "intresseområden". År 1904 
undertecknades t ex en överenskom
melse mellan Storbritannien och Frank
rike, där de båda nationernas intres
seområden i norra delen av Afrika lades 
fast. Frankrike avstod att opponera och 
konkurrera mot Engelska intressen i 
Egypten, och Storbritannien gjorde lika
ledes vad avsåg franska intressen i Ma
rocko . 

Den tyska regeringen förklarade strax 
därefter, att man inte såg denna över
enskommelse som något hot mot tyska 
intressen. Men pangermanska och pro
koloniala grupperingar i Tyskland på
började snart en kampanj, som fick den 
tyska regeringen att ändra uppfattning 
och börja söka efter möjligheter att till
försäkra sig koloniala fördelar i Maroc
ko . 

I början av 1905 anlände en fransk de
legation till Marocko. Delegationens ord 
och handlingar visade klart, att man av
såg behandla Marocko som ett protek
torat. Detta synsätt stred definitivt mot 
1880 års Madridfördrag och Sultanen av 

Tyskland såg nu en möjlighet att träda 
in på den Nordafrikanska arenan. Den 
tyske kejsaren reste till Tanger och leve
rerade där ett tal , som innnehöll e tt illa 
förtäckt krigshot mot Frankrike samt 
krav på att Madridfördragets signitär
makter omedelbart skulle sammankallas 
för att avhandla Marockofrågan. Så 
skedde , men konferensen i Algeciras 
1906 blev ett misslyckande för Tyskland, 
som fann sig helt isolerat, när även Ös
terrike drog sig för att stödja Tysklands 
sak. Det som Tyskland hade vunnit ge
nom krigshot - att få en konferens till 
stånd - kunde inte fullföljas vid kon
ferensbordet . Marockofrågan kvarstod 
emellertid som en svår prestigeförlust 
och ett infekterat sår i den tyska utrikes
politiken . 

Våren 1911 ockuperade Frankrike 
Fez , vilket medförde en politisk-militär 
handling från Tysklands sida som i sak 

kan tyckas vara en mindre incident , men 
som gav upphov till svåra skälvningar 
hos de flesta europeiska regeringarna 
och en svår internationell kris - Aga
dirkrisen . 

Morgonen den l juli 1911 meddelade 
den tyska regeringen att den kejserliga 
kanonbåten P ANHTER beordrats läm-
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na Teneriffa och gå till Agadir för att 
"vidmakthålla och skydda tyska intres
sen i Agadir och landet bakom". De tys
ka "intressena" i den slumrande fiske
byn Agadir och sandöknen bakom Aga
dir lär endast ha bestått i en större tysk 
importfirmas lokale agent. Frankrike ha
de sedan en tid också hävdat , att de tys
ka intressena i Agadir med omnejd sak
nade substans. 

Efter det att P AN THE R anlänt till 
Agadir intog den tyska regeringen en 
diplomatisk tystnad i frågan. Vad ville 
egentligen Tyskland? Ingen visste och 
vilda spekulationer i pressen hetsade 
upp stämningarna . Temperaturen steg 
ytterligare , när Tyskland genomförde en 
del oförklarliga trupprörelser i närheten 
av den franska gränsen. 

Churchill beskrev den alarmerande si
tuationen så här: "Söker Tyskland efter 
en förevändning för att påbörja ett krig 
eller bara att genom påtryckningar och 
genom att skapa en mycket osäker si
tuation förbättra sitt läge avseende den 
koloniala situationen i Nordafrika?". 

Trots den katalytiska effekt som den 
lilla kanonbåten PANTHER fick i det 
rådande europeiska politiska klimatet 
gav den inte det resultat, som Tyskland 
hade hoppats på. Agadirkrisen blåste 
snart över och glömdes bort inför än mer 
allvarliga orostecken på en mörknande 
europeisk himmel. Händelsen lever dock 
kvar i en annan aspekt , nämligen att ha 
gett namn åt en företeelse, som sedan 
dess kallats kanonbåtsdiplomati . 

Påtryckningar och eftergifter 
Påtryckningar och underförstådda hot är 
vardagsmat i de diplomatiska kontakter
na under en dispyt mellan olika stater. 
Härvid kan paralleller ganska lätt dras 
med de flesta mänskliga relationer t ex 
mellan föräldrar och barn, arbetsgivare 

och anställda , fackbossar och fackmed
lemmar, offentliganställda och övriga 
medborgare. 

Ordvalet mellan inblandade parter må 
vara artigt och eventuella påföljder av 
ett oönskat handlande ej ens antydda
men budskapet går ändå fram . Den ena 

parten förväntar sig något från den and
ra. Att lära sig känna igen påtryckningar 
och underförstådda hot och rätt bedöma 
deras styrka och riktning är något, som 
diplomater måste lära sig för att kunna 
tillgodose det egna landets intressen , 
precis som barnet snart lär sig uppfatta , 
när det är opraktiskt att hoppa över en 
tandborstning innan sänggåendet och 
när så kan ske utan nämnvärd risk. 

Påtryckningar och underförstådda hot 
kan leda till underkastelse och eftergif
ter från offrets sida men också - om ho
tet inte upplevs som trovärdigt - till 
mot- och försvarsåtgärder, som motver
kar det ursprungliga syftet. En sådan si
tuation kan eskalera till andra och mer 
definitiva nivåer. Oftast sker dock någon 
form av kompromiss. Historien har dock 
visat, att en påtryckningspolitik på
verkas mer av offrets reaktioner än av 
angriparens aktiviteter och åtgärder. 

Det är i det ständigt pågående in
ternationella maktspelet som kanon
båtsdiplomatin ofta utnyttjas. Ända se
dan 1911 har kanonbåtsdiplomati , i mer 
eller mindre öppen form, förekommit 
varje år, utom 1944, för att nå politiska 
mål genom ett begränsat utnyttjande av 
sjö makt. 

Innan vi går vidare erfordras , att be
greppet kanonbåtsdiplomati definieras. 
Först därefter kan verksamhetsårets 
marina händelser bättre förstås . 

Kanonbåtsdiplomati 
Begreppet kanonbåtsdiplomati - eller 
dess synonym "marindiplomati" - är ett 
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ofta utnyttjat uttryck. Ibland utnyttjas 
begreppet också i överförd bemärkelse 
för nästan varje försök av en regering att 
tvinga fram en förändring i en annan re
gerings politik , även när t ex enbart eko
nomiska eller diplomatiska medel ut
nyttjas. 

Under verksamhetsåret 1987 har be
greppet kanonbåtsdiplomati dykt upp 
vid åtskilliga tillfällen i såväl ut- som in
ländsk press. Det har till och med talats 
om , att kanonbåtsdiplomatin har åter
fötts. Ingenting kan dock vara felakti
gare - kanonbåtsdiplomatin har aldrig 
upphört. Bara under tiden 1980-86 har 
cirka trettio fall av kanonbåtsdiplomati 
inträffat, där nio olika angripare har age
rat mot tjugo olika offer. Under verk
samhetsåret 1987 har ytterligare minst 
sex fall inträffat. 

Kanonbåtsdiplomatin är således inte 
någon modern företeelse. Däremot kan 
man definitivt säga, att kanonbåtsdiplo
matin först under de senare årtiondena 
har sysselsatt marina strategiska tänka
re. Den har också blivit en officiellt de
klarerad funktion hos vissa staters sjö
makt - om än uttryckt med andra ord -
och därmed också ytterligare ett skäl för 
dessa stater att inneha densamma. 

Redan Mahan hävdade visserligen, att 
sjömakt ökade en stats "prestige, säker
het och påverkande förmåga" och Nel
son tillskrivs citatet "I hate your pen
-and-ink men; a fleet of British ships of 
war are the best negotiators in Europe". 
Ett mer struktererat och vetenskapligt 
sätt att se på ett begränsat utnyttjande 
av sjömakt under fredsförhållanden kom 
dock inte i dagen förrän under 1970-ta
let. 

Den amerikanske amiralen Stansfield 
Turner sade 1974 angående "marina när
varo-operationer" att dessa omfattade 
utnyttjande av sjömakt - dock ej genom 
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krigshandlingar - för att nå politiska 
mål. Turner utnyttjade uttrycken "pre
ventiva operationer", där sjömakt ut
nyttjas för att förhindra en dispyt att ut
veckla sig till en kris och "reagerande 
operationer" , där man reagerar på en 
krissituation med hjälp av sjömakt. 

Den som först publicerade sig i ämnet 
torde vara den förre brittiske ambas
sadören i Helsingfors Sir James Cable, 
som efter en livslång gärning i den brit
tiska utrikestjänsten har etablerat sig 
som en av de främsta tänkarna avseende 
kanonbåtsdiplomatin som en politisk fö
reteelse. 

Cable definierar kanonbåtsdiplomati 
som en stats ... "Utnyttjande av , eller hot 
med, begränsad sjömakt, på annat sätt 
än genom krigshandlingar, för att säkra 
fördelar eller för att förhindra förluster, 
antingen i en internationell dispyt eller 
mot utländska medborgare inom den eg
na statens jurisdiktion." 

Med hjälp av denna definition kan ett 
antal marina aktiviteter sorteras bort så
som liggande utanför begreppet kanon
båtsdiplomati. Sjöstridskrafters för
flyttningar, örlogsbesök och övningar är 
inte kanonbåtsdiplomati - såvida inte 
någon anser dem som direkt hotande i 
en pågående dispyt. 

Utnyttjande av sjöstridskrafter mot 
egna medborgare för att förhindra ett 
maktskifte eller interna oroligheter i öv
rigt är ej heller kanonbåtsdiplomati. Re
na piratdåd faller också utanför defini
tionens ram. 

Svårare är det att definiera begreppet 
krigshandlingar, som enligt Cable's def
inition också ligger utanför ramen för 
kanonbåtsdiplomati . Cable utnyttjar sig 
av följande definition: 

"En krigshandling är ett utnyttjande 
av väpnad makt mot , eller inom, en an-

nan stat med det primära målet att skada 
denna stat 

- antingen som ett led i en existerande 
politik att tillfoga den andra staten 
skada när tillfälle ges, 

- eller för att initiera en sådan politik , 
- eller utan hänsyn till att offrets reak-

tion kan komma att gå utöver vad som 
erfordras för rent självförsvar och att 
ömsesidig vilja att tillfoga skada , sna
rare än att uppnå vinster , utgör par
ternas primära motiv" . 

Man kan således säga , att en krigs
handling antingen fortsätter ett exis
terande krig, är avsiktligt utformad att 
påbörja ett krig, eller att provocera off
ret att påbörja ett. 

Kanonbåtdsdiplomati å andra sidan är 
ämnad att uppnå någon särskild fördel 
från den andra parten , eller att undvika 
nackdelar och förlorar sin diplomatiska 
karaktär , om man tillgriper våld, som in
te är relaterat till målsättningen eller 
som resulterar i att offret tillgriper våld 
för att skada angriparen , efter det att 
dennes mål antingen har uppnåtts eller 
övergivits. 

Kanonbåtsdiplomati är således ett 
supplement till diplomati och ett alter
nativ till krig . Om kanonbåtsdiplomatin 
leder till krig, har den misslyckats. 

Den argentinska ockupationen av 
Falkland 1982 är ett exempel på kanon
båtsdiplomati som misslyckades. Argen
tina genomförde en enkel amfibieopera
tion mot de oförsvarade öarna och tving
ade den brittiska regeringen att välja 
mellan att acceptera en "fait-accomp
li "situation eller att eskalera. Argentina 
hade på goda och rationella grunder be
dömt, att den brittiska regeringen skulle 
välja det förstnämnda . Eftersom den 
brittiska regeringen - främst på moralis
ka grunder - valde konfrontation var 

den argentinska kanonbåtsdiplomatin 
misslyckad. 

Ca b le har, genom att studera ett stort 
antal inträffade händelser angett några 
olika metoder , som kommit till använd
nmg i kanonbåtsdiplomatins diffusa 
värld nämligen ett 

avgörande 
* syftande 
* befrämjande eller 
* uttryckande utnyttjande av sjömakt. 

Ett avgörande utnyttjande av sjömakt 
Det som skiljer denna metod från de 
andra metoderna är offrets bedömda 
oförmåga att förhindra en "fait-ac
compli" -situation, vilken ur angriparens 
synvinkel på ett tillfredsställande sätt av
slutar dispyten och även accepteras av 
offret. 

Några framgångsrika historiska exem
pel på ett avgörande utnyttjade av be
gränsad sjömakt kan nämnas 

Den 6 februari 1940 gick den brittiska 
jagaren HMS COSSACK- på Churchills 
direkta order- in på det neutrala Norges 
inre territorialvatten , trots protester 
från norska myndigheter och i närvaro 
av norska torpedbåtar, bordade och be
friade 299 brittiska fångar från den tyska 
marintankern AL TMARK: Churchills 
order till jagarchefen var ett litet mäs
terstycke: "Om inte norska torpedbåtar 
dirigerar ALTMARK till Bergen med en 
kombinerad brittisk-norsk vaktstyrka 
ombord och åtföljd av en brittisk-norsk 
eskort, skall ni borda AL TMARK, be
fria fångarna och - avhängigt av vidare 
instruktioner - bemäktiga er fartyget. 
Om den norska torpedbåten söker för
hindra detta , skall ni varna dem att hålla 
undan. Om den avger eld mot er skall ni 
inte besvara elden, såvida inte elden är 
hotande, i vilket fall ni skall försvara er 
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Cassack anländer till Leith med de c a 300 befriade sjömännen. 
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med ett mm1mum av våld och beordra 
eld upphör , när det norska fartyget upp
hör med sin eld . Framhåll för det norska 
fartyget , att eftergifter inför en över
lägsen styrka inte är vanärande" . 

ALTMARK-affären uppvisar ett antal 
förhållanden, som är typiska för ett 
framgångsrikt utnyttjande av begränsad 
sjömakt nämligen att 

* bruket av begränsat våld har ett syfte 
som är uppenbart för båda parter , 

* våldshandlingen inte bara upplevs som 
begränsad utan också kan tolereras av 
offret dvs offret väljer att inte tillgripa 
ett försvar utan hänsyn till egna för
luster, 

* angriparens styrka är sådan att syftet 
med handlingen kan nås oavsett off
rets reaktioner , dvs offret kan bara 
välja mellan eftergifter eller vedergäll
ningsaktioner, som bara kan följa efter 
-inte förhindra- angriparens målupp
fyllelse . 

Den 23 januari 1968 uppbringade 
nordkoreanska patrullbåtar det ameri
kanska signalspaningsfartyget PUEBLO 
strax utanför den egna territorialhavs
gränsen, utan att amerikanska sjöstrids
krafter kunde ingripa. PUEBLO opere
rade på fritt hav, vilket ansågs vara till
räckligt skydd mot våldshandlingar och 
provokationer - ett synsätt som Nord
korea inte delade , när det gällde denna 
"fientliga" verksamhet. Trots sin totala 
övermakt tvingades USA till att upphöra 
med sin framskjutna elektroniska spa
ning samt förnedrande eftergifter för att 
få besättningen på PUEBLO frigiven. 

Händelsen visar klart på ett annat fe
nomen vid begränsat utnyttjande av sjö
makt mellan stater, nämligen att det inte 
är de totala resurserna som räknas , utan 
vilka resurser man har på plats vid ak
tuell tidpunkt. 

Ett syftande utnyttjande av sjömakt 
Begränsad sjömakt kan utnyttjas på ett 
syftande sätt för att försöka förändra en 
annan stats · politik i en gynnsammare 
riktning. Genom att utnyttja sjömakt vill 
man uppnå målet att offret tar ett be
slut , som han annars inte skulle ha tagit 
- att göra något, eller sluta med det, el
ler att avstå från en deklarerad hand
lingsväg. 

Denna metod är mer indirekt, och 
därmed är resultatet mer osäkert än vid 
ett avgörande utnyttjande av sjömakt. 

Ett klassiskt exempel är den s k Cor
fu-krisen 1923, då Mussolini beordrade 
den italienska flottan att ockupera den 
grekiska ön Corfu . Bakgrunden var , att 
en italiensk militärdelegation blivit mör
dad på grekisk mark , nära den albanska 
gränsen. Mussaini krävde ursäkter, ut
fästelser om skadestånd och grekiska re
geringens svar uppfyllde i allt väsentligt 
de italienska kraven , men Mussolini ville 
få igenom alla sina krav och ockuperade 
snabbt Corfu - inte utan blodsutgjutelse . 
Tre veckor efter ockupationen hade 
Grekland uppfyllt alla Mussolinis vill
kor, varefter den italienska flottan läm
nade Corfu . 

En kort ultimatumtid - vanligtvis 24 
timmar- och ett snabbt agerande om in
te svaret är tillfredsställande är ofta en 
förutsättning för att lyckas i den här ty
pen av operationer. Offret skall inte ges 
tid att förbereda motåtgärder eller söka 
hjälp från tredje part. Vikten av detta 
framgår tydligt av nästa exempel. 

Den 25 juni 1961 proklamerade rege
ringschefen i Irak , general Kassem , att 
man ansåg den angränsande staten Ku
wait som en del av !raks territorium och 
påbörjade uppmarsch och koncentrering 
mot den Kuwaitiska gränsen. Den 30 
juni begärde Kuwait hjälp från England i 
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enlighet med den Angla-Kuwaitiska 
överenskommelse, som sluttits bara tio 
dagar tidigare. 

Nästa dag landsattes marinsoldater 
från HMS BUL WARK i Kuwait. Den 
engelska styrkan byggdes snabbt upp 
och inte mindre än 45 engelska örlogs
fartyg koncentrerades till Persiska vi
kens norra del. Kassem hade varit för 
tidigt ute med sina anspråk och hot och 
hade inte tillräcklig makt bakom orden . 
Den tänka invasionen av Kuwait genom
fördes inte. Den engelska styrkans stor
lek trappades snart ned, och hotet från 
Irak försvann helt, då Kassem föll 1963 , 
varefter Irak formellt accepterade Ku
waits självständiga status. 

På kvällen den 27 oktober 1981 
grundstötte den sovjetiska ubåten U 137 
i Gåsefjärden utanför Karlskrona. Re
dan morgonen därpå satte en sovjetisk 
bärgningsstyrka kurs mot Karlskrona
området . I styrkan ingick två jagare. 
Den ryska ambassadören Jakalev fram
förde samma dag krav på att "undsätt
ningsstyrkan" skulle få bärga U 137- ett 
krav som avvisades av den svenska rege
ringen. Styrkan uppehöll sig strax utan
för territorialhavsgränsen och förstärk
tes senare med ett par fregatter och at
tackkorvetter . Sovjet demonstrerade 
sjömakt inom synhåll från Gåsefjärden , 
själklart syftande mot att påverka de på
gående diplomatiska spelet omkring U 
137 och hennes besättning i egen favör. 
Huruvida detta lyckades i konkret me
ning går endast att spekulera om. Det 
som definitivt kan sägas, är att kris
temperaturen blev avsevärt högre än vad 
den skulle ha varit, om "undsättnings
styrkan" ej dykt upp vid den svenska 
gränsen. Om detta i sin tur påverkade 
den svenska regeringens beslut i sovjet
isk favör - eller tvärtom - kan inte klar
göras här. 
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Ett befrämjande utnyttjande av sjö
makt 
Såväl den avgörande som den syftande 
metoden att utnyttja sjömakt har nor
malt i förväg definierade mål. Utav 
exemplen i föregående avsnitt framgår, 
att dessa t ex kan vara att befria fångar , 
uppbringa ett fartyg , ockupera ett land
område, framtvinga preciserade efter
gifter eller avskräcka en stat från att ge
nomföra en förväntad politik. 

Sjömakt utnyttjas emellertid ofta för 
betydligt mer vaga syften. En situation 
kan uppstå , som kan medföra svårde
finerade hot eller erbjuda okända tillfäl
len. Man känner , att något är i görning
en , som kanske kan förhindras, om sjö
makt appliceras vid rätt tidpunkt och på 
rätt plats . Omvänt kan kanske stora 
vinster skördas av den , som vid rätt till
fälle kan underbygga sina krav och aspi
rationer med rätt avvägd sjömakt. 

Osäkra krissituationer lämpar sig sär
skilt väl för ett begränsat utnyttjande av 
sjömakt. Örlogsfartyg kan patrullera un
der lång tid i, eller i närheten av oroshär
den, och avvakta ett lämpligt tillfälle för 
bruk av sjömakt. Så länge fartygen är på 
fritt hav och inte agerar utgör de stän
digt en hotande och osäker faktor, som 
inte kan undgå att störa offrets planering 
och verksamhet. Angriparen kan när 
som helst, snabbt och överraskande sät
ta in sin sjömakt , alternativt försöka sig 
på sonderingar av offrets beslutsamhet. 
Nästa dag kan fartygen också vara långt 
borta , utan att angriparen har behövt 
binda sig för det ena eller det andra. 

Den brittiska , sjöstyrka som agerade i 
Östersjön 1919-21 för att främst stödja 
de baltiska staternas frihetssträvanden 
och motarbeta Sovjetunionens och Tysk
lands intressen i området , är ett närlig
gande exempel. Den brittiska regering
ens instruktion till sjöstyrkechefen ami-

Spaningsfartyget Pueblo . 

/ 
Regeringssammanträde under U 137-affären. 
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ral Cowan var mycket allmänt hållen; 
" .. . att visa flaggan och stödja brittiska 
intressen alltefter omständigheterna". 

Amerikanska 6.flottan kraftsamlades i 
april 1957 utanför Beirut, vilket under
lättade för kung Husein av Jordanien att 
konsolidera sin makt, som hotades av 
egyptiska subversiva krafter. Ett år se
nare landsattes amerikanska trupper i 
Libanon för att i enlighet med Eisen
howers order " skydda amerikanska liv 
och genom sin närvaro hjälpa Libanons 
regering att bevara landets territoriella 
integritet och oberoende.". 

Eisenhower lade till en mening, som 
har utnyttjats av angriparen gentemot 
offret vid många andra tillfällen av ka
nonbåtsdiplomati: "Detta skall inte ses 
som en krigshandling" . Samma fras ut
nyttjades av Churchill i samband med 
ALTMARK-affären , av Mussolini under 
Corfu-krisen , av Reagan när omflaggade 
Kuwaitiska tankfartyg i juli 1987 eskor
terades av amerikanska örlogsfartyg i 
Persiska Vikenoch så sent som i septem
ber 1987 av den belgiska regeringen , när 
den tillkännagav, att ett antal minsvepa
re skulle dirigeras till Persiska viken . 
Om dessa senare uttalanden kommer att 
förhindra t ex terroristaktioner från 
Irans sida gentemot USA och Belgien i 
respektive länder är väl mycket osäkert. 

Ett uttrycksfullt utnytljande av sjömakt 
Sjömakt utnyttjas inte sällan enbart för 
att understryka egna attityder , att ge 
större trovärdighet åt uttalanden , som 
annars ej är särskilt övertygande eller för 
att tjäna som ett utlopp för emotionella 
känslor . 

1936, tjugofem år efter PANTHER's 
ankomst till Agadir, besökte det tyska 
pansarskeppet DEUTSCHLAND Ceuta 
i Spanska Marocko . Den tyske amiralen 
gick i land och åt lunch med general 
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Franco och den tyske konsuln från Te
utan. Det gjordes därmed fullt klart att 
det tyska örlogsbesöket skulle ses som 
ett direkt tyskt stöd åt de spanska natio
nalisterna och general Franco. 

Förändringar i den spanska regeringen 
1969 gav upphov till spekulationer i den 
engelska pressen , att Spaniens krav på 
suveränitet över Gibraltar ej längre skul
le drivas med samma kraft som tidigare. 
Några dagar senare ankrade det spanska 
hangarfartyget DEDALO och ett dussin 
andra spanska örlogsfartyg i Algeciras
bukten, inom synhåll från Gibraltar. 
Den spanska regeringens ståndpunkt 
gjordes helt klar, utan att några ord be
hövde uttalas. 

Kanonbåtsdiplomati under 
1986/87 
Detta avsnitt ägnas åt en genomgång av 
ett antal marina händelser under verk
samhetsåret 1986/87. Avsikten är inte att 
här i detalj granska vad som skett , utan 
snarare att mot en skissartad beskriv
ning, försöka definiera, om det har varit 
fråga om kanonbåtsdiplomati och i så 
fall vilken metod som utnyttjats, samt 
om den gett det resultat , som angriparen 
kan bedömas ha eftersträvat. 

Vietnam vs Kina 
I början av april 1987 invaderade Viet
nam den omtvistade ön Baojiao, en av 
Nanshanöarna mellan södra Vietnam 
och Filippinerna . Ögruppen har ett myc
ket strategiskt läge , varifrån bl a sjövä
garna till Sydkinesiska havet mellan Bor
neo och Filippinerna kan övervakas. Det 
kinesiska utrikesdepartementet hotade i 
ett uttalande den 15 april med att utnytt
ja vapenmakt för att återta ön. 

Vietnams utnyttjande av begränsad 
sjömakt för att ockupera Baojiao ca 900 
km från eget territorium är ett typiskt 

fall av kanonbåtsdiplomati, där den av
görande metoden åstadkom en "fait- ac
compli" -situation, som Kina inte kunde 
förhindra i tid. Kina har , författaren ve
terligt, hitills endast utnyttjat hotelser 
om vapenmakt i det diplomatiska efter
spelet. Vietnam bedömde situationen 
rätt och har sannolikt nått sitt opera
tionsmåL 

Turkiet vs Grekland 

I februari 1987 undersökte den grekiska 
regeringen, huruvida ett internationellt 
konsortium som bedrev provborrningar i 
Egeiska havet, kunde nationaliseras. 
Den turkiska regeringen uppfattade det 
grekiska agerandet som en allvarlig pro
vokation och hävdade att det bröt mot 
en bilateral överenskommelse från 1976. 
Bland annat skulle såväl Turkiet som 
Grekland avvakta med en exploatering 
av havsbottens resurser, intill dess frå
gan lösts i förhandlingar. 

Grekland å sin sida hävdade, att FN's 
havsrättskonvention från 1982 klarlagt 
att även öar har en kontinentalsockel 
och att frågan från 1976 därmed var av
slutad. Konventionen är underskriven av 
alla länder utom USA, Venezuela, Israel 
och Turkiet. "Därmed har vi rätten på 
vår sida", sade den grekiske regerings
chefen Papandreou. 

Turkiet valde i slutet av mars att ut
nyttja begränsad sjömakt genom att 
meddela, att havsforskningsfartyget 
SEISMIK-I- som för övrigt varit iblan
dad i en liknande incident 1976 - skulle 
bedriva mätningar i Egeiska havet bl a 
nära de grekiska öarna Lesbos och Lem
nos. SEISMIK-I skulle också förses med 
eskort. SEISMIK-I påbörjade mätningar 
mycket nära det omstridda området, åt
följt av turkiska jagare och patrullbåtar. 
Den grekiska regeringen valde att trappa 

upp konflikten flera nivåer bl a genom 
att stänga den amerikanska signal
spaningsstationen i Nea Makrisamt klar
göra att övriga tre stationer skulle stäng
as, om det kom till väpnad konflikt med 
Turkiet. De grekiska militära styrkorna 
försattes i hög beredskap och Papandre
ou höll ett TV-tal till nationen, där han 
förklarade, varför ett krig var oundvik
ligt om Turkiet kränkte grekiskt territo
rium. 

Turkiet slog till reträtt och förklarade , 
att SEISMIK-I endast skulle uppehålla 
sig på det egna sjöterritoriet. 

Turkiets utnyttjande av SEISMIK-I 
och eskorterande örlogsfartyg var ägnat 
att understryka och ge större trovärdig
het åt de turkiska attityderna i konflik
ten och därmed ett klart fall av kanon
båtsdiplomati. Pandreou lyckades ge
nom ett skickligt agerande dra in tredje 
part, snabbt eskalera krisnivån och svet
sa samman de olika inhemska politiska 
grupperingarna. En situation skapades, 
där Turkiet inte var berett att gå vidare 
med sin i förväg deklarerade handlings
väg. Papandreou stärkte sin inrikespoli
tiska ställning, och Turkiets utnyttjande 
av sjömakt ledde till ett misslyckande i 
denna urgamla konflikt, vars orsaker 
dock inte försvann i och med denna in
cident. Ingen vet, när nästa utbrott kom
mer, och hur det slutar. 

Östtyskland vs Polen 
För cirka två år sedan beslutade Östtysk
land att utöka sin territorialvattengräns 
till tolv nautiska mil. Polen har enligt 
tidningsuppgifter inte accepterat den 
östtyska gränsdragningen. Konkret gäl
ler oenigheten hur gränser skall dras i 
Pommerska bukten. Under sommaren 
rapporterades ett antal mindre inciden
ter, där östtyska patrullbåtar avvisat 
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polska fartyg och stoppat en polsk segel
tävling. 

Polen har hävdat , att vatten i bukten 
aldrig delats officiellt, och den polska re
geringens språkrör medgav i augusti , att 
en konflikt förelåg , men att förh andling
ar ägt rum och att man hoppades att dis
pyten skulle lösas på ett "vänskapligt 
sätt". 

De östtyska patrullbåtarnas agerande 
under en fas , då det måste ha pågått för
handlingar i gränsfrågan mellan de båda 
länderna , är ett ganska tydligt exempel
om än med en låg profil - på hur sjömakt 
utnyttjats för att försöka påverka en an
nan stats politik i en gynnsammare rikt
ning dvs den så kallade syftande meto
den av kanonbåtsdiplomati. 

Huruvida Östtysklands agerande på
verkade förhandlingarna i en, för den eg
na saken , gynnsam riktning kan man inte 
veta, förrän de slutliga gränserna offi
ciellt deklarerats. 

Israel vs Palestine Liberation Orga
nization (PLO) 
Denna andra januari uppbringade isra
eliska kanonbåtar den cypriotiska färjan 
SUNNY BOAT på fritt hav utanför Li
banons kust. Färjan tilläts inte fortsätta 
utan fick återvända till Larnaca på Cy
pern. 

Israel förklarade , att färjeförbindelsen 
utnyttjades av PLO-medlemmar , som 
med falska pass infiltrerade Libanon för 
att återuppbygga den position , som 
PLO förlorade i samband med Israels in
vasion av Libanon 1982. 

Protester från Libanon och Cypern 
kommenterades av en israelisk rege
ringstalesman några dagar senare: " Det
ta är inte en blockad, men om vi får in
formation om att det finns palestinier 
ombord på fartyg destinerade till Li-
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banon, så kommer vi att stoppa dem och 
kontrollera passagerarna" . 

En månad senare uppbringades ett 
mindre honduranskt handelsfartyg med 
egyptisk besättning , som medförde fem
tio palestinska gerillasoldater försedda 
med falsk a pass. Fartyget fördes denna 
gång till Israel " för vidare åtgärder" . 

Kanonbåtsdiplomati är något som 
normalt utnyttjas av stater gentemot 
andra stater. I det här fallet bekämpar 
Israel en rörelse, som själv kallar sig för 
frihetskämpar , men som Israel kalla ter
rorister. Eventuellt kan FN-stadgans 
första tilläggsprotokoll åberopas , då det
ta klargör , att konflikter - t ex då en be
folkningsgrupp kämpar mot kolonial do
minans eller främmande ockupation -
alltid skall räknas till kategorin interna
tionella konflikter. Detta synsätt accep
teras med all säkerhet ej av Israel men 
sannolikt av PLO. Definitionsmässigt 
blir situationen därmed något diffus. l 
sak är dock Israels agerande en form av 
kanonbåtsdiplomati gentemot PLO men 
också gentemot Cypern - att få cyprio
tiska myndigheter att hårdare kontrol
lera de utresandes identitet m m - samt 
även mot libanesiska regeringen för att 
påverka situationen , så att den för Li
banons kristna befolkning så viktiga tär
jeleden Larnaca-Jouniek inte utsattes 
för fler störningar. 

Israel utnyttjade således både en av
görande (gentemot PLO) och en syf
tande (gentemot Cypern och Libanon) 
metod av kanonbåtsdiplomati. Eftersom 
inga fler incidenter av liknande slag rap
porterats, måste man förmoda, att age
randet varit lyckosamt från Israels syn
punkt. PLO-infiltrationen medelst fär
jor och handelsfartyg in i Libanon upp
hörde säkert till största delen, eftersom 
den blev för kostsam för såväl PLO som 
för delar av Libanons befolkning. Var-

ken PLO eller Libanon kunde skydda 
fartyg destinerade till Libanon mot is
raeliska flottans insatser och tvingades 
därmed till åtgärder, som tillfredsställde 
Israels säkehetspolitiska mål. Israels ut
nyttjande av begränsad sjömakt var 
framgångsrikt. 

USA vs Islamiska ]ihad 
Under årets första månad rövades ett 
tiotal utlänningar bort i västra Beirut. 
Samtliga togs som gisslan av olika mus
limska grupper , som bedriver politik och 
utpressning. Oftast krävs muslimska 
fångar i andra länder frigivna , och man 
hotar att döda gisslan, om inte villkoren 
uppfylls. 

Islamiska jihad håller sedan över ett år 
ett antal amerikaner och fransm än som 
gisslan och kräver frigivning av sjutton 
terrorister , som är fängslade i Kuwait. 
Kuwait har avvisat alla krav. 

En annan gruppering i Beirut - Isla
miska jihad för Palestinas befrielse - tog 
i slutet av januari tre amerikanska och en 
indisk universitetslärare som gisslan och 
krävde för deras frigivning, att fyra
hundra palestinier skulle friges ur israe
liska fängelser ; ett krav som Israel av
visade. 

Många bedömare anser, att gisslan
tagandet av dessa två jihad-grupperingar 
inte primärt har till syfte att åstadkom
ma frisläppande av fångar i Kuwait och 
Israel, utan att Iran åter vill få igång va
penaffärer med USA. Båda grupperna 
sägs vara kontrollerade av iranierna. Det 
skulle således primärt handla om vapen 
och reservdelar till den iranska krigs
makten samt innefrusna dollarmiljoner i 
USA. Iran hade ju ett drygt år tidigare 
lyckats få vapenleveranser med hjälp av 
gisslan , en verksamhet som fick ett brått 
slut i och med " Iran-contras" skandalen. 

Den tredje februari meddelades, att 
USA genomfört en kraftsamling av ör
logsfartyg mellan Cypern och Libanons 
kust. Två hangarfartygsgrupper, med 
bl a 3 800 marinkårssoldater ombord, 
drogs samman till området. Trettio 
bombplan ombaserades till Turkiet. 
"Styrkan hotar ingen som uppträder ci
viliserat" sade en amerikansk regerings
talesman. 

Under de följande dagarna gjordes fle
ra uttalanden från amerikanskt håll be
träffande skälen för den amerikanska 
styrkans närvaro utanför Libanons kust. 
" Den amerikanska bombräden mot Li
byen förra året fick uppenbarligen Kad
dafi att nyktra till. Det finns en mängd 
personer i Libanon , som behvöer en till
nyktringskur" sade den amerikanska ut
rikesministern Shultz. Samtidigt sade 
den amerikanske försvarsstabschefen 
amiral Crowe, att " koncentrationen av 
flottstyrkor i Östra Medelhavet och 
kring Persiska viken endast skall ses som 
en beredskapsbörjande åtgärd". 

Försvarsminister Weinberger uteslöt 
inte , "att ytterligare flottstyrkor skulle 
komma att sändas till området". 

Sheik Fadlallah, den religösa ledaren 
för Hisbollah - Guds parti - i Libanon 
och med starka band både med den 
iranska revolutionen och de aktuella ji
hadgrupperingarna utmanade den ame
rikanska sjömakten. "Vad kan den göra? 
Förstöra Beirut? " frågade han och fort
satte " De kan inte göra detta". 

Utsatta tidpunkter för avrättning av 
gisslan sköts emellertid upp flera gånger, 
och det verkade som om gisslan fått en 
tidsfrist under galgen . 

Möjligheterna för den amerikanska 
sjöstyrkan att ingripa direkt för att be
fria gisslan i Beirut måste ha ansetts vara 
mycket små. Detta torde ha insetts av al
la iblandade parter. Däremot kunde gi-
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vetvis omfattande represalieåtgärder ha 
blivit fa llet , om gisslan avrättats . Shultz' 
omnämnande av bombräden mot Libyen 
ett år tidigare orsakade säkert en hel del 
överväganden inom många olika grup
peringar i Libanon, Iran och Syrrien . 
Den syriska regeringen anklagade följ
driktigt USA för att i samarbete med Is
rael förbereda en stor militär operation. 
Ett ingripande i Libanon skulle utlösa en 
stor explosion med svåröverskådliga följ
der, hette det vidare. 

Efter en vecka påbörjade USA ett suc
cessivt tillbakadragande av stridsfartyg 
från området. Uppenbarligen ansåg 
man, att mer inte kunde åstadkommas 
för tillfället. Såvitt känt , är gisslan fort
farande vid liv- men avseende de ameri
kanska medborgarna, ej frisläppt. Efter
som gisslan hos olika grupperingar i Li
banon hitintills mycket sällan avrättas, 
kan man fråga sig, om den amerikanska 
styrkedemonstrationen åstadkom något 
konkret. Kanske göts i någon mån olja 
på vågorna eller också drev hotet med 
sjömakt upp temperaturen i krisen. 
Kraftsamlingen och de diffusa hoten 
med en imponerande sjömakt åstadkom 
dock åtminstone en sak, nämligen en 
uppvisning av styrka och engagemang in
för den amerikanska hemmaopinionen. 
Kanske bidrog det hela således till att i 
någon mån reparera Reaganadminist
rationens skamfilade rykte efter skanda
len med vapenförsäljningen till Iran. Ad
ministrationens attityder i krisen visades 
upp och den amerikanska opinionens 
emotionella känslor kunde på detta sätt 
kopplas ihop med synbarligt kraftfulla 
och konkreta åtgärder. 

Därmed kan händelsen åtminstone 
sorteras in under rubriken "ett uttrycks
fullt utnyttjande av sjömakt". Om mål
sättningen främst var av inrikespolitisk 
natur, var den antagligen rimligt fram-
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gångsrik. Hade man från amerikanskt 
håll målsättningen - vi lket är mindre 
troligt - att befria gisslan var operatio
nen misslyckad. Hotfulla attityder hjälp
te inte och att då övergå till att bruka 
våld , bedömdes uppenbarligen som 
olämpligt i den rådande situationen. 

Persiska viken 
Situationen i Persiska viken förändrades 
mycket markant under 1987. Visserligen 
påbörjades det s k " tankerkriget" redan 
strax efter krigsutbrottet mellan Iran 
och Irak i september 1980, men det dröj
de ända till 1987, innan händelserna i 
Persiska viken åstadkom en marin kraft
samling, som inte skådats sedan andra 
världskriget. Åren 1980-1983 var krigs
handlingarna i Persiska viken relativt 
återhållsamma för att under 1984 trap
pas upp, främst genom Iraks sjöfartskrig 
mot iranska oljeterminaler och iranska 
eller andra nationers tankfartyg på väg 
till eller från dessa terminaler. Eftersom 
Iraks hamnar i persiska viken varit 
stängda sedan krigsutbrottet, har Iran s 
attacker mot sjötrafiken främst riktat sig 
mot Iraks anhängare i området , fram
förallt Saudiarabien och Kuwait. Under 
de senaste sex åren har mer än 330 civila 
fartyg angripits i Persiska viken, varav 
113 har förlorats. Mer än 200 sjömän har 
dödats och lika många skadats under 
dessa attacker. 

Under hösten 1987 fanns , förutom de 
krigsförandes örlogsfartyg , ytterligare ca 
60 örlogsfartyg- medförande mer än 300 
stridsflygplan och helikoptrar- från and
ra nationer i eller strax utanför Persiska 
viken . Följande stater hade i oktober 
1987 tillfört stridsfartyg till området: 
USA, Sovjet, England , Frankrike , Ita
lien, Holland och Belgien. De olika sjö
styrkorna stod vid denna tidpunkt under 
nationell kontroll, var och en lösande eg-

n a specifiserade uppgifter , där egna na
tionella politiska imperativ och militära 
handlingsregler blandats. Samarbete 
mellan N A TO-nationerna syntes ske 
främst indirekt och ej genom gemensamt 
befäl. Flera olika uttalanden från t ex 
den engelska regeringen visade på en ge
nuin oro, för att den amerikanska smärt
gränsen för att hålla tillbaka kraftfulla 
represalieåtgärder var låg, och att man 
inte vill låta sig dras in i ett krig mellan 
USA och Iran. Genom ett självständigt 
uppträdande försökte man bevara den 
nationella handlingsfriheten. Men det är 
också så, att vissa nationer delvis har 
andra syften med den marina närvaron i 
Persiska viken och området utanför än 
vad USA har. Det är därför lämpligt att 
behandla dessa skilt från USAs ageran
de. 

Frankrike vs Iran 
Som tidigare nämnts håller jihadgrupper 
i Libanon , med starka knytningar till 
Iran, inte mindre än sex franska med
borgare som gisslan . Därutöver är fem
ton franska diplomater fångar på sin 
egen ambassad i Teheran , efter det att 
Frankrike och Iran brutit de diplomatis
ka förbindelserna i mitten på juli. Orsa
ken till detta kan spåras till franska miss
tankar om, att terrorister skyddas på 
den iranska ambassaden i Paris. 

Den franska regeringen varnade ome
delbart efter brytningen franska handels
fartyg i Persiska viken att lämna områ
det. I slutet på juli beordrades hangar
fartyget CLEMENCEAU eskorterat av 
tre fregatter till Omanska viken med 
" syfte att skydda franska intressen i Me
delhavet och Indiska oceanen" Något se
nare sade den franska regeringschefen 
Chirac, att syftet var att upprätthålla 
"respekten för Frankrike" i området . 
Under september skickades tre minsve-

pare till området, sedan det blivit känt , 
att även farvattnen strax utanför Hor
muzsundet blivit minerade. Dessa mins
vepare skall nog främst ses som ett egen
skydd för den franska stridsfartygsgrup
pen och inte som ett svar på USAs pro
blem med lrans minkrigföring mot sjö
trafiken i Persiska viken. 

Frankrike har inte gjort några uttalan
den som tyder på att syftet med opera
tionen skulle vara att skydda sjöfarten 
på fritt hav i Persiska viken. Det torde 
därmed vara ganska klart , att den frans
ka styrkans främsta syfte är att påverka 
den iranska regeringen att åtminstone 
inte förvärra gisslan - respektive ambas
sadkrisen. Frankrikes syftande form av 
kanonbåtsdiplomati upplevs sannolikt 
som trovärdig av Iran och tycks ha åstad
kommit en tidsfrist , under vilken för
handlingar kan ske, där Frankrike kan 
agera från en relativt stark position. 
lrans krigföring mot Irak torde knappast 
vara betjänt av att man tvingas in i en 
militär konfrontation med Frankrike. 
Det är därför troligt, att Iran försöker 
lösa upp krisen och - om möjligt- " nöjer 
sig" med franska löften om lika behand
ling jämfört med Irak , när det gäller 
fransk vapenexport .11 

111 början av december 1987 meddelades att 
Frankrike och Iran kommit fram till en lös
ning i gisslan- och ambassadkrisen. Enligt 
brittiska källor ingick reservdelar till sju 
franskbyggda sjörobotbeväpnade ytattack
fartyg , radars tationer samt kontanta medel 
till de irantrogna grupperingarna i Libanon i 
uppgörelsen. 

" Franskt förräderi " och "en cynisk över
enskommelse med terrorn" löd rubriker i The 
Times. Brittiska regeringstalesmän menacie, 
att Frankrikes handlande var ett Ilagrant 
brott mot den ett år gamla EG-överenskom
melsen att inte göra några eftergifter för ter
rorister. 
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England, Belgien, Holland och Italien 
vs Iran 
Dessa fyra nationer, som all a sänt mind
re sjöstyrkor - Belgien och Holland dock 
endast minsvepare - till Persiska viken 
kan behandlas som en grupp i den me
ningen , att de all a har angivit det främ 
sta syftet för närvaron att vara omsorg 
om principen för fri sjöfart. 

England har alltsedan Iran- Irak kri
gets början haft någon eller några fregat
ter i Persiska viken som stöd för egen 
sjöfart i området. Stödet har främst 
skett som patrullering i närheten av de 
leder , som utnyttjas av engelskflaggade 
handelsfartyg . Englands låga profil har 
uppenbarligen varit avsedd att inte pro
vocera Iran, och Iran har ej heller an
gripit brittiskt tonnage. Den brittiska re
geringen nekade också till en början att 
sända minsvepare till Persiska viken 
trots en formell amerikansk begäran. 
Skälet ansågs just vara , att man inte ville 
provocera Iran att påbörja attacker mot 
brittiskt tonnage. Efter några veckor -
då minorna i Omanbukten observerats
ändrade man sig och sände iväg några 
minsvepare åtföljda av allmänt lugnande 
uttalanden från regeringshåll. "Minsvep
ning är den minst aggressiva och den 
minst konflikthöjande verksamhet man 
kan bedriva" sade den brittiske försvars
ministern Younger. Minsveparna skulle 
enligt uppgift endast stödja de egna far
tygen i området. 

De brittiska fartygen i området synes 
således ej direkt att ha till uppgift att 
säkra politiska fördelar eller att för
hindra förluster - annat än indirekt ge
nom minsvepning- och faller därigenom 
knappast inom ramen för kanonbåts
diplomati. 

Även de belgiska och holländska min
sveparna skickades - sannolikt efter hår
da amerikanska påtryckningar - till om-
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rådet med uppgift att svepa minor på 
fritt hav eller inom icke krigförande län
ders territorialhav. Även dessa fartyg åt
följdes av lugnande uttalanden från re
spektive regeringar om operationens 
helt defensiva natur. Ej heller i dessa fall 
kan man rimligen påstå, att de avsändan
de nationerna bedriver någon form av 
kanonbåtsdiplomati mot Iran. 21 

Inte mycket är känt om Italiens motiv 
för att sända fartyg till Persiska viken ut
över den för denna grupp av länder de
klarerade principen att stödja fri sjöfart. 

Sovjetunionen vs Iran 
I samband med debatten i USA under ju
ni och juli angående amtlaggning av elva 
Kuwaitiska tankfartyg hördes flera ut
talanden , som tydde på , att Sovjetunio
en skulle överta rollen som den största 
maktfaktorn i Persiska viken , om inte 
USA tog sitt ansvar och byggde upp sina 
positioner. "Persiska viken kommer att 
bli en sovjetisk insjö" varnade försvars
minister Weinberg i juli. " Moskva kom
mer att ta över denna flaskhals för den 
fria världens olja" sade president Reagan 
strax därefter. 

Samtidigt kunde man konstatera att 
endast fem sovjetiska örlogsfartyg - tre 
minsvepare , en fregatt och ett kommuni
kationsfartyg - uppehöll sig i Persiska vi
ken. Styrkan har inte, så vitt känt , ut
ökats sen dess . Denna låga profil kan 
knappast skrämma någon, och Sovjet
unionen torde dessutom ha mycket 

211 mitten av december 1987 meddelades att 
de brittiska- , holländska- och belgiska mins
veparna lämnat mellersta Persiska viken efter 
att, under ett mer än två månader långt min
röjningsföretag , endast ha påträffat fyra mi
nor. Efter den 21 september , då minfartyget 
IRAN AJR uppbringats, under pågående min
utläggning, av amerikanska örlogsfartyg, syns 
inga ytterligare iranska minor ha fällts i detta 
område. 

svårt att hålla en mer slagkraftig styrka i 
området, då den närmaste basen som 
kan utnyttjas ligger i Sydjemen. 

Sovjets agerande i regionen har ·varit 
mycket försiktigt och återhållsamt och 
legat mer på det rent diplomatiska pla
net. Genom att långsamt men säkert 
knyta förbindelser med arabstaterna 
längs Persiska viken , exportera vapen 
till Irak och uppvakta Iran , samtidigt 
som den militära närvaron hålls på en låg 
nivå , har Sovjetunionen placerat sig , så 
att man har handlingsfrihet att utnyttja 
de flesta tänkbara utvecklingar av Irak
Iran kriget eller USAs eventuella upp
eller nedtrappning. 

Det mest anmärkningsvärda åtgärder
na som Sovjetunionen vidtagit i Persiska 
viken är utehartringen av tre sovjetiska 
tankfartyg till Kuwait. Denna åtgärd på
skyndade sannolikt det amerikanska be
slutet att tillåta omflaggning av de elva 
kuwaitiska tankfartygen. Ett av de sov
jetiska utehartrade tankfartygen min
sprängdes i juni, men händelsen orsak
dade inte några represalieåtgärder från 
Sovjets sida. Sovjets låga profil i regio
nen har hållit intresset fokuserat på de 
amerikanska stridskrafterna och gjort 
det lättare för Sovjetunionen att ikläda 
sig en fredssökande och mäklande roll i 
området runt Persiska viken. 

Sovjets marina agerande i området sy
nes således främst vara att befrämja den 
egna politiken i regionen och att ge tro
värdigheten åt den sovjetiska diploma
tiska aktiviteten gentemot arabstaterna 
och är därför en ganska klar form av ka
nonbåtsdiplomati på en låg konfliktnivå. 
Hitintills tycks det, som om det sovjet
iska marina ageraodet i området har va
rit framgångsrikt. 

USA vs Iran 
Redan President earter kopplade 1980 

samman Persiska viken med USAs vitala 
intressen och deklarerade, att oljeflödet 
skulle försvaras med våld , om så 
krävdes. 31 

Vissa geografiska områdens beroende 
av olja från Persiska vikens strandstater 
som funktion av den totala oljeförbruk
ningen framgår av följande tabell (källa 
Newsweek June l, 1987): 

USA 
Europa 
Japan 

1975 
7 % 

55 % 
70 % 

1980 
8,9 % 
50 % 
55% 

1986 
5,6 % 
30 % 
59 % 

Den utskeppade oljan från området 
svarar mot ca 20 % av världens oljeför
brukning. Det är notabelt , att den ame
rikanska oljeimporten från Iran inte 
stoppades förrän i september 1987. 

USA har under hela Iran-Irak kriget 
haft en mindre sjöstyrka i Persiska vi
ken, men under krigets första sex år , då 
kriget i huvudsak bedrevs på land, fanns 
det ingen anledning för USA att kon
kretisera earterdoktrinen i handling. 01-
jeflödet påverkades inte nämnvärt under 
denna tid. I slutet av 1986 spreds emel
lertid tankerkriget ut över hela Persiska 
viken och hotade olj eflödet från arabsta
terna. 

I mars 1987 uppgavs , att Iran erhållit 
kinesiska kustrobotar - HY-2 , Silkworm 
- och placerat dessa invid Hormuzsun
det och i Persiska vikens nordöstra del. 
Den amerikanska kraftsamlingen , som 
hade påbörjats redan i januari 1987 ge
nom att bl a hangarfartyget KITTY 

liCarterdoktrinens huvudteser är att för
hindra en sovjetisk inmarsch i Iran och mot 
Gulfen från Afganistan eller direkt över den 
sovjetisk-Iranska gränsen samt att förhindra 
en prosovjetisk regim i Iran efter imanens 
död . 
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HA WK beordrades lämna Filippinerna 
och segla mot Arabiska havet, påskynda
des, och amerikanska enheter opererade 
snart långt inne i Persiska viken för att 
aktivt skydda "vänskaplig" sjöfart. För
svarsminister Weinberger varnade i ett 
uttalande rörande de iranska kustro
botarna i slutet av mars, att " USA kom 
mer att vidta de åtgärder som erfordras 
för att säkra trafiken i Hormuzsundet". 

Han sade vidare, att den amerikanska 
befälhavaren i området hade fått sådana 
handlingsregler, att robotbatterierna 
kunde attackeras redan då man kunde 
misstänka, att en iransk eldöppning var 
nära förestående. 

Den 17 maj attackerades - sannolikt 
av misstag - den amerikanska fregatten 
ST ARK av ett irakiskt Mirageplan och 
skadades svårt av en Exocetrobot. 

Efter denna händelse blev det en in
tensiv debatt inom det amerikanska poli
tiska etablissemanget om syftet med den 
amerikanska närvaron i Persiska viken, 
som ur oppositionens synvinkel drev 
USA farligt nära ett krig med Iran. 

I slutet av juni hade den amerikanske 
presidenten och hans närmaste medar
betare i diverse uttalanden pekat ut flera 
olika motiv för den amerikanska närva
ron i och utanför Persiska viken. Oftast 
tryckte man på vikten av att kunna skyd
da sjöfarten i allmänhet och oljetrafiken 
i synnerhet. Flera gånger hävdades att 
man inte kunde tillåta någo n stat att be
gränsa utnyttjandet av det fria havet och 
hänvisade till de amerikanska aktioner
na mot Libyen i Sirtebukten. Dessa mål 
skulle nås genom att avskräcka främst 
Iran från att attackera neutrala länders 
tonnage och vid behov utnyttja vapen
makt för skydda det. 

President Reagan hänvisade i ett ut
talande till 1970-talets oljekris och sade 
"Det kommer inta att hända igen" och 
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tillade , att USA inte kunde tillåta "Sov
jet att utöka sitt inflytande i den strate
giskt viktiga regionen" . Biträdande ut
rikesministern Armitage sade samtidigt 
under ett kongressförhör: "Ä ven om vi 
inte vill se någon segrare (i Iran- Irak kri
get) , kan vi inte tillåta , att Irak beseg
ras" . Armitage utvecklade sedan den 
amerikanska synen på vad som skulle 
hända om Irak förlorade kriget , vilket 
enligt honom skulle leda till instabilitet 
från Marocko till Bangladesh. 

Den amerikanska oppositionen an
klagade president Reagan för att söka 
ett tillfälle för att slå till mot Iran , och 
många europeiska bedömare pekade på , 
att den amerikanska strategin i Persiska 
viken delvis syftade till att återupprätta 
förtroendet för den amerikanska utrikes
politiken efter fiaskot med vapenex
porten till Iran. 

Det nya läget i Persiska viken åstad
kom från mitten av juli ett uppehåll i 
tankerkriget, och den 20 juli utfärdade 
FNs säkerhetsråd en resolution , som ma
nade Irak och Iran att ingå vapenvila. 
Krisen i Persiska viken gick tillfälligt in i 
ett lugnare skede. Under denna tid ge
nomförde den amerikanska flottan ett 
par konvojeringar av amerikanskflag
gade kuwaitiska tankfartyg, men farty
get kunde trots detta fortsätta till Ku
wait och senare även lämna Persiska vi
ken. 

Det blev dock bara ett kortare uppe
håll fram till i början av september, då 
Irak återupptog attackerna mot fartyg 
lastade med iransk olja. Detta var all
mänt väntat, eftersom !rans oljeintäkter 
ökade avsevärt på grund av den ostörda 
trafiken. Detta kunde rimligen Irak inte 
acceptera under någon längre tid. Tvek
löst ligger det också i Iraks intresse att 
åstadkomma situationer, där USA pro
voceras att slå till mot Iran. 

I sl utet av oktober skadades en ameri
kanskflaggad kuwaitisk tanker liggande 
på redden utanför Kuwait av en sjörobot 
- troligen en Silkworm från den iranska 
kustrobotbasen cirka 80 tim nordost om 
Kuwait. Några dagar senare utförde 
USA en vedergällningsaktion och för
störde totalt en iransk oljeplattform i 
södra delen av Persiska viken med artil
lerield. Försvarsminister Weinberger sa
de , att "det hade varit meningslöst att 
slå till mot robotbatterierna i Iran. Des
sa robotar är lättrörliga och har säkert 
lämnat basen för länge sedan", och til
lade att "saken nu är utagerad för USAs 
del. " 

Saudiarabiens ambassadör vid FN, 
Sheik al Saliah , klargjorde i september , 
vad som erfordrades från USAs sida . "Vi 
(USA och dess allierade) måste genom
föra en preventiv aktion mot Iran. Var
för sitta och vänta på att Iran anfaller? " 
Detta synsätt underblåstes på alla sätt av 
Irak. 

Den kaotiska situationen i Persiska vi
ken har medfört många irrationella hän
delser. Den sammantagna bilden av 
USAs agerande - som beträffande styr
kenivå skiljer sig från alla andra inblan
dade - är trots allt, att earterdoktrinen 
ligger i botten , även om man ofta väljer 
att motivera sin marina närvaro i mindre 
interventionistiska och provocerande 
termer som t ex försvar av havets frihet. 
Om denna tolkning är rätt i stort , be
driver USA kanonbåtsdiplomati på flera 
plan och med olika metoder. 

Dels försöker man "de facto" för
hindra , att Iran vinner kriget mot Irak. 
De marina stridskrafternas utnyttjande 
syftar till att skydda o l jetrafiken från de 
länder i området , som känner sig hotade 
av Iran och direkt eller indirekt stödjer 
Irak. Detta sjöfartsskydd kan ses som en 
syftande form av kanonbåtsdiplomati , 

som hittills i allt väsentligt varit fram
gångsrik. Ett genombrott för Iran i det 
pågående kriget synes nu i oktober inte 
vara nära förstående. Situationen såg 
däremot relativt hotade ut för Irak i ja
nuari 1987, då den amerikanska marina 
kraftssamlingen till området påbörjades. 
Det amerikanska agerandet i Persiska 
viken gynnar Irak. Man kan fråga sig vad 
USA kommer att göra , om Iran åstad
kommer ett genombrott i kriget till! 
lands. 

Dels försöker man stärka förtroende 
för USA hos arabstaterna och motverka 
sovjetiskt inflytande genom ett befräm
jande utnyttjande av sjömakt. Dessa syf
ten synes vara rimligt framgångsrika , 
även om ett preventivt amerikanskt an
fall mot Iran , som åtminstone Saudiara
bien tycks önska, inte har genomförts 
ännu. En eventuell sådan operation från 
USAs sida ligger dock utanför den här 
utnyttjade definitionen för kanonbåts
diplomati. 

Kanonbåtsdiplomati i framtiden 
Historien upprepar sig aldrig exakt , men 
många drag och tendenser lever vidare i 
en något annorlunda skepnad. Skill
naden mellan den lilla kanonbåten PAN
THER's vistelse i Agadir 1911 och den 
amerikanska flottans agerande i Persiska 
viken 1987 är vid ett första påseende så 
stor , att några jämförelser inte borde gö
ras. Likväl är det bara medlens omfatt
ning och styrka som skiljer- inte meto
derna. Man kan således både mot bak
grund av historiska perspektiv och mot 
predikteringar avseende t ex betydelsen 
av havens resurser samt ideologiska , et
niska och religiösa konflikter mellan oli
ka stater, förvänta sig många fler händel
ser , där någon part använder sig av hot 
med, eller bruk av, begränsad sjömakt 
för att nå politiska mål. 

41 



Sverige kan knappast påräkna att i 
framtiden slipppa ifrån olika påtryck
ningar , som ibland kan komma att "sig
naleras" med hjälp av sjöstridskrafter. 
Konkreta aktioner mot oss kan inte hel
ler uteslutas. Vårt lands och Östersjöns 
strategiska läge , vårt behov av fram
skjuten underrättelsetjänst i Östersjön, 
fiskerättigheter, havsbottens naturtill
gångar, gränsdragningsdispyter och sov
jetiska ubåtsoperationer är faktorer , 
som på såväl kort som lång sikt kan ge 
upphov till , att vi utsätts för olika former 
av kanonbåtsdiplomati . De som hävdar 
att detta inte kan inträffa har ofta för
summat att själva ställa sig Lenins be
römda fr ågor: "Vem? Mot vem?" Vilka 
angripare kommer att var oförmögna att 
bruka sjömakt mot oss i framtiden? Sva
ret på den frågan kan knappast bli 
" alla!" 

Detta i sin tur innebär att vi måste va
ra mentalt förberedda på: 

- au det kan inträffa och oftast ske 
plötsligt, 

- vad som kan vara angriparens syfte , 
- hur angriparens kan tänkas gå till 

väga, 
- vad vi måste och/eller kan göra , 
- vilka handlingsregler vi är beredda att 

ge våra egna sjöstridskrafter m fl. 

Vi måst inse att kanonbåtsdiplomatin 
är ett komplement till diplomatin och ett 
alternativ till krig. Ett spel där hotfulla 
attityder förekommer , och där stora ris
ker är involverade - ett cyniskt spel in
nehållande påtryckningar , hot , kanske 
bruk av våld , eftergifter och kompromis
ser- men också ett spel där det finns sto
ra möjligheer för oss att undvika , att an
griparen får sin vilja igenom, om vi rätt 
förstår att bruka de medel, vi har till vårt 
förfogande. För att lyckas med detta 
krävs ett snabbt och smidigt krisled-
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ningssystem , en hög materiell och per
sonlig beredskap , i förväg genomtänkta 
paket med handlingsregler samt en flexi
bel , aktiv och uthållig sjömakt . 

Vikten av ett ständigt aktivt uppträ
dande av våra sjöstridskrafter i våra 
omgivande havsområden kan inte nog 
understrykas . Dels minskas på så sätt 
den uppptrappande verkan , som en på
taglig och plötslig höjning av vår marina 
närvaro kan få , dels kan kanske- genom 
en läglig närvaro av ett lämpligt örlogs
fartyg - en utveckling förhindras, som 
annars kanske endast kan rättas till sena
re och då med stora olägenheter och 
uppoffringar. 

Jag vill avsluta med en av signaturen 
Kajenns dagsverser, som var införd i 
Svenska Dagbladet den 5 augusti 1987 
och syftade på den marina situationen i 
Persiska viken. Årsberättelsen 1987 i 
ämnet strategi och sjöstridskrafternas 
utnyttjande kan inte summeras bättre än 
av denne geniale poet. 

SPEL 

Om staters maktspel dagligen vi läser. 
Det hela liknar en sorts Monopol: 
de kastar tärningar , de flyttar pjäser. 

Och frågan är vad motspelaren tål. 
En båt , ett flygplan , en raket som fräser 
kallt stål, och ändå bara en symbol. 

Problemet är att ett par små fadäser 
kan ställa till ett veritabelt bål 
i hjärnor där det redan pyr och jäser. 

Då glömmer de att makt är spelets mål. 
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CARL GUST AF DYBECK 

Sjökrigets villkor och lagar 

Allmänt 
Under senare år har tanken på en mo
dernisering av sjökrigets lagar förts fram 
i olika sammanhang. Medan reglerna för 
havens fredliga utnyttjande har kodi
fierats i ett flertal omgångar sedan andra 
världskriget , senast i 1982 års havsrätts
konvention, härrör den övervägande de
len av de regler som behandlar sjökriget 
från 1900-talets början. Det torde inte 
vara någon överdrift att påstå att ut
vecklingen sedan dess har inneburit av
sevärt förändrade förutsättningar, för 
såväl havens fredliga utnyttjande som 
sjökriget. I FN studien "The Naval Arms 
Race" från 1985 framhålls att " in the 
light of the many changes and develop
ment that have taken place in the naval 
sphere, there seems to be a need for mo
dernization in this field of international 
la w". I studien föreslås också flera för
handlingsområden 

- regler för olika former av zoner i krig 
- långräckviddiga vapen 
- sjöminor 
- skydd av den marina miljön . 

Under sommaren 1987 sammanträdde en 
expertgrupp i San Remo i Italien för att 
diskutera behovet av en modernisering 
av sjökrigets lagar. Gruppen enades om 
att vissa grundläggande villkor för väp
nade konflikter också är relevanta för 
sjökriget: 

- Utnyttjande av vapen och metoder 

Kommendörkapten C G Dybeck tjänstgör 
på Fst/Opl avdelning för strategisk plane

ring och analys. 

som kan orsaka onödiga förluster eller 
omfattande lidande är förbjudet. 

- Vapeninsats skall ske endast mot mili
tära mål. 

- Ä ven i situationer som inte uttryckli
gen är folkrättsligt reglerade , är de in
blandade i en väpnad konflikt skyd
dade av humanitetens principer och 
det allmänna samvetets krav (Mar
tens-klausulen). 

- Den grundläggande principen om be
hovet av balans mellan militära och 
humanitära önskemål. 

- Personer som inte deltar i striderna 
och skeppsbrutna har rätt till respekt 
för sina liv samt psykiska och moralis
ka integritet. 

Expertgruppen avslutar sin rapport med 
ett beslut om att studera sju olika områ
den, som rör sjökriget och som ansluter 
till ovanstående principer och förutsätt
ningar. 

Denna artikel syftar till att som en 
bakgrund till kommande diskussioner 
om en modernisering av sjökriget teckna 
en bild av sjökrigets karaktär och villkor , 
samt de kolliderande intressen som nor
malt uppstår mellan krigförande och ic
ke krigförande partes utnyttjande av ha
ven. Ambitionen är primärt inte att 
granska de olika sjökrigslagarnas ak
tualitet. 

Sjökriget i folkrätten 
Huvuddelen av den nuvarande folkrät
ten vad gäller sjökriget härstammar från 
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början av 1900-talet eller tidigare. Vis
serligen berörs sjökriget såväl i andra 
Geneve-konventionen från 1949 som i 
tilläggsprotokollen från 1977, men dessa 

texter behandlar endast skydd för sjö
krigets offer, inte formerna för sjökrigets 
utövande. I detta senare avseende är föl
jande regler ännu formellt giltiga. 

Parisdeklartionen från 1856 om 
o 
o 
o 
o 

Kaperiets avskaffande 
Fientligt gods skydd under neutral flagga 
Neutralt gods skydd under fientlig flagga 
Blockad 

Haagkonventionerna från 1907 om 
o VI - Fientliga handelsfartygs behandling vid krigsutbrott 
o VII - Handelsfartygs omdaning till krigsfartyg 
o VIII - Automatiska kontaktminor 
o IX Rätten till uppbringning 
o XI Inskränkning i rätten till uppbringning 
o XII - Internationell prisdomstol 
o XIII - Neutrala staters rättigheter och skyldigheter 

Lanandeklarationen från 1909 om 
o Blockad och handelsfartygs uppträdande i krig 

Den VIII Haag konventionen och Londondeklarationen har inte ratificerats av Sveri
ge. 

Utvecklingen inom det marina områ
det 
Utvecklingen inom det marina området 
har på intet vis gått långsammare än på 
andra områden. Detta gäller såväl kom
mersiellt som militärt . 

Som exempel kan anföras den in
ternationella handelns mycket stora till
växt under 1900-talet, som i allt väsent
ligt har ägt rum inom sjöfarten. Detta in
nebär att en fri och ostörd sjötrafik, för 
de allra flesta länder, även inlandsnatio
ner utan egen sjöfart, är av mycket stor 
nationell betydelse . Denna utveckling 
har, tillsammans med vapenutveckling
en, givit länder som kontrollerar strate
giskt viktiga sjötrafikleder, möjligheter 
att påverka förhållanden i framför allt 
industriländer långt utanför den egna 
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regionen . Iran är det kanske mest ak
tuella exemplet. Stora mängder gods, 
många gånger miljöfarliga kemikalier , 
ryms inom ett och samma fartygs last
kapacitet. I många geografiska områden 
är sjötrafiken så intensiv, att ledningen 
av densamma alltmer antar former som 
liknar flygtrafikdirigering. Samtidigt 
minskas besättningsstorlekarna till för
mån för ökad automatisering. Beroendet 
av tekniska system för säker sjöfart har 
således ökat, liksom framför allt de mil
jömässiga konsekvenserna av en olycka 
till havs . 

Vad beträffar sjöstridskrafterna kan 
som exempel anföras utvecklingen på 
ubåtssidan. Förmågan att uppträda dolt 
under lång tid har revolutionerats genom 
atomdriften . Detta har i sin tur givit 

ubåtarna en helt ny roll som säker
hetspolitiskt instrument för stormakter
na. Följden har blivit en intensiv ömse
sidig uppvaktning, vilket resulterat i vad 
som närmast skulle kunna kallas en 
" katt- och råttalek". De tekniska svårig
heterna att kommunicera med och mel
lan ubåtar är av en helt annan dignitet än 
kommunikationer med och mellan övri
ga sjöstridskrafter eller mark- och flyg
stridskrafter. De ledningsproblem detta 
medför kan, tillsammans med ubåtarnas 
strategiska betydelse och den om inte 
blinda så dock något famlande interak
tionen mellan ubåtsskydd och ubåtsjakt , 
få allvarliga konsekvenser i ett krisläge. 

Ett annat exempel på utvecklingen in
om sjöstridskrafterna är utvecklingen av 
allt mer sofistikerade vapen med lång 
räckvidd och hög precision, både över 
och under ytan . Detta innebär att målet 
vid insats i bästa fall presenteras som ett 
radareko hos skjutande plattform, men i 
de flesta fall att målbestämning sker med 
hjälp av en extern informationskälla ex 
flygplan, satellit eller annat fartyg. 
Många gånger är stridsavstånden så sto
ra, att extern uppdatering av målläget 
måste ske under robotens flygtid. Skulle 
denna uppdatering av någon anledning 
utebli, kan oavsiktliga mål träffas. 

Ä ven om den tekniska utvecklingen 
sålunda har som mål en ökad förmåga 
att välja ut och bekämpa ett speciellt mål 
bland många andra , ställer de stora 
stridsavstånden i många fall krav på sam
verkan med externa system , något som i 
t ex en telestörd miljö kan motverka den 
eftersträvade precisionen. Resultatet 
kan bli ökande risker för icke krigsföran
de nationers sjöfart inom allt större 
havsområden. 

Elektronik- och sprängmedelsutveck
lingen har också möjliggjort allt mindre 
och slagkraftigare fartyg. Många små 

nationer äger idag små robotbestyckade 
fartyg med ansenlig vapenkapacitet. 
Även om fartygens storlek innebär vissa 
begränsningar· i uppträdande fritt till 
havs , kan de i trånga farvatten och kust
nära etablera avsevärt och svårbemäs
trat hot mot all sjöfart i området. Många 
små kuststater har därigenom fått möj
ligheter till mer· aktiv och selektiv krig
föring till sjöss . Problemet är att dessa 
nationer kanske inte alltid har ett led
nings- , underättelse- och övervaknings
system som svarar mot de ökade in
satsmöjligheterna. 

Som ett tredje exempel kan utveck
lingen av sjöminsystemen nämnas . Även 
om detta område är ett av de som be
handlas explicit i 1907 års Haagkonven
tioner, så har den tekniska utvecklingen 
gjort att dessa regler är otillräckliga. Så 
torde t ex förankrade kontaktminor ut
göra en försvinnande liten del av minbe
ståndet hos de flesta nationer. Moderna 
minor har betydligt mer sofistikerade av
kännings- och avfyrningsorgan än de 
kontaktminor som behandlas i VIII 
Haagkonventionen. Vissa typer av mo
derna minor kan "lyssna" in ett mål på 
långt håll och därefter själv söka upp 
det. Ä ven om modern signalbehand
lingsteknik möjliggör att vissa frekvenser 
utesluts , ökar denna utveckling risken 
för att icke avsedda mål bekämpas . Det 
redan tidigare slumpmässiga inslaget i 
okontrollerbara mineringar tenderar 
därför i vissa fall att öka, vilket ställer 
krav på såväl att större områden för
klaras för minfarliga, som på att dessa 
områden övervakas. Samtidigt innebär 
utvecklingen möjligheter att i viss mån 
kontrollera även okontrollerbara mine
ringar , t ex genom att bygga in steg
funktioner eller att periodvis säkra mi
norna . Fjärrkontrollering av sjömine
ringar bedöms av minexperter inom för-
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svarets materielverk vara en teknik , som 
kommer att finnas i många minsystem 
världen över i framtiden . Eftersom sä
kerheten i ett sådant system knappast 
kan bli lika hög som om minorna kon
trolleras genom fast förbindelse , innebär 
en sådan utveckling intressanta folk
rättsliga aspekter. 

Sammanfattningsvis kan konstateras 
att utvecklingen sedan den senaste över
enskommelsen rörande sjökriget har 
medfört att många av reglerna är otill
räckliga eller saknar relevans idag. Detta 
är kanske främst exemplifie rat i VIII 
Haagkonventionen om minkrigföring. 
Framför allt har den tekniska utveckling
en öppnat nya områden inom sjökriget 
för vilka folkrättsliga regler saknas. Ut
vecklingen på havsrättens område har 
dessutom inneburit , att det område som 
tidigare otvivelaktigt var att betrakta 
som det fria havet , nu har " krympt" av
sevärt. 

Sjökrigets karaktär 
Sjökriget syftar till att kontrollera ett 
visst havsområde, antingen för att ut
nyttja det för sina syften , eller för ·att 
förhindra motståndaren från att utnyttja 
det. Medlen för att uppn å detta syfte 
kan variera . Man kan antingen efter
sträva ett aktivt agerande , där avgöran
de strid söks med motståndarens strids
krafter , eller ett mer passivt , där ett om
råde förklaras vara någon form av krigs
zon inom vilket främmande sjöfart, t ex 
genom mineringar och ubåtskrigsföring , 
sägs löpa avsevärda risker. I det förra fal
let blir sjökriget mer renodlat en an
gelägenhet mellan de krigförande par
terna , även om naturligtvis även annan 
sjöfart oavsiktligt kan drabbas. Det se
nare fallet innebär de facto en in
skränkning i principen om havens frihet , 
som kommer att beröra alla nationer 
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som bedriver sjöfart i det aktuella områ
det , oavsett om de är krigförande eller 
ej. 

Så länge båda parter disponerar va
pensystem , som kan utnyttjas inom ett 
visst havsområde , krävs relativ omfat
tande resurser för att kontrollera detta , 
även om motståndaren inte aktivt ut
nyttjar sina resurser. Ett exempel på 
detta är den tyska flottan under första 
världskriget , e tt annat de argentiska 
ubåtarna under Falklandskriget. Ä ven 
små resurser kan rätt utnyttj ade utmana 
och binda betydligt större stridskrafter. 
Ett aktuellt exempel är den iranska krig
föringen i persiska viken. 

Sjökriget kan sägas ha fö lj ande karak
täristika 

- Verksamheten bedrivs över stora om
råden, såväl på som över och under 
ytan. 

- Motståndarna är ofta utom synhåll 
från varandra , även vid vapeninsats. 

- En skarp och entydig frontlinje sak-
nas . 

- Förloppet är mycket dynamiskt. 
- Insatserna kan ofta ske dolt. 

Det geografiskt mycket utsträckta områ
det innebär , att det till sin huvuddel 
kommer att utgöras av fritt hav och luft
rum , av vilka även icke krigförande na
tioner är beroende (fritt hav och eko
nomiska zoner). De långa vapenräckvid
derna har resulterat i stridsavstånd , där 
det fartyg/flygpl an som gör vapeninsats i 
bästa fall ser målet som ett eko på sin ra
darskärm . Det ligger i sakens natur , att 
sjökriget på ett helt annat sätt än land
kriget blir en trepartskonflikt , just ge
nom det faktum att det sannolikt kom
mer att beröra stora delar av det fria ha
vet. De stridande parternas strävan att 
förhindra varandras utnyttjande av ett 
visst havsområde , kolliderar med icke 
krigförande nationers önskan att kunna 

utnyttja samma havsområde för fredlig 
sjöfart. 

För att under dessa förhållanden till
försäkra folkrättsenligt uppträdande , ic
ke krigförande nationers fartyg en rimlig 
grad av säkerhet , krävs en kontinuerlig 
uppföljning av stridsområdet, sannolikt 
från luften. Bortfaller denna uppföljning 
ökar också det slumpmässiga inslaget i 
sjöstriden med ökade risker för be
kämpning av icke avsedda mål som följd. 
Denna intressekonflikt mellan krig
förande och icke krigförande sku lle te
oretiskt kunna lösas genom ett väl ut
byggt och fungerand e övervaknings- och 
identifieringssystem. I praktiken kan 
dock ett sådant system aldrig bli helt till
förlitligt. Det skulle p g a sin militära 
betydelse sannolikt inte heller få förbli 
obekämpat. Problemet med oavsiktlig 
bekämpning kan naturligtvis också lösas 
genom att zoner upprättas, där den fria 
sjöfarten inskränks . Många , även icke 
krigförande stater m h t tidigare be
skrivna beroende av sjöfarten, skulle 
dock kunna göra detta till en folkrätts
ligt tveksam åtgärd, som dessutom skul
le kunna bidra till att sprida konflikten. 
Ä ven här kan paralleller dras med sjö
kriget i Persiska viken. 

Till ovanstående problem är också det 
faktum kopplat , att sjökriget oftast sak
nar entydiga frontlinjer. Detta innebär 
att det inte är möjligt att säga att den 
ena eller andra sidan av en geografisk lin
je kontrolleras av en viss part. 

Det dynamiska förloppet bidrar till att 
läget snabbt kan förändras . Detta kan 
förorsaka särskilda problem , om kon
tinuerlig uppföljning inte är möjlig, sär
skilt i områden med normalt intensiv sjö
trafik. Rent tekniskt kan detta lösas, ge
nom att icke krigförande nationers far
tyg förses med någon form av igenkän
ningsutrustning, motsvarande utmärk-

nirigen av fartyg i lejdtrafik under andra 
världskriget. 

Inträffade krigshandlingar kan ibland 
vara svåra att härleda till en viss nation , 
eftersom de kan genomföras dolt med 
ubåtar eller minor. Exemplen på detta är 
många. Svårigheterna att entydigt binda 
någon nation vid en stridshandling skulle 
i vissa situationer kunna innebära , att de 
stridande parterna upplever sig ha större 
handlingsfrihet att tumma på de folk
rättsliga reglerna , alternativt att ställa 
mindre krav på underl aget för beslut om 
insats , än vad som skulle vara fall et t ex i 
land- eller luftkriget. Det finns tecken på 
att utvecklingen går i den riktningen. 

Minkrigföringen är av flera skäl spe
ciell till sin karaktär. Den är statisk i så 
måtto , att målet i de flesta fall måste sö
ka upp vapnet (undantag utgör de själv
gående minor, som omnämns tidigare). 
Mot de fartyg som ger sig in i ett minfar
ligt område verkar minan urskillnings
löst, om fartyget uppfyller avfyrnings
villkoren. Minkrigföring kan också be
drivas rörligt, genom att minor lämnas 
att driva fritt. Härigenom förloras också 
all kontroll över krigföringen. Exempel 
på denna typ av krigföring kan bl a häm
tas från persiska viken. Denna typ av mi
neringsverksamhet, som kan ske helt 
dolt och överraskande, t ex med utnytt
jande av till synes harmlösa handels- el
ler fiskefartyg, kan närmast betraktas 
som en form av marin terrorism, i strid 
mot fundamentala folkrättsliga princi
per. 

Samma effekt kan erhållas från oav
siktligt drivande minor, s k slitminor el
ler minor, som flyttat sig från den ur
sprungliga platsen. Denna risk är särskilt 
uttalad, om förankrade minor används i 
strömområden eller i områden, som är 
isbelagda del av året. 

Sjöminsystemet har annars en stor be-
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tydelse för en defensiv part i en konflikt. 
Det är dessutom förhållandevis billigt 
och möjliggör således även för små stater 
att till en rimlig kostnad säkerställa sin 
försvarsförmåga. Det kan dessutom , un
der vissa förutsättningar , aktivieras ti
digt, innan en konflikt övergår i öppet 
krig och kan därigenom tjäna som en sä
kerhetspolitisk signal. Det okontroller
bara sjöminsystemets nackdel , ur folk
rättslig synvinkel , är dess mycket be
gränsande möjligheter till selektivt mål
val , dvs det fartyg som kommer innanför 
minans verkansområde och vars effekter 
uppfyller avfyringsvillkoren bekämpas , 
oavsett om det är krigförande eller neu
tralt, örlogsfartyg eller handelsfartyg . 

En annan karaktäristisk faktor är min
systemets långa verkanstid, som innebär 
att det kan utgöra ett hot mot sjöfarten 
även sedan kriget är slut. Detta kan na
turligtvis kringås genom mindre batteri
kapacitet i minan , men detta torde ur 
militär synvinkel vara en orealistisk lös
ning , eftersom man vid utläggning av mi
neringen inte vet , hur länge den behöver 
vara verksam . En lång livslängd på mi
neringen kan således innebära en be
gränsning av havsområdets fredliga ut
veckling under lång tid. Exempel på det
ta finns på många håll , bl a i Östersjön 
och Nordsjön efter andra världskriget. 

Sjökrigets offer 
Ä ven för sjökrigets offer är förutsätt
ningarna väsentligt olika i förhållande 
till landkriget. Långt från kusten kan 
överlevande efter en krigshandling få 
vänta länge på omhändertagande , vilket 
i många fall drastiskt kan försämra si
tuationen för även lindrigt skadade, i 
förhållande till om snabb vård varit möj
lig . Även efter det att skeppsbrutna bli
vit omhändertagna av annat fartyg, sak
nar de det skydd, som landkrigets röda-
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korsmärkta vårdinrättningar ger. Vid en 
eventuell krigshandling även mot det 
räddande fartyget , kan dessutom situa
tionen ytterligare förvärras , om detta 
fartygs räddningsutrustning inte är di
mensionerad för de extra passagerna. 
Kanske bör fartyg som fraktar skepps
brutna utmärkas på något sätt. De kan 
dock knappast komma i åtnjutande av 
det skydd reglerna i Il Geneveprotokol
let ger, då dessa regler förutsätter , att 
fartyget byggts eller inrättats särskilt och 
uteslutande i syfte att bispringa skepps
brutan. 

Till skillnad mot vad som är fal let i 
landkriget , berörs civilbefolkningen i re
lativt liten utsträckning direkt av kriget 
till sjöss. Indirekta verkningar i form av 
exempelvis varubrist till följd av bloc
kader och avspärrningar kan före
komma. I övrigt är det främst civil sjö
fart och fiskerinäringen , som berörs av 
sjökriget. En speciell verksamhet i 
gränszonen mellan sjö och landkriget ut
gör kustbeskjutning, vilket återigen bli
vit en rimlig option i och med slagskep
pens återkomst. Denna verksamhet, 
som fo lkrättsligt är reglerad i IX Haag
konventionen, torde dock inte ha för
ändrats i någon avgörande grad sedan 
seklets början . 

Sammanfattande slutsatser 
Den tekniska utvecklingen under 
1900-talet torde på ett i flera avseenden 
avgörande sätt ha förändrat förutsätt
ningarna för sjökrig. Samtidigt har den 
internationella handelns utveckling in
neburit att allt fler nationer har blivit allt 
mer beroende av att fritt kunna utnyttja 
haven. I det moderna sjökriget torde sä
kerheten för icke krigförande nationers 
fartyg i stor utsträckning vara en fråga 
om förmåga att följa upp dynamiska för
lopp över stora områden, samt att 

snabbt och säkert föra över stora mäng
der måldata. Lyckas detta kan den fred
liga sjöfarten sannolikt med rimligt risk
tagande även fortsättningsvis trafikera 
sjökrigsskådeplatser , eftersom strävan 
från även de krigförande parterna torde 
vara att åstadkomma allt större preci
sion och bättre möjligheter till selektivt 
målvaL Ett problem i detta sammanhang 
är dock , att utvecklingen inom flera 
teknikområden , främst min- som ubåts
området har inneburit ökade möjligheter 

till dolda insatser, vilket , tillsammans 
med att sjökriget till stor del kan be
drivas utanför något lands territorium , 
kan innebära , att tröskeln för krigs
handlingar i en konflikt upplevs som läg
re till sjöss än till lands eller i luften . 
Även om möjligheterna att upptäcka och 
påtala folkrättsbrott i vissa fall är mindre 
i sjökriget än i landkriget , så är en mo
dernisering och utvidgning av de folk
rättsliga reglerna för sjökriget en angelä
gen åtgärd. 
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Debatt 
Korresponderande ledamoten 
BERTIL ERKHAMMAR 

VAKNA SVENSKAR! 
- vi får inte bli tagna på sängen 

Pensionerade press- och ubåtsofficeren Bertil Erkhammar har för Tidskrift i Sjö
väsendet gjort denna sammanfattning av de presskommentarer, som följde på Jan 
Guillous och Hans von Hofstens uppmärksammade säkerhetspolitiska Rekord-Ma
gazin i TV 1987-10-14. 

Förord 
Sverige besöktes nyligen av den sovje
tiska regeringschefen Nikolaj Ryzjkov, 
som leende och charmfullt i TV-rutan 
försäkrade, att några sovjetiska ubåtar 
aldrig opererat på svenskt vatten. Vad 
beträffar U 137 rörde det sig ju om en 
felnavigering, som Sovjet för övrigt bett 
om ursäkt för. 

Pensionerade översten av första gra
den Lars Hansson, som hösten 1982 var 
chef för Stockholms Kustartilleriförsvar, 
skrev i tidskriften Z:s decembernummer 
1987, att man pga eldförbud tvingats låta 
en eller flera sovjetiska ubåtar obehind
rat passera ut i Östersjön i undervattens
läge över en av Mällstensfortets minlin
jer. Strax därefter gick, enligt uppgift 
från förre armechefen Nils Sköld , en ska
dad NATO-ubåt i undervattenläge ut ur 
Östersjön via Öresund . 

Harm brann i den unga krigarens själ, 
av dess flammor hans öga sken . 
"General , jag är skydlig er sanning, nåväl 
ni föraktas av hela armen. 
Hos varenda soldat den tanken jag fann , 
att ni är vår fegaste man ." 
Strof ur "Sandels" i Fänrik Ståls sägner. 

Dessa tre uttalanden har gjorts fem år 
efter Hårsfjärdsincidenten och inom 
några månader efter J an Guillous (G) 
och Hans von Hofstens (H) uppmärk
sammade Rekord-Magazin i TV den 14 
oktober 1987. 

Innan vi tar del av presskommentarer
na kan det vara på sin plats att ge några 
klarlägganden. 

H anser själv, att ansvariga politiker 
inte vill erkänna dagens hotbild och där
för inte heller vidtar erforderliga åt
gärder. 

Före programmet har militärledning
en och även förre ÖB Lennart Ljung 
sagt , att de delar H:s grundläggande vär
deringar, men att de inte vill offentligt 
framföra eller kommentera dessa. 

H har efter programmets framförande 
emottagit ett 150-tal skriftliga erkän
nanden både från civila (75 %) och från 

53 



militära personer (25 %) lika fördelade 
på alla tre försvarsgrenarna. Samtliga 
har i översvallande ordalag varit positi
va. 

I vissa tidningar har H beskyllts för att 
vara en krigshetsare , att ha deltagit i 
EAP-möten och att ha hållit föredrag på 
Schillerinstitutet. Dessa beskyllningar är 
helt falska. H är en sann fredsvän och 
hyllar principen, att ett starkt försvar är 
den säkraste garantin för att vi skall få 
leva i fred och frihet. Han är inte heller 
medlem i något politiskt parti, men är 
styrelseledamot i föreningen "Friheten i 
Sverige", som är en tvärpolitisk förening 
med styrelserepresentanter med sympa
tier för samtliga demokratiska partier. 

Jan Guillou har i en artikel i "Folket i 
Bild Kulturfront" den 13/11 kommen
terat sitt Rekord-Magazin och på ett ut
märkt sätt sökt analysera "efterdyning
arna" med bl a följande ord: 

"Det var en mycket bra ide, när vi på 
Rekord-magazinets redaktion bad kom
mendörkapten Hans von Hofsten att ut
forma ett eget program om hans syn på 
svensk försvarspolitik. Det som skiljer 
honom från andra svenska officerare på 
motsvarande nivå av erfarenhet och kun
skap är inte uppfattningar i sak utan be
slutsamheten och eventuellt modet att 
vilja diskutera med den svenska allmän
heten. Officerskåren är annars som and
ra kårer, man anser det inte skick och fa
son att diskutera för nationen avgörande 
frågor offentligt. 

Till sin inställning i sakfrågorna är allt
så Hans von Hofsten typisk för svenska 
officerare och följaktligen hyser han 
uppfattningar och kunskaper som nor
malt aldrig skulle få framföras i svensk 
television, och följaktligen var det alltså 
en mycket bra ide att be honom göra 
det. 

Medan svensk säkerhetspolis som 
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vanligt sysslar med annat får Warszawa
paktens spioneri härja så gott som fritt i 
Sverige. Varken säkerhetspolis eller 
statsledning tycks vilja göra något åt sa
ken. 

Trots att frekvensen av ubåtskränk
ningar har ökat runt Sveriges kuster 
finns ingen offentlig svensk uppfattning 
om vad det är som pågår och statsled
ningen nonchalerar eller bagatelliserar 
saken ; som statsministern när han kom
mer med det skrattretade påståendet att 
de svenska militära resurserna nu är så 
stora att vi såväl upptäcker som kan av
visa alla kränkningar. 

Genom att sända ut ett "folkhemst" 
budskap till omvärlden, där vi tycks fästa 
oss mer vid fackliga än nationella aspek
ter på kriget , exempelvis behovet av 
sommarledighet och övertidskassor, in
talar vi omvärlden, att vi inte är beredda 
att se hot mot vår nationella existens 
som något att prioritera. 

Medan omvärlden rustar upp sysslar 
Sverige med att nedrusta och samtidigt 
sänka sin beredskap, så att vi under 
långa perioder av året är militärt för
svarslösa. 

Det här är som synes inga småttighe
ter eller ointressanta detalj er för svenskt 
vidkommande. När von Hofsten dess
utom, utan att någon tycks ens känna en 
reflex av vilja att säga emot honom, häv
dar att hans uppfattningar delas av såväl 
officerskåren som en majoritet inom för
svarsledningen , så borde det alltså ta fyr 
i helsike? 

Ånej . Borgerlig landsortspress ägnade 
programmet uppseendeväckande stor 
uppmärksamhet , jag har läst ett 70-tal 
artiklar , och efter vad jag förstått på 
brev och andra reaktioner, så har den 
stora publiken, en och en halv miljon 
medborgare, fått mycket att diskutera 
hemmavid. 

Varför då ingen offentlig nationell dvs 
stockholms-debatt, om saken är så 
självklart viktig? 

Ja, att ansvariga politiker duckar är in
te så konstigt, dom kommer i regel inte 
ut på arenan annat än när dom är tving
ade eller för att göra egna utspel på egna 
villkor. 

Fram således till problemet; varför 
tvingade inte etablerade massmedier 
fram en sådan diskussion och sådana 
klarläggnaden som kunde ha blivit följ
den? 

stockholmspressens reaktioner in
skränkte sig till några ursinniga angrepp 
från mer eller mindre radikala kultur
skribeneter och TV-recensenter (ja , för
utom några dödskyssar i Svenska Dag
bladet, förstås). DNs ledarsida gick till 
angrepp med olika former av satir och 
huvudkritiken tycktes gälla att von 
Hofsten fick säga saker, inte vad han sa. 
Dagens Nyheter och Norrskensflamman 
och den ovanligt tjocka bunten radio
nämndsanmälningar från gammelkom
munister intar här samma ståndpunkt: 
det var fel att ett proffs på försvar fick 
yttra sig, då vi ju har monopoltelevision 
för att kunna gardera oss mot olämpliga 
yttranden." 

Någon ytterligare analys av presskom
mentarerna anser jag inte behövs. De ta
lar bra för sig själva. 

Presskommentarerna 
Dessa är uppdelade i fem grupper. Leda
re (12 st), Debattartiklar (16 st) , TV-re
censioner (3 st) , Insändare (10 st) och 
övriga (5 st) . 

Då många av inläggen är ganska långa 
och i stora stycken likalydande har här 
återgetts endast vissa kortare avsnitt, 
som jag bedömer i denna sammanställda 

form ändå skall ge en täckande bild av 
hela fältet synpunkter. 

Ledare 

15/10. Svenska Dagbladet (m). " En offi
cer med kurage" av Mats Svegfors 

En miljon tittare. 45 minuter på bästa 
sändningstid. Ansvariga myndighetsper
soner hade ombetts ställa upp, men ing
en kunde , ville eller vågade komma. Va
re sig utrikesministern, försvarsminis
tern, ÖB , marinchefen eller någon av 
deras ställföreträdare ställde upp. Och 
just därför var G:s och H :s program så 
utomordentligt värdefullt. De var opre
tentiösa i sina uttalanden , vilket är en 
stor journalistisk konst. statssekreterare 
Per Borg hade däremot tid att i grannka
nalen ställa upp i en debatt om kärn
vapen och flottbesök i Stockholm. 

Man tittar ängsligt åt sidan för att se 
vad den andre gör. Inte jag först. Hänsy
nen till partier, till signalerna uppifrån, 
till den bekväma karriärvägen - allt äg
nat att neutralisera just civilkuraget. 

16110 Nya Wermlands-Tidningen (m). 
"Obehagliga sanningar" 

Programmet blev en rejäl knock-out på 
den svenska flatheten. Här visades utan 
prut hur det svenska försvaret urholkats 
allt mer samtidigt som stormakterna för 
fram sina positioner i Atlanten och Ös
tersjön. Här visades hur sovjetiska last
bilschaufförer spionerar längs våra vägar 
på telekommunikationer och försvarsan
läggningar. Här visades hur sårbart det 
svenska samhället är . 

Tack Jan Guillou för det här pro
grammet. Det var ett av de viktigaste 
som visats i svensk TV. 

16110 Barometern (m). "Tystnadens 
konformism?" 

Det verkar som om regeringen utgår 
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från att alla våra grannländer inte vill , 
och aldrig kommer att vilja oss annat än 
väl. Detta intryck förstärks onekligen av 
den försvarsuppgörelse som ingicks mel
lan socialdemokrater och folkpartister i 
våras. Programmet ställde många frågor 
och för att få svar skulle vi behöva en 
förutsättningslös diskussion. Men en så
dan tycks knappast föras i det land , där 
tystnadens konformism råder inom sä
kerhetspolitiken. 

17110 Skaraborgs Läns Allehanda (m) 
" Tavelförsäljare, ryska långtradare? 
Obekväma sanningar om vår sårbarhet" 

Rekordmagasinet gav inte bara svenska 
folket en bild , av det omfattande spio
neri Sverige är utsatt för. Den officiella 
tystnaden blev också obarmhärtigt av
slöjande. 

16110 Dagens Nyheter (ab) . "Officerens 
mörka bild av ett utsatt Sverige" av Olof 
Santesson 

Med journalistisk bravur uppförde Hans 
von Hofsten sitt suggestiva spel om ett 
hotat Sverige . 

En hake i H:s intensiva plädering, en 
faktiskt mycket viktig hake , är att den 
nästan uteslutande bygger på samlingar 
-eller kedjor - av indicier i försöken att 
både identifiera och nationalitetsbe
stämma kränkningarna. 

Svenska regeringen borde för länge se
dan ha satsat rejält med resurser på Sov
jetforskning. Tillräckligt har förvisso in
te gjorts i analysväg vad gäller Nord
europas förändrade strategiska läge eller 
den sovjetiska säkerhetspolitikens grun
der och utveckling . 

16110 Nordvästra Skånes Tidningar 
(b)=borgerlig "Officiell tystnad som är 
talande" 

Den del av svenska folket som tittade på 
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Rekordmagazinet fick inte bara en klar 
beskrivning av det omfattande spioneri 
vårt land är utsatt för. Programmet gav 
en minst lika skrämmande bild av den 
flathet regeringen visar såväl i säker
hetspolitiska sammanhang som när det 
gäller försvaret. Vår utrikesminister har 
deklarerat att han är övertygad om att 
den "främmande" makten respekterar 
våra gränser och landets integritet - su
veränitet , trots att samma "främmande" 
makt inte har mattats i ivern att kartläg
ga så in i minsta detalj som är möjligt , 
sitt eventuella framtida invasions
område . 

När utrikesministern ombeds att för
klara varför en främmande makt kan ha 
sådant intresse av den svenska skärgår
den, kustförsvaret osv - då tackar han 
nej och hänvisar till att det kan störa för
bindelserna med samma "främmande" 
makt. Försvarsministern lönar det sig in
te ens att fråga i sådana sammanhang. 
Han är en svuren anhängare av den ti
gande argumenteringen. Hans nejbrev 
var helt stilenligt. 

17110 Östgöta-earrespondenten (b). 
"Regeringem måste tala" 

Det är inte sagt att den hotbild H målar 
upp till alla delar är sann, men blotta 
omständigheten att den kan vara det är 
tillräckligt alarmerande för att motåt
gärder borde vidtas . ---Regeringens tyst
nad får aldrig uppfattas som kryperi eller 
anpassning till Sovjet . Stormakten tar 
sig då ytterligare friheter och regeringen 
hukar sig ännu mer. Medborgarna å sin 
sida känner olust; kanske rent av rädsla. 
det är ansvarslöst av regeringen att inte 
göra något för att dämpa den. Regering
en måste tala och övertygande visa att 
vår säkerhet inte är så dålig som det allt 
oftare påstås att den är . 

161 l O Östersundsposten (c). "Sex år ef
ter U 137" 

Många intresserade satte sig säkert till
rätta framför TV:n i akt och mening att 
se militärledningen hängas ut på gärds
gården. Så blev nu inte fallet och H till
stod s j älv att försvarsgrenscheferna 
knappast kan ställas till svars för den rå
dande situationen. Nu blev programmet 
i stället en svidande vidräkning för de 
ansvariga för gällande försvarsbesJuL 
Det som mer och mer framstår som to
talt obalanserat mellan de uppgifter som 
politikerna vill att försvaret skall lösa 
och de resurser som ställs till förfogande. 

19110 Trollhättan (o) . "Sverige kart
läggs" 

När G gästades av en marinofficer, vars 
ärlighet och lust att säga obehagliga 
sanningar var starkare än den diploma
tiska försiktigheten fanns ingen politisk 
ansvarig på plats. Endast en fredsforska
re (Jan Agrell) -som bara hade att be
kräfta att man från ansvarigt militärt och 
politiskt håll saknar vilja och förmåga att 
klargöra för svenska folket att den poli
tiska förkunnelsen stämmer dåligt över
ens med verkligheten - vågade fram
träda, --- Stannar bara informationen om 
gränskränkningar och annan spioneri
verksamhet någonstans på vägen från 
uppgiftslämnarna till toppen och sållas 
obehagligheterna bort innan en officiell 
version lämnas ut hoppas man att all
mänheten inte skall känna sig störd i 
uppfattningen att Sverige är ohotat och 
"garanterad" evig fred. Sverige är åter
igen fantastiskt! 

20110 Karlskoga - Tidning. (o). "Ge be
sked om försvaret! " 

Samtidigt som en uppskärrad polis- och 
säkerhetstjänst jagar sovjetspionen Stig 
Bergling efter en närmast ofattbar klan-

tighet i samband med rymningen får 
svenska folket två allvarliga påminnelser 
om våra försvars- och säkerhetspolitiska 
problem . Påminnelser som desstuom 
med otäck tydlighet visar hur bristfällig 
och undanglidande den offentliga debat
ten kring dessa ting egentligen är. Den 
ena är H: s briljanta serie sekvenser kring 
dessa frågor, en bild som förvisso starkt 
avvek från hummanden och harklingar 
från regeringen och tyvärr också ibland 
från de högsta militära myndigheterna. 
Den andra påminnelsen är två interpel
lationer till riksdagen framförda av mo
deraternas Carl Bildt och centerns för
svarsexpert Gunnar Björk som ställer ra
ka frågor till försvarsministern och rege
ring om vad de tänker göra för att åt
minstone uppfylla de kravsomden nuva
rande uppgörelsen mellan folkpartiet 
och regeringen innebär. I dagsläget kan 
inte ens dessa krav uppfyllas. 

16110 Södermanlands Nyheter (lib). 
"Fred och vänskap mellan folken " 

Egentligen var det ingenting nytt , som 
kom fram men H och G lyckades ge oss 
något av en helhetsbild av alla dessa 
verksamheter. Den svenska taktiken att 
försöka skrämma bort fienden har up
penbarligen misslyckats . I stället har den 
kränkande makten blivit allt bättre på 
att operera i svenska vatten. Det tycks 
snarare som om svensk ubåtsjakt bi
dragit till kränkamas förkovran i stället 
för att få stopp på kränkningarna av vårt 
territorium .---

Vem skall svenska folket sätta sin lit 
till? Till dem som ringer i alarmkloc
korna eller till dem som profeterar att 
"allt står väl till " 

17110 Falu-Kuriren (lib). "Krig planeras 
mot Sverige?" 

Det allt intensivare sovjetspiontaget mot 

57 



vårt land samt uppgifter från flera av
hoppade högre öststatsmilitärer visar, 
att Sovjet planlägger exakt den sortens 
intelligenta krigföring mot Sverige som 
bl a G och H varnar för. Om den situa
tionen uppstår , måste det svenska för
svaret vara organiserat för att effektivt 
bemöta det mest sannolika anfallsalter
nativet - blixtangrepp. Då kanske an
greppet aldrig kommer. Kort sagt, hela 
samhällets beredskap måste höjas! Eljest 
står vi välrustade - för fel sorts krig. 

Debattartiklar 

16110 Västernorrlands Allehanda (m). 
"Apropå von Hofstens obehagliga san
ningar Hög tid att ta hotet från öster på 
fullt allvar" av Bo Östman 

Regeringen tycks tyvärr inte ta tillräck
ligt allvarligt på att en av stormakterna 
visar ett onormalt stort intresse för 
svenskt territorium. Därför minskar ock
så vår försvarsstyrka i förhållande till 
omvärldens successivt och därför strun
tar statsråd blankt i att ställa upp fram
för TV-kamerorna och diskutera dessa 
frågor ... Det kan inte vara vettigt att det 
ska behöva dröja ett par- tre veckor ef
ter mobilisering innan vårt försvar börjar 
fungera tillfredsställande. 

16110 Västernorrlands Allehanda (m). 
" Lever under mycket hot" av Göte 
Bergenbrant 

Tidningens redaktör Finn Torell har bett 
Bergenbrant om kommentarer (Göte 
Bergenbrant är försvarsområdesbefäl
havare). 

B ansåg att programmet var välgjort 
och att det på ett bra sätt belyste det hot 
vi lever under. Flertalet av våra förband 
är vid mobilisering färdiga att sättas in 
efter två till fyra dygn och inte efter flera 
veckor som H antydde . Det är bara vissa 
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förband som behöver upp till tre veckor 
på sig innan de är stridsberedda. 

Barometern (m). Värt att forsvara? av 
Reine Medelius 

(Reine Medehus är präst i Runsten och 
han är vapenvägrare). 

Efter att ha sett programmet ställer han 
frågan : "Är Sverige- det land vi ärvt av 
våra fäder och det land vi lever i under 
fred och frihet - värt att försvara trots 
brister i vårt försvar" och svarar själv. 
"Jag är beredd att på mitt sätt värna 
mitt land med de medel som står till 
buds för mig. Om Sverige ska bevara sin 
frihet krävs att vi alla, varenda svensk 
medborgare är bereda att med själ och 
hjärta säga detsamma både i fredstid och 
i krigstid." 

16110 Borås Tidning (m). "När etiketten 
tystar talet" av Bengt Ingvar Ekman 

Om Sveriges utrikesminister av den dip
lomatiska etiketten anser sig förhindrad 
att delta i ett TV-program om Afghani
stan , så är det anmärkningsvärt nog. 
Kan inte landets militära ledning låta 
medborgarna veta vad som händer kring 
och innanför våra egna knutar är det 
alarmerande. 

Det är ändå tillräckligt många som vill 
få oss att tro att björnen sover och inte 
är farlig bara man är varlig. Och ingen 
vill det hellre än björnen själv. 

21110 Gotlands Allehanda (m). "Ge oss 
raka försvarsbesked" 

I en briljant serie sekvenser kring dessa 
frågor målade H upp en bild som förvisso 
starkt avvek från hummandena och 
harklingarna från regeringen och tyvärr 
också ibland från de högsta militära 
myndigheterna. Programmet gav ett en
tydigt besked - även om man kan disku-

tera detaljerna - och det gick ut på att 
ubåtskränkningarna fortsätter med allt
mer sofistikerade metoder och att sov
jetisk kartläggning av viktiga säkerhets
och strategiska mål i Sverige pågår. 

22110 Smålandsposten (m). " Vem har 
skrämt Sten? " av Bernt Blank och Jan
Ola Gustavsson 

H :s synpunkter angående sovjetisk un
derrättelseverksamhet i och mot Sverige 
är i sig något mycket allvarligt, men det 
vi reagerade mot mest var G:s med
delande i slutet på programmet att ut
rikesminister Sten Andersson sagt att 
han i G:s påföljande Afgahanistanpro
gram inte kunde ställa upp med motive
ringen "att det nu är för känsligt med av
seende på förbindelserna till Sovjetunio
nen att förklara Sveriges inställning till 
kriget i Afghanistan" 

Denna krypande underdånighet rim
mar mycket illa med de stora uttalanden 
regeringen tidigare - i andra samman
hang- riktat mot andra länder och andra 
företeelser. 

1611 O Blekinge Längs Tidning (lib). 
"Främmande makter synar oss" av Ro
bert Andersson, Mats Blennow, Calle 
Mathisson och Lars Siverson 

Ingen av de militära och ledande för
svaspolitiker som reportageteamet till
frågat anser att H håller på att under
gräva svensk säkerhetspolitisk trovärdig
het utan berömmer honom i stället för 
att han i stort talar om hur allvarligt lä
get är. Viss kritik kommer dock dels 
från s försvarsstaben , vars informations
chef anser att den hotbild H målar upp 
är lätt överdriven, dels och i än högre 
grad från vice ordföranden i försvarsut
skottet socialdemokraten Olle Görans
son, som anser att beslutande politiker 
inte alls besitter av H påstådd blåögdhet 

och flathet. "Det existerar ingen som 
helst tvekan från den politiska sidan om 
vad som skall göras för att hävda våra 
gränser. Militären har också fått mycket 
tydliga direktiv." Olle Göransson anser 
också att vi inte kan peka ut en viss na
tion som den store angriparen för att vi 
helt enkelt inte vet sanningen om vilken 
det är som skickar ut ubåtarna. Görans
son berättar att det under torsdagen i 
riksdagens korridorer talades en hel del 
om H:s TV-program och han har också 
hört av allmänhten. "För dem som inte 
följt försvarspolitiken var Hofstens sam
manställning något av en chock. På så 
sätt var det ett bra program han gjorde ." 

Örlogsbaschefen i Karlskrona, kom
mendör l. gr Sten Swedlund; "H har 
rätt. Politikerna gör som strutsen, de 
sticker huvudet i sanden och vägrar inse 
vad som händer. --- Han uttryckte det 
helt riktigt och jag tycker det var bra att 
det kom fram i ett sådant här stort sam
manhang. Vi måste inse vad det är som 
händer runt våra farvatten och att det 
skett en markant förändring under sena
re år". 

16110 Nerikes Allehanda (lib). "Tjänste
fel om militär chef inte planerar göra sa
botage". A v regementchefen för l 3 i 
Örebro överste Einar Lyth 

Programmet innehåller egentligen inte 
några direkta nyheter. Men ett bra pro
gram, som behövdes och som säkert 
kommer att skapa debatt. En general
stabsofficer i Sovjet, som inte planlägger 
för anfall mot Sverige begår tjänstefel. 

Flera chaufförer har till uppgift att 
samla information; att lära sig hitta och i 
en del fall planera sabotageaktioner. Jag 
har faktaunderlag för denna övertygelse, 
även om jag inte har bevis i några en
skilda fall. 
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181 l O Göteborgs- Tidningen . (lib). " Pols
ka tavlor" av Gigg 

Med anledning av fängelsestraff i Polen 
för några danskar som visat intresse för 
en polsk flygplats har Polen snabbt sänt 
ut signalen till grannländerna : "Försök 
inga tricks. Vi tar i med hårdhandskarna 
även mot relativt oskyldig underrättelse
verksamhet." Sverige sänder signaler av 
precis motsatt slag. I vår bästa demo
krati accepteras ohöljt spionage bara det 
nödtorfigt kamoufleras som tavelför
säljning eller lastbilstransport av gods ... 
Vår demokrati får inte bli så fin och be
dagad att den inte hävdar sin nödvärns
rätt. 

20110 Uppsala Nya Tidning (lib) av C 
F 20 öveste Jan Westberg 

Jag och många med mig är djupt be
svikna att inte försvarsdepartement eller 
försvarsstab tar tillfället i akt och med
verkar i detta program. Programmet är 
på bästa sändningstid och är upplagt så 
att de inblandade ges tillfälle att ordent
ligt komma till tals. Inom militärledning
en klagar man över att det är svårt att 
hålla igång en saklig försvarsdebatt och 
att det är svårt att komma till tals inte 
minst i TV-kanalerna. Och så missar 
man detta gyllene tillfälle. 

23110 Dagen (op). "Hotet mot Sverige 
måste tas på allvar!" av Bengt Johansson 

I programmet gavs åtskilliga exempel på 
hur andra länder stått helt handfallna 
under andra världskriget när de blev an
gripna vid krig - trots att de blev för
varnade . De tog helt enkelt inte var
ningssignalerna på altvar, inte förrän det 
var för sent. Ska även Sverige drabbas av 
denna kranka eftertänksamhet? 

19/ l O Norrländska Socialdemokraten 
(s). " TV hetsar mot ryssen" 

H :s sätt att beskriva svenska försvarets 
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och svenska politikers syn på det sovjet
iska hotet ger intryck av att den präglas 
av flathet och fruktansvärd aningslöshet. 
Men sanningen är att Sverige med hjälp 
av en rad olika metoder håller sig ytterst 
väl underrättad om vad som sig tilldrager 
hos främmande makt. Sensationsmakare 
och hysteriker typ H backas upp och blir 
påhejad av moderaternas huvudorgan 
Svenska Dagbladet. G:s programmakare 
vinklar verksamheten och försöker sätta 
skräck i svenska folket genom att försto
ra upp , dramatisera och överdriva de 
former av spioneri sovjetiska långradar
chaufförer ägnar sig åt. Vi tycker att 
Svergies Television faktiskt är skyldigt 
att låta professionella journalister balan
sera denne amatörreporter och politik
makare H:s enögda beskrivning. En san
sad motbild av hur Sverige faktiskt be
driver säkerhetspolitik behövs . Det blir 
väl kanalledningens uppgift att se till så 
att avtalet med staten om opartiskhet in
te åsidosätts. 

16110 Norrskensflamman (A P K "von 
Hofsten - en svensk Pinachef in spe" av 
Janne Ask 

TV-programmet slog fast att H inte är en 
ensam dåre. Han sades representera hela 
yrkesofficerskåren. Programmet blev en 

påminnelse om att det inte finns några 
avgörande skillnader mellan militären i 
Chile, Argentina och Sverige. De håller 
sig till kasernerna bara så länge det pas
sar dem själva. Pinochet och H är samma 
andas barn. 

24110 Göteborgs-Posten (Lib). " Guillou 
och försvaret" av Dick Bergqvist 

Så länge ingen kan visa att H har fel har 
han ju faktiskt rätt. Och den bild han ger 
av verkligheten är skrämmande. Om G 
vitt att Sverige skall gå med i NATO? 

Det är en ovidkommande fråga. Åsikts
friheten gäller faktiskt också honom. 

24/10 Arbetet (s). " Guillou släpper fram 
högern" av Rebecca 

I utmärkta artikelserien " Uppdrag-Olof 
Palme" i Arbetet läser vi: "EAP:s hat
bilder av Olof Palme har sympatier ock
så hos svenska yrkesmilitärer samt polis, 
att EAP:s militära propaganda har väckt 
svenska officerares positiva intresse titt 
den grad att försvarsstaben utfärdat 
varningar och att EAP hyllat såväl H :s 
utspel , som annan militär oppostion mot 
PaJmes säkerhetspolitik. 

5111 Pax nr 9 (-) " Romanen som propa
ganda" av Ingemar Myhrberg 

Ingemar Myhrberg har tittat på höstens 
flod av ubåtsböcker och funnit att de alla 
går i samma tonart. De bygger på ryss
hotet och rysshatet genom bloddrypande 
fiction eller ensidig blåögd (dvs höger
vrickad) presentation av fakta . l Myhr
berg recensioner omnämns H då och då: 
"En rykande färsk Hofsten-special", 
" All diskussion om U 137:s navigering 
och eventuell perioskopsjuka avfärdas 
på någon rad som bisarra funderingar 
varpå det på nytt är Svenska Dagbladet 
och von Hofsten som gäller". 

Illa är också att ingen vågar stå upp 
och stå emot denna olycksbådande kam
panj. Vad tycker fredsrörelsen? Och vad 
har dom tänkt göra? 

TV-recensioner 

15110 Expressen (lib) . " Programmet led 
av allvarlig hjärnbrist" av Margareta 
Schwartz 

Programmet led av allvarlig hjärnbrist. 
Den sakkunnige experten gick an som 
han hade lust, förrädiskt och osakligt. 

Det värsta var förstås inte detta utan 
slutsatserna man skulle tvingas dra . Så-

vitt jag förstod skulle det enda rimligt 
fosterländska vara att vi nu allihop for 
iväg och genast anföll Sovjet. 

Stänga, skjuta ihjäl, misstänka , hata 
de jävlarna. Sådana blir slutsatserna. 
Skydda det goda i vårt land genom att 
ersätta det med det onda. Göra ett Liby
en av vårt Sverige. 

Kommendörkaptenen fick krigshetsa i 
fred för journalisten Jan Guillou. Värre 
är att Roine Carlsson inte tycker att han 
har anledning att lägga sig i ... 

16110 Nordvästra Skånes Tidningar (b). 
" Militärt klarspråk i beredskapsappell" 
av Alf Matteson 

Det var militärt klarspråk och inte lud
digt politikerspråk H talade. Ett mycket 
effektivt och redigt upplagt program, ett 
av G:s viktigaste. 

15110 Göteborgs-Tidningen (lib) 
"Skrär;tmande om svensk beredskap" av 
Lars Ahren (TV-recensent) 

Man fick en känsla av att de svenska po
litikerna inte har fömågan att skydda 
svensk neutralitet. 

Insändare 

22110 Smålandsposten (m) " Kärnvapen" 
av Mats Karsson . Ordf i Växjö Freds
kommitte 

Rekordmagazinet från Malmö den 14/10 
var ett uruselt beställningsjobb . På bryg
gan stod kommendörkapten H påhejad 
och assisterad av Journalisten G. Det var 
ett väntat program mina herrar! Ett be
ställningsjobb och en välkomsthälsning 
från kommendörkaptenen själv till de 
delar av USA:s flotta som i övervattens
läge flyter in genom Stockholms skär
gård och lägger till i hjärtat av vår hu
vudstad. Med kärnvapen ombord! Allt 
medan etablissemanget uppträder som i 
"kejsarens nya kläder" - ser inget och 
frågar inget . 
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21110 Hallandsposten (lib) "TV-rekord i 
krigshets" av Nisse vid Nissan 

G ställde i sitt rekordmagasin TV:s re
surser till förfogande för en till formen 
sansad men för innehållet fanatisk och 
paranoid marinofficer. Denne fick göra 
ett propagandaprogram som nazitysk
tands propagandaminister Geoebbels in
te skulle ha kunnat göra bättre. Om det 
är sant som det sades i programmet, att 
H åsikter är typiska för svenska offi
cerare finns det anledning känna oro. 
Uppenbarligen uppfyller detta TV-pro
gram inte radiolagens krav på objektivi
tet. Man får hoppas att radionämnden 
tittar på det. 

30/10 Halland~posten (lib) "Chrustjov 
lurade oss att avrusta Sverige" Svar till 
"Nisse vid Nissan" 

H är en föregångsman i den frihetskamp 
som 95 procent av medborgarna är be
redda att delta i för att försvara vår fri
het så att vi svenskar för all framtid ska 
bestämma i vårt eget land. 

Chrustjov myntade på 50-talet "Ös
tersjön fredens hav" . Med sin s k öppen
het talade han om fred. J skydd av slag
ord upprustade Sovjet. Kommunistisk 
propaganda lurade oss att avrusta. 

30110 Halland~posten (lib). "Sovjet trä
nar anfall mot oss". Svar till "Nisse vid 
Nissan " 

"Nisse vid Nissan" påstår att Rekord
magasinet om det sovjetiska hotet inte 
var objektivt. "Nisse" kan försöka åter
ge ett enda konstaterande från pro
grammet som inte var objektivt. Det 
kommer han inte att lyckas med. 

Radionämnden kan inte ha något att 
erinra mot detta program. 

30110 Hallandsposten (lib). "Propa
ganda en sak: Sanning en annan!" Nisse 
vid Nissan svarar 
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De påståenden som H framförde i Re
kordmagasinet betecknas som sanning. 
Javisst det framfördes en del faktiska 
sanningar i programmet som t ex att det 
finns sovjetiska lastbilar på svenska vä
gar. Det som gör att programmet liknar 
Goebbels propaganda är att H plockat 
samman diverse fakta och förmodanden 
till ett mönster som passar in i hans hot
bild. I skicklig propaganda undviker man 
att framföra rena lögner , men man kan 
ljuga väldigt mycket genom att förtiga 
en del sanningar. 

24/10 Expressen (lib). "Kan vi få svar på 
dessa frågor? " undrar orolig medborgare 
i Täby 

Insändaren och många av hans kamrater 
sov dåligt på natten efter magazinspro
grammet och vill genom Expressen ha 
svar på ett flertal frågor som t ex 

Är det sant att ubåtskränkningarna 
fortsätter i oförminskad omfattning, att 
sovjetiska långtradare kartlägger viktiga 
telelinjer och att polska tavelförsäljare 
kartlägger var svenska stridspiloter bor. 
Varför får vi inte veta mer om ubåts
kränkningarna , varför satsas inte mer 
pengar på försvaret , varför fungerar inte 
rikslarm, varför övar man inte rikslarm 
och varför diskuterar politiker och mass
medier mest frågor om brobyggen , mil
jö , ishockeyhallar , resetraktamenten och 
finansvalpar? Vad skall vi med allt detta 
om vi inte har ett fritt land att leva i? 

10111 Expressen (lib). " Kränkningar 
möts med tystnad" av Bo Lindebert 

För dem som försöker ta del av vad som 
utspelas runt våra kuster framstår oin
tresset - det demonstrativa - för att ta 
debatt med H som hårresande. 

Varför läggs locket på och vem be
ordrar lockets påläggande? Varför be
handlas vårt bästa försäkringsbolag för 

fortsatt frihet - vår försvarsmakt - så 
styvmoderligt av regeringen? Varför vå
gar ingen från stats- och militärledningen 
gå i svaromål mot H? 

Kan det vara så illa att Sverige en dag 
- eller varför inte över en natt - upphör 
att vara Sverige? 

8/ll Svenska Dagbladet (m) "Om Re
kordmagasinet" (Tre insändare) 

Arnold Andersson Västerhaninge 

Rekord-Magazinet bjöd för någon tid se
dan på en skrämmande men realistisk re
dogörelse för Sovjets militära förehavan
den gentemot Sverige ... 

Kommer Sverige att bjuda militärt 
motstånd den dag den sovjetiska invasio
nen är ett faktum? Eller kommer Sverige 
att övertas av Sovjet på samma sätt som 
de baltiska staterna övertogs 1939? 

John Hedmark Västerås 

Då man såg Rekord-Magazinet 14/10 
blev man spontant besviken. Den skick
lige journalisten Jan Guillou valde av al
la ämnen ett som i sex, sju år genomtrös
kats av våra massmedier, och till råga på 
allt lät han kommendörkapten Hans von 
Hofsten oemotsagd framföra de påståen
den denne under årens lopp i långa artik
lar i bl a Svenska Dagbladet ostört fått 
framföra. 

Att försvarsminister Roine Carlsson 
vägrat ställa upp i programmet kan före
falla fegt men kan bero på att han efter 
alla år av ubåtsrabalder börjat finna äm
net lite pinsamt. 

Man måste fråga sig om inte en så grov 
och ensidig militärpropaganda motver
kar sina syften och underskattar TV-pu
bli kens inte ll igensnivå. 

Det mest makabara påståendet i pro
grammet var kanske det att Sovjet har 
långt framskridna planer på att mörda en 
stor del av våra svenska stridsflygare. 

O M Nager. Strömholmen 

I Expressen framträdde Margareta 
Schwarz med en hatfull artikel mot kom
mendörkapten Hans von Hofsten , det 
behövs kanske flera sådana program för 
att kunna upptäcka med vilka slags jour
nalister massmedier är infiltrerade. 

Margareta Schwarz och hennes vänner 
bakom järnridån måste verkligen ha bli
vit uppretade , annars skulle hon inte ha 
tappat masken totalt. 

Tack Hans von Hofsten och Jan Guil
lou. 

Övriga 

16110 Expressen (lib). " Drabbad av 
sanning" av Kulans Nils Schwartz 

Det går inte att frigöra sig från intrycket 
att ryssarna vill att deras agenter ska 
upptäckas . - Det är svårt att se vad all 
denna sovjetiska verksamhet på och 
kring svenskt territorium skulle ha för 
annan praktisk effekt än att stärka den 
svenska försvarsviljan. Tycker ryssarna 
kanske rentav att det svenska försvaret 
inte är tillräckligt starkt? Vill de med 
dessa ideliga påstötningar "uppmana oss 
att rusta oss till tänderna"? 

Är det i själva verket H: s och den sov
jetiska krigsmaktens intressen som sam
manfaller? Här börjar tanken svindla. 

17110 Dagens Nyheter (ab). Friskytten 
skriver bl a 

Här saknades inga agrella färger. Man 
generade sig inte för de dråpligaste kari
katyrer på s k säkehetspolitrukisk de
batt. Vem jervas efter detta ta ens allva
ret på gravallvar? Ja, det var en skicklig 
självironisk parodi. Men samtidigt så 
pass grov att radionämnden nog kan bli 
besvärad. Ty under över alla undervat
tensunder, många tog kanske skämtet på 
blodigt allvar. 
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18110 Dagens Nyhter (ab). Tysta Mari 

Det Sovjetunionen gör gör alla krigsmak
ter hela tiden och om inte dom ryska ge
neralerna höll på med det vore det tjäns
tefel. Frågan är sedan vi lken av alla tu
sen planer som sätts i verket. Om den 
någonsin sätts i verket. Det är det man 
aldrig vet. Främsta invändningen från 
H:s kollegor mot hans återkommande 
framträdanden i massmedierna gäller 
den skottskrutiga kavaj som han brukar 
ha när han är civil. Det är The Black 
Watch's tartan säger marinofficerarna 
indignerat- ett infanteriregemente . Hu
ruvida det finns någon skotsk flotta och 
vilken tartan den i så fall besitter har in
te gått att utreda . 

24110 Västerbottens Folkblad (s): " von 
Hofsten - en katstrof' . Krönika av Stig 
Anesäter 

Allt enligt en svensk officer som för att 
skingra vår allmänna okunnighet om vad 
som händer , axlar Sven von Hedins man
tel och för vår räkning bevakar allt som 
kan "lukta ryskt" i den svenska ankdam
men. 

Denne officer som också han har ett 
von i namnet, Hans heter han i förnamn 
och Hofsten i efternamn, har upptäckt 
de mest vidunderliga saker. Den svenska 
skärgården är nedlusad med ubåtar, som 
dock ingen kunnat se så mycket av att 
man vågat fastställa deras nationalitet. 
De svenska skären i yttersta havsbandet 
är titt som tätt badklippor för mystiska 
figurer, vilka smyger omkring i dykarut
rustning. Ja, de lär finnas långt inne i de 
stockholmska vattnen också , och uppgif
ten är att kartlägga svenska militära in
stallationer och minfält. De är så skickli
ga att ingen kan se dem , men någon tve
kan om att de finns råder det inte. 

Nej, det är sannerligen inte lätt med 

64 

alla de fantasifoster som H och hans 
"skrämda" kolleger serverar som 
gränskränkningar. Sanningen är den att 
vi trots väldiga spaningspådrag ännu inte 
har en enda säkrad gränskränkning av 
u-båtar att registrera. 

Fylleriincidenten i Karlskrona skär
gård, kan man naturligtvis inte fästa an
nan vikt vid , än en materialiserad Strix
historia av Albert Engströms-modell. 

Jag är som många andra varm vän av 
ett för Sverige starkt försvar, men har 
man sådana män som H på framträdande 
poster, börjar man faktiskt tvivla på om 
vi över huvud taget skall ha ett försvar. 

3/11 Nu 41 (lib). Intervju av Louise 
D rang el 

Hemmareportage hos H. Louise 
Drangel redogör för H uppväxttid: Pap
pa var officer liksom farfar och farfars 
far , fast i armen. Morfar greve Alarik 
Wachtmeister var amiral likaså en mor
bror. Som sjöofficer och nyutnämnd 
stabsofficer vid milostaben ledde H sin 
första ubåtsjakt från Skövde 1966. Sedan 
dess har ubåtsjakten blivit vardagsmat. 
1982 var H fartygschef på jagaren Hal
land , som just avslutat sin sista övning 
före skrotningen. Flagga och befälsteck
net nedhalades tillljudet av helikoptrar, 
som jagade den främmande ubåten. För 
H kändes det fruktansvärt att inte få del
ta. 

Hans von Hofsten konstaterar av
slutningsvis att officerare i dag börjar 
resignera inför statsmakternas likgil
tighet , ibland till och med förakt för offi
cersyrket. Sverige är ett rikt land och vi 
har råd med ett bättre försvar. Men om 
vi inte kan få det , måste vi i varje fall för
stärka vår kuppberedskap . Även om det 
går ut över de totalmobiliserade krigs
maktens styrka . VI FÅR INTE BLI 
TAGNA PÅ SÄNGEN! 

/ 
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Slutord 
Denna citatsamling utgör ett bra exem
pel på hur den svenska pressen och all
mänheten reagerar efter ett försvarspro
gram av den här typen. Mönstret är väl
bekant. 

Med undantag för ett par ledarsstick 
och några insändare är stockholmspres
sen tyst. Den borgerliga landsortspres
sen däremot ägnar programmet stort ut
rymme. Den socialdemokratiska pressen 
kommenterar knappast alls program
met. I de fall man uttalar sig, är man i 
allmänhet mycket negativ. H , uppbac
kad av G, anses vara en sensations
makare och hysteriker, som i sitt sätt att 
beskriva svenska försvarets och svenska 
politikers syn på det sovjetiska hotet ger 
intryck av att den präglas av flathet och 
en fruktansvärd aningslöshet. 

Många tidningar efterlyser en fortsatt 
förutsättningslös diskussion mellan pro
fesionella journalister, politiker och mili
tärer. Men debatten uteblir. Försvarsmi
nisterns, utrikesministerns och försvars
ledningens frånvaro under programmet 
och deras samlade tystnad efteråt ger ett 
oroande intryck av nonchalans och feg
het. Den politiska ledningen vill inte stö
ta sig med Sovjet, försvarsledningen är 
lojal mot sina uppdragsgivare, och den 
bekväma karriärvägen tål inga obehagli
ga störningar. Här erbjuds man på bästa 
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sändningstid i ett fyrtiofem minuter 
långt direktsänt program den ytterst säll
synta möjligheten, att ostört få framföra 
sina synpunkter. Och så ställer man inte 
upp. 

Inte undra på att många svenska med
borgare känner olust och rädsla. Att an
svariga politiker och militärer inte kan , 
vågar eller vill ge allmänheten raka svar 
på i det här magasinsprogrammet upp
komna allvarliga säkerhetspolitiska frå
gor är allvarligt nog , men allvarligare är 
nog den alltmer utbredda misstro och 
uppgivenhet , som kan spåras hos våra 
unga officerare . Denna anda åter
kommer i många av de 150-tal brev, som 
Hans von Hofsten fått från tacksamma 
tittare. 

Ett gäng frustrerade och trötta offi
cerare- trötta på nonchalansen och flat
heten - från ett armeförband avslutar 
sitt brev med följande ord , som också får 
bli slutpunkten på denna artikel: " I vårt 
gäng ingår officerare med stor yrkes
stolthet , kunnande och erfarenhet (bl a 
från s k ubåtsskyddsverksamhet), som 
vill tacka dig Jan och Hans för ett myc
ket nödvändigt program. Vi har för
hoppningen , att det inte stannar vid det
ta , utan att ni fortsätter att jobba med 
detta ämne. Ni har vårt fulla stöd. Det 
gäller trots allt våran existens som fri och 
oberoende nation ." 
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Litteratur 

"THE ROYAL NAVY AND THE FALKLANDS WAR" 

Få personer har möjlighet att ge en sådan initierad bild av händelseförloppet som bo
kens författare. David Brown , chef för brittiska flottans historiska avdelning (naval 
historical branch) , var nämligen ansvarig för förandet av brittiska försvarsstabens 
krigsdagbok under hela den tid boken omspänner. Han har också lyckats väl med sin 
uppgift och åstadkommit en av de mest heltäckande berättelserna om kriget i fråga. 

Boken inleds med en beskrivning av den historiska bakgrunden , inklusive sjödrabb
ningen mellan den brittiska och den tyska flottan 1914. Därefter följer boken det his
toriska skeendet med stor noggrannhet. Många detaljer berörs , som inte tidigare ta
gits upp av massmedia. Intressant är t ex uppgiften , att brittiska försvarsstaben fick 
kabinettets uppdrag att planera motåtgärder mot den väntade argentinska aggres
sionen två dagar innan invasionen ägde rum. 

Stort utrymme ägnas åt uppbyggnadsskedet, och användandet av ön Asencion fram
träder som avgörande för hela operationen. Användandet av olika typer av civila far
tyg belyses. Dessa kan indelas i tre grupper, nämligen militära trängfartyg med befäl 
och manskap ur flottan , civilt byggda fartyg med officerare ur flottan men med civil
anställt manskap och slutligen helt civila fartyg chartrade som transportfartyg . I den 
sista kategorin ingick även ett av Stena Lines fartyg. 

Bokens titel är blygsam. Såväl striderna till lands som i luften behandlas , de senare 
grundligt beroende på den stora roll som flottans flygstridskrafter spelade. Man får 
också klart för sig hur stor del i segern de brittiska transporthelikoptrarna hade . 
Självklart är sänkningarna av fregatten Sheffield och landstigningsfartyget Atlantic 
Conveyor återgivna, men det framgår att detta inte alls var det allvarligaste avbräc
ket. Författaren kritiserar också BBC:s nyhetssändningar. I sin iver att sprida opar
tiska nyheter försåg BBC nämligen Argentina med mången viktig underrättelse . 

De argentinska stridskrafternas verksamhet granskas också, och många intressanta 
detaljer blir kända . Bland annat användes trafikflygplan av typen Boeing 707 för 
fjärrspaning och transportflygplan av typ Hercules för minfällning. De argentinska pi
loternas individuella skicklighet framgår , medan ledning och samordning tydligen 
lämnade mycket i övrigt att önska. Lärorikt för svenska läsare är beskrivningen av de 
komplicerade brittiska ledningsförhållandena under Iandstigningsfasen, framför allt 
vad gäller luftförsvaret . Upplysande är också skildringen av hur fartygsartilleri an
vändes för att beskjuta argentinska ställningar i land. 

Boken är skriven på ett lättfattligt språk och torde kunna klaras av de flesta gym
nasister, och boken är mycket rikt illustrerad med fotografier i svart-vitt och färg så
väl som med ett antal detaljerade kartor. Beskrivningarna över deltagande förband, 
fartyg och flygplan lämnar heller inte något i övrigt att önska. 
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Detta är tro ligen en av de bästa böckerna om Falklandskriget kanske den all ra bästa. 

Den är utgiven på förlaget "Leo Cooper" , kostar f 16,95 och kan rekvireras genom 
de flesta svenska boklådor. 

Den finns även till utl åning vid KÖMS fi li albibliotek. 

Thomas Roth 
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ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98 

Vattendjup 11 m 
Utru stn ing för modern godshantering 
Gotlandstrafik året runt 

Tillverkning och reparation 
av manometrar 
för sjöfart och industri 

~ -

AB Svenska Manometerfabriken 
Blå bodarna 1-9 116 45 Stockholm Tfn 08-40 25 94 

VÅRA UBÅTAR är en kort-kort film som kan användas som "rörlig 
prokibild" i Ditt föredrag eller diskussionsinlägg. 

VINNAREN heter den nya filmen om ubåtsvapnet från AMF. Kommer i 
vår. 

Sedan har vi 8000 filmer/video till! 

ARME- MARIN- OCH FL Y G FILM 
Riddargatan 13, 114 51 Stockholm, Telefon 08-67 09 40 
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Bilskeppningar är vår specialitet 

WALLENIUSREDERIERNA 
STOCKHOLM 

s~.~~ 
mar1 ne Bo<2001, 261 02 ~NDSKRDNA 
aktiebolag Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S 

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a. 

MINFÖRSVAR UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATIENSAKUSTIK 
Prototyptillverkning 
Serietillverkning 

Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

U-BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 
Spränggripare Signalsjunkbomb/ 
Kompletta svep Grodmansbomb 
Minförstöringsladdning 
(med akustisk avfyrning) 
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RAKETSTÄLL 
för lys- och remsraketer 

Navigering 
Lokalisering 
Kommunikation 
Ordergivning - utlösningar 
Sonobuoys 



Marindieslar med 
mercedes-kvalitet 
De fyr<.~ kommand~ kustkorvettemu 
Göteborg. G;ivle. Kalmar och Sundsv;~ll 
komiller all förses med huvudmotorer 
friin MTU. 3 Sl 16-cylindriga 
cliesc lrnotorcr (MTU 16V396TI393) 
ombord i varj e fartyg Hin111ar LillsaJllllWIIS 
upp till 7.1:!60 kw (10440 hk). 
Effektkoncentrationen blir smatt 
fantastiska l .5 kg/ hk! 

MTU är cll förelag i Daimler-BenL
gruppcn. 

MARINDIESEL 
·'(<.:""\ 
~ 

Kajplats 17 • Södcr Mälarmand • 117 25 Stockholm 
'l(·] 08/6680160 • Fax C!l/(,6830 12 
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