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Vi gör intelligenta
försvar smartare!
Vi är Ericsson Radar Electronics, specialister på intelligenta
elektroniska system för militärt och civilt bruk .
Vi vet att summan är större än de enskilda delarna tillsammans, därför utvecklar vi egna system med unika egenskaper
och kvaliteter- anpassade till våra kunder och deras behov .
Våra viktigaste arbetsfält är flygelektronik, luftförsvarssystem och ledningssystem. Elektroniska motmedel, presentationssystem, systemdatorer och flygradar för stridsflyg
är några specialiteter. De ingår alla i JAS 39 Gripen .
Spaningsradarsystem , mobila eller fasta, för land, kust och
sjöbaser ing är en annan specialitet som väckt intresse över
hela världen.
Våra ledningssystem finns på flygplatser, i stridsledningscentraler, i ubåtar och på fartyg där snabba och korrekta
beslut i pressade situationer är en vardagsuppgift.
Vi är Ericsson Radar Electronics- specialister på att utveckla och bygga intelligenta system för intelligenta försvar,
för användning i luften, på land eller till havs.

ERICSSON ;::
Ericsson Radar Electronics AB
431 84 Mölndal. Tei:031-671000. Telex:20905 ERICRR S.

Meddelanden
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 111989 Kungl Örlogsmannasällskape ts
217.e högtidssammanträde 1988-11-15 i
Stockholm
(Utdrag ur protokoll.)
l. Sammanträdet hölls på Statens Sjöhistoriska museum i närvaro av ledamöter samt under sammanträdets
öppna del , inbjudna gäster och press.
2. Omvaldes ledamoten Bror Stefenson
till ordförande för kommande ve rksamhetsår.

3. Omvaldes ledamoten Sten Swedlund
till vice ordförande.
4. Föredrog sekreteraren ve rksamhetsberättelsen för arbetsåret 1987/88.
5. Utdelades belöningar ur Gåsefjordsfonden till :

6.
7.

8.

9.

- ledamoten C/aes Tornberg
- avdelningsdirektör Bengt Orre och
- kapten Tommy Persson
Utdelades Sällskapets belöningar för
1987/88.
Upplästes utdrag ur minnesteckningar över de ledamöter , som avlidit sedan föregåe nde högtidsdag.
Avhö ll rättschefen vid UD , Hans Co rell, ett föredrag under rubriken.
" Den nya havsrätten " . Några tillämpningar i vårt närområde.
Nedlade ordföranden sitt ämbete
med ett anföra nde under rubriken:
" Marinen och framtiden " .

Magnus Haglund
sekreterare
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sammanträde

Nr 3/1989. Stiftelsen YMER-80:s stipendiater 1989.

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek
Biblioteket i KARLSKRONA

l. Sammanträdet hölls i SOSS lokaler ,

Stiftelsen YMER-80 , i vars styrelse representanter för Kungl Örlogsmannasällskapet ingår , har den 7 februari beslutat om utdelning av stipendier för
året. Följande har fått stipendier:

Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar mellan kl 11 .30- 13.00. Under
tider då mässen hålles stängd Gul och nyårshelgerna samt sommarsemester under juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse med
bibliotekarien .

Tom Arnbom, Stockholms universitet ,
för studium av den sydliga sjöelefanten ,
ett forskningprojekt i samarbete med
British Antarctic Surve y.

Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91
Bibliotekariens bostad 0455/153 60
Postadress Box 52 , 371 21 Karlskrona.

Nr 2/1989 Ordinarie
1988-12-08 i Stockholm

(Utdrag ur protokoll.)

2.

3.

4.

5.

Långa Raden i närvaro av 21 ledamöter samt 5 inbjudna gäster.
Anmälde sekreteraren att ett föredrag av den försvarspolitiske forskaren Tomas Ries planerades till januari .
Valdes ledamoten Gustaf Taube till
föredragande för 1989 i vetenskapsgrenen II . " Personal, utbildning och
organisation".
A vhöll korresponderande ledamoten
Hans von Hofsten sitt inträdesanförande under rubriken "Är personalen vår bästa resurs?" varefter en tråge- och diskussionsstund vidtog.
Föredrog ledamoten Sune Birke sin
årsberättelse i vetenskapsgrenen II.
under titeln "Facklig verksamhet för
officerare" varefter en frågestund
vidtog.

Magnus Haglund
sekreterare

Mats Carlsson, Göteborgs universitet,
för resekostnader till Svalbard för
forskning inom ekologisk botanik.
Marianne Lilliesköld, för kvartärgeologiska fältstudier på Svalbard.
Per Möller, Lunds universitet, för studier av glaciala och marina avlagringar
och daterbara sediment i Antarctis.
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Öppet: tisdagar och torsdagar mellan kl. 13.30 och 15.00 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.
Postadress: Box 101 86, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08/21 17 82.

Bo Norrman , Umeå universitet , för analyser och metodstudier av isprover.
Roland Sandberg, Lunds universitet, för
materialinköp till studium av flyttfåglars
orienteringssystem nära den magnetiska
nordpolen.
Lennart Sorby, Lunds universitet, före
resekostnader till Grönland för studium
av glacial sedimentologi och geomorfologi . Stipendiet benämns för året "Valter
Schytts minne".

ODEN
Planerna på en högarktisk expedition
med isbrytaren Oden framskrider. Expeditionen beräknas att äga rum sommaren 1991 och ett stort internationellt
deltagande förutses.
(Ur polaraktualiteter december 1988)

Biblioteket i Kastellet
Kastellholmen, STOCKHOLM

Kungl Örlogsmannasällskapets

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, tel 08-788 93 81.

Har du själv några bilder
som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier, teckningar, reproduktioner av tavlor, kartor , bilder av personer m m, berörande mariner, både utlandet men framför allt svenska marinen, d v s både flottan och kustartilleriet.
Sänd dem i så fall till Bojerud eller till Sällskapets sekreterare.
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THE ART OF HITTING THE TARGET -Allied submarines require more accurate and reliable Command & Weapons Control
Systems (CWCS) to counter the ever increasing threat posed by hostile modern warships and si lent submarines.

Hedersledamoten
BENGT SCHUBACK

Framtidens sjöförsvar mellan hot och ekonomi
Chefen för Marin ens anförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets sammanträde den
14 f ebruari 1989.

Några grundstenar i dagens sjöförsvar
Marinen förfogar idag över en i fredstid
väl tränad personal. De finns på ledningsplatser , ombord på fartyg och he likoptrar , i bevakningscentraler och i insatsberedda rörliga ubåtsskyddsförband
för att nämna några exempel. Yrkesbefälet är erfaret sedan nu rätt många år
tillbaka. De vä rnpliktiga är högt motiverade och flertalet blir mot slutet av sin
tjänstgö ringstid väl skickade i sina uppgifter. Den under större delen av året
ständigt pågåe nde ubåtsskyddsverksamheten har sålunda gjort oss professionella , så långt vi kan nå i vårt nuva rande
utbildningssystem.
Marinen har ett ubåtsvapen som är
mode rnt och effektivt . De fyra ubåta rna
av Västergötlandsklassen representerar
de yppersta, som kan åstad komm as vad
gäller konventionella ubåtar. Vi utprovar - med gott resultat hittills - på
ubåten Näcken stirlingsmaskineri et, som
gö r ubåtarnas framdr ivning luftoberoende under betyd ligt längre tid än hos
andra konventionella ubåtar.
Två robotbåtdivisioner med robot 15
har utvecklats till en stark län k i vårt sjöförs var. Den operativa ledningen disponerar i dem ett verkligen effekti vt verktyg med hög beredskap.
Vi har sex kvalificerade minröjningsfartyg , och ett sjunde på väg med , som

det visat sig, mycket goda möjligheter
att upptäcka minor och ubåtar , som ligger stilla eller manövre rar med låg fart.
Vi har ett unikt och huvudsakligen
starkt fast kustartilleri . De tunga fasta
12 cm batterierna som anskaffades på
70-talet kan alltjämt betraktas som fullt
moderna.
Vi har nyligen krigsorganiserat tre
verkligt rörliga 12 cm tunga kustartilleribatterier med goda verk ansmöjligheter i
alla väder.
Och nyheter är på väg . I april sjösätts
den första kustkorvetten i Göteborgsserien. Vi genomför truppförsök med ett
rörligt försöksförband för tung kustrobot Vi håller på att anskaffa lätta robotar , som skall ingå i de kommande
amfibiebataljonerna avsedda för rörlig
avvärjningsstrid i våra skärgårdsområden. Grundutbildning för den första bataljonen påbörjas i höst.
Det upp rä knade är positivt, sti mulerande för personalen och bidrar till att
bibehålla ett högt självförtroende och
tillit till de marina stridskrafterna.
Men medaljen har en baksida. Överbefälhavaren anför i sin årsredovisning
för budgetåre t 87/88 beträffande marinstridskrafte rna , att anta let förband sedan 70-talet minskat kraftigt för att göra
det mö jligt att anskaffa och modernisera
materiel för de viktigaste förbanden. Beredskapen och ubåtsskyddsverksam-
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Kustkorvetten Stockholm.

Ubåten Näcken efter modifiering.
heten har trots särskilda satsningar från
statsmakterna tagit en allt större del av
den totala budgeten för materiel och
utbildning i anspråk. Vidare påpekar
överbefälhavaren , att senareläggningar
och reduceringar framtvingats i materielanskaffningen under en följd av år, vilket
lett till att omsättning av äldre förband
skjutits på framtiden . Underhåll av materiel och fastigheter har med statsmakternas godkännande eftersatts till förmån för beredskap och ubåtsskyddsåtgärder. Överbefälhavare n anmäler vidare, att nivån i grundutbildninge n är
otillräcklig vid flera förband . Det är också allvarligt, att endast en tredjedel av
repetltwnsovas.
krigsorganisation en
Brister avseende reservmateriel begrän~ar fartygsförbanden s och vissa fasta
kustartilleriförba nds uthållighet. Allt
detta har medfört att flera av marinens
krigsförband inte kan lösa sina uppgifter
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pä ett tillfredsställande sätt, förrän
kompletterande åtgärder satts in efter
mobilisering , säger överbefälhavaren .
I samband med planeringen efter 1987
års försvarsbeslut tvingades chefen för
marinen vidta en rad åtgärder för att
minska innehållet i planerna , motsvarande 1,5 miljard kronor.
Åtgärderna har fått allvarliga följder.
Väsentliga materielobjekt har måst utgå
helt eller minskas i antal på ett mycket
påtagligt sätt. Som exempel på mäteriel
som lyfts bort ur planerna kan jag nämna
beställningen av en hel serie minröjningsfartyg, det andra ubåtsjaktflygplanet , mörkerluftvärnet för kustartilleriet för att nämna några exempel, som
leder till allvarliga operativa konsekvenser. Senareläggningar har drabbat
t ex båtarna till amfibieförbanden . Trots
detta måste en mycket kraftig minskning
ske av antalet ubåtar (5-3) i förhållande

till det antal som ingick i försvarsbeslutet 87. Tveksamhet råder om kustrobotbatterierna överhuvudtaget kan beställas före 1992.
Hur kan denna situation ha uppstått?
Dels var underlaget inför försvarsbeslutet optimiskt skattat , det måste erkännas. Men den viktigaste orsaken är, att
priskompensatio nen har visat sig vara
helt otillräcklig trots att systemet förbättrats på senare år. Efteranalyser visar
att den årliga kompensationen för materiel är ca 2% för liten. Underkompensationen är ca l% för driften även om
hänsyn tas till besparingar och rationaliseringar. Det betyder att marinen varje
år " tappar" ca 50 mkr ur planerna. Bara
över en femårsperiod innebär det förskjutning av ett halvt större marint projekt. Med tiden måste det märkas!
Så här går det inte att ha det i längden, och kraftfulla åtgärder måste nu

vidtas för att återställa de största bristerna och svagheterna i de marina förbandens krigsduglighet. Går inte det,
bör de omoderna förbanden utgå, så att
kvarvarande krigsförband kan hållas i
gott skick. Viktigast är det dock, att
utformas
priskompensation ssystemet
mer rättvisande. Fortsatt underkompensation leder till ytterligare försvagningar.
Marinen kan idag liknas vid ett företag, vars lager till stora delar består av
kuranta varor men också delar , som håller på att gå ur marknaden. En tillgång
är en för arbetsuppgiftern a besjälad personal. Vad som behöver göras är att flytta från dagens lokaler till mindre lagerutrymmen men med en effektivare lagerhantering. Driftskostnadern a måste ner ,
genom att anpassa fredsorganisation en
bättre till krigsförbandens behov. Vi kan
inte bygga vidare på en organisation med
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hål och läckor. Vi måste få råd att i tid
omsätta de viktigaste varorna.
Det kostar ca 500-600 mkr/år mer än
idag att vidmakthålla och utveckla de
operativt viktigaste delarna av den marina krigsorganisationen. Givetvis blir frågan om hur denna omsättning skall inriktas beroende av de rekommendationer, som den arbetande försvarskommitten kommer fram till. Det föranleder
mig att fortsätta med några reflexioner
kring Sveriges strategiska situation och
det hot , som de marina stridskrafterna i
nära samverkan med övriga stridskrafter
måste kunna möta.

Reflexioner kring Sveriges
strategiska situation
Det långsiktiga hotet bör alltid ligga till
grund för försvarsplaneringen. Att ta
tillfälliga avspänningsperioder mellan
öst och väst som intäkt för att ändra vår
försvarsstyrka har visat sig vara ett misstag tidigare, och är sannolikt inte mer
rätt idag. Aktuella löften om förändringar i stormaktsblockens militära styrkor måste först förverkligas, innan de får
påverka vårt försvars styrka. Man bör i
bedömning av hotet beakta avsikter,
som de kommer till uttryck bl a i doktriner och resurser. För den händelse
doktriner och resurser inte stämmer
överens , bör potentiella motståndares
resurser vara styrande för vår planering.
Försvarsmaktens viktigaste uppgift är
att förhindra, att en angripare får fast fot
på svensk mark . Om omvärlden uppfattar, att försvaret klarar det, bidrar det
till att bevara freden i vår del av världen.
Det svenska samhället och dess civilbefolkning skall i så stor utsträckning som
möjligt skyddas från krigets verkningar,
så att vi själva kan avgöra vår framtid i
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frihet. Vår befolkning skyddas bäst om
en angripare fås att tveka att stiga iland.
Det är betydligt svårare och får betydligt
större verkningar, om försvaret skall föras mot en angripare, som etablerat sig på
vårt territorium. För svensk del utgör
det omgivande havet en skyddszon . Det
är där och i kustområdet, som våra insatser blir effektivast.
När man värderar det hot, som kan utgå från militära styrkor i vårt närområde, måste det ske utifrån vissa antaganden om vår förmåga till motåtgärder.
Har vi hunnit mobilisera, är en invasion
sannolikt ett mycket osäkert företag,
speciellt om den skall genomföras inom
ramen för ett krig mellan maktblocken .
Har vi däremot ett svagt försvar och
dessutom blir angripna överraskande
och tidigt i en konflikt, har angriparen
större utsikter till framgång. Våra studier tyder på att en invasion blir en för
osäker och kostsam operation , om våra
sjö- och flygstridskrafter av en angripare
bedöms ha en sådan styrka och beredskap, att de tar så lång tid att nedbekämpa att markstridskrafterna hinner mobilisera och uppmarschera under tiden.
Vilken förmåga vi själva skall ha är således en fråga om graden av risktagning.
Låg förmåga ökar osäkerheten hos omgivande maktblock om huruvida vi kan
och vill förhindra motparten att nå fördelar , genom att utnyttja svenskt territorium. Detta föder redan i fredstid behov för båda maktblocken att själva
kompensera det bortfall av säkerhet ,
som den svenska försvagningen innebär.
God svensk försvarsförmåga är således
stabiliserande och förbättrar våra förutsättningar att hålla oss utanför ett krig
mellan maktblocken. Försvagas vår försvarsförmåga blir effekten den motsatta.
Utländska kommentarer kring oron för
en fortsatt nedrustning av det svenska

försvaret bestyrker resonemanget.
I försvarsplaneringen finns således bara två alternativ, antingen måste vi ha
resurser för att möta det hot som faktiskt finns , eller också måste vi säga rent
ut , att vår försvarsplanering skall utgå
från att någon utomstående kommer till
vår hjälp . Det senare behöver aldrig bli
aktuellt , även om det nyligen har uttalats , att NATO starka sjö- och flygstridskrafter skulle göra en kustinvasion
från WP sida mot södra Sverige mindre
sannolik. Vi kan givetvis ej bygga vårt
försvars kapacitet på antaganden om
motparternas handlande i ett krig.
Jag vill också ta upp frågan om risken
för att vi utsätts för kustinvasion, eftersom det , som sagt, kommit inslag i debatten , som vill tona ner detta hot. Eftersom ingen seriös debattör hittills har
ifrågasatt , att vi skall ha ett försvar, råder en allmän uppfattning om att vi kan
bli angripna. Kommer ett angrepp inte
över havet, måste det komma genom
luften eller via landgränsen. Ingen har
hittills antytt att Sverige skulle kunna
betvingas enbart genom en luftinvasion.
Även om en gränsinvasion i n()rr endast
skulle syfta till att ta ett genomgångsområde i milo ÖN , måste svenskt försvar i
södra Sverige neutraliseras på ett eller
annat sätt. Annars kommer stora angriparstyrkor att behöva bindas för eget
flankskydd, när svenskt försvar i södra
Sverige hunnit mobilisera . En gränsinvasion blir då för vansklig att göra . Lägg
härtill att angriparen måste kalkylera
med att hans huvudmotståndare därmed
kan få tillgång till baser inom södra Sverige.
Sintsatsen blir att ett försvar av övre
Norrland, hur starkt det än görs, blir trovärdigt först då försvaret av södra och
mellersta Sverige är starkt nog att upprätthålla garden där. Eller med andra

ord en gränsinvasion är osannolik , om
inte ett hot om kustinvasion samtidigt
utövas . Vårt försvar måste alltså vara kapabelt att åtminstone inledningsvis möta
både en gränsinvasion och en kustinvasion. Uthålligheten blir naturligtvis
starkt beroende av hur mycket vi vill satsa.
Alla bedömare torde vara ense om att
NATO idag saknar markstridskrafter för
en regelrätt invasion. Det påstås allt oftare i debatten att inte heller WP resurser skulle räcka till för en kustinvasion.
Detta påstående förutsätter, att vi har
ett starkt avhållande försvar. Saknar vi
det, kan vi inte i vår långsiktiga planering utesluta angrepp över havet från någondera parten .
Vi ser ännu ingen försvagning i vår
närmaste omvärlds potential. När det
gäller Östersjömarinens resurser kan
man konstatera att utvecklingen går mot
mindre men fler och slagkraftigare enheter. Inga tecken föreligger att produktionen av fartyg och flyg stagnerar. Intressant är att antalet svävare har fördubblats på tio år. Specialtonnage finns för
att i en omgång transportera i Östersjöområdet befintligt marininfanteri . Nya
landstigningsfartyg byggs f n i Polen .
Transportfartyg finns i överflöd, sedan
brohuvud väl säkrats.
Nils Gylden som arbetar i försvarsdepartementet har i en debattskrift
"Sverige mellan maktblocken" (Förvar i
Nutid 1/89) belyst sannolikheten för att
en kustinvasion kan bli aktuell. Gylden
talar om att operationer i Norden nödvändigtvis skulle bli utdragna . Han påstår att de därmed skulle saknar relevans, genom att angriparen skulle riskera en oacceptabel fördröjning. Gylden
bedömer nämligen, att stormakternas
planering utgår från ett konventionellt
krig med högst några månaders varaktig-
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het. Han anser därför, att det är "osannolikt att en invasion över havet mot
Sverige kan passa in i tidsschemat" . Men
vad säger att Gylden spår rätt? Tänk bara om planerarna i någon av stormakterna inte utgår från samma antagande? Jag
tror därför inte , att vi som han säger
"tillmäter invasionshoten alltför stor betydelse , åtminstone vad avser vissa geografiska riktningar".
Vår försvarsplanläggning har hittills
byggt på att försvaret icke får vara speciellt utformat mot en eller några få angreppsfall. Det skall i stället vara så sammansatt, att inget fall (frånsett det
mindre sannolika kärnvapenangreppet)
gör oss speciellt svaga. Bättre att vara lagom bra i så många tänkbara fall som
möjligt än mycket bra i några och rent
dålig i andra scenarion. Det kan väl ej
vara så, att enfalls-scenariot har skapats
med avsikt att nedtona hotet, så att det
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1978

1988

2000

1 klass
5 enheter

2 klasser
25 enheter

-40 enheter

1 klass
20 enheter

5 klasser
50 enheter

-45 enheter

-50 enheter

-70 enheter

-25 enheter

2 klasser
15 enheter

4 klasser
30 enheter

bättre passar tänkta försvarsramar.
sekretariatet för säkerhetspolitik och
långsiktsplanering i försvarsdepartementet - där för övrigt Gylden är chef - lämnade i september 1988 på regeringens
uppdrag ett samlat hotbildsunderlag att
läggas till grund för totalförsvarets långsiktiga studier och planering (REA 88
rapport 2). Dessa s k angreppsfall avses
vara både exemplifierande och styrande.
I sex av dessa åtta exempel förekommer
kustinvasion som en angreppsmetod .
Detta underlag blir en bättre och säkrare
grund för strategiska överväganden om
vårt försvars framtida struktur än en enda hypotes.

F örsvarsekonomin eller om man
så vill det ekonomiska hotet
Politiker uttalade vid den årliga återkommande storlienkonferensen i januari , att de tar sin del av ansvaret för att

1987 års försvarsbes lut grundade sig på
felaktiga bedömningar av kostnadsutveckling m m. Vi i militärledningen
har tidigare erkänt vårt delansvar. Detta
är en positiv bas för fortsatta diskussioner, och visar hur starkt intresset för
ett gott försvar i grunden är hos våra politiker. Detta förtroende måste vi vara
aktsamma om . Det går att göra stabila
planer , om de rätta förutsättningarna
skapas. Underlaget för nästa tidigarelagda försvarsbeslut 1991 måste alltså vila
på ett ekonomisk säkert underlag. Jag
upprepar betydelsen av att få fram en
rättvisande priskompensation.
Överbefälhavaren har för att kunna
hålla en väl avvägd försv arsmakt på sikt
begärt en höjning av försvarsramen med
1-1Vz miljard per år plus en minst 2 % -ig
ökning f o m 1992. Hans krav bygger
också på en mer rättvisande priskompensation än idag.
Överbefälhavaren och armechefen har
föreslagit en genomgripande omstrukturering av armen för att uppnå lämplig
avvägning mellan väl utrustade och utbildade brigader och armeförband med
andra uppgifter , som medger en till 2,5
månader förkortad grundutbildning. Det
står emellertid redan nu klart att de politiska partierna inte accepterar en sådan
kraftig sänkning av tjänstgöringen för de
värnpliktiga, som skall ingå i de s k
skyddsförbanden. Detta innebär att det
redan nu krävs ca Vz milj ard kronor per
år utöver vad överbefälhavaren krävt.
Jag fruktar att det ändå blir svårt att
upprätthålla brigadernas kvalitet utan
ytterligare medelstillskott .
Vi vet också, att JAS-projektets innehåll av 140 flygplan till år 2000 och en
ev fortsättning därefter , kräver ca 15
miljarder mer än vad överbefälhavarens
försvarsmaktsinriktnin g , FMI 2000 förutsatte. Kalkylerna vid de lägre ni våerna

i ÖB förslag är därmed redan satta på
ända. Marinens behov riskerar därmed
att komma i hårt kläm. Ett val kan då
komma att stå mellan en prioritering av
rörliga stridskrafter eller stridskrafter
för områdesförsvar och uthållighet . Givetvis blir det inte fr åga om endera, men
en tyngdpunktsförskjutni ng kan bli aktuell . För egen del ser jag en struktur i en
låg - för låg - ekonomi baserad på ett
fast försvar kring någ ra få vitala områden och en kraftsamlad satsning på
sjöstridskrafter och rörliga kastridskrafter. En sak är dock klar. Oavsett inriktning och oavsett om marinen får mer
anslag eller ej, måste marinens kringkostnader ner . Vi har inte råd med en
grundstruktur som är större än vad krigsförbanden och beredskapen kräver.
Jag har därför tillsatt en projektgrupp ,
som i vår skall ge mig förslag till hur
driftskostnaderna skall ner under 90-talet med mer än 100 mkr/år från nuvarande nivå om knappt 2500 mkr. Det blir
nödvändigt med kännbara grepp i dagens fredsorganisation . Det går eftersom
vi idag har en överdimensionerad fredsorganisation. Jag vill inte påstå att den
är omotiverad, eftersom beredskapen
kräver en utspridd verksamhet kring vår
långa kust.
Utredningsalternativen kommer att
diskuteras öppet. Den förestående processe n skapar då först åeligt nog stor oro
i organisationen. Chefen för marinen
framställs i lokala massmedia som illvillig mot myndigheter , som " hotas" av
nedläggning 1 utredningsalternativen .
Lokala reaktioner är förklarliga, men
det är marinchefens skyldighet att inom
givna ramar skapa bästa möjliga marin .
Jag begär respekt för den strävan .
Anförandets rubrik föranleder också,
att jag lämnar några förSvarsindustriella
synpunkter.
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Försvarsindustriella synpunkter
Svensk försvarsindus tri är av tradition av
utomordentlig betydelse för att vidmakthålla och vidareutveckl a de marina
stridskraftern a . Elektronikind ustrin, robotindustrin , torpedindustr in är exempel på väsentliga kompetenser , som är
angelägna att upprätthålla inom landet.
Dessa industrier har givetvis stor betydelse för försvaret i sin helhet. Däremot
tycks vår varvsindustri inte tillmätas
samma betydelse. Bakom ligger tankar
om att köpa övervattensfa rtyg utomlands.
Givetvis är det möjligt för oss liksom
för många andra nationer att göra så.
Men det kommer att leda till färre fartyg
för samma peng. Erfarenheten av inhemska fartygsbyggen är synnerligen
positiv. Våra ubåtar och robotbåtar är
utmärkta exempel på detta liksom minröjningsfartyg en och kustkorvetter na för
att nämna aktuella moderna fartygstyper.
Vi vet vad vi har men inte vad vi får.
Jag är mycket tveksam till att vi skulle
kunna få så bra fartyg, om vi hade lagt
beställningar helt eller delvis utomlands .
Genom en nära kontakt mellan användaren, beställaren och tillverkaren
får vi kostnadseffek tiva och för våra för-

hållanden väl anpassade fartyg. Kostnaderna för själva fartygsplattfo rmen utgör ca 30-40 % av totalkostnade n . Resten ligger på vapen ombord . Sammanhållninge n av skrov och vapensystem sker nu mera till stor del hos tillverkningsindu strin i Sverige. Den systemsammanh ållande kompetens, som
förr utövades av försvarets materielverk ,
har på så sätt till del kunnat avvecklas.
Skulle vi börja beställa fartyg utomlands ,
måste denna kompetens återigen byggas
upp, så att beställningarn a kan hållas
samman från FMV. Den kostnaden måste också läggas in i kalkylen.
Jag bedömer att den framtida flottans
nybyggnadsbe hov inte kan försörja två
separata varv. Det blir därför enligt min
mening starkt önskvärt att samordna kapaciteten. En effektivare lösning förefaller mig vara ett samgående mellan
Kockums Marine AB och Karlskronavarvet AB , så att marknadsföri ng , projektering, konstruktion och byggnad kan
kom under en ledning.
Det går att planera omsättningen av
örlogsfartyg så att den ger en tillräcklig
beläggning i ett svenskt varv. Detta kan
åstadkommas genom att övervattensfartyg fyller ut svackorna i den sinuskurva som uppkommer mellan ubåtstillverkningen. En sådan beläggning kan
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åstadko mm as i alla nivåer i ÖB försvarsmaktside. Det krävs då att försvarsbeslutet ge r en inriktning som gö r att marinen och försvarets materielverk kan ange ett ungefärligt behov av produktionskapacitet i ett längre perspektiv. Bilden
på sid 8 visar principiellt på hur detta
kan åstadkommas i några av FMI 2000
nivåer. Men än viktigare är , att bilden
visar på en ytterst allvarlig konsekvens
som jag hoppas beslutsfattarn a har klart
för sig. Om tillverkningen av övervattensfartyg skulle läggas ner inom landet,
bedömer jag att ubåtstillverkningen
snart följer efter.
Vi är i detta landet mästare att för tidigt sälja ut , vad vi är unikt bra på. Det
är idag en markant brist på fartyg för
ubåtsjakt , både övervattensfa rtyg och
ubåtar. Ett eventue llt beslut om att ej
längre bygga örlogsfartyg i landet ger
enligt min mening negativa signaler till
omvärlden om vår verkliga vilja att komma till rätta med de fortgående ubåtskränkningarn a.
Låt mig nu gå över till att belysa
framtidsmöjli gheterna för marinens utveckling.

denna studie är hans precisering av vilka
operativa uppgifter försvarsmakte n bör
ges förmåga att lösa. De framgår i starkt
förkortad form på bilden nedan. Punkterna är avsedda att vara vägledande för
statsmakterna s prioriteringar .

Försvarsmaktens uppgifter

(D

Luftförsvara
Neutralitetsförsvara
till sjöss
Skydda sjötransporter
längs kusten
Förhindra strategiskt
överfall

0
0

Försvara norra Sverige
Försvara mot
kustinvasion
Gardera olika riktningar

Marinen i FMI 2000
Jag hoppas det har framgått av min inledande beskrivning, att vi har en god
gru nd att stå på, då vi skall vidareutveck la marinen in i nästa sekel. Förändringar blir därvid nödvändiga. Det militära hotet ändras kontinuerligt och kräver en framsynt anpassning . Likaså förändras oavbrutet de ekonomiska förutsättningarn a för vår försvarsmakt.
Överbefälhav aren har i sin försvarsmaktside 2000 dragit upp de stora riktlinjerna för hur försvarsgrena rna bör utvecklas för att tillgodose de operativa
kraven. En av de viktigaste delarna i

Fortsätta striden
Notera nu att sjö- och kustartilleristridskraftern a har en central roll i de
flesta av dessa uppgifter, faktiskt i sex av
de åtta punkterna! Marina stridskrafter
medverkar även i de övriga men spelar
där_ inte samma avgörande roll.
Overbefälhav arens försvarsmakts ide
är en viktig grund vid överväganden om
hur framtidens marin bör se ut. För att
förverkliga ideerna krävs nytänkande
vad gäller stridskraftern as utformning,
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så att de kan lösa sina uppgifter inom
vårt totala försvar under de betingelser,
som bedöms råda i framtiden.

Morgondagens marin- en vision
Uppgifterna för de marina stridskrafterna kommer säkerligen att kvarstå
även efter en period av ifrågasättande ,
eftersom de måste kunna lösas på något
sätt , om vår säkerhetspoli tik skall vara
trovärdig . Det innebär att framtidens
marina stridskrafter bör utformas så

redan invägts i överbefälhava rens framtidsstudie.
Inom marinledninge n håller vi nu på
att forma en ideskiss - marinide 2000 som anger de krav som skall ställas på
olika förbandstyper och vad som skall
vara vägledande för deras utformning, så
att de i framtiden kan lösa förelagda
uppgifter.
De bärande principerna i denna marinide 2000 vill jag kort beskriva:

att de kan verka i alla konventionell a
konfliktnivåe r ,
• att de kan utnyttja våra särpräglade
militärgeogra fiska betingelser,
• att angriparen hålls i största möjliga
osäkerhet om hur vi tänker utnyttja
våra resurser,
• att samordning mellan sjö- och kustartilleristridsk rafter samt samverkande förband ur andra försvarsgrenar tryggas genom att de leds av
en gemensam chef, marinkommandochefen ,
• att de kan stödja och stödjas av civila
myndigheter med ansvar för verksamheten i anslutning till kust och
havsområden . Jag tänker då särskilt
på kustbevaknin gen som numera ingår i försvarsdepar tementets ansvarsområde.

• En tidig hög beredskap skall upprätthållas med så många rustade fartyg som
möjligt och en ledning , som är verksam
redan i fred och ser likadan ut i krig.
Dessutom krävs en ständig bevakning på
vissa prioriterade områden . Viktiga linderhållsfunkt ioner bör vara kaderbemannade och utgångsgrupp erade i rätt
område . Marinens beredskap i övrigt
kring t ex viktiga hamnar, farvattensförträngninga r och inlopp samt i krigsbaser upprätthålls med förband, som har
en kort mobiliseringstid. Därmed bidrar
de marina stridskraftern a till att skapa
angivna
överbefälhava ren
av
den
tröskeleffekte n inför angrepp .
• Uthållighet skapas genom en fortsatt
kombination av rörliga och fasta förband, där de senare har en hög skyddsnivå. Uthållighet i striden uppnås också,
genom att vi till fullo utnyttjar vår speciella militärgeograf i. Jag åsyftar då lindervattenskrig föring och områdesförsv aret i skärgårdarna.

Ett omfattande arbete har sedan 1984
nedlagts av marinstaben på att studera
hur de marina stridskraftern a bör utvecklas in i nästa sekel med dessa krav i
botten. Särskild hänsyn har då tagits till
.hur framtidens hot kan tänkas utvecklas
och till hur teknikens möjligheter kan
tillvaratas av tänkbar angripare och av
oss själva. En del av studieresultat en har

• Sjöförsvaret grundas på insats av flera
förbandstyper , så att vi får s k synenergieffekter. Det innebär att flera system
med likartade funktioner ställer en angripare inför större svårigheter än vad
summan av de enskilda systemen egentligen skulle motivera. En angripare
tvingas räkna med att möta robot- eller
torpedeld från övervattensfa rtyg, ubå-

•
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tar , flyg och landgruppera de förband och
det mer eller mindre samtidigt.
• Varje förbandstyp är så mångsidigt
användbar som möjligt i olika säkerhetspolitiska situationer. V åra förband
kommer nämligen ofta att vara underlägsna i antal, och vi måste därför kunna
använda samma förband i olika uppgifter. Teknikutveck lingen gör det också
möjligt att skapa mångsidigt användbara
fartyg och kaförband. Vårt kommande
ledningssystem gör det också möjligt att
koordinera insats från små enheter, även
om de uppträder mycket spritt.
• Kvaliteten bör sättas före kvantiteten , även om täckningen runt kusterna
blir mager. Det beror på att flera av marinens system kommer att användas i sådana situationer, att de i duellsituation er
måste vara jämbördiga med en angripare , helst överlägsna.
• Rörligheten prioriteras. Angriparens
rörlighet ökar , och vi måste parera den
med rörliga förband. Eljest blir vi lätt
överspelade eftersom vi inte kan skapa
försvar av alla viktiga positioner.
• Ett gott samspel mellan marina funktioner åstadkoms genom gemensam
ledning av alla marina stridskrafter i
samma område.

Jag har i ett anförande nyligen i krigsvetenskapsak ademien närmare beskrivit
hur de marina stridskraftern a kan komma att utformas mot sekelskiftet , varför
jag inte går in på det här. Inriktningen
kommer att framgå efter rådslag inom
marinen om Marinide 2000. Jag vill dock
beröra några tankar kring grundorganisationen, som överbefälhava ren nu vill
att fredsorganisa tionen skall kallas.

Grundorganisationen
Det är ytterst den samlade ansträngningen av all personal - militär och civilanställda och värnpliktiga - som bestämmer marinens krigsduglighe t, beredskap
och slagkraft. Personalens kunnighet
och förmåga är därmed av avgörande betydelse för marinens förmåga och trovärdighet. Ökat ansvar utvecklar personalen.
Produktionen i marinen skall därför
präglas av delegering och decentralisering, där krigsförbands chefer på alla nivåer skall ges ansvar för förbandens beredskap och utbildningsniv å. Marinkommandona skall således ges ett långtgående självständigt ansvar för produktion
och förvaltning av de förband som är
dem underställda i krig. Grundutbildning av stridsfartygsf örband skall allt-
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jämt ske inom kustflottan. Chefen för
kustflottan med stab bi ldar tillsammans
med motsvarande befattningshavare i
kustartilleriets skjutskola den nya marina rörliga ledningsstaben .
Stor likhet skall råda mellan krigs- och
Marinkommandon
grundorganisation.
skall i konsekvens med det ha en stor del
av krigsplacerad personal i tjänst i fred
och skall ständigt kunna leda insatsberedda förband och mobilisering.
Ytstrids-, ubåts- och helikopterflottiljer samt sjöbevakningsavdelnin gar
skall till den del beredskap och förbandsproduktion kräver vara rustade i fred.
För kustartilleriets del föreligger krav
på ständig bemanning av bevakningsförband. Beredskapen skall i övrigt mötas genom korta mobiliseringstider. Brigader (brigads ta ber) skall dock · till viss
del kaderbemannas vid aktuellt regemente och skall också medverka vid förbandsproduktionen. Förband som kräver hög mobiliseringsberedska p skall regelmässigt repetitionsövas och genomföra upprepade korta mobiliseringsövningar .
Utbildningen skall så långt möjligt ske
vid de staber och förband , där krigsplacering avses ske och i områden, där förbanden i första hand skall verka. Den
skall tidsmässigt förläggas så att de viktigaste marina förbanden kan innehålla
hög insatsberedskap året runt. Grundutbildningen skall i övrigt förläggas så att
den högsta beredskapen kan innehållas
under 2-4 kvartalen. Detta kräver en relativt lång tjänstgöring för värnpliktiga
under grundutbildning . Tjänstgöringsperioder skall i ett nytt utbildningssystem för huvuddelen förläggas så att til.lämpade övningar kan ske mellan sjöoch kastridskrafter.
Värnpliktsutbi ldni ngen skall tidigt inriktas mot uppgifter i insatsberedska-
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pen . Beredskapstjänst skall utgöra en
viktig del av utbildningen.
Huvuddele n av marinens yrkesofficerare ska ll tjänstgöra vid utbildningsoch beredskapsförband. För fl ottans del
innebär det , att bemanningsgraden vid
fartygsförbanden behöver utökas. Inom
vissa förband kan det blir aktuellt med
utökad besättning.
Den höga beredskapen och den påfrestande tjänsten vid rustade förband
gör en relativt låg medelålder på marinens yrkesofficerare starkt önskvärd.
Det är hög tid att personalstrukturen anpassas till detta. Möjligheter att utnyttja
korttidsanställningar (10 år) bör därför
tillvaratas. För vissa korttidsanställda
specialister , som inte skall utnyttjas i
chefs- eller lärarbefatt ningar kan annan
utbildning än yrkesofficersutbildning
därvid bli aktuell. Det vore bra om det
gick att få politiskt stöd för denna tanke.
En betydande del av verksamheten i
marinen kräver, att personalen har ingående specialkunskaper, särskilt inom
flera tekniska områden. Utbildningssystem och arbetsförhållanden skall anpassas , så att marinen kan rekrytera sådan personal.
Reservofficerarna skall i utökad omfattning utbildas för tjänst vid förband
även under fredstida beredskap. Reservofficerarnas vidareutbildning skall så
långt möjligt ske inom samma flottilj /brigad. De bör, som de själva önskar, betraktas som deltidsanställda yrkesofficerare. Deras tjänstgöringsskyldighe t
skall till fullo utnyttjas och i ökad grad
utnyttjas för beredskapsuppgifter och
för tjänst vid förband under utbildning.
Den civila personalen skall i ökande
grad krigsplaceras. A v särski ld vikt är att
kunna utnyttja denna personal under
skeden av beredskapshöjningar och vid
mobilisering . Utbildningen skall i ökad

utsträckning inriktas mot detta.
Marinen skall tillgodogöra sig den stora resurs frivilligpersonalen utgör. Denna personals möjligheter att vidmakthålla och utveckl a sin förm åga i krigsuppgifterna skall stödjas . Frivilligpersonal skall
utnyttjas även i incidentberedskapen och
skall särskilt inriktas mot att lämna stöd
vid mobilisering.

1958 och 1972 igen?
Äldre , ärade ledamöter av örlogsmannasällskapet känner säkerligen igen situationen med illavarslande tecken som
beställningsscenarion för det framtida
hotet , nedläggningshot mot den inhemska fartygstillverkningen och risken ,
att marinen blir klämd mellan kostnaderna för allmän värnplikt och nytt
flygplanssystem.
Dåvarande överbefälhavaren anmälde
redan i sitt underlag till försvarsb eslutet
1982, att både allmän värnplikt och JAS
inte inrymdes på sikt i e n ekonomi som
närmast motsvarar den vi idag plane rar
i. Valet stod i det altern ativet mellan att
ta bort 10 000 värnpliktiga från grundutbildning - d v s att införa kategoriklyvning- eller att anskaffa JAS . Nuvarande överbefälhavaren har ställt valet
mer mellan allmän värnplikt och försvarsindustri .
Ett starkt luftförsvar behövs. E n god
arme med förtroende för sin utbildning

och materiel är viktig. Sjö- och kustartilleristridskrafter är också väsentliga , för
att det militära försv aret skall kunna lösa si n totala uppgift som ett pålitligt
verktyg i säkerhetspolitikens tj änst. De
är sedan flera år tillbaka synbarligen engagerade i sådana uppgifter. De spelar
också som överbefälhavaren kl art pekat
på en väsentlig roll om de operativa kraven i hans åtta punkter skall kunna mötas. Det torde bli svårt att bortse fr ån
dem.
Det är viktigt att diskutera försvarets
kris ingående . Det är endast så viktiga
beslut skall grundas i vårt land . Jag är
övertygad om, att en sådan granskning
kommer att utmynna i en positiv värdering av behovet av marina stridskrafter.
Men ekonomin kan vara ett hot , när det
gäller möjligheterna att fylla dem. Det
föreligger enligt min mening ett positivt
intresse för marinen , men kunskapen om
vad marinen gör och vad det betyder för
litet utbredd. Därför talar få utanfö r marinen om det som vi ser självklara behovet och nödvändiga resurserna.
Marinen har en bra grund fr ån vilken
sjö- och kustartilleristridskraft er kan utvecklas in i nästa sekel. Nu krävs att alla
positiva krafter samlas till att föra ut
kunskaperna på stor bredd .
Vi måste göra allt för att de luckor
som medvetet skapats i marinen 1958
och 1972 inte uppstår igen. Verkligheten
borde ha lärt oss, att inte återigen skapa
tomrum i sjöförsvaret.
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Herr Ordförande, Ärade ledamöter, Mina Damer och Herrar!
Låt mig först inför detta auditorium
tillstå att jag inte haft några närmare
kontak ter med Sveriges flotta. Det fanns
en tid då jag övervägde att söka mig till
flottan, men så blev nu inte fallet. Jag
hade i alla händelser försökt meritera
mig något genom att skaffa mig sjömånader. Det innebar att jag kom att
tjänstgöra i svenska handelsflottan som
jungman under fyra somrar i slutet av
50-talet. Sammanlagt kom jag upp i tolv
sjömånader. Och det är ju inte helt föraktligt!
Kontakterna med flottan vid denna
tid inskränkte sig dock till att jag besökte krigsfartyg i hamn eller iakttog
dem under gång i sjön. Ett tillfälle minns
jag särskilt tydligt. Tillsammans med min
styrman lyckades jag sommaren 1960
med konststycket att få besättningen på
en amerikansk jagare under gång i Chesapeake Bay att manna reling , som svar
på vår blågula hälsning. Ibland undrar
jag, vad de amerikanska sjömännen
tänkte, där de stod i stram givakt inför
det ganska ostädade styckegodsfartyget
på väg mellan två ostkustshamnar med
riggade bommar, hivade lucksegel och
högar av använt stämplingsvirke på
däck. Men för oss blev det en mäktig
syn, och jag kan fortfarande höra båtsmanspipans skärande vissling , när den
bars ner av vinden.

Ämnet för detta anförande är "Avta l
och överenskommels er rörande havsrätten. Dess tillämpning i våra omgivande
hav". Det är en inspirerande uppgift att i
detta forum få redogöra för detta ämne
som jag vet intresserar många . De besvärliga förhandlingarna med Danmark
om det s.k. Hesselö-avtalet och förhandlingarna med Sovjetunionen om
den "vita zonen" bevakades ju med stor
uppmärksamhet av massmedia och tilldrog sig stort intresse bland allmänheten
i Sverige.
Till en början några ord om begreppet
"havsrätten". Denna term har gamla
anor. Reglerna var till en början tämligen begränsade. De viktigaste beståndsdelarna var reglerna om territorialhavet ,
dvs. ett smalt vattenbälte längs ländernas kuster, och om det fria havet där
utanför. Någon jurisdiktion på det fria
havet hade man inte med undantag för
att en stat kunde bestämma över fartyg
som förde den egna flaggan. En viktig
del var också reglerna om s.k. oskadlig
genomfart. Därmed menas som bekant
en rätt för främmande fartyg - även örlogsfartyg - att passera genom ett annat
lands territorialvatten så länge fartyget
inte hotar det landets fred, ordning och
säkerhet.
Efter andra världskriget har emellertid havsrätten undergått en dramatisk
förändring. Det skulle här föra alldeles
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för långt att lämna en närmare redogörelse för utvecklingen i alla dess aspekter. Jag vet också att det i detta auditorium finns de som har djupgående kunskaper på ämnesområdet och som säkert
gärna vill dela med sig av dessa . Några
milstolpar bör emellertid nämnas.
År 1958 tillkom konventionen om
kontinentalsockeln . Denna konvention
hade en fast grundval i sedvanerätten.
Enligt bestämmelserna i konventionen
har kuststaterna rätt att ensamma utnyttja naturtillgångarna på och under
havsbottnen närmast kusten.
De får gå så långt som till en djupkurva på 200 m eller så långt utanför
denna kurva , som det tekniskt är möjligt
att utvinna tillgångarna. I takt med den
tekniska utvecklingen har det blivit möjligt att gå allt längre ut. Man brukar i
sammanhanget tala om " krypande jurisdiktion ".
En annan milstolpe är en resolution i
FN :s generalförsamling år 1970 . Denna
resolution om havsbottnen och naturtillgångarna utanför nationell jurisdiktion ,
"the common heritage of mankind " mänsklighetens gemensamma arvedel blev startskottet för arbetet på 1982 års
havsrättskonvention.
Denna konvention , som tillkom efter
ett omfattande arbete unde r åren
1974-1982, får idag betraktas som en
havsrättens kodex , även om den ännu inte har trätt i kraft. Genom det stora deltagandet - 150 stater deltog i konferensen , och nära nog samtliga undertecknade fördraget - har konventionen stor
genomslagskraft. Därtill kommer att
den i långa stycken kodifierar sedvane• rätt eller bestämmelser , som hämtats ur
tidigare konventioner.
Som viktiga element i konventionen
kan nämnas
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- Rätten till territorialhav på 12 nautiska mil.
- Rätten till en exklusiv ekonomisk zon
om 200 nautiska mil.
Reglerna om territorialhavet ansluter
sig i princip till vad som gällt tidigare.
Det fanns också en konvention om territorialhavet från 1958 .
Genom att man nu sträckte ut gränsen
för territorialhavet från tidigare vanliga
3 eller 4 nautiska mil uppkom emellertid
ett annat problem. På många ställen i
världen förekommer internationell sjöfart genom sund som utgjort internationellt vatten, så länge territorialvattnet
var relativt smalt. Genom utvidgningen
av territorialhaven ökade antalet internationella sund drastiskt.
För att inte åstadkomma för stora förändringar blev det nödvändigt att i konventionen ta in regler om ett nytt institut , som kallas transitpassage . Dessa
regler medger en friare passagerätt genom internationella sund än reglerna om
oskadlig genomfart. En viktig sak , som
bör påpekas här, är att reglerna om
transitpassage medger, att ett undervattensfartyg får passera i undervattensläge.
För vårt vidkommande är det av betydelse att notera att reglerna om transitpassage inte gäller i s. k. historiska sund,
dvs . sådana sund där man redan tidigare
haft internationell trafik trots att sundet
utgjort territorialhav . Det är alltså av
stor betydelse , att den nya havsrättskonventionen inte påverkat rättsläget, när
det gäller Öresund och södra Kvark~n .
Här är passagerätten i princip fri. Orlogsfartyg får emellertid inte passera
södra Kvarken utan för anmälan . När ett
örlogsfartyg uppehåller sig inom svenskt
territorium skall nationalitetsflaggan vara hissad . U-båtar skall dessutom befinna sig i övervattenslage .

Territorial havet beräknas som bekant
från kuststatens strandlinje . Om det
finns öar eller skärgårdar vid kusten har
man emellertid rätt att dra räta baslinj er
mell an baspu nkte r längs kusten.
Den exk lusiva ekono miska zonen betraktas som en av de viktigaste nyheterna i havsrättskonventionen. En stat som
lägger ut en sådan zon skaffar sig därmed ensamrätt till fisket och dessutom
till alla ti ll gångar som kan finnas på havets botten eller därunder. Det bör understrykas att den exklusiva ekonomiska
zonen inte är att betrakta som landets
territorium . Detta förhållande var en
källa till missförstånd i massmedia under
förhandlingarna främst med Sovjetunionen, det påstods ibland att regeringen
var i färd med att förhandla bort svenskt
territorium. Genom de omfattande rättigheter, som kuststaten får i zonen har
denna stat emellertid fått en vidsträckt
jurisdiktion i havsområdet.
I Sverige har ännu inte fattats beslut
om att inrätta exklusiv ekonomisk zon.
Jag kan nämna att frågan för närvarande
studeras inom en arbetsgrupp med företrädare för utrikesdepartementet och
andra berörda departement . Genom att
Sverige redan år 1966 antog en lag om
kontinentalsockeln, stödd på 1958 års
kontinentalsockelkonvention, och några
år senare beslöt att inrätta fiskezoner,
har Sverige emellertid i realiteten i stor
utsträckning tagit de rättigheter , som
havsrättskonventionen
tillerkänner
kuststater. De element som skulle tillkomma , om en exklusiv ekonomisk zon
inrättas, finns närmast på miljörättens
område.
Det är alltså viktigt att komma ihåg
att havet i den exklusiva ekonomiska zonen alltjämt är fritt. Rätten att navigera
och att hålla militärmanövrar är t.ex. inte inskränkt.

En förutsättning för att man ska ll kunna tillgodogöra sig fiske- och kontinentalsockelrättigheter utanför territorialvattnet fullt ut är givetvis att havet är
stort nog. Här i Sverige nödgades vi
konstatera att vi inte hade möjlighet att
sträcka ut våra zoner särskilt långt. För
stater som Sverige innebär egentligen
den nya havsrätten åtskilliga nackdelar.
Ett påtagligt bevis för detta är , att den
svenska fis keflottan - särskilt den på
västkusten - inte längre kan röra sig
fritt i sina traditionella fiskeområden i
Nordsjön och på Nordatlanten.
Åt utvecklingen är emellertid inte
mycket att göra.
Vi måste inrätta oss efter det system
som råder. Det är i detta läge som avtalen kommer in i bilden . Havsrätten
bjuder nämligen att länder som gränsar
till varandra eller som ligger mittemot
varandra vid ett havsområde skall träffa
avtal om hur deras exklusiva ekonomiska zoner och kontinentalsockelområden skall avgränsas.
Frågan är då vilka regler som gäller för
avtal om sådan avgränsning .
När Sverige påbörjade förhandlingarna med sina grannländer fanns den
grundläggande bestämmelsen om avgransning i 1958 års kontinentalsockelkonvention . Bestämmelsen lyder:
I de fall då samma kontinentalsockel gränsar till två eller flera mittemot varandra liggande staters territorier skall sockelns gräns
mellan dessa stater bestämmas genom avtal
dem emellan. I brist på avtal, och såvida icke
särskilda omständigheter föranleda annat ,
skall gränsen utgöras av en mittlinje, på vilken varje punkt är belägen på lika stort avstånd från de närmaste punkerna på de baslinjer varifrån bredden av varje stats terri torialvatten räknas. (Art. 6.1)

Motsvarande fråga regleras också i
1982 års havsrättskonvention. I själva
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verket var detta en utomordentligt besvärlig punkt i förhandlingsarbetet. Den
regel som slutligen kom att antas har följande lydelse :
Avgränsning av kontinental sockeln me llan
stater med motstående eller intilliggande kuster skall ske genom överenskommelse, på
grundval av internationell rät t i enlighet med
artikel 38 i internationella domstolens stadga,
i syfte att uppn å en rättvis lösning. (Art. 83.1)

Man kan notera att mittlinjen inte uttryckligen nämns i den senare regeln.
Men mittlinjeprincipen finns där, nämligen genom hänvisningen till internationell rätt; uppenbarligen har ju mittlinjeprincipen här en stark ställning. Å andra
sidan sägs samtidigt att en avgränsningsöverenskommelse skall syfta till att uppnå en skälig lösning ("an equitable solution") .
Som bekant är behandlingen av öar en
alldeles särskild komplikation i avgränsningsförhandlingar. I 1958 års konvention ges öar uttryckligen rätt till sockelområde. Vid de analyser som vi gjort i
utrikesdepartementet har det också visat
sig att öar i mycket stor utsträckning har
beaktats- stora öar till fullo.
En intressant iakttagelse är att 1982
års havsrättskonvention innehåller en
särskild artikel om öar. A v denna framgår att öar har rätt till en egen exklusiv
ekonomisk zon på samma sätt som annat
landterritorium. En uttrycklig bestämmelse finns om klippor , som inte kan hysa befolkning eller som inte har något
eget näringsliv . Sådana klippor har visserligen rätt till ett eget territorialhav ,
men de kan inte generera en egen exklusiv ekonomisk zon eller en kontinentalsockel. Som var och en lätt inser kan
-intressanta motsatsslut göras från denna
bestämmelse.
Ser man då till de avtal som Sverige
har slutit kan man konst atera följande.
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Det första avtalet slöts med Norge år
1968 . Detta avtal avser endast avgränsning av kontinentalsockeln . I avtalet
sägs, att gränslinjen i princip skall vara
mittlinjen. För att uppnå en praktisk och
ändamålsenlig sträckning av gränslinjen
har man emellertid gjort vissa avvikelser
från mittlinjen.
Nästa överenskommelse träffades
mellan Sverige och Finland år 1972.
Ä ven detta avtal avser kontinentalsockeln. I avtalet sägs att gränslinjen i princip skall vara en mittlinje me llan de baslinjer från vilka bredden av ländernas
territorialhav räknas. Intressant i sammanhanget är emellertid att man har
gjort vissa avvikelser från den principen.
Som s. k. "särskilda omständigheter" i
kontinentalsockelkonventionens mening
skulle beaktas de begränsningslinjer som
fastställts år 1911 i den efter freden i
Fredrikshamn upprättade topografiska
gränsbeskrivningen. Vidare ansågs reglerna om icke-befästande och neutralisering i 1921 års Ålandskonvention vara
"särskilda omständigheter". Därutöver
gjorde man också justeringar av praktiska skäl.
Nästa avtal slöts år 1978 mellan Sverige och DDR. I avtalet används samma
formuleringar som i det svensk-norska
avtalet. Även här var alltså mittlinjeprincipen vägledande.
Härnäst i tur stod Danmark . Här blev
läget tämligen inflammerat genom att
Danmark började borra efter olja i ett
område mellan den danska ön Hesselö
och Kullen år 1983. Detta ledde till en
för nordiska förh ållanden tämligen uppslitande konflikt , eftersom det var oklart
om det område där borrningen skedde
tillhörde Sverige eller Danmark. l oktober 1983 kom man emellertid till en principuppgörelse. Denna innebar bl.a. att
Danmark fick full utdelning för de dans-

ka öarna i Kattegatt , alltså Laesö , Anholt och Hesselö. Ä ven Bornholm fick
full utdelning, men här jämkades avgränsningen något med hänsyn till den
lilla ögruppen Ärtholmarna. Vissa andra
områden som var omtvistade delades lika mellan parterna.
Avtalet slöts formellt den 9 november
1984.
J ag har därmed kommit till förhandlingarna med Sovjetunionen. Till skillnad från tidigare förhandlingar har jag
här möjlighet att lämna en redogörelse,
som grundar sig på egna erfarenheter.
Den l november 1984 blev jag chef för
utrikesdepartementets rättsavdelning. I
den egenskapen fick jag omedelbart i
uppgift att delta i förhandlingsarbetet.
Jag ingick alltså i den grupp som under
utrikesministern och kabinettssekreteraren arbetade ut den svenska förhandlingspositionen. Vid några tillfällen föredrog jag också frågan i utrikesnämnden
tillsammans med ambassadör Lennart
Myrsten, som ledde den svenska förhandlingsdelegationen fram till den 13
januari 1988 , då principuppgörelsen träffades. Därefter blev det min uppgift att
leda delegationen under det återstående
förhandlingsarbetet. Detta kunde avslutas efter ytterligare två förhandlingsomgångar och en teknisk konsultation
under våren. Som bekant undertecknades avtalet av utrikesministrarna Sten
Andersson och Eduard Sjevardnadze i
Moskva den 18 april 1988.
Om jag går tillbaka till år 1985 var läget det att Sverige och Sovjetunionen
förhandlat om det 13.500 kvadratkilometer stora området sedan år 1969 . Det
förtjänar nämnas, att Lennart Myrsten
var den som ledde förhandlingsdelegationen i denna första omgång . Den senaste förhandlingsomgången hade ägt
rum år 1982 . Det kom då emellertid till

en låsning mellan parterna. På svensk sida bedömdes det nödvändigt att göra ett
uppehåll i förhandlingarna . Vi skall komma ih åg att händelsen med U 137 hösten
1981 påverkade förhandlingsklimatet .
År 1985 fick vi emellertid vissa signaler som tydde på att man på sovjetisk sida var beredd att justera sina positioner.
Läget när förhandlingsarbetet inleddes
framgår av bild l.
En rad viktiga faktorer måste nu bedömas.
För det första var utgångsläget att
Sverige faktiskt trätt i förhandlingar
med Sovjetunionen. År 1982 hade man
fr ån svensk sida dessutom förklarat sig
beredd att träffa en uppgörelse som innebar att Sovjetunionen skulle få 13 %
av det omtvistade området. Detta medgivande kunde man inte bortse fr ån.
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Som framgår av min tidigare redogörelse hade emellertid de rättsliga förutsättningarna för förhandlingarna förändrats. Mittlinjeprincipe n i 1958 års
kontinentalsockelkonvention hade fått
konkurrens fr ån den nya regeln i 1982 års
havsrättskonvention.
Rent faktiskt förhöll det sig dessutom
så att ett omfattande rovfiske pågick i
zonen. Från fiskarenas håll kom all t oftare krav på att Sverige och Sovjetunionen skulle träffa avtal om en gemensam
förvaltning av det omstridda området.
Man borde inrätta en s.k. grå zon. Samtidigt tvingades vi bevittna hur sovjetiska beva kningsfartyg ensidigt avvisade
fartyg fr ån tredje land fr ån området.
Från svensk sida försökte vi vid fler a
tillfällen få Sovjetunionen att gå med på
att dra tvisten inför Internationella
domstolen i Haag . Sådana propåer avvisades emellertid bestämt.
I detta läge är det också viktigt att notera att havsrättskonventionen innehåller en bestämmelse - artikel 83.3 - som
innebär att stater som inte kan komma
överens i en avgränsningsfråga är skyldiga att träda i förhandlingar med varandra för att uppnå en interimistisk lösning.
Vi riskerade alltså att bli slagna på fingrarna med ett rättsligt argument i den
delen.
När vi på hösten 1985 bedömde läget
kom vi till slutsatsen att mittlinjeprincipens folkrättsliga styrka försvagats något under senare år. Samtidigt talade
tunga utrikespolitiska och ekonomiska
skäl för att vi borde försöka förhandla
fram en definitiv avgränsning i Östersjön. Tiden arbetade inte för oss.
Detta var bakgrunden till att Sovjetunionen i början av år 1986 inbjöds till en
ny förhandlingsomgång. Därmed inleddes ett intensivt förhandlingsarbete
som kunde avslutas med en principupp-
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görelse den 13 januari 1988. Innebörden
i denna var att det omtvistade området
skulle delas i proportionerna 75 % till
Sverige och 25% till Sovjetunionen. Avgränsningslinjen skulle dras symmetriskt
mellan områdets norra och södra punkter. Till avtalet hörde också en fiskeöverenskommelse, som jag inte avser att
gå närmare in på här. Jag kan bara konstatera att denna överenskommelse bedömdes som mycket gynnsam också av
svenska fiskare .
stutresultatet framgår av bild 2.
Det har i diskussionen efter uppgörelsen påståtts att Sverige skulle " förhandlat bort" värdefull havsbotten där det
kan finnas olja. Dessa påståe nden är för
mig obegripliga. Någon form av delning
av området var ofrånkomlig. Det gällde
då att åstadkomma en så gynnsam delning som möjligt för Sverige. Före förhandlingarna och även inför den slutliga

uppgörelsen under våren 1988 hade förnogmycket
handlingsdelegationen
granna konsultationer med alla berörda
intressenter, bl. a. med fiskarena och oljeprospekterarn a och självfallet också
med militären . Vi hade alltså helt klart
för oss hur man från dessa intressenters
sida såg på området och dess olika delar.
De inbördes motstridande intressena
måste givetvis vägas mot varandra i det
slutliga ställningstagandet.
Som en avslutande reflektion kunde
det här kanske vara naturligt att försöka
sig på en bedömning av det ingångna avtalet. Men jag ser inte detta som min
uppgift.
Regeringens bedömning är givetvis att
avtalet är en framgång. Jag erinrar om
att statsministern i ett uttalande efter
det att avtalet skrivits under förklarade
att han var nöjd med avtalet som han
uppfattade som "ett avtal i perestroikans tid".
Reaktionen från omvärlden måste nog
också tolkas som att man betraktar resultatet som en framgång för Sverige .
Förhandlingarna kommer säkert att
bli föremål för studier i framtiden , och
en gång kommer det material som ligger
till grund för de svenska ståndpunktstagandena att bli offentligt. J ag tror att
man då kommer att dra slutsatsen , att
förhandlingarna förts " Med förstånd och
styrka" för att citera Örlogsmannasällskapets valspråk. Med " förstånd " därför
att man metodiskt arbetat fram en förhandlingsposition grundad på folkrätten
och på bedömningar av den politiska situationen , med "styrka" därför att förhandlingslinjen kunde drivas i en bred
nationell enighet. Räknar man efter tror
jag att utrikesministern under förhandlingarnas gång hade möten med partiledarna vid nio tillfällen. Vid inte mindre

än elva föredragningar behandlades
ärendet i utrikesnämnden.
Den nya havsrätten förutsätter att avgränsni ngslinjer skall dras upp runt hela
Sverige. Vi kan nu se hur länkarna i kedjan börjar fogas till varandra. Vi har
överenskommelser med Norge , Danmark, DDR, Sovjetunionen och Finland.
Hur läget är framgår av bild 3.
När det gäller Finland återstår ett
omtvistat område i norra Östersjön. Frågan är här vilken inverkan de finska
Bogskären skall få på avgränsningen. På
samma grund har Finland och Sovjetunionen ett omtvistat område i denna
zon. Beroende på hur förhandlingarna
utfaller här återstår också ytterligare en
gränslinje att dra mellan Sverige och
Sovjetunionen. Den kan beräknas vara
högst 16 sjömil lång.
En återstående fråga är också avgränsningen mot Polen . Vi har här en ganska
lång sträcka- ca 12 landmil -där vi har
en teknisk överenskommelse om vilka
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koordinater som skall gä lla som förbindelsepun kter för avgränsning slinjen.
Dessutom återstår ett område på ca 500
km ' där problematik en är densamma
som vid förhandling arna mellan Sverige
och Sovjetunion en. Förhandling ar med
Polen pågår för närvarande . Bl.a. hade
jag samtal med min polske motsvarigh et
i New York förra veckan; FN:s generalförsamling är en utmärkt träffpunkt och
skapar möjlighet till många bilaterala
kontakter också.
Det är inte otänkbart att vissa sträckor mot Finland bör revideras , även om
vi redan har en överenskom melse här.
Men förbättrad teknik och annat gör att
det kan vara klokt att ytterligare precisera avgränsning en.
En annan sak som återstå r är att träffa
avtal om s. k. trestatspun kter. I en bilateral överenskom melse kan man inte - i
varje fall inte utan konsultatio ner med
tredje stat - träffa avta l om en punkt
där också den staten har ett intresse.
Rent tekniskt har vi i de flesta avgränsningsavtale n löst frågan så att man har
förlagt den sista bilaterala punkten så
nära som möjligt - dvs. någon eller ett
par sjömil - från den tänkta trestatspunkten. När så tre bilaterala avtal har
slutits (exempel Sverige-Sov jetunionen;
Sverige-Pol en; Polen-Sovj etunionen) är
tiden mogen för att slutligt bestämma
trestatspun kten. Jag utgår ifrån att detta
i samtliga fall kommer att ses som en
rent teknisk fråga , som knappast kräver
någon riksdagsbeh andling .
När slutet på arbetet med avgränsningsfrågor na nu börjar skönjas, kommer andra frågor i förgrunden . Vad jag
främst tänker på är att våra fiskare och
våra oljeprospek terare nu har fått bättre
möjligheter att planera för framtiden.
Förutsättni ngarna för prospekteri ng har
ju ändrats, genom att vi nu har jurisdik-
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tion inom det område , som ligger på vår
del av kontinental sockeln.
En åtgärd som vidtas parallellt med
avgränsning sarbetet är att vi träffar avtal
med våra grann länder om ansvarszon er
enligt den s.k. Helsingfors konvention en,
alltså den konvention som reglerar skyddet för den marina miljön i Östersjön.
Ansvarszon erna förutsätts här sammanfalla med den ekonomisk a zonen ·eller fiskezonen.
För ett militärt audito rium är det naturligtvis av intresse att något beröra i
vilken utsträcknin g uppdelning en av ett
havsområde i ekonomisk a zoner kommer att inverka på de militärstrat egiska
förutsättnin garna. Det har i debatten talats om " krypande jurisdiktion " i den
bemärkelse n , att zonerna mer och mer
kommer att betraktas som tillhörande
staternas territorier. En sådan utveckling ligger inte i svenskt intresse, och det
finns all anledning för oss att bestämt
hävda , att indelningen i ekonomisk a zoner inte har något annat syfte än just det
som beskrivs i havsrättsko nventionen .
Tanken på Östersjön som ett " fredens
hav" i den bemärkelse , som föreslagits
fr ån annat håll, är något som vi på
svensk sida bestämt har tagit avstånd
fr ån. Östersjön som ett fritt hav utanför
territorialg ränserna får enligt min mening inte ifrågasättas .
Naturligtivs är de strategiska frågorna
av den allra största betydelse. Men andra spörsmål tränger sig på allt obevekligare. Jag syftar främst på frågan hur
man skall kunna slå vakt om Östersjöns
marina miljö. Rapportern a om tillståndet i Östersjön inger onekligen anledning till stor oro. Svåra oljeskador har
redan inträffat till följd av utsläpp från
fartyg. En ökad oljeutvinnin g till havs
medför risker som jag inte närmare behöver beskriva här. Utsläppen från jord-

bruket och industrin är omfattande . Det
måste vara ett gemensamt intresse för
östersjöstat erna att med kraft värna
havsområde ts känsliga miljö.
Författaren och journalisten Axel Walle ngren gav , som ni a lla känner till, under slutet av förra århu ndradet ut en del
parodier på gängse läroböcker och handböcker. Han gjorde det under signaturen
Falstaft Fakir. I boken Envar sin egen

professor finns ett ABC. De olika verserna till alfabetets bokstäver har roat
mången läsare.
Men var det i ett ögonblick av klarsyn
som han skrev versen till bokstaven V ,
och skall framtida läsares leenden stelna
när de kommer till denna vers:
Vattnet är ett farligt gift,
vi lket omger Visby stift.
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Några grundvärden för sjökrigföring på operativ nivå
Kapitel l
Bakgrund
Decenniet efter andra världskrigets slut
kom att inleda en allmän vapenteknisk
utveckling av sjöstridskrafterna , som under 1960- och 1970-talen, i stora stycken,
tvingade fram en förändring av vår syn
på sjökrigets förutsättningar.
Under denna tid halkade våra fartygs
motmedel mot flygstridskrafter alltmer
på efterkälken. Det var först i början på
1980-talet, som en godtagbar balans
kunde konstateras i och med den moderna ytattackens luftförsvarssystem.
Övervattensstridsfarty gen i vår omvärld beväpnades i början av 1950-talet
med de första sjörobotarna. Vi deltog inledningsvis i den utvecklingen med Rb 08
men kunde inte fullfölja vare sig i kvalitet eller kvantitet. I mitten på 70-talet
nåddes ett tillstånd, där våra torpedbåtsförband måste jämföras mot omvärldens
robotbåtsförband och robotbeväpnade
jagare.
Våra ytfartygs teknologiska brister under denna tid kom därför under 60- och
70-talen att sätta sin starka prägel på
svenskt sjöförsvar överhuvudtaget. Den
negativa utvecklingen förstärktes av
krympande försvarsanslag. Resultatet
blev en stereotyp och kustbunden taktik, som inte hade någon grund i en uttalad marinstrategi .
Marinens roll kom att reduceras till
att i praktiken uppträda i en fördröjningszon framför armestridskrafternas
front. Sjökriget kom helt att bli ett milo-

problem med begränsat operativt djup
och bredd.
Den övergripande operativa ledningens roll reducerades till att fördela resurser i stället för att ställa upp konkreta
och övergripande mål för sjökrigföringen.
Under 1960-talet skapades efterhand
och som en följd av brister i de operativa
målsättningarna ett substitut i form av
doktrinen om det marina djupförsvaret.
Denna doktrin gavs stridsplanens prägel ,
dvs man radade upp de marina materielsystemen från vår kust och utåt. För att
få någon mening i det hela var man
tvungen att koppla ihop materielsystemen i rummet med ett konkret scenario - den inledande överskeppningsfasen av en större amfibieoperation mot
vår kust. Denna situation är dock endast
en option för ett skede i ett längre förlopp och tillhör den operativa och taktiska krigsplanläggningen. sjökrigföringens mål och metoder blev dimmiga föreställningar någonstans i bakgrunden.
Tyvärr har marinens roll i detta specifika scenario , i dess alltför ofta förenklade och bokstavliga form, uppfattats
som en ständig inriktning av vår sjökrigföring. Detta har efterhand skapat ett
statiskt tänkande och minskat förståelsen för sjökrigföringens grunder samt
försvårat utnyttjandet av marinstridskrafternas inneboende flexibilitet.
Dessa brister gör sig idag gällande i ett
tämligen andefattigt operativt tänkande
vad avser utnyttjande av marina stridskrafter. Det har t o m gått så långt, att vi
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lite till mans är tveksamma om hur övergripande operativa uppgifter och operationsavsikte r skall formuleras och deras
innebörd för den taktiska verksamhet en.
Detta gäller dock numera inte inom ett
specifikt område - nämligen ubåtsskyddsverk samheten. Här har en påtvingad verklighet väsentligt förb ättrat
vår förm åga att tänka och agera på såväl
operativ som taktisk nivå . Detta är positivt och ger säkert bonuseffek ter inom
andra närliggande verksamhet sområden.
Men denna upplärning har tagit sin tid.
Om nationens ödesstund plötsligt timar
är det naturligtvis försent att börja fundera runt grunderna för vår sjökrigföring . Dessa grunder måste vi ständigt
hålla levande samt, allt efter växlingarna
i vår strategiska situation, pröva och
eventuellt modifiera.
Jag påstår att det var mycket olyckligt
att slänga den internation ellt vedertagna sjöstrategis ka begreppsap paraten
överbord. Vi har nu fått mycket att hämta hem inom detta område . Det nya
Taktikregle mentet för Flottan (TRFL,
1987) är ett trendbrott på den taktiska
nivån såtillvida att det bygger på sjöstrategiska grundbegre pp, men skall det bli
ordning på vårt sjöförsvar så måste dessa
begrepp också ligga till grund för överväganden på högre mi litära och politiska
nivåer.
Genom att penetrera krigets - och i
det här fallet speciellt sjökrigets- natur,
kan vi hos oss själva skapa en mental
grund ett sätt att tänka- som sedan kan
påverka försvarsmak tens operativa och
taktiska koncept. Genom att sedan bygga sten på sten kan vi skapa oss en förståelse för de ibland relativt abstrakta
·ramar och sammanhan g, som omfattar
sjökrigförin gens grundprinci per.
Jag utnyttjar i denna uppsats fortsättningsvis begreppet "sjökrigföri ng" i
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den meningen , att det omfattar alla sjökrigets medel på land samt under, på och
över ytan samt deras verksamhet och
samerdning , som syftar till att nå - eller
bidra till - ett övergripand e må l i ett
operationso mråde med marin tyngdpunkt.
Uppsatsen syftar främst till att i någon
mån bidra till att öka denna insikt genom att koppla ihop vissa strategiska
och operativa grundbegre pp med marina
verksamhet er samt att mot denna bakgrund, i exemplets form , försöka konkretisera en operativ målsättning inom
det specifika området Östersjön. Förhoppningen är att denna ökade insikt
dels skall leda till ett mer iderikt operativt utnyttjande av de stridsmedel vi har
idag , dels till att vi förstår konsekvens erna, om vi i framtiden inte vårdar den marina komponent en i vårt försvar.
Jag har i huvudsak begränsat mig till
krigssituati onen, dvs fr ån och med ett läge då vi anser oss angripna och börjar
agera därefter. Gränsinvasi onsfallet berörs dock ej.
Utnyttjande av marina stridskrafte r
under fred och kris har jag tidigare behandlat i uppsatserna "Handlings regler
för konfliktsitu ationer på fritt hav"
(Tidskrift i sjöväsendet nr l 1983) och
" Kanonbåtsd iplomati - ett begränsat
utnyttjande av sjömakt" (Tidskrift i sjöväsendet nr l 1988).

Krigets natur
Endast några få människor har vågat sig
på, och lyckats med , att skapa en metafor som beskriver krigets natur. En av
dem är Clausewitz som på ett tidlöst sätt
sammanfat tade krigets natur t ex i detta
citat:
"Det är ett övergripand e fenomen att
de dominerand e tendenserna i krigets
natur alltid skapar en remarkabel tre-

enighet- sammansat t av:
dels primitivt våld , hat och fruktan, som
skall ses som en blind naturkraft
dels slumpens och tillfälligheternas spel
inom vars ram kreativitete n kan
verka och
dels ett element av lydnad vilket gör kriget beroende av motiv och mål. "
Dessa tre element i "Clausewit z
triangel" hålls mer ihop av spänningar än
av harmoni. Dess element återfinns alltid i krig men deras proportion er och relationer varierar med omständigh eterna.
Ett koncept av ett framtida krig kan
mycket väl bygga på Clausewitz metafor
men bör utökas med ytterligare en parameter , nämligen de teknologisk a/ekonomiska faktorerna.
Av Clausewitz triangel får vi då en
" fyrkant" uppbyggd av följande sidor:
- Folket vars passioner, hat och fruktan
liknar en naturkraft.
- Den militäre chefen och krigsmakten
som måste värdera krigets chanser ,
sannolikhe ter och tillfällighet er för att
därigenom få utrymme för kreativitet
och initiativ.
- Regeringen som bestämmer såväl de
politiska målen som krigsmålen och
därmed svarar för motiv och övergripande kontroll av kriget.
- Den kvalitativa materiella dimensionen som bygger på teknologi och ekonomi.
Man skulle kunna beskriva deras inbördes relationer med en liknelse:
Folket eldar under det stora ångfartygets panna med hat och fruktan , regeringen bestämmer destination en , tekno login och ekonomin avgör fartygets
storlek , styrka och toppfart. Den militäre chefen beslutar hur fartyget skall
framföras.
Det sätt på vilket han navigerar farty-

get till destination en avgör den militära
utgången och därmed också såväl regeringens som folkets öde.
Clausewitz tar också upp friktionen i
krig och hur den militäre chefen bör vara
funtad för att klara krigets krav. Ett citat som lika gärna kunde vara skrivet
idag lyder:
"Eftersom a ll inform ation om läget
och alla gjorda antaganden kan betvivlas
och med slumpen påverkande allting, så
finner chefen kontinuerli gt att saker och
ting inte är som han förväntade sig . Detta påverkar hans planer, eller åtminstone de gjorda antaganden a. Om påverkan är tillräckligt kraftig , så måste
han utarbeta nya planer- men för dessa
är kanske de nödvändiga underrättel serna inte omedelbart gripbara. Under en
operation måste vanligtvis beslut tas
med en gång - det finns kanske inte tid
att göra en omvärderin g av situationen
eller ens att tänka igenom planen helt
och hållet. Det är naturligtvis så att nya
underrättel ser och omvärderin gar vanligtvis inte får oss att ge upp våra mål de bara ifrågasätter dem . Vi vet nu mera , men detta gör oss mer- inte mindreosäkra. De senaste rapporterna anländer
inte alla tillsammans - de sipprar in en
och en. De kolliderar ständigt med våra
beslut , och vi måste ständigt vara mentalt beväpnade att handskas med dem."
I en sådan situation krävs förmåga att
bemästra tvivlets plågor och tveksamhetens faror samt en svårfångad egenskap som Clausewitz kallar "Coup
d'oeil" - dvs att kunna uppfatta, eller
närmast förnimma, en situation korrekt
trots distraheran de och förvirrande händelser. Kopplat till detta krävs beslutsamhet, som gör att chefen handlar ,
trots goda skäl för tveksamhet och tvivel , samt en förmåga att hantera det
oväntade och reagera korrekt och snabbt
inför kriser.
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Varför tar jag då upp Clausewitz metaforer och teser i detta sammanhang?
Jo , för att försöka skapa en bild av krigets natur där slumpen , osäkerheter ,
friktioner, psykologiska faktorer , politiska mål, teknologi , ekonomisk potential
och den militära kompetensen interagerar med varandra. Kriget är en totalt
extrem situation, vilket gör det så osäkert för alla inblandade. När kriget väl
har startat får det sin egen logik och kan
föra deltagarna in på oväntade vägar ,
mot mål som de aldrig drömt om. Jag är
övertygad om att detta är krigets naturty kriget är en fråga om li v e ller död , och
då kan inget tas för givet.
Denna bild kontrasterar delvis mot våra mest gillade scenarier , där militär logisk analys och materiella och personella
styrketillväxter m m leder fram till riktiga och välmotiverade beslut samt en
ordnad strid. Jag vill skyndsamt tillägga
att dylikt tankearbete ingår som ett naturligt och nödvändigt element i operativ och taktisk fostran. Men den är bara
en del av krigets natur. Vi får inte glömma bort alla andra faktorer som inte låter sig mätas och bedömas lika enkelt .
Krigets natur påverkar såväl angriparen
som försvararen. Detta måste vi ständigt
ha i bakhuvudet när vi studerar operativa och taktiska frågor.

sjökrigföring *!
Sjökrigets syfte
" Syftet med all marin krigföring måste
alltid vara - direkt eller indirekt - att
antingen säkra herraväldet till sjöss eller
att hindra fienden att säkra det " . (Julian
Corbett, 1911).
Uttrycket " herravälde till sjöss" har
• från tid till annan utnyttjats på ett sätt

som har bidragit till att förvirra den rnariostrategiska debatten.
I senare standardverk i marina strategiska fr ågor har författarna valt att utnyttja termen " kontroll över sjökommunikatione rna eller bara order
"kontroll " istället för termen herravälde
till sjöss. Det är inget fel i detta men eftersom uttrycken betyder exakt samma
sak, så finns det egentligen ingen anledning att gå ifrån den äldre uttrycksformen . Herravälde till sjöss är en adekvat term så länge man inser att "herravälde" i det här sammanhanget alltid
är ett relativt begrepp .
Herravälde till sjöss har a ldrig inneburit absolut herravälde i tid och rum
utan inskränkt sig till ett begränsat havsområde, samt att herraväldet inom detta
område kan vara allt från delvis till kraftigt omstritt. Man kan säga att om en
part på det hela taget lyckats genomföra
egen, och förhindra fiendens verksamhet
i ett visst havsområde , så har han haft
erforderligt herravälde till sjöss därstädes .

Sjökrigets metodik
Sjökrigets syfte - åtminstone inledningsvis - kan inskränka sig till att förhindra fienden att tillskansa sig ett herravälde till sjöss.
Att tidigt få ett avgörande till stånd
har alltid varit en naturlig önskan för den
starkare parten , men mer sällan har den
underlägsne riskerat sin flotta i ett avgörande slag utan istället valt en mer defensiv metod. En part som vägrar inl åta
sig i ett avgörande slag upphör därmed
inte att vara ett hot. Denna metod att
undvika strid - mot en överlägsen fiende - m en att hela tiden hota delar av

Avsnittet är ett utdrag ur en av författarens tidigare artiklar i T is "'Marin strategi - ett återbesök" (Tis nr 4 1985).
*l
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fiendens styrkor är känd sedan amiral
Torrington 's dagar som " fleet in being".
Torrington försvarade sitt defensiva
uppträdande mot den franska amiralen
de Tourville år 1690 med följande ord:
"Hade jag stridit annorlunda hade vår
flotta förlorats och vårt land legat öppet
för invasion. De flest a trodd e att fransmännen skulle invadera, men jag hade
en annan åsikt ty " I always said th at
whilst we had a fleet in being, they
would not dare to make the attempt" .
Ett vanligt tankefel är att tro att om
man inte har tillräcklig styrka för att
erövra herraväldet till sjöss , så har man
inte heller tillräcklig styrka att förhindra
fienden att erövra herraväldet. Det är
emellertid normalt avsevärt lättare att
förneka någon an nan en framgång än att
uppnå den själv. Genom överraskning,
djärvhet och ett offensivt uppträdande
kan den underlägsne bestrida herraväldet till sjöss. Genom att i sam- och växelverkan utnyttja stridskrafter under , på
och över ytan erhålls många fler möjligheter att såväl utnyttja sjömakt som att
bestrida den . Absolut sjöherravä lde är
därför mer avlägset än någonsin tidigare.
Om en motståndare tillämpar metoden " fleet in being" har genom historien
det klassiska motmedlet utgjorts av örlogsblockad. Genom att förhindra (närblockad) eller inskränka (fjärrblockad)
fiendeflottans rörelser kunde herraväldet säkras i andra områden och om fienden gick till sjöss erbjöds möjligheter till
ett avgörande slag. Sista gången en klassisk närblockad tillämpades torde ha varit blockaden av Port Arthur under
rysk-japanska kriget år 1904. Vapenutvecklingen sedan dess har gjort närblockaden opraktisk och farofylld samtidigt

som möjligheterna att genomföra en effektiv fjärrblockad ökat.
När en viss grad av herravälde till sjöss
uppnåtts , kan motståndaren utsättas för
ett försörjningskrig - handelsblockad samtidigt som utnyttjandet av havet för
egna syften tillgodoses . Detta nyttj an de
kan bestå i genomförandet av egna sjötransporter eller i projektion av militär
makt över havet, t ex en kustinvasion.
För att ytterligare klargöra det som
sagts här om herravälde till sjöss och för
att strukturera principerna kan man göra
denna sammanfattning:
- Metoder att uppnå herravälde till
sjöss:
l. Avgörande sjöslag och/eller snabb
nedkämpning
2. Örlogsblockad
- Metoder att bestrida herraväldet till
sjöss:
l. Fleet in being
2. Raidföretag* * J
- Metoder att utnyttja herravälde till
sjöss:
l. Handelsblockad
2. Genomföra eller förhindra invasion
över havet
3. Skydd av egna sjötransporter.

Sjökrigets medel
Sjökrigets medel är de vapensystem och
de bassystem som erfordras för att uppnå eller utöva herravälde till sjöss .
I början av seklet var dessa medel
främst slagskepp, kryssare och jagare ,
dvs det som i klassisk mening konstituerade en flotta. De olika typerna av fartyg
var ämnade att utnyttjas för olika delar
av ett förväntat sjökrig. Sålunda skulle
slagskeppen vara medlet, som genom ett

·-~ ~ Raidföretag är således en sjökrigfdringsmeto d och inte en form av sjök rigsföretag . Ett raidforetag kan t ex genomföras som ett anfallsföretag, mineringsföret ag eller amfibieföretag.
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avgörande slag eller genom en fjärrblockad skulle erövra herraväldet till sjöss .
Kryssarna skapades främst för raidföretag och handelskrig , medan jagarnas huvuduppgifter var konvojering , skydd
mot raidföretag och kontroll av sjöfart m
m. Vapenutvecklingen, främst tillkomsten av ubåtar och torpeder, gjorde att
grän serna suddades ut något. T ex ingick
torpedbestyckade jagarfl ottiljer , normalt ledda av kryssa re, i slagflottorna.
Med en viss grad av generalisering
skulle man kunna begränsa sjökrigets
medel till två olika typer:
- medel för att uppn å eller bestrida he rraväldet till sjöss ,
- medel för att utn yttj a herraväldet till
sjöss.
Ti ll den första gruppen hänförs attacksystem (ytattackfartyg , ubåtar , attackfl ygplan och andra system som verkar
mot mål på havet) och till den andra
gruppen alla de system so m erfordras för
den s k ständigt pågående verksamheten , olik a stödsystem och - för den
som har sådana behov - specialsystem
för att kunna genomföra överskeppningar. Gränserna mellan de båda grupperna
är på intet vis entydig och fixerad;
många system kan beroende på omständigheterna utnyttj as i den ena eller
den andra rollen . Motståndarens relativa
styrka och sammansättningen av hans
sjökrigsmedel tillsammans med hans
troliga intentioner påverkar utnyttjande
och distribution av de egna medlen .
Rollfördelningen har ständigt varit ett
dilemma.
Nelson 's ständiga krav på fler fregatter under örlogsblockaden i Medelhavet
berodde på att han var tvungen att utnyttja fregatterna som "linjeflottans
ögon" istället för det som de var avsedda
för , nämligen att utöva det herravälde
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till sjöss som linj eflottan skapade genom
att blockera den franska linj efl ottan.
En me r allmängiltig regel för utnyttjandet av de båda grupperna av sjökrigsmedel är , att de medel so m avsetts för
att utn yttja herravälde fr ämst skall ges
denna uppgift och att deras utnyttjande
tillsammans med attacksystemen skall
minimeras till marginalen för högsta acceptabla risk.

Operativa grundbegrepp
Rumsbegreppet
Vad är egentligen en sjökrigsskådeplats?
Svaret på frågan kan tyckas självklart havet. Men ur operativ synvinkel är detta svar trots allt inte tillfyllest. För det
första har en sjökrigsskådeplats en vertikal utsträckning som omfattar lufthavet
över ytan, ytan samt området under
havsytan .
Operationsområdets horisontella utsträckning täcker såväl land som hav .
Man skulle kunna säga att faktorn " rummet", . då operationsområdet inkluderar
en sjökrigsskådeplats, bygger på tre
grundelement.
Det första är vad man skulle kunna
kalla " operationsområdets bas" och omfattar i sin tur tre områdesbegrepp nämligen dels det landområde varifrån förnödenheter och tjänster av olika slag tas ,
dels förråd på olika ställen och dels basarrangemang av olika slag. Tillsammans
bildar dessa områden en infrastruktur.
Det område som utnyttj as för att ta förnödenheter av olika slag fr ån , kan vi kalla den bakre zonen . Dess utsträckning
kan variera men är definierad såtillvida ,
att den är separerad från det område
som utnyttjas av sjöstridskrafterna. Den
bakre zonen är förenad med förråd och
baser, som kan ses som definierade fasta , eller i vissa fall rörliga , punkter i ter-

ränge n, samt sjöstridsk rafterna med olika former av kommunikationslinjer.
Om, för en given sjöstyrka , dessa kommunikationslinjer är korta , förråden
många och välfyllda och det bakre området rikt på förnödenheter och tjänster så
kommer denna sjöstyrka att åt njuta den
bästa möjliga situationen .
Det andra elementetet i operationsområdet beskrivs av det sätt som sjöstridskrafterna utnyttjar havet. Att kunna kraftsam la stridskrafterna mot fienden innebär inte , att de sam las ihop inom ett begränsat område. De behöver
spridas såväl för skydd som för övervakning och därutöver utnyttjas för spaning
och underrättelsetjänst. stridskrafter
med långräckviddiga vapen sprids ut
även i själva striden - det är vapnen
som kraftsamlas i målen.
Det tredje elementet är det operativa
tyngdpunktsområdet. Detta rumsbegrepp omfattar det område där , av något
skäl, ett avgörande bör eller måste sökas.
Vi ser således att faktorn "rummet" i
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marina sammanha ng sträcker sig från
den egna bakre zonen till och med fiendens bakre zon. Marina verksamheter
över, på eller under ytan skall så ledes införstås i detta storskaliga rumsbegrepp.
Den serie av förflyttningar och strider
som kä nnetecknar en operation kan rikta sig mot olika delar av det marina rummet - kanske mot olika delar av infrastrukturen i operationsområdets bas ,
kanske mot stridsmedlen , oavsett var de
befinner sig , eller kanske e nbart med inriktning på ett avgörande i det operativa
Kombinationer
tyngdpunktsområdet.
där inriktningarna i rummet växlar och
överlappar varandra ingår också i den totala bilden.
Som en följd av det marina rumsbegreppet inses också att en välavvägd sjömakt är mer än sammansättningen av
sjöstridsmedlen. Rumsbegreppet är en
central faktor i sjökrigföri ngen där såväl
ett framskjutet offensivt utnyttjande av
stridsmedlen som ett mer tillbakadraget
defensivt uppträdande skall ses som en
operativ helhet.
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Bild l. " Det marina rummet."
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Tidsbegreppet
I ett krig är områden omstridda , men tiden är gemensam. Samma minuter tickar bort för försvararen som för angriparen. Tiden är en faktor som påverkar
den övergripande strategin , operationer
och taktisk verksamhet.
På den strategiska nivån bör försvararen försöka senarelägga ett avgörande så
länge som möjligt - tidens gång gynnar
försvararen. Från angriparens synpunkt
ackumulerar försvararen all tid som passerar outnyttjad. Tiden , som försvararen
får till förfogande genom att angriparen
fördröjs , kan utnyttjas politiskt genom
att begära hjälp av andra parter eller helt
enkelt att avvakta att situationen förändras till det bättre för egen del genom
att den försvåras för angriparen, vars
andra fiender tillåts påverka situationen
och/eller, att hans egna allierade börjar
svikta och kanske överger honom . Försvararen skördar då där han inte har
sått.
På den operativa och taktiska nivån
kan tidsvinster naturligtvis utnyttjas för
militära förberedelser som syftar till att
totalt sett stärka den egna förmågan, så
att ett avgörande kan ske vid en senare
tidpunkt. Att vinna "tidig tid " skapar
antagligen bättre förutsättningar för detta än att vinna "sen tid".
Tid kan också vinnas genom att omvandla rum till tid. Framskjutna stridskrafter kan åstadkomma denna omvandling. Dessa stridskrafter har inte till
uppgift att stoppa fiendens förflyttningar
utan att moderera dem och kanalisera
dem , så att de blir hanterbara vid ett senare tillfälle, då försvararen önskar , eller
tvingas till , ett avgörande.
På den taktiska nivån är tid alltid en
sällsynt och ändlig bristvara. Här skall
alltid tid sparas. Sjöstridens absolut viktigaste taktiska grundregel - att ge-
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nomföra ett effektivt anfall först - kräver att man gör det mesta på kortare tid
än fienden.
Vi har också begreppet tidpunkt som
är resultatet av ett medvetet val - oftast
av tvingande skäl , ibland av egen fri vilja. Man måste bestämma sig för tidpunkter då order måste gå ut , då samordning
skall ske , då operationsmålen måste ha
uppnåtts m m.
Eftersom både angriparen och försvararen samtidigt försöker påtvinga den
andra parten sin vilja , så kommer den
part som bäst utnyttjar tiden att få fördelar. Är denna part dessutom försvararen , så förstärks hans fördelar gentemot
angriparen. Detta skapar möjligheter för
försvararen att vrida initiativet ur händerna på angriparen .
Naturligtvis kommer angriparen att
göra allt för att hålla ett högt tempo i sina operationer. Därför måste alltid försvararen bedöma vilken tid som står till
buds. Komplexa operationer som tar för
lång tid att mogna måste undvikas. " För
lång tid" måste mätas i termer av angriparens förmåga att agera och reagera.
Att utveckla planer som för stridskrafter i strid snabbare än fienden kan reagera är emellertid inte ett tillräckligt kriterium för framgång . stridskrafterna
måste också ha tillräcklig styrka i det
område där ett avgörande söks. Styrka
och snabbhet är nycklar till framgångsrika operationer. När vi ser på begreppet
snabbhet så är det ju ingenting annat än
tiden sett i kombination med rummet.

Tids-, rums- och styrkeberäkningar
Baselementen vid planering och genomförande av alla operationer utgörs av
tids-, rums- och styrkeberäkningar.
Clausewitz utnyttjade ett speciellt exempel för att med det som utgångspunkt
skapa ett generellt resonemang om deras
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inbördes förhållanden. Exemplet har sitt
intresse även i marina sammanhang.
Exemplet handlar om ett flodövergångsscenario , där angriparen har möjlighet att bygga en bro över floden , som
skiljer honom från försvararen . Försvararen vet om detta , men inte var angriparen tänker gå över floden.
Exemplet reducerar tids-, rums- och
styrkeberäkningar för angriparens styrketillväxt till att omfatta vilka styrkor
som kan överföras med mindre båtar intill dess bron är slagen och hur snabbt
resterande styrkor sedan kan föras över
bron. Detta är beräkningar av transportteknisk och byggnadsteknisk art
som försvararen ganska enkelt kan utföra.
Försvararen kan därefter gruppera sina förband i intervall längs floden. När
angriparen sedan genomför den inledande flodövergången förflyttar försvararen
sina förband i tillräcklig mängd till brohuvudet , slår fiendens pionjärförband
och förhindrar därmed också att bron
kan byggas färdig.
Detta resonemang är rakt och enkelt
men kompliceras i verkligheten av lokala
variationer och förh ållanden som påverkar tids-, rums- och styrkeberäkningarna.
Endast en variation av en faktor kan
ju medföra, att försvararen inte når brohuvudet i tid och med tillräcklig styrka.
Clausewitz generalisering känns fräsch
även idag .
" Det är nog att säga att man inte skall
sprida ut sina styrkor för mycket. I
samtliga fall måste man kunna samla sina styrkor i slutet av den dag som fienden korsat floden. Denna princip ersätter alla diskussioner om tid, rum och
styrka som beror på ett stort antal lokala
faktorer."
Clausewitz exempel kan byggas på

med några rent marina aspekter. Antag
att försvararen har tillgång till fartyg,
som kan patrullera längs floden med syfte att leta rätt på och förstöra angriparens transportbåtar. Angriparen kan då
inte genomföra sin inledande flodövergång och därmed ej heller skapa det brohuvud som erfordras för att bron skall
kunna läggas ut.
Antag sedan att floden är mycket lång
och så bred att den liknar ett hav och att
försvararens arme måste mobiliseras och
är svår att snabbt flytta längs flodens
strand. Vi ser nu nödvändigheten av att
snabbt förstöra angriparens " transportbåtar och broslagningsmateriel". Denna
uppgift är det fundamentala skälet för
försvararen att inneha sjöstridskrafter deras "raison d'etre" .
Marin kraftsamling
Det mesta av sjökrigets verklighet handlar om kraftsamling och spridning - eller rättare sagt om ständiga avvägningar
mellan dessa motstridiga begrepp. För
att rätt förstå detta krävs emellertid att
begreppen definieras ytterligare.
För det första måste vi hålla i minnet
att det här är frågan om operativ nivå
och för det andra att operativ kraftsamling tilllands och till sjöss inte är samma
sak. Till lands sker kraftsamling genom
mobilisering och förflyttning av förband
till platser , där operationerna tar sin början, för att slutligen innebära en koncentration i stridsområdet vid rätt tidpunkt
för att där kunna sätta in förbanden med
maximal kraft.
I sjökriget sker normalt operativ kraftsamling på ett mer indirekt sätt. Gradskillnaden hänför sig främst till skillnader i systemrörlighet och vapenräckvidder samt att havet inte kan ockuperas
och befästas. Amiral Mahan har definierat begreppet på följande sätt:
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Offensiv och defensiv sjökrigföring
"Marin kraftsamling skall inte förstås
som att sjöstridskrafter samlas ihop som
Man skulle kunna tro att vi under fredlien fårskock utan att de är spridda med
ga förhållanden normalt ägnar gott om
hänsyn till ett gemensamt ändamål och
tid att tänka offensivt; ändå är det ansammanlänkade genom kraften av en gemärkningsvärt hur sällan det sker. Det
mensam vilja." Syftet med en marin
är t ex vanligt. att nya vapensyste m först
kraftsamling är således att täcka största
bedöms ur försvarssynpunkt. Krigsmakmöjliga område samtidigt som man beten döps om till jorsvarsmakten, som
varar elastisk sammanhållning för att
skaffar sig olika symboler (t ex igelkotsäkra en snabb samling av två eller flera
ten) som för tanken till ett defensivt agedelar av sjökrigets olika medel i ett delrande vid fara .
område samt en säker och snabb samling
På samma sätt som termen herravälde
av alla medel i ett operativt centrum då
till sjöss ofta leder den o initierade in på
så erfordras.
fel tankebanor, leder ordet " försvar"
Marin kraftsamling är därmed en stänofta till felaktiga föreställningar i marina
dig konflikt mellan spridning och konsammanhang. Orsaken är inte sällan att
centration, och det är justeringar mellan
djupt rotade föreställningar om hur fördessa motpoler som konstituerar den
svar i ett krig tilllands bör te sig överförs
större delen av den praktiska operativa
till sjökriget. Såväl tilllands som till sjöss
verksamheten, ty utan spridning är inga
är innebörden av en försvarsstrategi att
operativa
kombinationer
möjliga.
undvika ett avgörande så länge, att poliSpridning är farligt endast då den ö;ertiska och militära förändringar påverkar
skrider gränserna för vad som kan hallas
situationen till det bättre. I ett krig till
samman på ett elastiskt och flexibelt
lands yttrar sig detta i att hålla positiosätt , dvs då samling av delar, eller det
ner och att tvinga fienden att föröda sin
hela icke längre kan ske snabbt och säkraft när han attackerar dem. Som en
kert 'och att man därmed riskerar att gå i
följd av detta präglas tänkandet - kanstrid med underlägsna styrkor.
ske alltför lätt - av skyddade ställningar ,
Graden av spridning beror självklart
värn , befästningar och motståndsnästen .
på motståndarens bassystem o:h hur
I sjökriget duger inte detta , ty där
hans styrkor är fördelade. Man maste mmåste ett avgörande undvikas genom
te bara förhindra att motståndaren slår
operativ och taktisk ak tivitet. Genom
mot det egna "hjärtat", utan man måste
att tillämpa metoden "fleet in being" i
också kunna slå mot honom var och när
kombination med raidföretag bestrider
han försöker göra någonting. Den ideala
man fienden herraväldet till sjöss. En
marina kraftsamlingen skall således syförsvarsstrid till sjöss har således mera
nas vara en svaghet (dvs spridning) , som
gemensamt med ett geri llakrig till lands
döljer en verklig styrka.
än med en försvarsstrid med reguljära
Kraftsamling bör därtill utföras så, att
armestridskrafter. Mao's "operativa
den blir "flerdimensionell", dvs helst
princip" för gerillakriget löd: "vara
sker samtidigt såväl i luften , på ytan som
bland folket som fiskarna i havet - slå
• under ytan. Härigenom skapas ett för
hårt och överraskande - försvinna ut
fienden svårbemästrat hot.
bland folket efter slaget". Denna allegori beskriver väl varom det är fråga.
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En marin defensiv strategi betyder
därmed alltid , att sjöstridskrafterna
måste utnyttjas aktivt - och ex istera för att förhindra en motståndare att uppnå den grad av herravälde till sjöss, som
han behöver för att kunna nå sina offensiva krigsmål. Ett konsekvent genomförande av en sådan strategi innebär al ltid en konfliktsituation. De egna stridskrafterna måste utnyttj as taktiskt offensivt och överraskande mot en totalt
sett överlägsen fiende , vilket i sin tur inte sällan kan innebära stora risktaganden .

Trender, konstanter och variabler

l

Jag går så över till några trender, konstanter och variabler som kan tänkas påverka sjökrigföringen på såväl operativ
som taktisk nivå.
Enligt min uppfattning måste vi de
närmaste åren lägga ner en hel del arbete på att förstå , hur vi skall planera och
genomföra de marina elementen i våra
operationer. Hur skall vi balansera offensiv och defensiv sjökrigföring? Hur
skall vi kunna ta och bibehålla initiativ
när detta erfordras? Hur skall vi kunna
vinna tid i ett trängt läge? Var, när och
hur skall vi i olika lägen synkronisera
sjö-, luft- och markstridskrafter i effektiva operationer?
Operationerna måste bl a innebära att
fiendens planering ständigt attackeras
och störs; att hans verksamhet, rörelsefrihet och underrättelseinhämtning försvåras, samt att han tvingas till omfattande defensiva åtgärder, som försvårar
för honom att sätta igång offensiva operationer mot oss vid vilka han är överlägsen. Samtidigt måste egen verksamhet , egen rörelsefrihet och egna förband
skyddas.
Detta innebär således integrerade och
storskaliga förflyttningar och strider in-

om hela operationsområdet allt syftande
till att nå ett övergripande mål.
Den operative chefen måste bestämma sig för vi lket läge som skall ha uppnåtts vid operationens slut. Därefter
måste han planera och sätta in sina förband på ett sådant sätt att det önskade
läget uppkommer.
Under själva operationen måste den
operative chefen och hans stab bl a vara
beredda att:
- samordna taktisk verksamhet så att
operationsmålen kan nås
- förbereda alternativa operativa handlingsalternativ
- genomföra operativ underrättelsetjänst och göra bedömningar av innebörden av resultaten
- vidta åtgärder som är ägnade att försvåra fiendens operativa bedömandeoch beslutsprocess
- skapa operativa reserver och sätta in
dem för att nå avgörande delmål under operationens förlopp
- förutsäga dynamiken mellan offensiv
och defensiv och därvid balansera kraven på verkan respektive skydd.
Detta är egentligen essensen i operationskonsten.
Genom att studera sjökrigföring genom historien kan man finna några intressanta trender, konstanter och variabler. Här följer några exempel:
Trender
* Det är en trend att allt mer sprida ut
stridskrafterna och utnyttja ledningssystem att koncentrera slagkraften.
* Fartyg i hamn och flygplan på marken
har på grund av den vapentekniska utvecklingen blivit mer sårbara än tidigare.
* Det område som måste övervakas har
expanderat både horisontellt och vertikalt. Flyg- , yt- och undervattens-
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spaningsmedlens integrering ökar allt
mer.
* Effektiva insatser mot fiendens operativa spaning gör det allt mer svårt
för honom att genomföra sina operationer.
* Möjligheterna för överraskning ökar.
* Konsekvenserna av att bli överraskad
blir allt allvarligare, då båda sidor har
förmåga att leverera stor eldkraft i en
plötslig och effektiv puls.
* skenåtgärder som syftar till att vilseleda den operativa ledningen blir allt
mer betydelsefulla .
Konstanter
* Förflyttningar är, som alltid varit fallet, en viktig del av sjökrigföringen.
* Sjökriget genomförs säkrast utan att
hålla styrkor i operativ reserv.
* Det är nästan alltid brist på adekvata
spaningsmedel för operativ underrättelsetjänst .
* Chefer har nästan alltid tvingats omfördela resurser och offra slagkraft för
att tillgodose spaning, övervakning
och underrättelsetjänst.
* Det första målet för operativ ledning
är att upprätthålla kontrollen över
skeendet. Kontroll är en förutsättning
för varje operativ framgång.
* När man verkställer en operationsplan
måste den underlägsne vara beredd att
ta risker för att nå sina mål.
* Framtagande av komplicerade operativa planer är ett fredstida fenomen efter den första striden förenklas de
operativa ideerna.
Variabler
Napoleon fällde 1812 följande yttrande
till den ryske ambassadören i Paris: "Ni
• tror att Ni vet allt om kriget därför att
Ni läst de Jominis bok . Men om krigets
konst kunde läras från en bok, skulle jag
då ha tillåtit att den publicerades?"
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Om det vore så att teorier skulle vinna
krig så skulle de vara statshemligheter.
Men så är det inte och det beror på att
de inte kan förutse de variabler som bestämmer det operativa och taktiska skeendet och utgången av striden.
studier av krigets natur kan visa på
trender och konstanter samt arten, men
ej graden, av kopplingar till tiden, rummet och andra faktorer som bestämmer
krigets förlopp men som varierar från
strid till strid, från område till område,
från en tid till en annan i den ekvation,
som alla operativa och taktiska chefer
brottas med under varje steg som striden
utvecklas. Alla operativa och taktiska
möjligheter kan inte extraheras genom
att studera historia eller krigets teori och
natur.
Dock är det möjligt att nämna några
av dessa variabler, som förutom tidens
och rummets obönhörliga påverkan , inverkar på skeendet. Alla vet intuitivt vilka det är och jag går därför inte in närmare på dem - jag nöjer mig med att
nämna några nyckelområden t ex:
- uppgifter och stridskrafter - två ord
som koordinerats i den anglo-amerikanska nomenklaturen i form av "task
forces", dvs styrkor vars sammansättning varierar just med tanke på aktuell uppgift
- krigets och stridens intensitet
- styrkeförhållandena i stort och lokalt
- ledarskapets kvalitet
- utbildning och stridsmoral
- materielens prestanda och status
- uthållighet
- återhämtningsförmåga efter strid och
-miljön.
Dessa och många andra variabler formar en mosaik med en offensiv och defensiv potential. Den operative chefen
måste med hjälp av kunskaper , underrättelser och intuition kunna bedöma

dessa variablers inverkan på såväl den
egna som fiendens operativa kraft.
Så här långt kommet närmar vi oss
gränslandet mellan operationer och taktik . Operativ och taktisk verksamhet är
alltid förenade, ömsesidigt beroende och
påverkande varandra. Den ena kan inte
vara den andra förutan.
I själva verket utgör den operativa ledningsnivån den vitala förbindelselänken
mellan nationens strategiska mål och det
taktiska utnyttjandet av stridskrafterna i
operationsområdet.
Transformeringen av de strategiska
målen till taktisk verksamhet kräver att
den operative chefen ser på tids- , rumsoch styrkeförhållandena med lång tidshorisont så att kraftsamling vid behov
kan ske i det operativa tyngdpunktsområdet och att tyngdpunkten även kan
förändras i tid och rum efter den operativa situationens krav.

Kapitel 2
Återkoppling till grundvärdena
Det är nu dags att koppla ihop några av
grundvärdena i kapitel 1 med våra egna
förhållanden.
För det första har våra marina anfallssystem genom förnyelse och teknisk utveckling fått en ökad taktisk effekt.
Ytattackens tekniska underlägsenhet
under 70-talet har byggts bort. Inom vissa områden är vi tekniskt till och med
något överlägsna. Detta är ett viktigt
konstaterande , ty just den taktiska effekten utgör den pivå, som medger operativ kraft. Våra operativa handlingsmöjligheter har därmed förbättrats .
Härtill kan läggas , att t ex kvantitativa
styrkeförhållanden mellan oss och angriparen kan variera starkt beroende på
det aktuella läget. Detta senare kommer
att belysas i kapitel 3.

Vi har således tekniska och taktiska
instrument - det gäller emellertid också
att orkestrera dem rätt . Innan orkestern
kan börja spela måste dock instrumenten
" fyrkantiga "
Clausewitz
stämmas.
triangel hjälper oss att se några av de
omistliga instrumenten i alla operationer.
Sveriges invåna re måste vilja försvara
sig med ett kallt ursinne om vår frihet
hotas. Eftersom försvarsmakten till mer
än 90% utgörs av ett mobiliserat folk
och att de starka sambanden mellan totalförsvarets olika delar tillika är beroende på en stark folkvilja för att fungera ,
så ser vi vikten av bl a vår värnplikts- och
frivilligutbildning. Genom den kan i nuvarande läge folkets försvarsvilja kanske
påverkas mest, på gott och- om vi misslyckas - på ont. Utan väl utbildade, högt
motiverade, passionerade och offervilliga människor i vårt försvar kan inga
operationer överhuvudtaget förväntas
bli framgångsrika . N a turkraften "folket" måste fås att stödja krigsansträngningarna och inte tillåtas bli destruktiv genom överdriven fruktan , apati
och defaitism.
Vi inser också vikten av den militära
chefsutbildningen på alla nivåer. På den
operativa nivån krävs visserligen egenskaper som inte är allom förunnade, men
vi skall också ha klart för oss att ingen
föds med operativa kunskaper och förmåga . Förståelse för operativa grunder
och sammanhang , som man först får efter långvariga och intensiva studier och
övningar , kopplade till karaktärsegenskaper som beslutsamhet , kreativitet ,
initiativförmåga, mod och starka nerver
är några nödvändiga attribut hos den
operative chefen och hans närmaste
män.
Den teknologiska/ekonomiska dimensionen har jag redan delvis berört
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t ex i form av våra anfallssystems tekniskt/taktiska effekt. Clausewitz hävdade , att det bästa receptet för operativ
framgång är att vara starkare än fienden
överhuvudtaget. Kan man inte det så
måste man se till att vara starkare än
fienden där ett avgörande i någon form
söks. Detta senare uppnås genom den
sammantagna effekten av operativ

skicklighet och teknisk/taktisk förmåga.
Vi måste således till varje pris hålla våra
stridskrafter på en hög teknisk nivå , och
den ekonomiska dimensionen måste
medge ett sådant antal att vi kan nå lokal överlägsenhet. Dessa sammanhang
skulle kunna beskrivas med en formel,
där den operativa effe kten (Eop) beror
på produkten av ett antal funktiOner.

Eop = f (operativ skicklighet l x f [taktisk skicklighet l x
f (teknisk nivå l x f [antal stridsenheter l
Överlägsenhet i någon av dessa funktioner kan kanske kompensera underlägsenhet inom någon annan. Går någon
av funktionerna mot en alltför låg nivå
går också den operativa effekten som
helhet mot noll.
Den av regering och riksdag fastlagda
säkerhetspolitiska inriktningen - som
självklart kan komma att avsevärt förändras om vi kommer i krig - svarar för
den övergripande kontrollen av kriget
och dess mål.
På denna "fyrkantiga" grund kan vi
sedan bygga vidare.
Nästa steg blir att foga samman de olika delarna i det marina rummet , dvs infrastrukturen på land och i kustzonen
med övervaknings- och anfallsförbandens områden , så att sjökrigets medel
kan operera flexibelt, uthålligt och kraftfullt, varhelst i operationsområdet man
väljer att uppträda .
Vår övergripande inriktning av sjökriget måste sannolikt alltid vara att vinna tid. Vår defensiva försvarsstrategi innebär, att vi definitionsmässigt blir i efterhand mot en angripare som suveränt
väljer tid och plats för sina inledande
operationer. Målet måste därför vara att
• så allvarligt försvåra angriparens förberedelser för en kustinvasion att den inte blir av. Är detta inte möjligt, så måste
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den försenas så länge som möjligt -varje dygn i ett skede där vi står inför en situation med kort militär förberedelsetid
är av livsavgörande betydelse för vår totala försvarsansträngning.
Att vinna tid ur operativ synvinkel innebär oftast en sjökrigföring med offensiva förtecken. Detta sker genom att
omvandla rumsfaktorn till tid, att ständigt påverka och försvåra angriparens
operativa planläggning, att tära på hans
operativt trånga resurser och att på taktisk nivå " anfalla effektivt först".
Verksamheten i de bakre delarna av
operationsområdet innehåller två viktiga
delar. Dels skyddet av den marina infrastrukturen och marina förband på land
och i kustzonen , dels olika former av
stöd till markstridsverksamheten i kustzonen.
Genom studier och spel måste vi få
grepp om vilka operativa och taktiska
trender och konstanter som är relevanta
i vårt närområde och lära oss att hantera
dem i vårt tankemönster. Vidare måste
vi identifiera våra och angriparens operativa variabler för att förstärka våra och
lära oss utnyttja de variabler hos angriparen, som är svagt utvecklade.
Sist, men inte minst, måste sjökrigets
klassiska syften och metoder ses som
postulat- giltiga även för oss. Sjökriget

är ytterst en kamp om sjöförbindelserna
- dvs transportrörelser över havet. Endast med hjälp av transporttonnage kan
armestridskrafter och förnödenheter inom överskådlig framtid och i tillräcklig
styrka och mängd fraktas över havet mot
vår kust.
Men även vi har behov av att i det
längsta vidmakthålla vårt ut- och inrikes
sjötransportsystem. Behovet av sjöfart
kommer att öka i krig beroende dels på
vissa viktiga undanförsel- och förstärkningstransporter och dels på att det med
nödvändighet kommer att uppstå ett avlastningsbehov från land- till sjötransporter.
Dessa transportrörelser kräver skydd
för att kunna genomföras om de hotas av
motståndarens marina stridskrafter.
Skyddet består i att kunna kontrollera,
dvs utöva herravälde i området längs det
egna tonnagets färdvägar - under, på
och över ytan, för kortare eller längre
tidsperioder.
Vår operativa och taktiska verksamhet skall således medföra att havet utgör
en rimligt säker transportled för oss och
en svårforcerad vallgrav för en angripare. Misslyckas vi med detta kommer havet istället att utgöra en snabb och effektiv transportled för angriparen, samtidigt som vårt eget utnyttjande av havet
försvåras. På kort tid kan då stora fientliga styrkor överföras till vår kust.
En angripares tillgång på tonnage och
hans förmåga att skydda detta är således
avgörande förutsättningar för en fram gångsrik kustinvasion.
Angriparens transporttonnage för
överskeppning utgör därmed sjökrigföringens viktigaste mål. Genom att tidigt nedkämpa och avskära detta under
tilltransporter till ilastningshamnar , under ilastning, under överfart, under
landstigning och under återfart kan vi

vinna den tid som erfordras för att säkra
vår egen styrketillväxt. Genom att utnyttja och därmed hota angriparen inom
hela operationsområdet tvingas ha n
skydda sig inom stora områden varvid
hans resurser splittras. Angriparen kan
även därigenom tvingas till tidsförluster.
Vi ser nu mönstret av sjökrigföringens
offensiva och defensiva element. Inom
ramen för en övergripande defensiv försvarsoperation måste vi vara beredda att
ta upp ett framskjutet försvar i form av
taktiskt offensiva sjö- och flygkrigsföretag. Detta gäller alldeles särskilt , om vi
utsätts för ett angrepp med kort militär
förvarning .
Samtidigt måste operationen innehålla taktiskt defensiva element för att
skydda vår bakre zon och kustzonen ,
som tillsammans utgör den språngbräda
vilken medger det absolut nödvändiga
framskjutna försvaret. Endast en dylik
mix kan ge oss handlingsfrihet inom operationsområdets hela djup och bredd.
Vår operativa kraft måste koncentreras till de områden där den har sin största effekt. Nedkämpningen av angriparens transporttonnage är det viktigaste
målet, men även a ndra åtgärder kan bidra till att angriparen avstår från att genomföra , eller senarelägga, den planerade kustinvasionen. Bekämpning av angriparens lednings- och kommunikationssystem, spaningssystem, flygunderstöd m m , liksom sammanhangen mellan
dessa element samt angriparens stridsmoral och operativa planläggning utgör
exempel på det senare . Operationen
måste således i sig innehålla många olika
element , där fysisk bekämpning av angriparens stridskrafter blott utgör ett.
Den återkoppling till grundvärdena,
som här har gjorts, ger oss vissa övergripande principer , som bör läggas till
grund för ett operativt koncept. I ett för-
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sök att öka konkretiseringsgraden väljer
jag - efter viss tvekan - att koppla ihop
dessa slutsatser med ett scenario , där sådana faktorer som militärgeografi , tidsoch styrkeförhållanden , strategiska och
operativa mål m m, kan vägas in i idegenereringen .
Ett scenario, dvs en beskrivning av en
situation och en tänkt händelseutveckling, är ofta ett rimligt sätt att illustrera
tänkbara applikationer av ett teoretiskt
resonemang . En konkret studiesituation
känns ofta uppfriskande efter alltför
många abstraktioner.
Men, studiescenarier har också sina
fallgropar. De innehåller med nödvändighet många antaganden som verkligheten sedan snabbt kan omintetgöra.
Det som antogs den ena dagen kan vara
absurt den nästa . Ett olyckligt valt scenario kan då förstöra ett i övrigt trovärdigt argument. Ä ven krigföringsteorier
har sina svagheter och risker , ty de bygger på antagna eller empiriska sammanhang mellan orsak och verkan som
krigets osäkerheter kan upphäva eller
förändra. Den avslutande applikationen
bör ses mot dessa förh ållanden . Den gäller enbart mot bakgrund av gjorda antaganden och de operativa sammanhang
som beskrivs i denna uppsats.

Kapitel 3
En applikation
styrkeförhållanden i Östersjön
I slutet av september 1988 besökte den
sovjetiske utrikesministern Sjevardnadze sin danske kollega Elleman-Jensen i
Köpenhamn . Den senare uttalade efter
mötet följande: " Jag förklarade för Sjevardnadze att det stora antalet land• stigningsfartyg som är stationerade i Polen och DDR ses som ett mycket allvarligt hot mot Danmark och att Warszawa-
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pakten bör reducera sina landstigningsstyrkor och krigsfartyg i dessa länder för
att minska detta hot". Enligt EllemanJensen kommenterade inte den sovjetiske utrikesministern det danska utspelet.
Den danske utrikesministern satte
fingret på en fundamental strategisk och
operativ faktor i vårt närområde nämligen att det kontinuerligt finns resurser i Östersjö-området för att genomföra en amfibieoperation och att hela
denna maktfaktor tillhör Warszawapaktens strandstater. Ingen annan strandstat i Östersjön innehar någon som helst
förmåga i detta avseende. Detta faktum
gör , att jag valt Östersjön som sjökrigsskådeplats i det fortsatta resonemanget.
Jag förutsätter här att Östersjöns särpräglade militärgeografiska förhållanden
är kända i sina huvuddrag.
Det är således enbart WP , som i nuvarande läge kan genomföra en militär projektion över havet i Östersjön och WP's
offensiva marina kapacitet skall därför
ställas mot övriga strandstaters defensiva potential. Det kan i detta sammanhang räcka med att konstatera , att WP
normalt har tillräckligt med trupp , förnödenheter och tonnage för att inledningsvis överföra 70 000 - 100 000 man
med utrustning. Hur den fortsatta styrketillväxten sedan kan te sig behöver inte specifieras här. Den kan på goda grunder antas vara tillräcklig - ur WP's synvinkel - när överskeppningen väl initierats.
Det finns olika sätt att genomföra
styrkejämförelser. Man kan t ex jämföra
stridsmedel versus motmedeL I det här
fallet väljer jag för enkelhetens skull att
jämföra de marina stridsmedlen , utöver
amfibiekapaciteten, systemvis samt i relativa och avrundade hela tal, detta för
att ge de relativa storleksordningarna .

WP har i jämförelsen åsatts det relativa
talet 10. Inom parentes visas hur jag befarar att kapaciteten - i det här fallet

enbart den sammantagna effekten av antal och kvalitet - kommer att utvecklas
under 90-talet.

Tabell l
Relativa marina styrkeförhållanden i Östersjön i början av 1990-talet med trendriktningar för resten av 90-talet ( ) .

WP

Sjörobotbärande fartyg '1
Konventionella, torpedbestyckade ubåtar
Attackflygplan för insats
mot sjömål'1
Ubåtsjaktfartyg
Minsvepare 31

NATO
(Danmark
och V-ty)

Sverige

Finland

lO ( +)
lO (-)

9 (-)
6 (-)

6 (-)
4 (=)

l ( =)
o(=)

lO ( +)

12 (=)

8 (- ?)

o(=)

lO ( +)
10 (=)

o(=)' '
5 (=)

o(=)

15 ( =)

o ( = )''

' l Här räknas WP offensiva potential i form av fartyg bärande sjörobotar med mer än 50 km
räckvidd. Samma räckviddskriterium gäller även för övriga kolumner dock att för Sverige även
patrullbåtar med robotsystem 12 räknats in i den defensiva potentialen . Danmarks och Västtysklands robotbeväpnade fregatter är ej medräknade , då de antas avsedda för uppgifter väster
om de danska öarna .
21 Här visas Östersjömarinens attack- och bombflyg, Västtyska marinflyget och Attackeskadern (E 1).
31 För WP har endast medtagits utsjöminsvepare - dvs ca 113 av det totala antalet minsvepare - för övriga har samtliga stamminsvepare inräknats.
•1 Kustkorvetterna av Stockholms- och Göteborgsklassen är inräknade under sjörobotbärande fartyg.
' ' NATO's ubåtsjaktkapacitet möjlig att använda under fredstid i Östersjön består av ett
trettiotal flygplan och helikoptrar (se även anm l ovan).

Med hjälp av denna mycket schematiska och förenklade tabell kan man trots
allt dra ett antal slutsatser beträffande
offensiva och defensiva handlingsmöjligheter i Östersjön.
Skall WP kunna utnyttja sin operativa
amfibiekapacitet i Östersjön måste vissa
sjö- och luftoperativa förhållanden först
skapas. sjökrigföringens grunder lär ju
oss att innan ett herravälde kan utnyttjas, måste det skapas. I ett krig i Öster-

sjön , då kärnvapen ej utnyttjas , måste
WP utnyttja sina fartyg med långräckviddiga robotar, attack- och bombflyg,
ubåtar och minor i operationer, som syftar till en nedbrytning av motståndarens
marina bas- och infrastruktur samt nedkämpning och avregling av de marina
stridskrafter , som avsevärt kan påverka
den kommande amfibieoperationen .
Dessa senare stridskrafter torde inledningsvis ha tillräckligt med kvalificerade

47

sjömålsrobotar och torpeder för att i en
hypotetisk situation, där varje vapen kan
sättas in, kunna sänka 100% av WP's aktuella tonnage i Östersjön och ändå ha
en rimlig reserv kvar. Detta är WP's problem i ett nötskal. Största delen av denna defensiva potential , samt kanske minor och kustartilleri därutöver, måste
neutraliseras- på ett eller annat sätt.
Vilka personella och materiella förluster WP är beredd att ta under en amfibieoperation varierar säkert med vad
man anser sig kunna vinna. WP's bedömningar härvidlag vet vi ingenting om,
men smärtgränsen ligger sannolikt - beroende på slag av förband och materiel någonstans mellan 5 och 30%.
styrkeförhållandena i tabell l visar att
WP's offensiva potential endast är marginellt överlägsen N A TO's defensiva potential i södra hälften av Östersjön. I ett
militärpolitiskt läge där WP ställs mot
såväl N A TO som Sverige och Finland är
WP totalt sett underlägsen. Underläget
blir dock fortfarande störst i södra Östersjön. I norra hälften av Östersjön är
WP överlägset Sveriges defensiva potential. Overlägsenheten minskar dock
snabbt i takt med att stridskrafter avdelas för verksamhet, eller nödvändig
gard, mot NATO i södra Östersjön.
Utav dessa förhållanden kan man dra
slutsatsen, att WP's möjligheter att
snabbt och med konventionell sjö- och
luftkrigföring , skapa erforderligt herravälde för att kunna genomföra en kustinvasion, framförallt i södra men också i
norra Östersjön, är mycket osäkra mot
en förberedd försvarare. En amfibieoperation i ett tidigt skede mot t ex landområdena vid Östersjö-utloppen eller mot
• svenska östersjökusten fordrar således
att andra medel och metoder än de traditionella också utnyttjas för att skapa de
sjö- och luftoperativa betingelser , som
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medger en amfibieoperation. Här finns
ett spektrum av metoder och medel att
ta till t ex sabotage, B- och C-stridsmedel, strategiskt överfall, förtäckta positionsframflyttningar redan under fredsförhållanden, terrorbekämpning eller
hot därom.
Utvecklingstendenserna för de sjöoch flygsystem som främst kan utnyttjas
för att upprätta respektive bestrida herraväldet i Östersjön visar att WP's offensiva potential torde bibehållas under
90-talet medan övriga strandstaters defensiva potential sanno likt kommer att
minska.
Tabellen visar även på några andra
viktiga operativa förhållanden nämligen:
- Det föreligger en obalans i Östersjöområdet avseende ubåtsjaktpotential
till WP's fördel. Detta kommer att påverka kampen om herraväldet men
torde ändå inte ensamt bli avgörande.
- Minkrigföring torde få en stor betydelse eftersom samtliga strandstater har
en mineringspotential i Östersjön som
inte balanseras av en tillräcklig förmåga att röja av motståndaren lagda
minor. Men även här kan man tänka
sig att andra okonventionella metoder
kan utnyttjas. Genom sabotage eller
andra punktinsatser kan t ex minförråd och minutläggare förstöras innan
minutläggningen kommer igång. Detta är en option som WP delvis kan förbereda redan i fred men som övriga
strandstater i Östersjön inte kan utnyttja.
En faktor som tabell l inte tar hänsyn
till är strandstaternas bas- och infrastrukturförhållanden. Man skulle kunna
säga att tabellen utgår från ideella och
likvärdiga basförhållanden. Militärgeografin ser dock annorlunda ut - den
missgynnar i utgångsläget NATO i avse-

titativa begränsningar inom dessa mycket specialiserade områden, dels på
grund av att vi torde kunna anpassa vår
verksamhet och vårt uppträdande, så att
de okonventionella metoderna blir allt
svårare att genomföra .
Det skadeutfall som drabbar oss i detta skede - och den förändring i styrkerelationerna som detta medför - utgör emellertid utgångsläget för nästa fas.
Om man ansätter ett strikt styrkereStyrkerelationstänkandet
lationstänkande på den påföljande konventionella nedkämpningsfasen , ger
Styrkerelationsläran utgör ett fundaöve rlägsenhet hos den ena parten tement i den marxistiska läran . Mycket tyder på att denna lära i Sovjetunionen utoretiskt accelererande förluster för den
underlägsne . Den överlägsne kan kraftvecklats till en modell , som med vetensamla och vid varje strid tas allt större
skaplig tyngd ger villkoren för val även
tull av den underlägsnes resurser. Detta
av militära handlingsalternativ. Eftermedför att den relativa styrkerelationen
som hög säkerhet torde krävas vid t ex
förbättras i stället för att bibehållas, fast
genomförandet av en amfibieoperation
på en kvantitativt lägre nivå, vilket skulkommer oförmånliga styrkerelationer
le bli fallet om stridseffekten enbart stod
att innebära att operationen skjuts på
i proportion till antalet. Kraftsamlingen
framtiden - tills bättre styrkerelationer
gynnar den från början överlägsne.
har uppnåtts - eller att hela operatioDetta förhållande beskrevs första
nen inställs. Historien kan visa upp flera
gången år 1914 av engelsmannen Fredeexempel på detta orsakssammanhang.
rick W Lanchester i den s k " LanchesterEn tänkbar styrkerelationsmodell för
WP inför ett överraskande angrepp över
ekvationen" :
norra Östersjön mot Sverige kan - om
Ao2 - At2 = Bo 2 - Bt2
än avsevärt förenklat - beskrivas i ett
där A 0 och B0 är det initieila antalet endiagram.
heter med samma stridsvärde på A- reFörst måste dock några orsaks- och
spektive B-sidan.
verkanssammanhang definieras. OkonAt och Bt är antalet vid en senare tidventionella metoder - i den meningen
punkt (t) .
att de skiljer sig fr ån den traditionella
Om A har 1000 jaktflygplan och B har
sjökrigföringens metoder - -·har tidigare
jaktplan där varje plan på den ena si750
nämnts. Sabotage och andra punktinsatser hör hit och torde inledas ett antal dan har förmåga att bekämpa varje plan
dygn innan den konventionella för- på den andra så har A , enligt Lanchesbekämpningen inleds. Verkan av dessa ter-ekvationen , ca 660 plan kvar när
metoder beror mycket på vår beredskap. B-sidans alla jaktplan är nedskjutna.
Om beredskapen är låg kan de inled- Lanchester visade också matematiskt på
ningsvis få avsevärt verkan . Man kan antalets betydelse i förhållande till effekdock förmoda att effekten avklingar re- tiv eldhastighet. En chef borde således
lativt snart dels på grund av WP's kvan- hellre önska sig dubbelt så många enhe-

värd grad , är ofördelaktig för WP och
gynnar Sverige. Detta kommer att påverka aktörernas operativa målsättningar.
En annan faktor som inte får glömmas
bort i denna applikation är att samtliga
svenska sjöstridskrafter är samlade i Östersjön. Någon gard i Västerhavet och i
Bottenhavet finns inte.
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ter än samma antal fast med fördubblad
eldhastighet. Ekvationen visar också
tydligt på tidsfaktorns betydelse.
Lanchesters ekvationer har utvecklats
och applicerats i operationsanalyser världen över med intressanta resultat. I en
kontinuerlig strid kan en styrkereJatian
av 4:3 i stridseffekt, dvs den matematiska syntesen av offensiva och defensiv

styrka, bli avgörande och 3:2 helt övermäktigt.
När en pulsad eldkraft beskriver stridens karaktär - vilket torde bli fallet i t
ex en strid mellan robotbåtsförband kan en styrka som är underlägsen med
2:3 avgöra striden om den genom effekt.iv ledning och spaning kan anfalla effektiVt först.

Fig 2

Styrkerelationer' 1
WP- Sverige

Antaganden:
WP minsta acceptabla
styrkereJatian vid
l:a överskeppning

Mycket
överlägsna

-~

-1-

.

/
l
i./,/

Överlägsna

/

-T

/

A

Initial
styrkereJatian

Jämbördiga

Fas l

Fas 2

Fas 3
~ Tid (dygn)

Antaganden:

o Sabotage
m m inleds

o Förbekämpning börjar

o Partiell
mobilisering

o Allmän
mobilisering

o Första
överskeppning
börjar

. ,, Här avses styrkerelationerna avseende stridskrafter för att uppräl/a respektive bestrida
herravälde inför en överskeppning i norra Öste rsjön. En spänd gard-situation i södra Östersjön
förutsätts.
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Kurva A är dragen mot bakgrund av
att WP inte genomför , alternativt inte
får någon utdelning av , okonventionella
metoder under Fas l. Styrkerelationerna
vid krigsutbrott är då sådana, att den
operativa planläggningen , som i detta
exempel endast medger tre dygns förbekämpning under Fas 2 , är ohållbar.
Minsta acceptabla styrkereJatian uppnås först ett antal dygn sen are vilket i sin
tur har medfört , att styrkerelationerna
mellan de markstridskrafter som kan
överföras och de som Sverige kan sätta
in mot ett brohuvud har försämrats ur
WP synvinkel.
Kurva B visar att WP får en snabb begynnelseeffekt av de okonventionella
metoderna och att denna förbättrade
styrkereJatian under Fas 2 enligt Lanchesters modell leder till en brantare lutning jämfört med kurva A. För tydlighetens skull har kurvan dragits så att WP
här uppnår den minsta acceptabla styrkerelationen strax innan den första överskeppningen sätter igång. Den operativa
planläggningen håller - överskeppningen kan genomföras.
Kurva C visar hur utvecklingen av
styrkerelationerna bör te sig ur vår synvinkel. Såväl våra som tredje parts enskilda åtgärder kan mycket väl medföra
denna önskvärda effekt.
Det är väl känt att såväl NATO som
WP lägger stor vikt vid styrkerelationsberäkningar. Varje typ av vapensystemegna såväl som motståndarens - åsätts
olika former av meritvärden med vars
hjälp man sedan bl a kan göra vinst- och
förlustkalkyler i olika skeden av ett
tänkt händelseförlopp. Krigets friktioner och variabler har emellertid visat att
överlägsenhet på papperet och i verkligheten inte är samma sak. Slaget om Storbritannien, slaget om Atlanten, Finska
vinterkriget, Vietnamkriget och Falk-

landskriget är exempel på hur en från
början negativ styrkereJatian ändå har
inneburit framgångsrika operationer.
Kreativitet, skicklighet, stridsmoral , uthållighet och kvalitet har kastat teorier
och beräkningar över ända. Clausewitz
har gång på gång fått rätt.
Här kan det vara på sin plats att blicka
tillbaka på landstigningsoperation er genom historien . Man finner då, att har angriparen väl kommit fram till motståndarens kust , så kommer han också som regel iland. I flera fall har detta också inneburit ett avgörande , ty sjöherraväldet,
vilket medger fortsatt styrkeuppbyggnad
för angriparen, undergräver såväl försvararens styrkereJatian som stridsvilja.
Styrkerelationerna har då lätt visat sig
väga över till angriparens fördel.
Historiens budskap till oss är således
entydigt.
Vår operativa målsättning
I samband med utredningar och diskussioner om armens omstrukturering har
man laborerat med olika operativa principer, vilka har sin grund i skrivningar i
de senaste försvarsbesluten. En ledande
princip är att vi skall "Möta , Hejda och
Slå" en angripare och , om detta ej är
möjligt, skall vi "försvåra angriparens
framträngande". Vidare utvecklingar av
dessa principer visar att tankemönstren
runt begreppen "Hejda" och "Siå" samt
självklart även begreppet " försvåra
framträngande" mycket handlar om
armetörband och markstrider på vårt
eget territorium - i kustområdet eller
på djupet. Begreppet " Möta" återspeglar ganska väl resonemangen från 60- och
70-talen som sammanfattats inledningsvis i Kapitel l.
Jag vill för egen del hävda att varje
operativ princip som bygger på att ett
avgörande eller ett försvårande skall ske
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på svensk t landte rritori um, måste förkastas om det finns ett alterna tiv där
vårt territo rium skonas . För ett land som
till stora delar är havsom flutet , finns det
alltid ett sådant alterna tiv.
Vårt övergr ipande operat iva mål i Östersjö- områd et måste därför vara - helt
i linje med den klassis ka sjöstra tegin att ?mede lbart efter det att vi angrips,
fortack t eller öppet, börja bestrid a WP
det sjö- och lufther ravä lde , som erford ras för att en amfibi eopera tion mot oss
skall kunna genom föras. Endas t genom
att framgå ngsrik t nå detta mål kan vi avhålla WP att försök a sig på en amfibi eoperat ion mot vår kust. Vi tar då också
lärdom av histori en. Angriparen får inte
tro att han kan komm a fram till vår kust.
Detta förhin drar även en situati on där
vi tvingas ta upp striden på vårt 'eget
landte rntonu m - ett mardrö msliknande perspe ktiv från alla utgång spunkter.
Om vi - mot bakgru nd av denna operativa målsät tning - i minne t återka llar
de tidigar e avsnitt en om styrke relatio n:r, Lanch esters ekvati on och styrke förhallan dena i Osters jön så framtr äder
kontur erna av ett operat ivt koncep t.
Med detta operat iva koncep t måste
styrke relatio nerna mellan å ena sidan
WP's stridsk rafter, som avses för att
upprät ta sjö- och lufther raväld e och, å
andra sidan, våra stridsk rafter som avses
för att bestrid a WP detta herrav älde
~ållas sådana , att en amfibieoperatio~
mte kan genom föras. Kurvo rna i Fig 2
får inte tillåtas skära linjen för WP's
mmsta accept abla styrke relatio n vid första översk eppnin g. Ju lägre linjen för
den mitiala styrke relatio nen ligger , des•to större är möjlig hetern a att klara detta.
Den metod som vi måste utnyttj a för
att bestnd a WP herrav äldet skall främst
bygga på olika kombi nation er av:
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närvaro dvs ett aktivt uppträ dande och
utnyttj ande av havet och luftrum met
bibehållande av stridspotential d~s
fleet-in -being och
hot dvs taktisk t offensi va sjö- och
luftkn gsföre tag på våra villkor.
.. So~ en nödvän dig grund ligger vår
formag a att kunna skydda anfalls- och
span ingsfö rbande ns "språn gbräda " dvs
den bakre zonen , kustzo nens infrast ruktur och vår lednin gsförm åga. Men vi
måste också kunna etable ra e n erford erlig grad av herrav älde för att säkra vår
rörelse frihet och vår verksa mhet. Den
metod som vi då måste utnyttj a ski ljer
en
Sig I grad , men ej till art. från metod
att bestrid a. En utökad närvar o och ett
utökat hot tvinga r motstå ndaren till ett
mer defens ivt uppträ dande. För detta
kr~vs i sin tur att vi förmår uppträ da
ovan ta t I tiden, i rumme t och till sättet.
Målet att upprät ta erford erlig grad av
herrav älde innebä r alltid övervä ganden
avseen de
- V AD som skall kontro lleras (luften ,
h~vsytan , områd et under ytan, skärgardso mråde etc)?
- För vilket SYFT E?
- NÄR skall herrav äldet upprät tas?
- HUR skall det ske?
- HUR LÄNG E skall herrav äldet utövas?
. Att upprät ta ett herrav älde är inget
SJ~lvändamål utan ett medel att nå ett
mal. Herrav älde etable ras , eller bestnds, för att medge eller förhin dra nödvandig verksa mhet. Där verksa mhet inte
bednv s - eller avses bedriv as - har herraväld et inget egenv ärde . Detta i sin tur
mnebä r, att försva r av t ex det egna sjöternto ner t stg saknar all menin g under
kngsfö rhållan den.
l en extrem t konce ntrera d form innebär därför vårt operat iva koncep t att vi

skall kunna
hindra för en angrip are samt
säkra för oss
" sådant utnytt jande av have t, kustzonen och luftrum met
* som är avgörande för krigets utgång .
"Fieet -in-be ing" metod ens idegru nd
kan också med fördel utnytt jas under
krisför hållan den i fred. Genom att iakttaga största möjlig a sekret ess om marinoch flygstr idskra fternas baseri ng samt
genom att ofta och slump artat ändra basering , koncen trering och spridn ing, försvåras ett angrep p med okonv ention ella
och förtäck ta metod er. Beroe nde på läget, hålls därutö ver en större eller mindre del av anfalls förban den fullt stridsu trustad e och under gång eller i hög gång-/
startbe redska p. På detta sätt skydda s
våra viktiga ste tillgån gar samtid igt som
vi hela tiden håller en anpass ad gard .
Sjöstri dskraf terna existerar och är närvarande, eller med andra ord: de är "inbeing" .
Överb efälha varen sade i samba nd med
presen tatione n av Försva rsmak tsinrik tning 2000 att vad vi skulle behöv a är fyra
allsidigt samma nsatta sjösty rkor och ett

drygt 20-tal J AS-div isioner . Kan detta
förverk ligas torde vi kunna bibehå lla en
styrke relatio n som tillsam man s med ett
riktigt utnytt jande av dessa styrko r borde innebä ra att vi kan vara ganska säkra
på att kunna nå det här föresla gna övergripan de operat iva målet i Östers jö-området.
Detta innebä r dock inte , att vi kan reducera armest ridskra fterna i Syd- och
Mellan sverige . Sker detta ökar risken
för vertika l omfatt ning genom luften,
som i sin tur kan rulla upp det marina
försva rets operat ionsba s bakifr ån , och
därme d medge en kustin vasion . Däremot bör man kanske främst utrusta och
utbilda armefö rbande n för att främst
förhin dra att en sådan omfatt ning kan
ske. Förban dsinne håll och utgång sgruppering ar kan då skilja sig från vad som
erford ras för att slå en fiende , som
landsti git på kusten med tung materi el i
stor mängd .
Först när denna förmåg a finns - och
visas upp inför omvär lden redan i fred
och under kristill stånd - uppnå r vi vårt
ytterst a säkerh etspol itiska syfte. Genom
att vara kust- och luftinv asions avhållande är vi också fredsb evaran de.
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Up until the 1980s, observers of naval thought in the English-sp eaking world since
l
1945 have seen more disarray and confusion than cohesion and concise theoretica
and
revival
the
with
changed
statement s.' By the mid-1980s , however , t hat picture
reassertia n of some of the classical ideas about the use of naval power, and the
,
modification of those ideas as they were adapted for use in the nuclear age
in
emerged
had
which
strategy
of
n
connectin g them with both a broader conceptio
the post-War years as weil as with new concepts for the peacetime use of naval force
for political purposes . This change in understan ding , made within the context of
technological change , was largely due to the recognitio n that there was a role for
conventio nal weapons even within the nuclear context. The first and most obvious
technological change was the introducti o'n of nuclear weapons. When they first
appeared they seemed to overwhelm the thinking of the day and to sweep away all
that had gone before . At the same time , in a less obvious fashion , technology was
changing the character of navies. Older ships gave way to the new, conventio nal
weapons and sensors came to have longer ranges and greater power. Automati on
allowed men to use machines at sea with more precision , enhancing human control.
More could be done with less . Men at sea came to have the power to have a direct
influence on events ashore , when heretofor e their influence bad been distant and
indirect.
The experienc e of the Vietnam War and the Soviet invasion of Afghanist an, among
other events , helped to give credence to the growing perception that nuclear
weapons had limited value. Tagether these two influences helped to bring wider
support to the tong-stand ing naval opinion that conventio nal weapons retained their
uti !ity . This ch ange in opinion resulted in the reatfirmat ian of man y ide as w hi ch we re
clearly resonant with the earlier thought of Mahan and Corbett. No recent writer has
attempted to synthesize all the empirical evidence into a new and wider theory of
naval strategy, but much of it has been tacitly applied in the United States Navy's
Maritime Strategy. First published in 1986 , it had been under developm ent since the
1970s . This short article is an attempt to piece together the various bits of theory that
have been expressed in the post-War period and to try to outline a modern theory of
naval strategy as it stands in the late 1980s.

An outline for a Theory of Modern Naval Strategy
Strategy's a im is to establish contro l w hi le it provides a common frame of reference
for the specialized work of the soldier , sailor, airman, politician, diplomat , technoloist , and economis t in their joint efforts to reach a mutual goal that reflects
national policy and the basic interests of a nation. Strategy, as a concept , covers all
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kinds of conflict. is not li~ited to -:vars or even to military application . The military
or naval apphcatiOn of It Is rarely Isolatable from the broad social context within
wh1ch and on be hal f of wh ich it functions as a part .'
Policy and stra_tegy can not easily be distinguished. Th ey blend and ove rlap
because b~th des1re ~o ach1eve an effect related to or in support of an interest.
However, It can be sa1d that policy provides the guidance under which officials work
to attain a desired effect , while strategy is the plan for actions which brings fruition to
the guidance , relating means to ends.
When applied to military and naval affairs , strategy can be understoo d only in
rel~t1on to the other fundamen tal areas of the art of war: operation s, tactics ,
logistics , mtelhgenc e , and communic ations. Broadly defined , strategy is the
comprehens1ve directiOn of power to control situations and areas to attain the broad
objectives of policy. Strategy is carried out by operation s which are a blend of
logistics and tactical actions designed to achieve a hierarchy of primary and
secondary , •mmed~ate and ultimate goals. This interm ediate leve! is focused on
campaign s , in relation to which the term " operation al art" describes the skilJs
required in the i~termediate leve) between strategy and tactics , invalving the broad
use of force Withm a geograph1cal con text. A broad grand strategy on a national leve!
mvolves the compleme ntary use of various campaign strategies to achieve broad
national policy objectives .
Each campai_gn i~ conducted within a maritime theater, an area of potential
wart~me o_peratiOns m which the Iines of communic ation are primarily across water
and m wh1ch key potential battlefield s ashore are within reach of weapons and men
launched from naval forces at sea. The conduct of operation s within a maritime
~heater ~equired a close inter-depe ndance of land, air , and naval forces with
mterlockm g and compleme ntary strategies for each type of force employed . In order
to_se1ze or to hold c~ntrol of a maritime theatre, combat and support forces on land
With ground based a1r forces are essential elements of a campaign. These forces size
~n d proteet terntory, supply Iines and bases while others opera te directly or
mdirectly With naval forces. At the same time, amphibiou s naval forces serve to
g
strengthen land and Iand-based air forces in combat ashore while also maintainin
cal
geo-politi
a
of
context
the
Within
ation.
commumc
of
!mes
sea
the
a_nd p_rotectmg
sttuatiOn, as weil as m terms of the mutual supportin g use of different types of force
the modern naval strategist defines the functions of a Navy in both peace and war:
and protecting the sea Iines of communic ation. Within the context of a geo-political
sttuatiOn as weil as m terms of ~he mutual supportin g use of different types of force,
the modern naval strateg1st defmes the functions of a Navy in both peace and war.
Strategy IS the directiOn of power and involves considera tion of

!t

What to control,
For what purpose ,
To what degree,
When to initiate control
How to contraJ and
How Iong to control. '
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Every strategic plan or action should be additional ly tested , not only for its IogicaJ
relationsh ip to policy goals, but also for its
Suitability: will its attainmen t accomplish the effect desired? .
Feasibility: can the action be accomplished by the means avatlable?
And acceptability: are the consequen ces of cost justified by the importanc e of
the effect desired?'
Most important ly , these tests imply an examinati on of whether the end justifies
the means in terms of the commonly -accepted practice and ethics of a natiOn and the
communit y of nations, including a careful assessment of the utili~y of force as weil ~s
s
an appreciati on of everytbin g which an enemy can do to matenally mfluence one
own course of action.
All of the toregoing considera tions are basic elements to the further examinati on
of strategy in terms of three broad categories: nuclear weapons m the context of
naval warfare , the uses of naval power in wartime, and the uses of nav1es m
peacetime .

The use of navies in peacetime
In peacetime the navies o( the major Powers and their allies operate within the

context of nu~lear deterrenc e. In a sense, nuclear deterrenc e is a negative aspect of
strategy, as it is founded on the concept t hat opposing Powers with in the credible
capability of using nuclear weapons against one another , present to each other the
prohabilit y of unlimited and unaccepta ble destructio n through the potential use of
these weapons , and therefore they will not be used . This balance serves to prevent
total wars which would seek to overthrow a nation which possesses cred1ble nuclear
detense or nuclear parity. At the same time , it leaves scope to use conventio nal
weapons for Iimited political aims within the context of this overall balance of pow~r.
The functions of navies ma y be conceived as a trinity around a bas1c understan dmg
of the u ses of the sea . The three functions are: military , policing and di p lomatic
roles. The policing and diplomati c roles are compleme ntary to ~he military role and
all are founded upon the navy's ability to be an effective ftghtmg force m a future
war. This gives the navy its power to succeed in war, and its latent power that Is the
s
effective too! in peace. Nations without a navy or with a weak navy make then:selve
own
the1r
pursue
to
wish
would
and
navy
a
have
vulnerabl e to distant states which
separate interests. From this military basis comes a police role by which a nation
defends the sovereign ty of a nation , ensures the enJoymen t of off-shore resources m
contigous areas and maintains good order. In addition, unde this role comes t?e f~n
tion of contributi ng to intemal stability during times of tur~ml and cont~tbutmg
to intemal developm ent , social cohesion , and direct assistance m t1mes of national or
. .
local emergenc ies. '
m
nav1es
of
use
The
role.
c
diplomati
a
in
lies
trinity
the
of
The third segment
peacetime is an expression of coercive diplomacy. As Sir James Cable defmed 1t, this
is "a resort to specific threats or to injurious actions, otherw1se t han as an act of war,
in order to secure advantage , or to avert loss , in the furtheranc e of an mternat10nal
dispute or else against foreign nationals within the territory or the jurisdiction of
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-their own state."• Coercive diplomacy may be attempted in any one of four main
modes: (a) It may be definitive with the object of establishing a situation in which the
victlm can only acqUiesce or else risk escalating the leve! of the conflict to a higher
and presurnably u~acce~table , leve! of destruction . (b) It can be purposeful with th~
ObJectof threatemng or mfhctin~ so much damage t hat the victim will preter to adopt
an md1cated course of action wh1ch would avoid further pain . (c) It can be catalytic,
encouragmg the VICtim to comply or to compromise in his aims , by creating a voJatile
g~neral atmosph~re m the absence of coercive measures directly related to the
d1spute. Or C?), It may be expressive, emphasizing more one's own attitude rather
t han duectly mfluencing the conduct of an adversary 7

Peacetime diplomatic role
In peacetime , as in wartime, the use of arrned force is never an isolated act. It
mvolves both the employment of force by one participant, and a reaction to that use
from. o.thers. In t~e light of that t?e. diplomatic uses of navies in peacetime may be
subdivid~d by the1r mam and subs1d1ary policy objectives. A nation may use its navv
to negotwte from a position of strength by making a demonstration of naval forc~
Without .actually violently destroying a target. Under this main category of
diplomatlc use , one may touch several countries within a short time to :

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.
I.

Reassure and strengthen allies and associates .
Reassure and strengthen friendly governments threatened by serious interna!
challenge .
Reassure and strengthen friendly governments fearing externa! attack .
Change the behaviour of friendly governments when the latter are facing the
threat of externa! attack.
Signal "business as usual " during a crisis .
Support or threaten force from the sea to assist friendly governments
contemplating acquisitive military action.
Improve bargaining position .
Threaten force from the sea to support policy .
Improve one's ability to affect the couse of specific diplomatic negotiations.

One can use naval force for diplomatic manipulation by changing the political
calculatiOns of observers , and the perceptions of others to :

a.

l

l

b.
c.
d.
e.
f.
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Manipulate bargaining positions within an alliance.
Demoostrate support for different countries.
Gain or increase access to new countries .
Build up foreign navies and create proxy threats.
Create a degree of naval dependency .
Provide standing demonstrations of naval power in distant waters to establish
the right to be interested in the affairs of that area.

On e can make a diplomatic use of naval force to the prestige of one's own country,
to:
a.
b.
c.

Provide psychological reassurances for the ho me country.
Project a favorable image of one's own country.
Project an image of impressive national power.'

Peacetime military role
The peacetime military roles of a navy may be categorized under several main functions: strategic deterrence, conventional deterrence, forward deterrence , and internatiional order.
Navies can contribute to the broad area of nuclear deterrence by carrying nuclear
weapons and providing a moveable location for them and thus attempting to hide
them to make them usable even under attack. Under the general function of
strategic nuclear deterrence, a navy can:
a.
b.
c.

Deter attack on the homeland , and the homelands of the allies.
Provide a secure situation in which to promate foreign policy interests .
Contributing to the nation's ability to negotiate from a position of recognized

d.

strength.
Counter the deterrent forces of adversaries.

Through conventional deterrence and defense, a navy can be used in the waters
contiguious to its own land area , by:
a.
b.
c.
d.
e.

Preparing for wartime tasks.
Deterring hastile intrusion into maritime frontiers .
Contributing to local maritime stability.
Protecting national claims in contiguous seas.
Extending national claims in contiguous seas.

Through deployment in distant seas, a nation may use its navy for forward
deterrence and defense. Under this mission , it may function to:

a.
b.
c.

d.
e.
f.

Proteet its own national activities on the high seas.
Proteet the lives , interests and property of its nationals (and others) operating
in distant waters.
Proteet the lives , interests and property of nationals (and others) threatened
by local disturbance or natural disaster.
Provide the local maritime detense of distant national territories, or serve to
complement the forces of a distant state for the same purpose.
Demonstrate commitment to allies.
Develop operating techniques for essential wartime tasks in distant waters,
thereby adding to the credibility of one's latent naval power.
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the structur e of international order.
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Maintain the status quo.
Change the status quo.
Establis h an internat ionally recognized law of the sea.
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Exercising the use of the sea in wartime
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a.
Moving troops strategicall y.
b.
Acquiri ng and establishing bases.
c.
Bombar ding enemy territory or forces asho re .
d.
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e.
f.

Landing troops on hastile shores.
Protecting sea lanes of communications which support distant operations on
land.

The last touches upon a whole category of operations which involve war
surrou?ding_ and centering upon communications. The war of communications ma~
?e dlVlded. m te both offensive and defencive categories.' 3 Under the heading o.f
mdtrect detence, one may proteet communications through distant operations that
remave the threat, or one may achieve this by both passive defence and active
de~enctve operations in direct connection with the Iines of communication. With an
acttv~ defence, one may attack both the logistical Iines of communication as weil as
the !mes of command and control used by the enemy. This may be extended to a
general attack on t?e economic basis of a nation. At sea , this generally refers to an
attack on commerctal trade passmg over the sea. His~orical experience has suggested
that the _attack on trade can not be of dectstve mtlttary and political significance
uniess tt ts undertak~n by strong states against other states which are, at the same time, weak, ~conomtcally vul?erable and which can not count on the support of
powe~ful netghbors. In thts situatiOn, the determining factor is the vulnerability of
the vtcttm, not the strength of the attacker. Conversely, a weaker state mav
profttably at_tack a more po':erful state's extensive sea trade with a relativelysmall ~
scale offenstve strategy whtch would lead to a disproportionate commitment of
~nemy resources. Although this kind of attack will not have a decisive effect it will
tmpede trade and stra~egic mobility, while forcing the enemy into diverting re~ources
from offenstve operations mto defensive protection. Thus, attack on trade can be a
more_ effecttve strategy for the containment and diversion of naval forces than for a
dectstve attack against a vital lifeline."
In addition to the toregoing functions of a navy in wartime, one may also include
the followmg. 15
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
l.

j.
k.
l.
m.

.n.
o.
p.

q.
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Attack on ports, harbours and waterways.
Proteetian of ports, harbours and waterways.
Bombardment of fortified areas.
Cruising against enemy raiders.
Gunfire suport of troops ashore.
Proteetian of coasts from attack.
Support or seizure of isolated positions.
Assist in the tactical movement of troops and equipment.
Scouting and surveillance.
Tactical demonstrations of naval power.
strategic demonstrations of naval power.
Evacuation of endangered troops.
Attempt to deny enemy the use of his own or other ports
Rescue friendly governments.
Rescue civilians.
Show the flag.
Gain local air and sea control.

Port salvage and reopening.
Support the etstablishment of peace-keeping operations.

r.
s.

Beyond these operations, one must also mention the role of guerilla warfare at sea,
through the use of terrorist-like methods of random attack , the placement of
obstacles and the use of weapons for harassment, sabotage and the creation of fear.
Such methods are open to both major and minor naval Powers through the use of
submarines, mines, land-based missiles and aircraft.

Nuclear weapons in the context of naval warfare
Navies are part of nuclear warfare in that they have become key parts of those
weapons systems. Through nuclear weapons, navies have developed a means which
makes a massive change in the strategic function of navies , allowing them to strike
effectively at the very heart of an enemy territory and to preserve a capability for a
retaliatory second-strike, if attacked. The advent of nuclear weapons places naval
operations in a strategic context which changes their role. No longer limited as they
were to the classical strategists , nuclear weapons at sea allow navies to play a direct
role in the global balance of power affecting all nations. Because of the instantaneous
and massive destruction which would presurnably destroy all means of fighting or of
obtaining any useful objective, full- scale nuclear war would make the use of navies,
nearly irrelevant. However, the more controlied the use of nuclear weapons and the
more limited the destruction involved , the more exceptions one can make to that
proposition. Thus, there is a varying range of strategic uses for navies which have
been, on the one hand, enhanced by the use of navies for nuclear deterrence , and
which at the same time are controlied and limited in their wartime use by the
presence of the nuclear dterrent. In both contexts, changing technology has allowed
a grater interaction between force based at sea and force based on land. They can
no longer be viewed in isolation as they once were , and thus conform more closely to
the broader definition of strategy which encompasses all forms of national power.
This is a key factor in the geopolitical context within which navies must operate.
With in the context of nuclear strategy, navies are :
Capable of fighting nuclear war , and
a.
Therefore, they play a role in nuclear deterrence.
b.
At the other end of the spectrum , navies are affected by deterrence in the
following ways:
a.

b.

c.

They are limited in their strategic objectives by the presence of a nuclear
deterrent preventing nations from embarking on ventures which would cause
another Power to use nuclear weapons in its defence.
For a nation which practices deterrence, there is a certain marginal freedom of
action obtained in relation to secondary nations which do not passess nuclear
weapons, to the extent that nuclear deterrence guards against the main threat.
Third countries can profit from the limitations which deterrence imposes on
the freedom of action of two nuclear weapons opposed to one another,
thereby allowing a third-Power navy to operate where a major-Power navy is
restricted.
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The presence of a nuclear deterren t may be used in the context
of a
conventi onal naval war between nuclear Powers to limi t the extent of the
war
and even to assist in concludi ng s u ch a war , the re by avoiding escalatio
n to
nuclear destructi on.
These factors create a wide variety of situation s in which naval confront
ations can
take place and in which the conventi onal range of naval functions can
be used to
varying degrees. Among these situation s are:

peacetim e . In modern theory , navies operate within the contexto f a far
more camplex milieu and function in relation to the entire spectrum of natwnal power
, both m
peace and war, directly linked to th~ complem entary use of ground and au
forces for
the achievem ent of national obJeCttves.

a.
b.

Footnotes

d.

c.

d.
e.
f.

g.
h.
1.

J.

Tension, where confront ation is a potential hazard.
Continui ng confront ation , represen ted at sea by a kind of prelimin ary
naval
warfare on a limited scale , without a nuclear threat , liable to last for years.
Serious crisis , represen led at sea, by highly - develope d naval warfare
or
skirmish ing, although without actual bloodshe d, under a nuclear threat ,
liable
to last for several months and posing great maritime problems for merchan
t
shipping as weil as for naval forces.
A period of open conventi onal fighting , under a nuclear threat, for or against
the freedom of action of naval vessels, liable to last for weeks or days.
A phase of amphibio us landings with conventi onal oppositio n , under a nuclear
threat.
A period of fighting between remnants , the survivors of a nuclear war,
for
contra! of the sea , which may or may not continue under a continuin g nuclear
t h reat.
A war whose purpose is to seize territory which is not truly vital between
maritime nuclear Powers that do not want to excalate to the extremes .
A purely naval limited war, for or against commerc ial assets at sea, between
nuclear Powers that do not want to escalate to the extremes .
A classical naval war between non-nucl ear Powers or between a nuclear Power
behaving as if it we re not a nuclear Power , and a non-nucl ear Power.
A distant war between one maritime Power and a Power with a compara
tively
small navy capable of local maritime contra! or substantially disputing
contro l."

Modern naval theory has, thus, expande d from major and clearly definable
situation s
of warfare at sea between major naval combata nts. l t now includes the consider
ation
of a much wider range of circumst ances. Naval theorists no longer attempt
to exalt
naval power over other forms of arrned force or claim for it an independ
ent role .
They see naval power as a specializ ed applicati on of force and as a particula
r military
instrume nt within the context of broader theories of power contra!. It is
now firmly
linked to the wide range of national power within the context of internati
onal politics. The addition al aspect of thinking about the peacetim e use of naval force
and the
new dimensio n of nuclear warfare, has seved to suggest that war is less useful
in solving internati onal issues , while there is at the same time a broadeni ng range
of naval
• functions int the preventi on of war and in situation s short of war. In modern
theory
the threat of force has a more useful and more common role to play in internati
onal
affairs, while its use in aj or wars appears to have become remote . Paradoxi
cally, the
capabilit y to fight successfully in wartime is the key to a navy's ability to play
a ro le in
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" Personale n är vår bästa resurs" är ett
uttryck , som i olika sammanh ang återkommer ofta inom försvaret . Sannolikt
mest för att erinra om, att vi inte så får
låsa vårt intresse vid materiele n, att vi
glömmer bort att vårda personale n på
ett riktigt sätt. Men uttrycket förefaller
även ofta utnyttj as som något slags tröst
eller surrogat, när vi våndas över de
många bristerna i materiella tillgångar.
Det är åt detta senare synsätt, jag avser
att ägna mitt anförande .
Det är allmänt omvittnat genom
människa ns långa krigshistoria, hur goda
män med initiativförmåga och stark vilja
kunnat besegra en till synes övermäkti g
motstånda re. Det mest lysande exemplet härpå från vår egen tid är väl det
finska vinterkriget. Den finske soldaten
visade då en sådan envishet att stå fienden emot, att han inte bara kunde uppväga det numerära underläge t utan därtill också kompense ra för sin sämre utrustning.
Den svenske soldaten skulle vid ett
krig ställas inför problem , som mänskligt
att döma vore avsevärt mindre än de ,
som hans finske kamrat tvingades bemästra. I någon mån därför att den relativa tillgången av vapen överhuvu d taget
är gynnsamm are, men framför allt därför
att vissa av våra vapen är de bästa som
står att finna i sitt slag. Den fr åga som då

inställer sig är, om vårt soldatmat erial är
av en sådan klass , att det kan neutralisera en fiendes överlägsn a numerär. Med
andra ord , ligger vår stridsmor al i ni vå
med kvaliten på våra vapen?
Den frågan är naturligtvis stor och
komplicer ad , innehållan de en mängd
svårmätta eller svårbedöm da faktorer,
Inom ramen för detta anförande skall jag
därför begränsa mig till en aspekt, nämligen segervilj an .
Många av oss skulle väl spontant säga,
att det är klart att vi vi ll vinna! Titta på
våra idrottsmä n, titta på våra FN-soldater, minns deras insats i Kongo! Svensken är en bra soldat! Den som är det
minsta kritisk inser dock genast att
exemplen inte är relevanta. I de nämnda
fallen är det fråga om en slags elit med
särskild lust och fallenhet för en självvald uppgift. Skall man skärskåda det
svenska soldatmat erialet, måste man
enligt min mening se till svensken i gemen .
Med soldat i detta sammanh ang avser
jag personal av alla grader och all a kategorier i det militära försvaret. Med segervilja avser jag alla de egenskape r, som
jag menar sammanta gna ger en vilja att
betvinga de svårighete r som kan ställa
sig ivägen för uppgiftens lösande: motivation, envishet, hårdhet , mod och självuppoffring .
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I det följande skall jag diskutera tre av
d~ssa egenskap er, nämligen motivati on ,
hardhet och mod. Orsaken till att jag
valt JUst dessa ege nskape r är, att de har
aktua liserats av nyligen timade händelser, främst inom försvaret men äve n
sammhäl let i övrigt.
Motivation

i'

l

För ett par år sedan ägde en serie inbrott
rum. i ett pansarfö rbands mabförrå d på
Rev1ngehed. Med an ledning härav beordrade regemen tschefen att dubblera d
post nattetid sku lle patruller a i området .
Posterna beväpna des med skarplad dade
automatk arbiner. En sådan patrull blev
mitt 1 natten nedslage n , fråntagen si na
vapen och bunden av ännu okända personer.
Man kan tycka att en dylik händelse
skulle sända liksom en elektrisk stöt ge?ofl1 hela forsvaret , utlösand e energisk a
atgarder för att förhindra ett upprepan de . Men lite senare hände något snarlikt.
VId Kl :s kasernva kt i Stockhol m avväpnar två män på motorcyk el inte bara
posten. utan även hans innanför va ktkuren sovande kamrater ! Huvudst adens
enda lilla beredkap sstyrkas förläggni ng
hade mitt 1 natten berövats sin bevakning av beväpna de män.
. Nu skulle väl ändå krafttag tas? Men
Icke. Händels erna utreddes och befanns
bero på en mängd olika faktorer för vi lka
ingen särskild befattnin gshavare kunde
göras ansvarig!
. C?en allmänna inställnin gen på högsta
n1va till den förstnäm nda händelse n återspeglade s i det svar en journalis t fick
från försvarss tabens informat ionsavde lning; "Det är klart att det kan sägas, att
• ~et ar pmsamt för försvaret , men frågan
ar om det mte varit ännu mer pinsamt
o111 ~~.stått där med två dödade gärnings man. Samhalle ts , d.v.s. svensken s, in-
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ställning till samma händelse återspegl ades I Sin tur av att ingen enda människ a
tycks ha reagerat för försvarss tabens uttalande.
Naturligt vis kan det anföras, att händelserna _berodde på dålig utbildnin g .
Men behovs det särskild utbildnin g , för
att man skall först å att göra motstånd
om främman de män vill ta ens vapen då
man arpost? Enligt min mening har alltihop sm rot i bristande motivation en
bnst som i sin tur beror på anings löshet.
Och därmed är jag framme vid vad jag
menar ar grunden till , att det finns skäl
att ifrågasät ta huruvida personal en
verkligen är "vår bästa resurs".
. Själva det mänsklig a grundma terialet
fmn : det säkert ingen anlednin g att klaga pa. Men däremot tycks det finnas desto större anlednin g att se på hur detta
material utnyttj as av samhälle t och ytterst av försvaret .
Manbeh över inte begrunda dessa problem Iange för att inse,att det militärtjänsten som sådan idag gör för att forma
sitt mänsklig a material till soldater med
se~ervilja, är i det närmaste försumb art.
Manga tycker kanske det är ett hårt omdöme. Men är det faktiskt inte så att
det enda vi egentlige n gör med minniskorna i försvaret - både stam och värnpliktiga - är att söka bibringa dem kun skaper och färdighe ter?
Vi förutsätt er att de moralisk a kvalifikatione rna , som erfordras för att vinna
1 stnd, alltid finns där eller infinner sig
med automati k med ökad grad av praktiska kunskap er. Jag är inte alls övertygad om att det är så. Vore så fallet
varför lade man då förr- på t e x 50-ta~
le,t - ned så mycket energi på att med
hardhet 1 utbildnin gen och ständig konkurrens dana karaktär erna?
Frågestä llningen komplice ras av att
den civila delen av samhälle t i sin syn på

uppfostr an har förändra ts i så hög grad .
Även där var takterna avsevärt hårdare
förr. Idag arbetas det målinrik tat p å att
forma skolbarn en till mjuka , vänliga och
fridsamm a människ or - människ or anpassade till ett samhälle i fred.
Jag erkänner att jag nästan måste ta
sats , för att kunna säga att detta är av
ondo , sett ur strikt militär synvinke l.
Rakt och rått uttryckt kan man säga, att
de människ or försvaret rekrytera r är en
samling " mjukisar ", leverera de av den
civila delen av samhä llet.
De tankar som lett mig till denna slutsats , är en följd av att vi alla under de senaste åren i stor och bekväm skala kunnat iaktta hur befattnin gshavare på alla
nivåer i den offentlig a sektorn misskött
sina uppgifte r uta n egentlig påföljd . Efter en sådan åsk åd ningsund ervisning kan
man inte annat än inse, att samhälls andan har förändra t våra krav på våra
egna och våra medmän niskors beteende .
Denna nya samhälls anda har sannolik t
sina rötter dels i 60-talets s k flummighet , dels i en alltmer svälland e byråkrat is
anonymi tet och har långtgåe nde överseende med fel och brister både hos
människ or och myndigh eter. Från samma tid stammar också talet om att försvaret inte får vara ett samhälle i samhället. Man kunde på den tiden ofta höra, att det inte fanns någon som helst anledning att ha andra arbetstid sbestämmelser eller andra korrektio nsmedel vid
diciplinf örseelser än för civila.
Eftersom vi har haft ganska långa perioder av förmoda d avspänni ng, har våra
ledande chefer inte förmått hålla emot
införand et av ett i långa stycken civilt
betraktel sesätt inom försvaret . Följden
har enligt min mening blivit, att militärtjänsten har civilisera ts på ett sätt, som
för all del är angenäm t och trevligt , men
vars ändamål senlighe t starkt kan ifråga-

sättas. Jag skall med några exempel belysa vad jag menar.
Förr utnyttjad e man en beva kning av
att föreskriv na rutiner följdes såsom ett
medel att i all personal inpränta kravet
på pliktupp fyllnad . På min tid som kadett fick man några dagars permissi onsförbud, om man glömde att ta kronome terstånd et en dag. För ett par år sedan
kunde man på Kl:s kasern glömma att
hissa eller hala ned flaggan fyra gånger
på två veckor, utan att detta av vederbörande chef ansågs vara särskilt anmärkning svärt. Idag kan vaktpost er låta
sig avväpnas , utan att någon ställs till
svars .
Hanterin gen av de nämnda händelse rna menar jag påverkar den allmänna inställning en till tjänstens rätta skötande
på ett sätt som är farligt, därför att den
sprider sig och stoppas inte förrän något
riktigt allvarligt hänt. Brister vi i fasthet
redan i betydels efulla småsake r , missar
vi möjlighe ten att öka motivati onen i både stort och smått.
Här kanske någon invänder , att motivation skall vara positiv och inte beroende av rädsla för bestraffn ing. Det är
naturligt vis riktigt , men positiv motivation menar jag inte kan uppstå, utan att
man har fullt klart för sig vad det är, som
förvänta s av en.
Hårdhet
Den för en god soldat erforderl iga hårdheten är väl egentlige n bara en högre
grad av motivati on. Vill man något tillräckligt starkt, är man också beredd att
ta i hårdare för att nå målet; även när
det gäller val av medel eller metoder .
Jag har i andra samman hang framfört
kritiska synpunk ter på hur den främmande undervat tensverk samhete n har
bemötts , särskilt med avseende just på
hårdhete n i vårt agerande . Redan hösten
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-80 förespråkade jag i en debattartikel,
att vi nu måste ta av oss silkesvantarna
och till en början tillämpa de då gällande
bestämmelserna fullt ut. D v s att insätta
verkningseld, om inte avgiven varning
respekterades. Förslaget möttes emellertid av total tystnad.
Hade vi då, när jakten bedrevs i öppna
sjön , där vi hade de bästa insatsmöjligheterna , visat vår vilja och beslutsamhet
att avvisa inkräktarna , hade vi kanske
sluppit åtta långa års kostsamma och förödmjukande tillkortakommanden. Men
det var den erforderliga hårdheten som
saknades.
Utvecklingen därefter accentuerar ytterligare vad jag menar. När den främmande maktens aggressiva krigsplanläggning två år senare bedrivs inne i flottans huvudbas, hittar man på vår ledande nivå fortfarande skäl för att gå varligt
fram. Det gav ett egendomligt intryck på
både deltagare och observatörer , eftersom det tyvärr inte är vi , som kan välja
umgängestonen vid främmande aggression. Nota bene att vi verkligen vill hävda vår rätt!
Efter hand som kränkningsoperationerna fortsatte, hårdnade vår attityd och
våra åtgärder. Men först sedan vi tvingats in i ett hörn, begränsat av ogynnsam mast möjliga geografi och bristande resurser; hela tiden jagade av allmänhetens förväntningar och vår egen frustration.
Lite provocerande skulle jag vi lja påstå, att vi fortfarande försiktigt tassar
runt problemen, genom att skaffa oss de
s k incidentvapnen . Härigenom har vi
försökt att slippa att fatta obehagliga
beslut eller utföra obehagliga handling• ar. Alltihop i förhoppning om , att samma goda resultat ändå skall erhållas.
Istället för att vässa våra skarpa vapen ,
har vi lagt ned pengar på ett system , som
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kan jämföras med ockupationsmakters
gummikulor. Det är kanske för tidigt att
ännu uttala någon dom över dessa incidentvapen, men så mycket kan man väl
ändå säga, att inte torde de öka respekten hos den typ av inkräktare , som vi har
att göra med.
Den tidigare israeliska experten på
stridspsykologi, Ben Shalit , gjorde efter
en av Karlskrona-incidenterna en uridersökning av de värnpliktiga armesoldaternas insats. Han konstaterade därvid att
soldaterna, särskilt inledningsvis, visade
en brist på aggressivitet, som hindrade
dem från att skjuta då de borde ha skjutit. Hårdheten och styrkan i vi ljan att lösa uppgiften var inte tillräckligt stark för
att övervinna motståndet fr ån det civila
fredstida sättet att tänka. (Att det sena:
re sköts mycket, då det inte bort skjutas,
är en annan historia.)
De nämnda exemplen anser jag visar ,
att vi på både hög och låg nivå har ett inneboende motstånd mot att använda
våld, då sanningens minut plötsligt kommer. Detta är ingenting att fövåna sig
över och kanske inte heller att skämmas
över.Men likväl kan det hindra oss från
att handla , då handling är vad som krävs
för att lösa uppgiften .
Jag har många gånger undrat hur man
utomlands ser på dessa svagheter hos
den svenske soldaten. Säkert har stämningen_ i mässar och gunrum på andra sidan Ostersjön stundtals varit ganska
uppsluppen - på vår bekostnad. Det är
inte bara förargligt i största allmänhet.
Det berör omgivningens respekt för vårt
försvars förmåga och därmed själva
grunden i vår försvarspolitik.
Mod

Den tredje egenskapen, modet, är av flera skäl den svåraste att diskutera. Dels
kan modet vara av två slag; fysiskt eller

moraliskt , dels är det ofta mycket
vanskligt att avgöra förekomsten av eller
bristen på mod i en given situation. Ett
talande exempel har vi ändå upplevt nyligen.
En journalist fr ån TV intervjuade en
polism an i Gävle. An ledningen härtill
var att det inom en kort tid förekommit
tre fall av skottlossning med dödlig utgång inom polisdistriktet. Nu hade stora
delar av den lokala polisen sjukskrivit sig
och journalisten ville veta varför. Svaret
blev att - " Det är väl klart att många
" mår dåligt" efte r det som hänt, med
fler a dödade efter skottlossning!"
Journalisten hyste uppenbarlige n stor
förståelse för detta av tonen och fö ljdfr ågo rna att dömma . Någon annan uppfattning uttrycktes inte heller i den allmänna debatten. De här agerande ansåg
det således fullt naturligt att poli smän
sjukskriver sig , därför att de har upplevt
situationer , som de är utbildade för att
kunn a hantera .
Naturligtvis skall man inte dra några
stora växlar för förvare ts del på en enskild händelse som denna. Men nog tycker jag det finns an ledning att lyfta på
ögonbrynen , då ett antal polismän reagerat på beskrivet sätt. l varje fall var
det inte något utslag av den fo rm av
"stridsvilja", som jag tycker man har rätt
att vän ta sig av väktarna av lag och ordning.
Man kan fråga sig om det var fysiskt
eller moraliskt mod , som saknades i det
här relaterade fallet. Man kan också frå ga sig om det psykologiskt sett egenligen
är någon större sk illnad mellan dessa former av mod? Jag vet faktiskt inte säkert.
Enke lt uttryckt kan man väl säga , att det
krävs mod för att försätta sig i en situation, som i någon form kan medföra obehag. Är det då inte samma slags karaktärsege nskap som erfordras , vare sig det

rör sig om fysiskt eller psykiskt obehag?
Jag är böjd att tro det.
Av naturliga skäl är det i alla händelser under fredstid så , att det är det moraliska modet - eller bristen på sådant som oftast kommer till uttryck. Jag hade
här ursprungligen tänkt att med exempel
fr ån tjänsten diskutera detta närmare.
Efter moget övervägande har jag dock ,
till min egen förlägenhet, funnit att detta vore att spänna båge n väl hårt , i varje
fall i ett inträdesanförande.
En brittisk krigsvete ran sade för rätt
många år sedan , att det svenska försvaret i ett krigs inledningsskede sannolikt
skulle lida stora förlu ster p g a dess
igångsättningsmotstånd efter en lång
fred. Men att det därefter säkert skulle
bita väl ifrån sig . Detta uttalande samlar
i ett nötskal just det jag anser vara så allvarligt , nämligen att det s k strategiska
överfallet, som nu alltmer tränger fram
som en tänkbar realitet, inte tillåter ett
trögstartat försvar.
Den stora svårighet vi ställts inför är,
att trots den långa freden och trots den
rådande sammhällsandan, kunn a bibringa våra soldater de n motivation, den
hård het och det mod , som erfordras för
att omgående kunn a ta ut den höga
stridseffekt en snabb krigsöppning kräver.
I det jag här har anfört , har jag utn yttjat den korresponderande ledamotens
privilegium att inte behöva framlägga en
rapport i någo n av sällskapets vetenskapsgrenar med dess krav på saklig
exakthet. Istället har jag velat att i resonerande form dra fram i ljuset ett fenomen , som jag menar måste uppmärksammas med stort allvar.
Det hade varit mycket trevligare att
tala om alla de många och framträdande
positiva sidorna hos vår personal. Men
det faktum att de negativa sidorna kan
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uppfattas såsom känsliga eller kanske till
och med kränkande att nämna , borde inte få medföra att de fick gömmas undan
bako m en slentrianmässigt uttalad fras

att " personalen är vår bästa resurs".
Först sedan vi lyckats tillföra de egenskaper, som jag menar fattas, får uttrycket sin fulla täckning.

Till Er tjänst för:

FARTYGSREPARTIO NER
OMBYGGNADER
STÅLKONSTRUKTIONER
Vi har 5 flytdockor:
Den största med indockningsbredd
32,5 m, lyfter 25 000 ton.
Den minsta lyfter 250 ton.
FINNBODA AB
Box 11529
8·100 61 STOCKHOLM
Tel 08·44 08 20 Telex 10416 Telefax 08- 43 83 30
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Balanskonto
ger dig ekonomisk överblick.
~ S·E·Banken

Ledamoten
LARS WEDIN

Kommendörk apten Lars Wedin tjänstgör vid
marinstabens studieavdelning.

Debatt eller lojalitet?
Försvaret är i kris. Dess kris är också
marinens . Hittills har vi kunnat behålla
och utveckla alla marina system. Om utvecklingen efter nästa försvarsbes lut (FB
91) fortsätter på samma ekonomisk a nivå som den nuvarande (den s k G-nivån)
kommer detta inte att gå. Vi måste vä lja.
ÖB har exemplifier at detta genom utvecklingsvä garna C II och C III. Det
förstnämnd a innebär ingen utveckling
alls beträffande det fasta kustartilleri et.
Den senare innebär i praktiken , att övervattensfarty gsflottan försvinner. Det är
alltså kustartilleri ets resp flottans livsnerv som berörs. Eller annorlunda uttryckt - det krävs grundlägga nde förändringar i marinen.
Tecken finns lyckligtvis på att det blir
ett litet tillskott till försvarets kassakista . Fullt så allvarliga avgöranden som de
ovan skisserade kanske inte blir nödvändiga - den här gången ...
Det är märkligt att kunna konstatera,
att det inte förekomme r mer debatt i
marinen . Det är t ex ytterst sällsynt att
olika aspekter på de grundlägga nde marina frågorna ventileras i denna , Kungl
Örlogsman nasällskape ts, tidskrift. Beror
detta på att vi är rädda för att utåt verka
splittrade? Det vore löjligt i så fa ll. Alla
vet att det finns djupa sprickor av doktrinär art inom den marina hierarkin.
Därför finns det också en debatt , men
den är inte öppen. Den förs i slutna sä ll skap. (Flottans diskussions k lubb resp
Taktiska knölar) eller på mässen. Tyvärr
förs den också genom att chefer i tjänsten öppet ifrågasätter beslut och policy.
Ännu värre är den dolda illoja lite ten; beslut motarbetas , man läcker til l pressen -

" känd officer avslöjar ... (något negativt om marinen) " .
Den ovan beskrivna debatten är
osund. Av den enkät som CM låtit göra
bland marinens personal framgår också
klart, att många inte har förtroende för
ledningen, just för att denn a inte är lojal
mot CM .
En öppen debatt om väsentliga frågor
är däremot viktig. En sådan debatt engagerar och sprider kunskap. Den gör personalen uppmärksam på viktiga frågor.
Under förutsättnin g av att officeren i
tjänsten arbetar efter den fastlagda "policyn ", är en sådan debatt ej heller "fa rlig" eller tecken på illojalitetet.
Finns det då något att debattera i förslagsvis TiS? Nedan några förs lag.

En marin eller ej?
Marinens logotype har texten " Marinen
är flottan och kustartilleri et" ' En form
av den heliga treenighete n? Ingen fråga
splittrar marinen så mycket som inbördeskrige t mellan flottan och kustartilleriet. Det är ett krig som förs , huvudsakligen , i centrala staber och som
väcker stor förändran hos marine ns yngre personal. Detta "krig" kan säkert spåras till motsättning arna mellan skärgårds- och örlogsflotta och har därför karak tär av " evigt krig".
Valsituatio nen borde vara klar. Antingen arbetar vi målmedvet et för en integration , givetvis utan att den professionella kompetense n försvinner, d v s
begreppen flotta resp kustartilleri försvinner fr ån organisator iska och ekonomiska utgångspu nkter. Eller accepterar vi, att det inte går att integrera och
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gör då en klar organisatorisk , personell
och ekonomisk bodelning.

Bestrida herraväldet till sjöss eller
kraftsamla till kusten?
Den ovan nämnda striden har sina rötter
i denna centrala marina doktrinfråga.
70-talets doktrin innebär en ganska
extrem kraftsamling till kusten. Kriget
reducerades till ett slag - slaget mot
överskeppningen. Inom denna ram blir
doktrindebatten taktisk - stridsteknisk
till sin natur eftersom svaren på frågorna
var? och när? vi skall använda våra
stridskrafter är given.
80-talets doktrin är mer strategisk. Vi
vill kunna ta initiativet och kanske kunna förhindra överskeppningen innan den
kommer. Svaren på frågorna var? och
när? är inte längre givna på förhand.
Valet mellan doktrin är avgörande för
utformningen av de marina stridskrafterna. Men valet är långt från givet- det
beror på uppfattningen om hotet , vad
ekonomin tillåter och det allmänna strategiska debattklimatet.

Producera eller leda?
Man kan anlägga två grundläggande olika synsätt på marinens funktion i fred .
Enligt den ena synen är marinen idag en
sorts industri eller skola. Med ekonomiska styrmedel hämtade från amerikansk bilindustri produceras förband.
Dessa är organiserade i klotsar av olika
slag. När produktionen är klar överlämnas förbandet till mobmyndigheten,
som lägger hela härligheten i förråd.
Ibland produceras också värnpliktiga ,
officerare m fl (vad säger deras föräldrar
pm det?) .
Ett annat synsätt är att marinen består av förband - en del är hemförlovade
andra inte . Förband leds av befäl och
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chefer. Dessa förband utövar genom sin
verksamhet i fred, övningar t ex, en viktig de l av säkerhetspolitiken. Genom att
vara utbildade har de beredskap. I sina
övningar visar de (förhoppningsvis) att
vi har törntåga och vilja att försvara oss.
örlogsfartyg till sjöss innebär en svensk
närvaro, som demonstrerar vår vilja att
hävda våra intressen etc.
Valet mellan dessa två synsätt är inte
så självklart som det verkar. De ekonomiska och administrativa kraven från
statsmakterna ställer stora krav på styrning, redovisning, rationalitet etc . La. garn a som styr utnyttjandet av personalen är ytterst komplicerade och bötesbeloppen vid brott mot dem är höga.
Det civi la samhäll et utvecklas åt ett håll,
där det blir allt svårare att vara officer i
militär mening. Samtidigt blir krigets
krav inte mindre. Ubåtskrisen har lärt
oss , att vi behöver vara militärer redan i
fred.

Krig i dag eller i morgon?
Förhoppningsvis inte alls . Men vad är
viktigast: att skaffa materiel för morgondagens marin eller utbilda/leda dagens?
Självklart måste det finnas en balans men hur den balansen ser ut är inte
självklart. I dag strävar vi ständigt efter
att minska hop l (huvudproduktionsområde l (jfr ovan!) dvs lednings och
förbandsverksamhet) till förmån för hpo
2 (anskaffning av materiel). Detta betyder egentligen att vi prioriterar "krig i
morgon" före "krig i dag". Är avvägningen rätt?
Vår syn på personalen hänger ihop
med denna fråga. Är officerens viktigaste verksamhet att vara militär eller att
vara administratör? Skall vi anpassa vår
personalsyn efter civila normer eller efter krigets/krisens krav? Är "personalen

vår främsta resurs" och hur skall detta i
så fall omsättas i praktiken?

Dubbla budskap!
l dag " kör vi med dubbla budskap" i dessa fr ågor. Vi talar om enighet medan
splittringen är värre än någonsin. Det
finns ingen consensus kring vår doktrin.
Vårt tal om "beredskapsmarinen" rimmar illa med "koncernledningsmöten"
och " decentraliserad produktionsstyrning" .
Det vore bra för marinen om dessa
frågor debatterades öppet. Då skulle

bl a nuvarande policy bli klarare och entydigare. Den skulle d å också vara lättare att följa i tjänsten en! den militära
etikens krav på lojalitet. Det borde vara
Kungl Örlogsmannasällskapets uppgift
att leda denna debatt , så att kursen mot
framtiden kan stakas ut. Det kommer
att dyka upp många farliga hinder på
denna färd. Om problemen är väl genomdiskuterade blir det lättare att klara
blindskären. Det finns därför ingen motsättning mellan öppen ärlig debatt och
lojalitet.
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941 00 PITEA l

Andra världskriget:
Myter och verklighet
I den totalitärt styrda staten har historievetenskapen , liksom andra vetenskaper, uppgiften att tjäna regimen. Den
Sovjetryska formen av marxism reducerades under Lenin och Stalin till "en enda och enormt steril version av den dialektiska materialismen". Det gäller naturligtvis också den materialistiska historieuppfattningen i dess " östliga" form .
Historie- och samhällsforskningen i
Sovjetunionen skall särskilt framhäva sådana drag i utvecklingen "som genom
sitt exempel är ägnade att i sovjetmedborgaren ingjuta förvissning om att
den marxistleninistiska teorin är sann
och allmängiltig, samt uppfostra människorna till patriotisk kärlek till det socialistiska fosterlandet och solidaritetskänsla med arbetarklassen i andra länder". (Jfr t ex Kristian Gerner : "Clio i
samhällets tjänst" ).
Den historiebok som här i korthet
skall refereras fyller högt ställda krav i
ovan antydda avseenden. Boken utkom
av trycket 1984, men bör av vederbörliga
citat av Leonid Brezjnev att döma vara
författad ett par år tidiga re . Hur som
helst , den är inte påverkad av någo n historievetenskaplig glasnost. Detta sagt
som brasklapp för de omdömen som
lämnas i det följande. Vissa tecken tyder
nämligen på att historieforskningen i
Sovjetunionen kan komma att ledas in i
nya fåror. Enligt uppgifter som nyligen
(februari) varit synliga i pressen kommer
sanningar om Stalin snart att berättas i
en officiell biografi som är under arbete.
Det var således enligt generalöverste
Dmitrij Volkongonov Stalin som beordrade anfallet på Finland i november

1939. Stalin begick ett annat misstag, då
han den 23 augusti 1939 undertecknade
icke-angreppspakten med Nazityskland.
Det hemliga tillägget till pakten var särskilt moraliskt förkastligt. Detta stämmer inte alls med vad OLEG RZJESJEVSKIJ skriver i sin bok. (Låt oss
familjärt kalla författaren för OLEG i
fortsättningen!)
Men även om nu stalinepoken skall
omvärderas , är det förvisso ingen lätt
uppgift att efter en vink med taktpinnen
skriva om hela historien.
Många " marxistiska " historieforskare
har helt säkert svårt att hänga med i den
dogmatiska variant av den materialistiska historieuppfattning som (åtminstone hittills) florerat bakom järnridån.
Den marxistiska (materialistiska) historieuppfattningen har , i länder där
forskningen är fri , i hög grad inspirerat
och stimulerat många framstående historiker i deras verksamhet , så att denna
historiesyn här knappast längre väcker
några politiska affekter till liv.

*

Nyckeln till förståelse av krigets uppkomst , till en riktig förståelse av orsakerna till andra världskriget är - säger
OLEG - "den marxist-leninistiska värderingen av kriget som en fortsättning
på en bestämd stats eller klass politik
med våldsmedel " . Andra världskriget utlöstes av " de tyska monopolen men förbereddes" (kurs här) med gemensamma
ansträngningar av " den internationella
imperialismen " i syfte att förinta den
första socialistiska staten i världen , Sovjetunionen.
Redan i inledningen anslås således den
ton av konspiration från en ondsint om-
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värld som skall ljuda genom den fortsatta framställningen.
Perioden mellan världskrigen kännetecknas enligt OLEG av "ständiga
försök av imperialismen att organisera
ett nytt antisovjetiskt fälttåg " . (Det första ägde rum 1918-20). Inspiratörer var
de "angla-amerikansk imperialisterna" ,
som avsåg att föra kampen mot Sovjetunionen med hjälp av sina främsta ekonomiska rivaler , Tyskland och Japan . (s.
11).
De egoistiska intressena hos de styrande klasserna i de imperialistiska länderna , som störtade ned världen i andra
världskriget " var främmande för de arbetande massorna" (s 25).

*
Vill man seriöst kritisera en historisk
framställning, som denna skall man inte
förfalla till att anföra några lösryckta ,
godtyckligt valda, citat. Men OLEGS
egen framställning bygger just på ett för
läsaren olidligt tröttsamt återgivande av
vad andra tyckt och sagt, och där urvalet
och kommentarerna är styrda av marxistleninistiska normer.
Så här långt har läsaren ändå kommit
till klarhet om boken "Andra världskriget: Myter och verklighet", Den är inte en krigshistoria i vedertagen mening.
Det är fråga om en ideologisk-politisk
katekes, en glorifiering av alla åtgärder
som vidtogs i och av Sovjetunionen och
dess väpnade styrkor under andra världskriget. För Sovjetunionen - och för
OLEG - började detta egentligen först
vid midsommartid 1941. Kriget mot Finland 1939 observeras t ex bara i en fotnot. (s 82). Det är striderna kring Moskva 1941-42, vid Volga (Stalingrad) 1943
och Kursk 1943-44 som ägnas den största uppmärksamheten. Övriga krigshän-
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delser förbleknar inför dessa gigantiska
kraftmätningar , och blir relativt obetydliga .
Författaren gör således anspråk på att
förtälja den historiska sanningen om
andra världskrigets orsaker , förlopp och
verkningar, av allt att döma främst för
hemmakonsumtion. Varför då observera
boken i vårt land? Inte bara för att man
uppenbarligen ansett mödan värd · att
presentera den för en svensk publik! Det
finns, som sagt , anledning att betrakta
framställningen som ett lärorikt exempel
på en marxist-leninistisk historiesyn.

*

Första kapitlet (av fyra) handlar om
krigets orsaker och om det varit möjligt
att undvika det. Några citat som belyser
tendensen i detta kapitel har redan anförts. Ytterligare några kan framhållas.
Freden i Versailles efter första världskriget "förslavade" enligt Lenin, 70% av
jordens befolkning. Segrarna lade ner
stora ansträngningar på att "förvandla
Tyskland till verktyg för att förinta eller
betydligt försvaga Sovjetryssland". (s
33). Det var inte en fred, skrev Lenin ,
"utan villkor , dikterade av rövare".
/Ryssland tilläts inte delta i fredskonferensen/. Då det gäller "appeasementpolitiken" /d v s Englands och Frankrikes försök att under mellankrigstiden
komma till tals med Hitlers och Mussolinis aggressiva diktaturer/ så driver
OLEG ståndaktigt sina konspirationsteorier. Appeasementpolitikens verkliga
mål var inte avspänning och fred. Den
syftade till att rikta de nazist-fascistiska
diktaturernas aggressiva aptit mot öster
och att stärka de antikommunistiska rörelserna. "Miinchenöverenskommelsen
öppnade vägen för andra världskriget
och ställde Sovjetunionen inför ett antisovjetiskt block av imperialistmakter".

Åtskillig möda lägger OLEG ner på
att beskriva och förklara de politiska och
militära moskvaförhandlingarna /aprilaugusti 1939/ mellan England, Frankrike
och Sovjetunionen och tillkomsten och
innebörden av den tysk-sovjetiska pakten av den 23 augusti samma år.
De marxistiska arbeten "som objektivt och grundligt belyser Moskvaförhandlingarnas historia" , visar , enligt
OLEG , att de engelska och franska regeringarna strävade att dra in Sovjetunionen i krig med Tyskland. " Genom
att agera lömskt och svekfullt" gjorde
västmakterna "med alla medel" klart för
Hitler att Tyskland kunde anfalla Polen ,
och sedan Sovjetunionen , utan att England och Frankrike skulle motsätta sig
detta. (s 61f).
England skulle också ha fört hemliga
förhandlingar bakom ryggen på Sovjetunionen. (s 78). Sovjetunionen - som
gjorde allt för att skapa ett kollektivt säkerhetssystem mot den tyska aggressionen och för att avvärja världskriget hamnade nu i ett "mycket svårt läge".
Världsimperialismens planer på att rikta
ett slag från väster och öster /Japan/ var
nära att verkställas. I detta läge beslöt
Sovjetunionens regering att acceptera
"ett förslag från Tyskland" om att ingå
ett icke-angreppsfördrag. Därigenom
vann Sovjetunionen nära två år för att
skärpa landets försvar och stärka skyddet av dess västra gränser. (s 80 f). Sovjetunionens regering godkände bl a Estlands , Lettlands och Litauens önskan
om att bli upptagna som "likaberättigade unionsrepubliker' '. (s 82). De historiskt orättvisa gränsdragningarna i
Östeuropa kunde justeras till Polens fördel. Det fascistiska hotet i dessa länder
avvärjdes.
I en fotnot får läsaren, som sagt , veta
att en "väpnad konflikt" började vid den

Sovjet-Finska gränsen i november 1939 ,
förorsakad av den politik som den reaktionära finska regeringen förde med stöd
och uppmuntran av "de imperialistiska
makterna". Den reaktionära historieskrivningen , säger OLEG, sätter däremot likhetstecken mellan Tysklands
brottsliga anfall på Polen och Sovjetunionens "befrielse av ett territorium",
som tidigare med våld skilts från Sovjetunionen. (s 83).
Sedan sålunda Polen medvetet offrats
av västmakterna , medan dessa själva
passivt bedrev ett "sittande krig" på
västfronten, angrep Hitler plötsligt Danmark och Norge den 9 april 1940. Inte
heller då visade den engelsk-franska
koalitionen någon vilja att beslutsamt
stå emot den nya aggressionen. (s 93) .
När så , något senare, fronten i Västeuropa bröt samman efter den tyska blixtoffensiven våren och sommaren 1940 , beseglades "koalitionens" nederlag.
Den militära faktorn spelade här en
roll , erkänner OLEG , men nederlaget
var förutbestämt framför allt som en
följd av "västmakternas reaktionära utrikespolitik". Man hade frivilligt lämnat
ifrån sig det strategiska initiativet till
fienden. (s 97).
I " slaget om England" som därefter
följde, var det egentligen inte England
som var Nazitysklands huvudmål. Englands ståndaktighet tvingade visserligen
Tyskland att vända fronten mot öster.
Men det var egentligen tyskarnas planer
på anfall mot Sovjetunionen, som medförde att Hitler avstod från att fullfölja
slaget om England med en invasion. Slaget om England ses av OLEG som ett
sätt att maskera förberedelserna för anfallet i öster. (s 103).
Så kännetecknas nu "de borgerliga
historikernas" behandling av orsakerna
till andra världskrigets uppkomst, att
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"man förnekar lagbundenheten i den
historiska utvecklingen, av försök att
frånta imperialismen ansvaret som huvudskyldig till kriget och att svärta ned
Sovjetunionens fredsälskande politik,
sovjetlandets oegennyttiga kamp mot
det fascistiska hotet". (s 112). Förvanskningen av Sovjetunionens avgörande bidrag i de fascistiska angriparnas krossande är enligt författaren en av huvudriktningarna i västhistorikernas verksamhet. Denna förvanskning tjänar som
medel för att understödja "myten om
USA :s dominerande roll i andra världskriget". (s 114).

*
Från juni 1941 bar i själva verket sovjetunionen den huvudsakliga krigsbördan. Tron att Sovjetunionen var en koloss på lerfötter kom på skam i slaget om
Moskva. Det var inte "general vinter"
eller "general gyttja" som vann detta
slag och som gav dödsstöten åt de fascistiska trupperna utanför Moskva. Det var
det sovjetiska folkets motståndskraft
och stabiliteten i dess stats- och samhällssystem och dess väpnade styrkors
ståndaktighet som ledde till en seger av
vida större betydelse än krigshändelserna på andra håll i världen, säger OLEG.
På samma sätt analyseras orsakerna
till segern vid Stalingrad mycket utförligt. "Lysande till sin tanke och till sitt
genomförande, storslaget till sina dimensioner och avgörande till sina militärpolitiska följder, har slaget vid Volga kommit att ingå inte bara i Sovjetunionens
Stora fosterländska krigs annaler, utan
också i världshistorien" (s 131 f). (Kurs
här) .
• Slaget vid Verdun under första världskriget " slukade liv med en Moloks aptit"
men lämnade båda sidor svaga och fat-
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tiga. Stalingrad var en seger vunnen "till
ett förnuftigt pris". (s 135). Så följde segern vid Kursk, vars värde västliga författare, enligt OLEG, ansträngt sig att
förtiga. (s 144). Nu var omkring 75% av
tyska armens styrkor insatta på östfronten, och Sovjetunionen fortsatte att bära
krigets huvudbörda.
I den strategiska triangeln MoskvaStalingrad-Kursk inträffade de viktigaste
händelserna, som bestämde den genomgripande vändningen i kampen på den
sovjetisk-tyska fronten och i andra
världskriget som helhet. (s 152).
Enligt den "konception om avgörande
slag" som västerländska historiker utarbetat, jämförs t ex slaget vid Stalingrad i
betydelse med segrarna i Nordafrika eller drabbningarna till sjöss i Stilla havet.
Dessa historieförfalskare, säger OLEG ,
söker därmed övertyga sina läsare, att de
avgörande bidragen till det fascistiskmilitaristiska blockets undergång lämnades av Storbritannien och USA och inte
av Sovjetunionen . (s 176).
Sådana jämförelser är emellertid, enligt författaren, uppenbart orimliga.
Sovjetryska historiker har djupgående
studerat konceptionen och, i likhet med
många andra vetenskapsmän, har de
kommit fram till en helt annan innebörd
av begreppet "avgörande slag". I de sovjetiska arbetena belyser man noggrant
och "uppskattar efter förtjänst" USA:s ,
Storbritanniens och andra västallierades
bidrag till segern över angriparen. Likväl
kom historien att utvecklas så att Sovjetunionen , sovjetfolket och dess väpnade
styrkor kom att ge avgörande bidrag till
segern över angriparna .
En objektiv värdering av Sovjetunionens avgörande bidrag till segern över
angriparna har principiell betydelse för
en riktig förståelse av krigets resultat

och lärdomar , av de si utsatser som ger
samtiden dess historia, slutar OLEG sin
framställning i andra kapitlet.

*
I bokens tredje kapitel analyseras
" källorna till segern" över angriparna .
Den slutliga utgången av den gigantiska
kampen betingades av en rad " lagbundenheter" :
-

-

-

det socialistiska samhällets överlägsna politiska och ekonomiska organisation,
dess revolutionära ideologi ,
den centraliserade planhushållningens fördelar ,
sovjetmänn iskans hjältemod,
socialism ens företräden framför kapitalismen , o s v.

Med ett flödande rikt statistiskt material vill författaren visa Sovjetunionens
seger även i " den militärekonomiska
konfrontationen med Tyskland ". (s 198
f) . Segern var storslagen och imponerande . " Magnitogorsk besegrade Ruhr".
Sovjetiska officiella dokument och historiska framställningar har aldrig förnekat den betydelse som hjälpen från de
allierade i antihitlerkoalitionen hade ,
bedyrar författaren . Men med de relativt
blygsamma dimensioner leveranserna
fick kunde de ändå inte ha något väsen;ligt inflytande på krigets utgång. (s
206). Det var dessutom ofta fråga om
föråldrad materiel , levererad vid olämpliga tidpunkter. Man kan träffa på historiska arbeten i väst , där lend-leasepolitikens roll och betydelserätt värderas,
erkänner OLEG generöst. Men vanligast är ändå de lögnaktiga framställningarna. " Reaktionära historiker och
politologer" driver tesen att Sovjetunio-

nen inte skulle kunnat utstå slagen från
den tyskfascistiska stridsmaskinen och
oundvikligen lidit nederlag om landet inte erhållit oegennyttig hjälp med militärstrategisk materiel /ink! spannmål/
och vapen från de allierade. Samtidigt
hävdar de myten om att USA :s ekonomiska och industriella potential skulle
tryggat de alli erades slutliga seger. (s 200
f).
Denna typ av värdering drunknar , säger OLEG , bokstavligen i den våldsamma strömmen av lögner beträffande de
amerikanska ledande kretsarnas "oegennytta" och " ädelmod " . Det var inte , och
kunde inte ha varit , tal om att den amerikanska regeringen intog en oegennyttig
position i fråga om lend-lease . De amerikanska leveranserna hade heller inte någon "avgörande" betydelse under någon
av etapperna i Det Stora fosterländska
kriget och än mindre när det gällde att
nå den slutliga segern över fienden,
konstaterar författaren .
Så vederläggs ännu en myt med hjälp
av statistikens och procentsatsernas objektiva sanningar.

*
Kapitlet om källorna till segern avslutas med en idologisk parentation över
det ryska folkets patriotism , offervilja
och hjältemod , över partisanernas djärva
kamp i ockuperade områden. Den sovjetiska krigsmaktens höga kvalitet och
moral , ledarnas överlägsna och djärva
krigskonst , grundad på den marxistleninistiska teorin , glorifieras.
En särskild plats bland källorna till
sovjetfolkets seger i det Stora fosterländska kriget bereds självfallet åt Sovjetunionens kommunistiska parti. Det
leninistiska SUKP ledde, organiserade
och inspirerade massorna i kampen mot
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de tyskfascistiska erövrarna framhåller
OLEG.
Pa rtiet utgjorde folkets avantgarde
och åtnjöt "ett gränslöst förtro e nde".
SUKP definierade krigets politisk a och
militära mål. De " politi ska meda rbetarna " i krigsmakten var "de väpnade
styrkornas själ ".

*
r bokens fjärde och sista kapitel avfärdas bl a myten om " det sovjetiska hotet " efter andra världskriget. Krigets
viktigaste resultat var att de a llmänna
styrkeförhållandena på de n internationella arenan förändrades på ett grundläggande sä tt till förm ån för fred, demokrati och socialism. Dessa krafte r fick nu
ett reellt inflytande på världspolitiken.
Från och med nu kom den historiska utvecklingen att bestämm as av existensen
av två "världssystem " och kampen mel lan dem, konstaterar författaren.
Å e na sidan har vi den amerikanska
imperialismen med dess planer på världshegemoni. Så länge kriget pågick maskerades dess mål omsorgsfullt . (s 263). Myten o m det sovjetiska hotet skapades för
a tt rättfärdiga kapprustning, kallt krig
och aggression. Bland det dryga dussin

länder som författ are n utpekar som mål
för den amerikanska ag ressionen skall vi
blott nämna Afganistan. Å andra sidan
har vi Sovjetunion en, so m för en konsekvent kamp för fred , för ömsesidig begränsning av de "offensiva" strategiska
rusningarna och andra typer av massförstörelsevapen. Det ohållbara i alla påståenden om ett sovjetiskt hot är uppenbart, även för många forskare i väst ,
framhåller OLEG. Men det får inte råda
någon oklarhet om att inte Sovjetunionen , om och när så krävs , kommer att
vidta " nödvändiga åtgärder för att trygga sin säkerhet och sina vänners och allierades säkerhet. " (s 272). (Jfr Brezjnev-doktrinen !) .
Det var Sovjetunionen som omintetgjorde imperialismens planer. Häri ligger
framför allt den världshistoriska betydelsen av andra världskrigets resultat och
dess lärdomar för framtiden . Dessa odiskutabla och deterministiskt givna sanningar utgör författarens svar på de inledningsvis ställda fr ågo rna.
Bertil Åhlund
Oleg Rzjesjevskij:
ANDRA V ÄRLDSKR!GET: myter och
verklighet, i översättning av Johan
Oberg, Progress, Moskva /985.

Svensk sjöhistorisk
bibliografi
Bibliografier är inte böcker som man kan
sträckläsa som romaner. Däremot " utgör de kärnan och grunden i varje vetenskapligt bibliotek - de är helt enkelt
oumbärliga för allt vetenskapligt forskningsarbete" för att citera Gunnar Jarring i en understreckare i Svenska Dagbladet. Bibliotekarien vid Statens sjöhistoriska museum , Helena Grönquist ,
har inom denna disciplin skrivit en bok

som är värd att uppm ärksammas. Hon
står som författare till Sjöhistorisk årsbok 1987 , som fått titeln "Svensk sjöhistorisk bibliografi 1976 - 1986" . Det
som skiljer Helena Grönquists arbete
från tidigare redovisade perioder är dess
omfattning , bl a redovisas för först a
gången artiklar i tidsskrifter och årsböcker. Boken har också en överskådlig
gruppering med detaljerad innehållsförteckning och ämnesordsregister. Det
finns också register över författare och
redaktörer samt över periodiska skrifter.

X-ponent-systemet för
rationell verktygshantering .. .

Tillverkningsprogram:

Väggpaneler
Montörvagnar
Verktygsskåp
Förvaringsfack
Byggprofiler m. m.
X-PONENT STALINREDNINGAR AB, Sundsvall
Tel. 060-12 56 20 växel
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OSKARSHAMNS

Vattendjup 11 m
Utrustn ing för modern godshantering
Gotlandstrafi k året runt
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0491-160 80

HALMSTAD
HAMNEN med det strategiska läget!
Ett ypperligt alternativ för svensk handel oc h ind ustri .
Hamndjup för fullastad e fartyg i 50.000 ton sklassen
"Skräddarsydda" rationella transportlösnin gar.
Modernt utrustade bulk- och Ro/ Ro terminaler.
Smått unika utbyggnad smöjligheter:
Totalt 800.000m2 nära kaj står till förfogand e
för framtida etablering av terminaler och industrier
För närmare information kontakta :
Halmstads Hamn AB
Box 235, 301 04 Halm stad. Tel 035-11 80 30

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter

-~
r.

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig ak ade mi stiftad 1771. Sällskapets syfte
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar Sällskapets ut belöningar för tävlingsskrifter , a rtiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandl a valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesväl kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l.
2.
3.
4.
5.

Strategi och stridskrafters användning.
Personal , utbildning och organisation .
Vapenteknik .
Vapenbärares konstruktion.
Humanteknik och underhållstjänst.

Tävlingsskrifter för år 1989 skall senast den l september 1989 vara Sällskapet tillhanda under adress:
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 10 186
100 55 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bö r åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn
och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning.
Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväsendet , publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift.

eller Halmstads Stuveri AB
Box 1, 301 02 Halmstad , T el 035-1097 20.

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattand e utvecklingen av vapenbärare , vapen
och hj älpmedel - navigation och sjöfart.
Ö rlogsmannasällskapet beslutar varj e år i oktobe r månad på förslag av sin styrelse
om utdelning av stipendier fö r inl ämnande och granskade a rbeten. Slipendiet utdelas vid sällskapets högtidsssammanträde.
Den som önskar ifr ågakomma för stipendium under år 1989 skall skicka in utredning eller avhandling till
sekreterare n i Kungl Örl ogsma nn asällskapet
Box 101 86
100 55 Stockholm
senast den l september 1989 .
Arbete för vilket fö rfattaren tilldelats stipendium förbehåller Ö rlogsmannasällskapet sig rätten att publice ra i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväsendet.
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Marindi eslar med
merced es-kval itet
De fyra kommande kustkorvetterna
Göteborg , Gävle, Kalmar och Sundsvall
kommer att fö rses med huvud motorer
fran MTU . 3 st 16 -cylindriga
dieselmotorer ( MTU l6V396TB93)
ombord i varje fartyg lämnar tWsammans
upp till 7.860 kw (10.440 hk).
E ffektkon ce ntrat ionen blir s mått
fantastiska 1 ,5 kg/hk!
MTU är ett fö ret ag i Dairnler-Benz.gruppen .
MARINDIES EL
Kajplats 17 • Södcr Mälarstrand • 117 25 StOckholm
Tel 08/6680160 •

Fax 08/ 66830 12

