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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars 
syfte är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och 
sjöväsendet i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut be-
löningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta 
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjövä-
sende. Vägledande vid ämnesval under 2019 är nedanstående ämnesområden;

I.   Strategi, operationer och taktik 

II.  Personal, utbildning och marinmedicin

III.  Maritim teknik

IV.  Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets  
 verksamhet

Lämplig omfattning på tävlingsskift är 2500-3500 ord. Tävlingsskrift för år 2019 
ska senast 31 maj 2019 vara akademien tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp-
gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens 
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sam-
manträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnäm-
nande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. 
Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att 
i Tidskrift i Sjöväsendet samt på sin hemsida publicera inlämnad tävlingsskrift vare 
sig den belönats eller ej.
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Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 1/2019. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde  i Stockholm 
onsdagen den 28 november 2018.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm onsdagen den 28 novem-
ber 2018 i närvaro av 54 ledamöter och inbjudna gäster. Sammanträdet avslutades med 
en gemensam middag i museets lokaler.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (högtids-  
  sammanträdet 2018-11-15 i Karlskrona) som med godkännande lades till   
  handlingarna.

§ 3 Meddelades det tidigare fattade beslutet att akademien tilldelar ordinarie leda-  
  moten Peter Bager akademiens medalj i silver. Medaljen överlämnades av   
  ordförande. Sekreteraren läste upp motiveringen. Motivering; Peter Bager   
	 	 belönas	för	sina	insatser	att	som	engagerad	projektledare	effektivt	organi-	 	
  sera och leda det projekt som styrelsen etablerade våren 2017 under arbets-  
  namnet ”Marinplanen”. Arbetet började bokstavligt talat från ett vitt papper   
  och Peter Bager startade det mycket insiktsfullt med att engagera vetenskaps-  
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  grenarna. Det ledde till ett omfattande material som krävde ett betydande   
  redigeringsarbete för att hitta balansen mellan bredd, djup och omfång. Mot   
	 	 slutet	av	året	fick	projektet	den	form	som	sedan	kunde	presenteras	under		 	
  namnet En Marin för Sverige. Utöver arbetets goda mottagande hos den   
  avsedda målgruppen har det också nått stor framgång i akademien genom ett   
	 	 av	flera	omvittnat	ökat	engagemang	inom	vetenskapsgrenarna	och	hos		 	
  ledamöterna. 

§ 4 Ordförande orienterade kort om planen att fördjupa arbetet med En Marin för   
  Sverige genom ett seminarium sannolikt på Medelhavsmuseet i slutet av maj   
  eller i början på juni 2019.  

§ 5 Sekreteraren orienterade om läget vad avser förslaget om ändringar av tillämp-  
  ningsbestämmelserna. Processen är tydligt angiven i stadgarna och innebär  
   konkret att styrelsen avser att låta ledamöterna vid det ordinarie sammanträdet   
  i Karlskrona 2019-01-21 första gången ta ställning till förslaget genom votering  
  och brevledes röstning. Förslaget till ändringar och valsedel kommer att brevle-  
  des skickas ut inom kort tillsammans med kallelsen till sammanträdet. 

§ 6 Höll ordinarie ledamoten, marinchefen konteramiral Jens Nykvist, anförande   
  om Marinens nya ledningsorganisation och hur ÖB delegerade ledarskap ska   
  fungera i praktiken. Följde lång och engagerad frågestund.

§ 7 Höll hedersledamoten amiral Alain Coldefy, inträdesanförande under rubriken   
  What´s at stake for the French Navy in the 21st century? Följde lång frågestund.

§ 8 Inga övriga frågor anmäldes.

§ 9  Sekreteraren orienterade att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Karls-  
	 	 krona	på	Sjöofficersmässen	Amiralitetstorget	7,	måndagen	den	21	januari	2019,		
  klockan 17:30. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Informa-  
	 	 tion	om	Sjöstridsskolans	utveckling	samt	orientering	om	amfibiestudien.	Inträ-		
  desanförande av OL Per Nilsson. Sällskapets första behandling av förslaget till   
  ändringar av tillämpningsbestämmelserna.

  Därefter följer det ordinarie sammanträdet i Stockholm på Sjöhistoriska museet  
  onsdagen den 20 februari 2019 i Stockholm, kl. 17:30. Öppet sammanträde med  
  stadgeenliga förhandlingar. Diskussion om varför marinen behöver en egen   
  regelutveckling i förhållande till den civila sjöfarten. Föredragande Över-  
  inspektören vid Marinens fartygsinspektion Kk (ming) John Timerdahl.    
  Inträdesanförande av OL Anders Hörnfeldt.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Nr 2/2019. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
måndagen den 21 januari 2019.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum måndagen den 21 januari 2019 med början klockan 17:30 
på	Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7	i	Karlskrona	i	närvaro	av	34	ledamöter	och	
inbjudna gäster. Den öppna delen av sammanträdet startade klockan 18:00. Samman-
trädet avslutades med en gemensam middag.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har de ordinarie ledamöterna Lennart  
  Nordgren och Gunnar Nordbeck avlidit. Ordförande påkallade en stunds   
  tystnad.

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (ordinarie   
  sammanträde 2018-11-28 i Stockholm) som med godkännande lades till hand-  
  lingarna.

§ 4 Ordförande orienterar. Ordförande överlät åt sekreteraren att orientera om   
  deltagandet i FoF RK, förestående inval 2019, samt planeringen av marin-  
  konferensen den 28 maj 2019.

§ 5 Vidtog sällskapets första behandling av förslag till ändringar av tillämpnings-  
  bestämmelserna. Sekreteraren orienterade om processen och vad som genom-  
  förts före dagens sammanträde. Antalet inkomna poströster är 89 stycken varav:

•	 86;	ändringsförslagen	med	styrelsens	tillägg	och	justeringar	antas till   
 vilande (preliminärt godkännande)
•	 2;	endast	ändringsförslagen	antas till vilande
•	 1;	ändringsförslagen	med	styrelsens	tillägg	och	justeringar	godkänns inte   
 och återvisas till styrelsen för vidare behandling

  Av de 86 positiva svaren har tre kompletterande bilagor med förslag till smärre   
  textändringar. Ett av de positiva svaren föreslår textändringar i såväl stadgar   
  som tillämpningsbestämmelser.

  Två svar har inte hämtats ut från posten à 23 kronor per kuvert på grund av   
  ofullständig frankering.

  Dagens omröstning (behandling) kan leda till att ärendet:
  a) återvisas till styrelsen, eventuellt med ändringsförslag, för vidare   
   behandling
  b) antas till vilande
  c) förkastas

  Antas förslaget till vilande, får slutbehandling inte utsättas tidigare än en månad  
  från den dag då förslaget beräknas vara de röstberättigade tillhanda. 
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  Genomfördes omröstning genom handuppräckning. Utföll omröstningen enligt  
  nedan:

  a) 0 röster 

  b) 21 röster (samtliga röstberättigade)

  c) 0 röster 

  Ordförande konstaterade att ändringsförslagen med styrelsens justeringar och   
  tillägg totalt har fått 107 ja-röster.

  Meddelade sekreteraren att slutbehandling planeras till det ordinarie samma-  
  trädet i Stockholm den 10 april.

§ 6 Höll ordinarie ledamoten Per Nilsson inträdesanförande under rubriken   
  Corbett seglar vidare – sjöstridskrafternas roll i hybridkriget. Följde lång   
  frågestund.

§	7	 Orienterade	Chefen	1.amfibieregementet	överste	Patrik	Gardesten	om	amfibi-	 	
  studien med biträde av överstelöjtnant Fredrik Hesselman. Följde lång fråge-  
  stund.

§	8	 Övriga	frågor.	Orienterade	chefen	1.ubåtsflottiljen	om	att	de	två	ubåtarna	i	A26-	
  serien ska namnges till HMS Blekinge och HMS Skåne.

§ 9  Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde äger rum i   
  Stockholm på Sjöhistoriska museet onsdagen den 20 februari 2019, kl. 17:30.   
  Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Diskussion om varför   
  marinen behöver en egen regelutveckling i förhållande till den civila sjöfarten.   
  Föredragande Överinspektören vid Marinens fartygsinspektion kommendör-  
  kapten (ming) John Timerdahl.  Inträdesanförande av OL Anders Hörnfeldt   
  under rubriken Drivkrafter bakom svensk ubåtsjaktförmåga - igår, idag och   
  imorgon.

  Påminde sekreteraren om att förslag till inval av nya ledamöter ska vara   
  sekreteraren tillhanda senast den 1 april.

  Överlämnade ordförande en blombukett till Elisabet Peijne som tack för hennes  
  mångåriga tjänster till sällskapet.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Omsättningen av marinens ytstridsfartyg1

Årets upplaga av Folk och Försvar Rikskonferens genomfördes i slutskedet av proces-
sen att tillsätta en ny regering. Den utdragna regeringsprocessen påverkade i hög grad 
programmet	genom	att	flera	av	de	tänkta	talarna	uteblev	och	att	andra	deltagare	hade	
begränsade mandat att uttala sig politiskt.

Konferensen belyste väl spännvidden av de olika typer av hot som nu utgör stora 
utmaningar	för	vårt	samhälle.	Sveriges	geografiska	position	mitt	i	skärningslinjen	mel-
lan ett revanschistiskt Ryssland och Västeuropa, gör vårt läge mer utsatt än under tiden 
för det kalla kriget. I norr Arktis som i och med klimatförändringarna och den ryska 
kärnvapenbaseringen på Kolahalvön blir alltmer säkerhetspolitiskt utmanande. Lägg 
till ett ökat kinesiskt intresse för Arktis naturresurser och framtida förkortade trans-
portvägar från Europa till Asien samt stora migrationsströmmar till Europa, så blir det 
säkerhetspolitiska sjökortet snabbt fyllt av navigatoriska hinder samt akuta problem. 
Dessa	problem	måste	snabbt	finna	sina	lösningar	för	att	statens	primära	skyldighet	att	
skydda medborgarna från säkerhetshot ska anses vara uppfylld. 

I den uppgiften ligger kontrollen över vårt lands gränser. Det yttre och inre försva-
ret är varje stats mest grundläggande uppgift. Marinen bidrar till den yttre kontrollen 
över våra havsgränser genom att dagligen året runt bedriva radarövervakning, vilket 
tillsammans med fartygsspaning syftar till att upptäcka avvikelser från normalbilden. 
Drygt	2 000	fartyg	är	varje	dag	året	runt	under	förflyttning	runt	den	svenska	kusten.	
Det akuta problemet är att varje upptäckt av en avvikelse också kräver resurser för 
ingripande. Den svenska kusten är 2 700 kilometer lång. Det är en avsevärd sträcka att 
övervaka med en drygt handfull korvetter. Resurserna är för få för att ens med rimlig 
säkerhet kunna ingripa.

1. Normalt skriver KÖMS ordförande denna ledare. P.g.a. dennes utlandsvistelse är det här sekre-
teraren som för pennan på uppdrag av ordföranden (Reds anm)

 Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är Kungl. Örlogsmannasällskapets 
sekreterare.
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Akademien	är	orolig	för	ålderläget	i	flera	av	de	marina	systemen.	Vi	tog	fram	pu-
blikationen En Marin för Sverige för att beskriva och faktabelägga denna vår oro med 
landets bästa för ögonen. Men vi gjorde det även för att upplysa om den okunskap som 
i allmänhet råder vad avser vårt lands sjöfartsberoende och vikten av att kunna hålla 
sjövägarna öppna i fred, kris och krig.

Ett av de fakta vi redovisar är åldersläget för de svenska marina fartygssystemen. I 
år är medelåldern 29-30 år och korvetterna Stockholm/Malmö samt Gävle och Sunds-
vall går snart ur tjänst. Då återstår endast fem korvetter och fem minjakter för att 
hantera de sjöoperativa uppgifterna. Några satsningar på nya ytstridsfartyg syns inte i 
horisonten och än mindre i närtid! Det gör oss minst sagt bekymrade.
Försvarsbesluten	har	varit	underfinansierade	under	många	år	vilket	har	skapat	stora	

problem för Försvarsmakten att leverera den politiska beställningen av försvarsför-
måga. Nu tornar de mörka orosmolnen upp vid horisonten kusten runt och Försvars-
beredningen ska den 14 maj leverera sin slutrapport. Hela Försvarsmakten behöver 
resurstillskott, men behoven i ett försummat och föråldrat sjöförsvar är särskilt stora.

Vid försvarsplanering borde man utgå från följande; vad är farligast, vad är mest 
sannolikt	och	när	kan	det	tidigast	inträffa?	Precis	som	att	alla	nu	talar	om	hybridkrig-
föring, cyberattacker mot vår kraftförsörjning och övriga infrastruktur så är vårt lands 
sjöfartsberoende en sådan allvarlig sårbarhet. På några dagar kan ett stopp i våra ham-
nar göra det omöjligt att förse livsmedelsbutikerna med varor, oljetransporter kusten 
runt kommer inte fram och vår export och import stoppas upp. Det leder till samhälls-
kollaps.	Hur	ska	Gotland	kunna	försörjas?	Våra	hamnar	är	dessutom	nyckeln	till	att	
kunna ta emot hjälp från Nato. Samtidigt är ett stopp i våra hamnar liktydigt med en 
påverkan på Natoländer vilket snabbt riskerar att eskalera en kris.

KÖMS anser att i detta läge så måste sjöförsvaret prioriteras. Vi måste kunna röja 
minor, skydda våra hamnar och avvärja kränkningar av vårt sjöterritorium enligt folk-
rättens krav. Ubåtsjakt kräver fartyg och helikoptrar bara för att nämna någon av yt-
stridsfartygens uppgifter. 
Till	den	för	oss	mycket	oroande	bilden	hör	att	flera	personer	uttalar	sig	om	att	våra	

ytstridsfartyg inte kan uppträda till sjöss under krig för att sjörobothotet anses vara 
för svårt. Krig är farligt och människor dör det är den trista sanningen. Men felet 
många icke initierade gör, är att likställa sjökrigsoperationer med ett enda avgörande 
sjöslag syftande till eliminera motståndaren. Så fungerar det inte! Våra ytstridsfartyg 
är dessutom konstruerade för att kunna vinna dueller till sjöss. Fartygens unika och 
stridsvinnande förmåga visas gång på gång i internationella övningar. Fartygen är bra, 
men	behöver	tillföras	fler	system	för	att	kunna	följa	och	möta	hotbildsutvecklingen.	

Under andra världskriget pågick slaget om Atlanten från den 3 september till långt 
efter krigsslutet 1945 (bland annat med efterkrigsminsvepning). Men hur många kon-
frontationer	(direkta	sjöslag)	utkämpades	under	alla	dessa	dagar?	I	stället	var	det	kri-
gets grå vardag som var rutin med spaning, eskort, luftförsvar, minröjning, bevakning 
i hamnar och arbetet med att knäcka tyskarnas krypton mm som lade grunden till att de 
allierade vann kriget. För svenskt vidkommande varade gråzonen under exakt samma 
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långa tid med enorma krav på marinen. Armén bevakade gränsen i fem år medan ma-
rinen möjliggjorde den förda neutralitetspolitiken.2

Vår sårbarhet för störningar i sjötransporterna är väsentligt högre idag än under 
1940-talet. Tyvärr synes det som försvarsberedningen och arbetet i utskottet under-
skattar detta sjöfartsberoende och vilka resurser som krävs för att hålla sjövägarna 
öppna samt skruvar upp hotet mot ytstridsfartygen på ett närmast otillbörligt sätt. 

Korvett Visby är nu ett välfungerande fartygssystem trots initiala projektsvårig-
heter. Hon var i teknikens absoluta framkant vid sjösättningen, men de system som 
var planerade att tillföras för att fortsätta att utveckla systemet (lv-robot, motmedel, 
störsändare	mm)	finns	tyvärr	inte	i	planerna.	Och	bara	för	att	Visbysystemet	inte	har	
kunnat	utvecklas	för	att	följa	med	hotbilden,	så	finns	det	inga	skäl	till	att	nedvärdera	
hela ytstridsförmågan.

Det som läcker ut från försvarsberedningen om att ersätta ytstridsfartyg med kust-
robotar och minor är dåliga idéer! Defensiva sjöminor och kustrobotar har absolut en 
plats i ett väl utbyggt sjöförsvar och kan komplettera, men aldrig ersätta de mer mång-
sidiga ytfartygssystemen som kan verka över hela krisskalan.

Fartyg är framtunga investeringar, men de är personalsnåla och har lång livslängd 
vilket gör att livstidskostnaden är väsentligt lägre än för andra mer personaltunga sys-
tem. 

Därför uppmanar akademien försvarsberedningen att i sin slutrapport föreslå en 
snabb omsättning av ytstridsfartygen.

2.	 Försvarsminister	Per	Edvin	Sköld	vid	 tal	 vid	Flottans	 reservofficersförbunds	 tioårsjubileum	 i	
mars	1945,	”Om	armén	och	flyget	tror	man	att	de	bidragit	till	att	Sverige	har	hållit	sig	utanför	kriget.	
Om	flottan	vet	man,	att	vi	icke	har	kunnat	föra	den	neutralitetspolitik	vi	gjort	utan	bistånd	av	vår	
flotta”.
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Havet – i centrum för vår verksamhet
Marinen	och	sjöofficeren	är	speciella	–	de	är	tvåfaldiga	till	sin	karaktär.	Ett	örlogsfar-
tyg är en stridsmaskin men också ett fartyg som alla andra, underkastad samma fysiska 
och,	 till	 del,	 legala	 förhållanden	 som	andra	 fartyg.	Sjöofficeren	är	 såväl	officer	 som	
sjöman; han/hon skall kunna leda i krig men också navigera och i övrigt hantera ett 
fartyg. Det är den andra aspekten av denna tvåfaldighet som är i fokus i detta nummer.

Målet var att skildra så många aspekter av havet som möjligt. Det vill säga att visa 
vad ”sjöväsendet” egentligen innebär. Flera aspekter har tidigare behandlats under 
2018. Den maritima näringen diskuterades allmänt i nr 1. Sjöfarten diskuterades i ve-
tenskapsgrenen IVs rapport i nr 5 samt i informationsskriften En Marin För Sverige. 
Fisket	–	dels	avseende	fiskekvoter	och	dels	avseende	det	svenska	strömmingsfisket	–	i	
nr 4 2017 respektive nr 2 2018. Innovationer diskuterades i nr 4 men skulle kunna 
utvidgas betydligt; inte minst avseende sådant som kallas ”klimatsmart”. De första 
segeldrivna handelsfartygen är under byggnad, Stena satsar på eldrift för färjor, auto-
noma	handelsfartyg	är	på	väg	–	för	att	ta	några	exempel.	

Numret inleds med hedersledamoten (HL) amiral Alain Coldefys inträdesanförande 
som	skildrar	den	franska	marinen	–	nu	Europas	största	–	och	dess	utmaningar.	Här	är	
inte	minst	personalfrågan	av	stor	betydelse	–	hur	få	moderna	ungdomar	att	vara	 till	
sjöss	inte	bara	dagar	och	veckor	i	sträck	utan	månader?	Ett	ämne	som	vi	får	anledning	
att återkomma till. 

Havsambassadören Helen Ågren gör sedan en intressant inventering av de utma-
ningar som havet ställer avseende klimat och miljö. Hon redogör också för svensk 
havspolitik. Klimatutvecklingen har givetvis marinstrategiska implikationer; exem-
pelvis	innebär	uppvärmning	av	havet	att	fisken	migrerar	vilket	får	en	mängd	konse-
kvenser	som	svält	med	påföljande	flyktingkatastrofer	och	risk	för	fiskekrig.	Artikeln	
är	också	intressant	i	medialt	avseende	–	det	framgår	att	Sverige	spelar	en	viktig	roll	i	
internationella havsfrågor men detta lyfts sällan eller aldrig fram i pressen.

Många av tankarna är direkt kopplade till det vi kallar maritim säkerhet. Denna 
är, det behöver knappast påpekas här, av avgörande betydelse för svensk ekonomi i 
fred och kris. Men frågan trollas oftast bort i svensk försvarsdebatt genom att man 
drar en skiljelinje mellan samhällets sårbarhet och militär verksamhet. Detta är en av 
anledningarna till att det är mycket positivt att kunna publicera en artikel i ämnet av 
Hedersledamoten Michiel Hijmans. Inte minst viktigt, hävdar han, är utbildning och 
upplysning om havets betydelse för alla samhällslager från skolbarn till politiker. Hur 
för	vi	in	dessa	frågor	i	den	svenska	utbildningen?	Artikeln	har	även	i	övrigt	mycket	stor	
relevans för den svenska försvarsdebatten. Inte minst intressant är att han tar upp den 
i Sverige negligerade EU Maritime Security Strategy (EUMSS).

Redaktörens spalt
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I Ågrens artikel nämns de pågående havsrättsförhandlingarna. Dessa, under förkort-
ningen BBNJ (Biodiversity Beyond National Juridiction), beskrivs och analyseras i en 
viktig artikel av Commissaire géneral de la marine Jean-Louis Fillon.

Dr Cleopatra Doumbia-Henry är rektor för World Marime University i Malmö. En 
viktig svensk satsning som dock förefaller ganska okänd. Borde några svenska sjö-
officerare	genomgå	deras	kurser	för	att	underlätta	kontakten	med	shipping-världen?

Vi är vana att se historien ur ett landperspektiv där krig handlar oftast handlar om att 
flytta	gränser	hit	eller	dit.	På	min	fråga	om	varför	vederbörande	inte	skrev	om	svenska	
amiraler svarade en av våra mer kända militärhistoriker att det inte fanns några att 
skriva om för Sverige hade inte vunnit några stora slag till sjöss. Detta är ju ett typiskt 
landperspektiv. I själva verket var det Flottan som höll ihop den svenska stormakten. 

Christian Buchet, vetenskapligt ansvarig för det stora projektet Océanides (http://
oceanides-association.org), delger oss några av projektets huvudsakliga slutsatser. En 
av dessa är just att det är havet som motorn i utvecklingen. De länder som satsat på 
havet har i allmänhet gått segrande fram i krig och konkurrens. Detta historiska pa-
radigm appliceras på den svenska historien i en artikel av historikern Harry Svens-
son.	Den	visar	just	hur	viktig	Örlogsflottan	och	handelsflottan	har	varit	för	Sveriges	
utveckling.

Vindkraftverk till sjöss blir en allt viktigare energileverantör och Vattenfall ligger 
här långt framme. Peter Stedt från detta företag förklarar vad det handlar om och vil-
ka	utvecklingsmöjligheter	som	finns.	Ur	marinmilitär	synvinkel	är	denna	utveckling	
intressant eftersom sådana vindkraftverk genererar en delvis ny operativ och taktisk 
miljö	till	sjöss	samtidigt	som	de	medför	ett	skyddsbehov	–	speciellt	när/om	de	får	en	
viktig roll för Sveriges energiförsörjning. 

Havet är inte bara teknik, handel och örlog; det har också i alla tider spelat en stor 
roll för människans föreställningsvärld. Anne Wedin ger en kort översikt över ämnet 
som naturligtvis är oändligt stort.

Ledamoten Magnus Haglund återkommer med en artikel om den svenska säkerhets-
politiken under det Kalla Kriget. För den som till äventyrs trodde på neutralitetsmyten 
är denna artikel ett nyttigt remedium. Men vad innebär, mot denna bakgrund, Statsmi-
nisterns	ord	om	att	”alliansfriheten	har	tjänat	oss	väl”?	Innebär	inte	”Hultqvistdoktri-
nen”	en	sorts	allians	utan	garantier?	

Avslutningsvis kommer de korresponderande ledamöterna Peter Hore och Hugues 
Eudeline med sina, som alltid mycket värdefulla, inlägg med recensioner respektive en 
uppdatering	om	läget	till	havs	i	regionen	Stilla	Havet	–	Indiska	Oceanen:	News	from	
the	 Indo-Pacific	 region.	Detta	motiveras	med	att	 regionen	alltmer	måste	ses	som	en	
strategisk	enhet,	vilket	föranlett	USA	att	döpa	om	U.S.	Pacific	Command	till	U.S.	In-
do-Pacific	Command.	Numret	avslutas	med	en	recension	av	Ledamoten	Sven	Rudberg.

Nästa nummer av TiS har manusstopp 15/3. Numret kommer att fokusera på sjötak-
tik. Redaktören ser fram mot många fräscha idéer!

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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 Hedersledamoten
ALAIN COLDEFY

Amiral Alain Coldefy, franska Marinen, har bland an-
nat varit fartygschef på hangarfartyget Clemenceau. 
Under 1999, då flottiljamiral, var Coldefy chef för en 
brittisk/fransk stridsgrupp under operation Allied Force 
ombord på hangarfartyget Foch. Han befordrades till 
amiral 2002 och tjänstgjorde som chef för försvarssta-
ben och därefter som generalinspektör för försvarsmak-
ten. Han pensionerades 2006 och var 2016 - 2018 ord-
förande för KÖMS systerakademi Académie de marine. 

What’s at stake for the French Navy in the 21st 
century
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie 
sammanträde i Göteborg den 28 november 2018. 

At the very moment when the French Armed forces have reached an unequalled 
level of performance, it seems that the challenges that our forces have to meet are 
more relevant than ever. In fact, the French Armed Forces have been engaged con-
tinuously, since 1945 and the end of World War II until now and probably for a long 
time yet. The annual additional cost is over 1.2 billion euros.

No other European nation has been at war as France  
during the past 74 years

since	 1973	 including	 a	 new	 naval	 com-
mand embarked on an oiler for the Indian 
Ocean moving to a joint command ashore 
with	 an	Admiral	 in	 2011,	 Independence	
of Djibouti 1977, Afghanistan 2002-2014, 
Iran-Irak	War	 1987-1988,	 Irak	 gulf	 war	
1990-1991, Lebanon from 1978 to 1984, 
Pacific	 nuclear	 test	 campaigns	 (1968-
1995), Balkans since 1992 including 
Kosovo 1999, Libya (2011) and again in 
Irak,	 all	 of	 these	 with	 a	 Carrier	 Battle	
Group (CVGB); the list is incomplete but 
it	would	be	too	long	to	enumerate.

Our	 forces	were	 engaged	 in	war	 opera-
tions, successively or simultaneously,  
in Indochina (1945-1954), Suez (1956), 
Algeria	 (1954-1962)	 with	 more	 than	
500	000	Army	soldiers	there	whereas	the	
total	was	 above	 1	million	 for	 the	Army	
including 100 000 facing the Soviets in 
Germany, Africa from Mauritania (1968 
–	1976)	to	DRC	(1978	Kolwezi	until	2003	
alongside	with	Swedish	special	forces	in	
Ituri), Chad from 1970, Mali since 2013, 
Central Africa several times, Ivory Coast 
and other places, Near and Middle East 
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With a set of forces in 
permanent changing 
framework 
Gradually	joint,	then	combined	and	now	
in	circumstance	coalitions	–	the	cold	war	
paradigm	was	“the	coalition	decides	 the	
mission”	 and	 since	 2001	 “the	 mission	
creates the coalition”, French forces have 
been able to adapt, often in pain, to the 
cold	 war,	 then	 to	 the	 disappearance	 of	
the	Soviet	Threat	and	now	they	face	new	
forms	of	conflicts.
Today,	the	model	is	coherent,	efficient	

and	at	a	sufficient	 level	compared	 to	 the	
power	and	the	ambition	of	France,	a	per-
manent member of the United Nation 
Security Council. The Chief of Defence 
has the operational command for all ope-
rations	and	the	Joint	Staff	is	a	mighty	tool	
in his hands.

Facing new challenges 
So	what	could	we	argue	at	the	beginning	
of	this	21st	century?
In	reality,	the	world	is	changing	at	full	

speed,	the	art	of	war	too.	New	actors,	new	
technologies,	 western	 supremacy	 ques-
tioned both in its democratic values and 
its mode of society

Western supremacy is also put in dif-
ficulty	in	the	air,	at	sea,	and	on	land.
Are	we	prepared	enough	or	not?	I	will	

try	to	answer	the	question	regarding	and	
by the lenses of the French Navy and I 
will	 articulate	my	presentation	by	deve-
loping	the	following	points.

The French Navy today 
global overview
The French Navy today is the leading 
Navy in Europe thanks to its overall co-
herence and global autonomy in terms 
of strategy. It’s a complete navy but not 

totally	like	the	US	Navy,	which	is	at	least	
ten	 times	 bigger	 and	 more	 powerful	 as	
well.

It operates in a joint, international, and 
of	 course	 interallied	 framework	 since	
NATO is the security reference for Fran-
ce; a founding nation since 1949. There 
has never been any change in this regard, 
even	when	France	withdrew	from	1966	to	
2009 from the integrated military organi-
zation. Let me point out that General de 
Gaulle	had	withdrawn	French	naval	 for-
ces	since	1963.	Navy	is	always	a	special	
case,	 everywhere	 in	 the	 world.	 Let	 me	
add also that the geographical area in the 
Mediterranean assigned to France called 
MEDOC for occidental Mediterranean, 
has	 never	 been	 redistributed	 within	 the	
Alliance; Italy then Spain having been 
refused by the USA. You remember 
that the US expelled the Brits from their 
NATO Command in Mediterranean, cal-
led CINCMED in Malta around 1957, and 
settled	 in	Naples	where	 they	 are	 still	 in	
2018. There is no room for non-American 
nations.

Strategic Maritime Issues
Having	just	a	quick	look	at	a	world	map,	
one	 can	 easily	 highlight	 a	 few	 features	
that	are	decisive	 to	 the	way	we	do	busi-
ness:

Globalization: 
•	 We	 are	 now	 interconnected	 and	 in-

terdependent. Indeed, and people in 
France	were	not	enough	aware	about	
that, globalization is nothing else but 
maritimization: 90% of all goods are 
carried by sea, both in value and vo-
lume;

•	 We are also dependent from undersea 
cables (99% of our comms, but only 
17 across the Atlantic);
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•	 We rely on marine energy, seabed 
resources,	rare	earth	metals,	fish,	etc.	
People compete for these, legally and 
illegally (gas and oil in the Mozam-
bique	Channel,	expensive	fish	in	the	
Antarctic,	sea	cucumber	in	New	Ca-
ledonia	–	price	per	gram	higher	than	
gold!);

•	 We are fortunate enough to have 
vast EEZs1. France has the second 
largest EEZ, just behind the United 
States	which	 covers	 11	million	 km²	
more than the EU and less than the 
Arctic	Ocean.	However,	with	 rights	
come	 duties:	 protect	 (fish,	 seabed,	
environment…), monitor (search and 
rescue), defend;

•	 We	don’t	know	yet	what’s	underne-
ath.	See	 Japan	–	 they’ve	 just	 disco-
vered	750	years’	worth	of	rare	earth	
metal supplies, around a remote is-
land,	 thousand	 off	 mile	 away	 from	
the main islands.

A new distribution of sea power
•	 The	 US	 remain	 overwhelmingly	

the	 dominant	 sea	 power,	 with	 11	
aircraft carriers and numerous SSN2. 
We	 cooperate	 with	 them	 every-
where	 in	 the	 world.	A	 French	 Rear	 
Admiral assumed the US Navy role 
of CTF3	50	during	several	weeks,	the	
name of the US Carrier Battle Group 
of the 5th	Fleet	–	never	seen	in	the	past	
with	their	allies,	including	the	UK.	A	
squadron	of	French	Rafale	and	E2-C	
Hawkeye	has	 been	deployed	 for	 th-
ree months on US aircraft Carrier in-
stead	of	an	US	Navy	Squadron	in	the	
Embarked Air Wing;

1. Exclusive Economic Zone (Reds anm)
2. Nuclear Attack Submarine (Reds anm)
3. Carrier Task Force (Reds anm)

•	 Since 2008, China has been building 
80 ships every 4 years that to say the 
equivalent	of	the	surface	action	force	
of the French Navy. 3 or 4 aircraft 
carriers are planned for 2025. They 
are deployed globally and establis-
hing	 a	 network	 of	 permanent	 bases	
all	 around	 the	world,	 the	 protection	
of these bases is entrusted to their ri-
flemen	whose	number	has	been	mul-
tiplied by ten;

•	 All neighboring countries (Japan, 
South Korea, Australia…) are reac-
ting and building more ships and 
submarines too:

•	 Russia is resurging, especially in the 
submarine	word,	 but	 also	 extending	
its areas of deployment (see CV4 
Kuznetsov	last	winter).

A technological shift
•	 At	 the	 lower	 end	 of	 the	 spectrum,	

with	GPS,	everybody	now	can	put	to	
sea. It used to take nautical skills to 
become	a	pirate,	now	almost	every-
body can do it;

•	 At the higher end of the spectrum, 
after	the	Cold	War,	we	cashed	in	the	
“peace	 dividends”.	We	 bet	 on	 qua-
lity	vs	quantity	and	we	lost.	Algeria	
could have been able to launch cruise 
missiles from submarines already 2 
years	 ago…(may	 be	 fake	 news	 but	
mentioned in some magazines).

Manpower
•	 In our technologically advanced, 

comfortable Western societies, it is 
increasingly	 difficult	 to	 recruit	 and	
above all to retain sailors, able to stay 
150	days	at	sea,	fix	their	own	nuclear	
reactors	 without	 helpline	 and	 stay	
away	from	Facebook	and	Twitter;	

4. Aircraft Carrier (Reds anm)
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•	 In many countries, ships and subma-
rines remain alongside because they 
are short of sailors. This is not yet 
the case in France, but this is our top 
concern. You might be surprised to 
learn that today no less than 6 French 
Warrant	Officers	 are	 serving	 aboard	
British frigates due to a lack of re-
sources in the Royal Navy.

Missions
Now	 let’s	 have	 a	 look	 at	 our	 directed	
tasks.	 I	 will	 present	what	we	 should	 be	
able	to	do,	what	we	are	actually	doing	and	
what	we	cannot	do.
What we should be able to do5 
1. On a permanent basis:

 ♦ Continuous presence at-sea ready to 
fire	a	nuclear	strike	in	response	(de-
terrence) since 1972. We then had 2 
SSBN6 permanently deployed and 
we	were	 able	 to	 deploy,	within	 one	
week,	up	to	4	for	a	global	total	of	6.	
Today, respectively 1 deployed, up 
to 2 or 3 for a total of 4. The num-
bers are similar to those of the Royal 
Navy;

 ♦ Homeland maritime security (in-
cluding all overseas territories and 
EEZ);

 ♦ National Emergency reaction force: 
Projection	 within	 7	 days	 of	 a	 joint	
force	(2 300	soldiers	–	3 000	km).

2. And on a non-permanent basis:
 ♦ 2 or 3 simultaneous crisis manament 

forces including 1 LHD7, 

5.	 In	 accordance	 with	 the	 Strategic	 Review	
last summer and the long time budget (Loi de 
programmation på franska; ungefär program-
planelagen (Reds anm) voted in July 2018)
6.	 Nuclear	Submarine	with	Ballistic	Missiles	
(Reds anm)

 ♦ 1 SSN7, 1 Frigate, MPA8 and special 
forces	 including	 1	 as	 a	 framework	
nation and 1 as a major contributor;

 ♦ 1 major coercion operation: 1 CV, 
2 LHD amphibious and command, 
SSN, frigate and support ships, MPA, 
Special forces.

What we are actually doing 
 ♦ All the former permanent missions 

(CASD9 and homeland maritime 
security) plus 5 permanent deploy-
ments involving at least one frigate 
or destroyer:

 ♦ This employment above our directed 
tasks has been permanent since 2011. 

What we cannot do
 ♦ Continue longer this overdemanding 

contract,	or	else	the	budget	will	have	
to change;

 ♦ We	 are	 renewing	most	 of	 our	 fleet;	
this	 renewal	 won’t	 be	 complete	 for	
another	decade	and	we	are	obliged	to	
operate	a	mixed	fleet	of	new	and	old	
in	the	meantime	which	cost	more.

To	 summarize,	 every	 day	 we	 have,	 24	
hours on 24, 5 000 sailors at sea or in the 
air, 35 ships and 5 aircraft.

Organization
A	bit	more	 than	 a	 decade	 ago,	 I	was	 in	
charge of this fundamental reform as the 
“major	 general	 des	 armées”	 called	Vice	
Chief	 of	 Defence	 in	 the	 UK	 (a	 “NATO	
four-stars” appointment) 

As a result of this disrupting change 
of the organization of the Ministry of 
Defence,	the	chief	of	the	Navy	is	now	re-
sponsible for the operational readiness of 
7. Landing Helicopter Dock (Reds anm)
8. Maritime Patrol Aircraft (Reds anm)
9. Centre d’Accès Sécurisé aux Données, Se-
cure Data Access Centre (Reds anm)
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forces that are employed by the Chief of 
Staff.	His	area	of	responsibility	includes;
•	 Human resources: recruit, educate, 

train 39 000 sailors including civi-
lian;

•	 Commissioning	 of	 new	 ships,	 sub-
marines, aircrafts, maintenance and 
decommissioning;

•	 Operational preparation of units, 
squadrons,	flotillas,	battlegroups	and	
staffs.

He has for 4 great force providers under 
his command;
•	 Surface Fleet Command, named 

Naval Action Force, the head of 
which	 is	 a	 Vice	 Admiral	 based	 in	
Toulon	with	a	Deputy	in	Brest.	It	in-
cludes 72 combat and support ships.

•	 Strategic Submarines Command 
headed by a Vice Admiral based in 
Brest.	It	includes	10	nuclear	powered	
submarines, 4 SSBN and 6 SSN

•	 Naval Aviation Command,	 which	
gathers both embarked aviation 
and shore-based aircrafts, the head 
of	 which	 is	 a	 Rear	 Admiral	 based	
in Toulon. Naval aviation includes 
about 200 aircrafts (Rafale, MPA At-
lantic, ASW10 Helicopters, and so on) 

•	 Riflemen	 and	 commandos	 Com-
mand, based in Lorient, the head of 
which	is	a	Rear	Admiral.	It	includes	
7 commandos dedicated to the Spe-
cial Ops Command and 9 units (com-
panies)	of	Riflemen	for	protection.	

He	 also	 employs	 the	 “maritime	 gendar-
merie” (2 000 gendarmes) generated 
by the Gendarmery11	 (which	 has	 over	
100 000 personal).

10. Anti-Submarine Warfare (Reds anm)

Assets
I do not intend to list all the ships, sub-
marines and aircraft of the French Navy. 
I	do	think	that	a	few	comments	on	those	
which	seem	to	me	major	in	terms	of	po-
wer,	versatility	and	technology. 11

CV Aircraft carrier 
Until the mid-1970s, France had three car-
riers	(two	Clemenceau	class	carriers	with	
a	displacement	of	32 000t	with	35	aircraft	
each decommissionned in 1997 and 2000, 
and one Arromanches	class	carrier	with	a	
displacement	of	15 000t		with	15	aircraft.	
Since the year 2000, the Marine Natio-
nale has only one carrier.

Charles de Gaulle	is	a	nuclear-powered	
carrier,	with	nuclear	weapons	embarked,	
has a displacement of 40 000t and a 
maximum of 40 aircraft (30 Rafale, 2 E2C 
Hawkeye	and	NH	90	helicopters).	She	can	
lead a coalition and run a MAOC (Mari-
time Air Operations Center) (roughly 250 
missions	a	day)	when	embarking	the	staff	
of	 an	Admiral.	 She	will	 be	 replaced	 by	
a		new	carrier	in	2040,	hopefully	after	a	
major	retrofit	period	which	could	lead	to	
a	2	CV	fleet.

LHD Mistral Class (3) 
The	LHD	is	a	versatile	ship,	a	real	swiss	
army	knife.	France	has	built	five	and	sold	
two	of	them	to	Egypt,	they	were	initially	
intended	 for	 the	 Russian	 Navy	 which	
needed them.

The ships are 200m long, a displace-
ment	of	21 500t,	 speed	20	knots,	a	crew	
of 200 and a combination of means for 
example :

11. Gendarmeriet är en kombination av lands-
bygdspolis, hemvärn, lokalförsvar som också 
har vissa specialuppgifter som skydd av Presi-
denten (Reds anm)
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 ♦ From	450	soldiers	with	a	staff	to	900	
soldiers;

 ♦ Up to 16 helicopters ;
 ♦ Hospital	with	70	beds	at	least	;
 ♦ 44 armoured vehicles and 15 Leclerc 

heavy tanks;
 ♦ 2 fast amphibious vessels.

Multi mission frigates FREMM 
(8) in cooperation with Italy

 ♦ 142m,	6 000t,	108	crew;
 ♦ Cruise missiles (1 000km range al-

ready tested in Irak), SAM12 Aster 
missiles, Exocet sea-to-sea missiles 
and torpedoes;

 ♦ Helicopter NH 90 ASW.

AAW frigates (2) Horizon class 
in ccoperation with Italy

 ♦ 153m,	7 000t,	175	crew;
 ♦ SAM Aster 30 and 15 Exocet, torpe-

does, NH 90;
 ♦ Able to assume AAWC13 duties al-

ready proven in a US CVBG14 during 
live operations. 

SSBN (4)
The Triomphant class in service since 
1997	 for	 the	 first	 one	 is	 the	 second	 ge-
neration of French SSBN. They embark 
16	missiles	M51	with	 about	 10	 000	 km	
range. The third generation of SSBNs is 
already	in	preparation	and	will	be	in	ser-
vice from 2030. 
Contrary	to	the	Royal	Navy,	equipped	

by US Navy, missiles and military char-
ges are purely national ones. The UK is 
de facto politically subordinate to the 
USA as one could see during the second 

12. Surface to Air Missiles (Reds anm)
13. Anti-Air Warfare Commander (Reds anm)
14. Aircraft Carrier Battle Group (Reds anm)

conflict	in	Irak.	It’s	an	essential	differen-
ce	that	our	allies	know	…more	or	less

SSN (6)
 ♦ The Rubis class (73 m 2 500t, 68 

crew)	is	in	service	since	1983;
 ♦ Barracuda	 class	 will	 succeed	 from	

2020	to	2027	(100m,	5 500t,	60	crew	
only).

 ♦ Armament is composed of Cruise 
missiles, Exocet and torpedoes and 
up	to	10	combat	swimmers	can	em-
bark	 (a	 special	 nacelle	 is	 then	fixed	
on the deck)

This proven competence in high seas 
submarines and nuclear propulsion has 
made possible many contracts for clas-
sic submarines derived from Barracuda. 
Recently for example, Australian Navy 
has signed for 12 Barracuda (Australian 
Future Submarines Programm « Attack » 
Class) and a global investment of 35 billi-
on Euros. No other competitor (Germany, 
Japan) had this experience.

Brazil and India have bought the Scor-
pene class SSK15 submarines for a total 
of 14 SSK including Chile and Malaysia.

Rafale 
 ♦ This versatile aircraft is the same 

for Air Force (since 2006) and Navy 
(since	2002)	for	the	first	time	in	Fran-
ce:

 ♦ One-seated	in	the	Navy,	10h	of	flight	
without	 refuelling,	20	 t	 class	Rafale	
will	be	succeeded	by	a	fifth	genera-
tion of aircrafts. In the meantime, 
UCAV Neuron	 (in	 cooperation	with	
Sweden)	will	come	into	service;

 ♦ Air	to	air	weapons,	nuclear	missiles,	
cruise missiles, laser guided bombs 
and so on;

15. Conventional submarine (Reds anm)
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 ♦ Able to embark on US carriers as 
they did recently in 2018 for several 
weeks	with	half	of	a	flottilla

 ♦ As of today, 40 RFL have been deli-
vered to the Navy.

Strengths
As mentioned before, the French Navy 
is at the present time at a level rarely 
reached of global coherence and capacity 
in	“peace-time”.

The four major components surface, 
submarines,	naval	aviation	and	riflemen/
commandos	carry	on	war	duties	in	joint,	
combined	and	coalitions	frameworks	ea-
sily.

Weaknesses
But	 the	“fear”	 factors	 are	numerous	be-
cause	this	position	is	fragile	and	difficult	
to measure:
•	 Like Army and Air Force during the 

past 20 years, the Navy has been 
over-employed since around the year 
of 1975;

•	 Equipment	budgets	have	been	 redu-
ced	at	the	end	of	the	cold	war;

•	 In Libya for instance (2011), the 
Navy deployed 100% of its available 
capacities (except for deterrence and 
permanent missions of state action at 
sea).

Future
•	 New	assets	will	be	 in	service	 in	 the	

next decade;
•	 One	could	mention	new	frigates	(FTI 

class) originally designed for cyber 
combat	and	4	new	oilers	on	the	basis	
of an Italian design and cooperation;

•	 The	whole	fleet	of	servitude,	surveil-
lance, and assistance ships is being 
replaced	 –	 Recent	 cyclones	 have	

shown	 their	 importance	 in	 overseas	
territories.

Stakes
French	 Navy	 will	 face	 many	 issues	
among	which	we	can	list	some	as	follows.

French Navy is unique
French	Navy	is	unique	as	National	navy	
and	 not	 naval	 army:	 forever	 or	 for	 how	
much	 longer?	 First	 of	 all,	 you	 can	 note	
that in France the military belong to 4 
different	entities:
•	 Land	 Army	 in	 French	 “Armée	 de	

Terre”
•	 Air Force « Armée de l’Air »
•	 Navy	“Marine	Nationale”
•	 Security	“Gendarmerie	Nationale”
Both of the latter are called « Nationale » 
because the missions are both military 
and civilian. In the case of the Navy, it 
is responsible for the State Action at sea. 
And	you	can	find	in	Brest,	Cherbourg	and	
Toulon three Vice Admirals as maritime 
prefects.16 

They are responsible for the coordina-
tion	 of	 actions	 of	 different	 administra-
tions such as:
•	 Gendarmerie;
•	 Customs;
•	 Maritime	affairs;	
•	 The regional commanders-in-chief 

have military and civilian duties 
towards	 the	 littoral	 and	 maritime	
domain. They command permanent 
operations in their AOR17. Their AOR 
can	 extend	 quite	 far:	 CECLANT18 
in Brest controls Op. Corymbe in 
the GOG19. Overseas, the prefects 

16. En préfet motsvarar en svensk landshövding 
men har en mer operativ roll (Reds anm)
17. Area of Responsibility (Reds anm)
18. Commander in Chief Atlantic (Reds anm).
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are  civilian and, in these cases, 
are seconded by a Navy captain.19

This	kind	of	organization	was	set	up	by	
Napoleon	in	1802	and	has	proven	its	effi-
ciency. Very demanding for the Navy, the 
budgets	 of	 which	 are	 exclusively	 in	 the	
Defence	 budgets	 whereas	 the	 missions	
are civilian ones. It could come to an end 
if	ever	the	Navy	was	no	longer	able	to	as-
sume all the duties. 
European Navy  - dream 
or reality 
The aircraft carrier is a federator of for-
ces at the European level and very often 
we	have	frigates	of	air	defense	and	anti-
submarine	warfare.	As	 far	 as	 I	 am	con-
cerned,	I	was	the	TF	Commander	of	the	
aeronaval and submarine Franco-British 
force (CVBG) deployed during the Ko-
sovo Air Campaign in Adriatic for Allied 
Force NATO Operation;

The LHD have the same role and abi-
lity to federate ships and aircrafts of fo-
reign	countries.	Real	Swiss	knives,	their	
versatility interests many countries and 
Russia	had	bought	two	Mistral	when	the	
French President F Hollande decided to 
keep them;
The	instruments	of	power	do	not	share	

and	do	not	mutualize;	we	must	be	able	to	
work	efficiently	from	peace	time	to	crisis	
and	war	.
A mix of old ships desig-
ned for the Cold War 
•	 Surveillance frigates (6) have been 

designed in the 80’s for long range 
patrols	in	EEZ	and	rather	low	level	of	
armament. The criteria if safety and 
security	of	the	merchant	navy	which	
were	 then	 in	 force	 for	 budget	 cons-
traints	are	not	sufficient	today;

19. Gulf of Guinea (Reds anm)

•	 Stealthy	 frigates	 were	 the	 first	 at-
tempt in Europe to diminish radar 
silhouettes. Their role is at the bor-
der	 between	 first	 rank	 and	 second	
rank, but they do not fully integrate 
a CVBG.  

Deterrence remains fun-
damental but expensive 
•	 A	huge	amount	of	money	(nowadays	

3 billion euros a year) to deliver nu-
clear	deterrence	which	has	been	sin-
ce 1964 assured permanently by a set 
of means; 

 ♦ Air Force permanent alert;
 ♦ Submarines permanent opéra-

tions;
 ♦ Naval aviation on board carrier 

on call alert. 
•	 It comes from 1956 and the Suez 

campaign	with	the	UK:
 ♦ The	two	nations	were	forced	to	

abandon the operation by both 
the	USA	 (Eisenhower)	 and	 the	
USSR;

 ♦ It	 was	 officially	 mentioned	 in	
the letter they received both that 
they	were	no	nuclear	power	and	
that therefore their initiatives 
should have received the agre-
ement	of	nuclear	powers	before	
the operation;

 ♦ France decided then that never 
again it could accept such a 
dictate;

 ♦ UK	decided	 then	 that	 they	will	
accept all the US political deci-
sions	 (missiles,	warheads,	mis-
sile re-entry vehicle).

A	new	fleet	in	2030-2040	
The	modernization	of	our	fleet	includes;



22

• Rafale aircraft, NH90 helicopters 
and Horizon destroyers (completed);

• Barracuda SSN, FREMM frigates 
and	SF	equipments	(in	progress);

• FTI frigates and 3rd generation 
SSBN (future).

Remaining challenges include:
•	 Ocean patrol vessels to monitor our 

EEZs;
•	 New	 tankers	 (current	 3	 are	 single-

hull);
•	 Light helicopters;
•	 Future carrier is an important subject 

that	we	will	be	discussing	in	the	fol-
lowing	months.

Although it is illusory for France to tack-
le	the	three	giants	–	USA,	China,	Russia	
-	 alone,	 for	 the	 first	 time	 since	 the	 90’s	
and	thanks	to	the	new	long-time	budget,	
France can plan ahead by launching ma-
jor programs for deterrence and carrier.

So France can maintain its interna-
tional	position	as	well	as	 its	 rank	as	 the	
world’s	second	exclusive	economic	zone.

« We are a medium sized navy, and out 
of deterrence and carrier/naval aviation 
we	 have	 only	 fifteen	 surface	 combatant	
ships. It is unrealistic to imagine a do-
mestic	 market	 on	 which	 manufacturers	
could rely, but on the other hand, ships, 
radars,	sonars	are	often	unrivalled	world-
wide.	So	when	the	French	Navy	operates	
its	performance	is	way	above	what	a	navy	
of this size could deliver ».

Manpower a key issue 
As already mentioned, priority is manpo-
wer.	
•	 Just	a	quick	glance	at	figures:

 ♦ 39 570	seamen	with	35 600	mi-
litary and 3 000 civilians. 

 ♦ Officers:	4 505
 ♦ Petty	officers:	23 505
 ♦ Crew:	6 723	
 ♦ Volunteers: 861 
 ♦ Proportion	of	women:	13.8%.	
 ♦ Average age: 33 years
 ♦ The Navy, it’s also the reserve: 

Operational	reserve	with		5 000	
reservists and Civilian reserve: 
450 reservists

•	 Challenges
 ♦ Seagoing: need to encourage 

those	who	go	to	sea.	This	is	an	
increasingly scarce resource. 
This includes a discriminate pay 
model;

 ♦ Work/life balance, especially 
those	 between	 30-40,	 raising	
young children and reaching 
their optimum professional ef-
ficiency;

 ♦ Training and poaching: engi-
neers, especially nuclear and 
cyber, are valuable to other 
companies. Navy needs to pro-
tect this resource by proactively 
engaging	with	the	likes	of	EDF	
and AREVA20.

Conclusion
To	conclude,	I	would	say	that	the	French	
Navy has probably never, in its recent his-
tory, been as successful in all its compo-
nents and capabilities.

But from the Capitol to the Tarpeian 
Rock, the fall can be fast.

We must consolidate our alliances, 
our industrial partnerships and share our 
know-how	...between	Europeans	in	prio-
rity.

20. EDF är det franska elverket, ARENA byg-
ger kärnkraftverk (Reds anm)
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 Havsambassadör
HELEN ÅGREN

Helen Ågren samordnade och ledde regeringens arbete 
med FN:s havskonferens under sommaren 2017. I mars 
2018 utnämndes hon av regeringen till Havsambassa-
dör. Hon har en lång bakgrund inom regeringskansliet 
där hon jobbat med produktions- och konsumtionsfrågor, 
klimat och hållbar utveckling på bland annat Miljö- och 
energidepartementet, Utrikesdepartementet och Stats-
rådsberedningen. 

Havet
Abstract: During the past years Sweden has established herself as an actor provi-
ding impetus globally on ocean issues. The government has taken on leading roles 
within several international collaborations and initiatives as well as co-chairing a 
historic UN conference. In this article, Swedish Ambassador for the Ocean Helen 
Ågren describes the current state of the world’s oceans, the urgently needed transi-
tion towards a global community that takes the responsibility and the measures to 
safeguard the health and well-being of the oceans – and Sweden’s continued role in 
said transition.

Introduktion
Den senaste mandatperioden har Sverige, 
genom att ha en drivande roll i internatio-
nella samarbetsinitiativ och genom värd-
skap för en stor FN-konferens, etablerat 
sig som en ledande global aktör i arbetet 
med att förbättra havets tillstånd. Arti-
keln beskriver havets betydelse och till-
stånd, omställningen mot ett världssam-
fund som på riktigt värnar havets hälsa 
samt vilken roll Sverige spelar i denna 
omställning.

I juni 2017 axlade Sverige och Fiji 
ordförandeskapet för FN:s första globala 
havskonferens som tog ett helhetsgrepp 

om	en	rad	frågor	som	t.ex.	fiske,	förore-
ningar, områdesskydd och havsförsur-
ning vilka tidigare hade hanterats i olika 
fora. Det var också den första FN-kon-
ferensen	med	 fokus	 på	 ett	 specifikt	mål	
inom den globala agendan för hållbar ut-
veckling, Agenda 2030, med de 17 globa-
la målen för hållbar utveckling. The UN 
Ocean Conference skulle bidra till stärkt 
genomförande av det globala hållbarhets-
målet nr 14 - Hav och marina resurser.1 

1. Fullständiga referenser kan erhållas från re-
daktören (editor@koms.se)
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Regeringen har åtagit sig att genomföra 
Agenda 2030 nationellt och att bidra till 
agendans globala genomförande och att 
arrangera Havskonferensen var en omfat-
tande insats för att hedra detta åtagande. 

Efter att ha samordnat regeringskans-
liets arbete med konferensen blev jag ut-
sedd	till	havsambassadör	och	fick	därmed	
chansen att fortsätta driva frågorna om 
hållbara hav i de internationella samarbe-
ten och initiativ som antingen grundlades 
eller	fick	nytt	momentum	i	samband	med	
Havskonferensen.  

Sverige har naturligtvis även tidigare 
varit engagerat i styrning och förvaltning 
av havet och en given utgångspunkt har 

varit grannsamverkan kring Östersjön, 
Nordostatlanten och Arktis. Den gångna 
mandatperioden har dock inneburit ett 
uppsving för Sverige som global aktör. 

Argumenten för att höja nivån på Sve-
riges havsengagemang på den globala 
arenan var många och i denna artikel re-
dogör jag för tre huvudsakliga skäl. 

Havet – en grundförut-
sättning för mänskligt liv 
Havet täcker drygt 70 procent av jordens 
yta. Det fungerar som en stabilisator i 
förhållande till klimatförändringarna 
genom att absorbera både koldioxid och 
värme. Hittills har haven tagit upp över 

Vi har ett världshav som täcker ca 70% av jordens yta.



25

90 procent av den värmeenergi som al-
strats genom den globala uppvärmningen 
och ungefär 40 procent av de koldioxid-
utsläpp som människan orsakat sedan 
industrialiseringens början. Kustnära 
ekosystem som tidvattenträsk, mangro-
veskogar och sjögräsängar är kraftfulla 
kolsänkor, det vill säga områden som tar 
upp koldioxid. Dessa ekosystem är under 
hårt tryck på grund av bland annat ex-
ploatering av kustområden, föroreningar 
och förändringar i havets fysikaliska och 
kemiska parametrar på grund av upp-
värmning och försurning. Att skydda 
och restaurera dessa områden utgör en 
viktig	 del	 av	 en	 effektiv	 global	 strategi	

för att begränsa klimatförändringarna. 
Livskraftiga kustnära ekosystem som ko-
rallrev och mangroveskogar är också den 
första skyddsbarriären vid stormar och 
tsunamis och skyddar också i viss mån 
mot erosion. 

Kustområden är hem till nästan hälften 
av jordens befolkning. Cirka 40 procent 
bor inom 10 mils avstånd från kusten och 
andelen beräknas öka till cirka 50 procent 
år 2030. Kustnära befolkningar, särskilt 
i de fattigaste länderna, är beroende av 
havens hälsa för att säkra livsmedels-
tillgång och inkomst. Av allt animaliskt 
protein som konsumeras världen över 
kommer 17 procent från havet. Fisk och 

Hav och marina resurser
Sammanfattning av det Globala målet för hållbar utveckling nr 14 och dess delmål 

14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet.

14.2  Senast 2020 förvalta, skydda och återställa marina och kustnära ekosystem. 

14.3  Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom  
  ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.

14.4	 Senast	2020	införa	en	effektiv	fångstreglering	och	stoppa	överfiske,	olag	
	 	 ligt,	orapporterat	och	oreglerat	fiske	liksom	destruktiva	fiskemetoder.

14.5  Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena.

14.6		Senast	2020	förbjuda	vissa	former	av	fiskesubventioner	som	bidrar	till	över-	
	 	 kapacitet	och	överfiske,	avskaffa	subventioner	som	bidrar	till	olagligt,	
	 	 orapporterat	och	oreglerat	fiske.	

14.7  Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling  
  och de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina   
	 	 resurser,	bland	annat	genom	en	hållbar	förvaltning	av	fiske,	vattenbruk		
  och turism.

14.A Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare  
  hav.

14.B	Säkerställa	tillträde	för	småskaliga	icke-industriella	fiskare	till	marina		
  resurser och marknader.

14.C Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen.
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skaldjur är primär proteinkälla för över 3 
miljarder människor och cirka 300 miljo-
ner	försörjer	sig	på	marint	fiske,	varav	ca	
90	procent	arbetar	inom	småskaligt	fiske.

Om havet var ett land, en egen ekono-
mi, skulle denna utgöra världens sjunde 
största. Denna ”blå ekonomi” växer snab-
bare än andra sektorer och den har ett 
förväntat värde på minst 29 000 miljarder 
kronor år 2030. Inte mindre än 90 procent 
av alla varor i den globala handeln trans-
porteras till sjöss. Utöver livsmedelsför-
sörjning förväntas haven även tillfreds-
ställa en ökande efterfrågan på allt ifrån 
förnybar energi, metaller och mineraler, 
transportrutter, rekreation och turism, 
mediciner och mycket annat av betydelse 
för ett hållbart samhälle. 

Miljarder människor världen över är 
beroende av havet för mat, arbete och 
livsuppehälle. Mål 14 i Agenda 2030 är 
således sammanlänkat med andra utma-
ningar och globala mål för hållbar ut-
veckling	såsom	mål	1	–	ingen	fattigdom,	
mål	 2	 –	 ingen	 hunger,	mål	 12	 -	 hållbar	
produktion och konsumtion, mål 13 - be-
kämpa klimatförändringarna, samt mål 6 
- rent vatten och sanitet och mål 7 - håll-
bar energi för alla. Det råder därför ingen 
tvekan om havens betydelse för att uppnå 
ett framtida hållbart samhälle med avse-
ende på ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet	 –	 en	 vision	 som	 genomsyrar	
Sveriges utrikespolitik. 

Kristillståndet i 
världshavet
Kunskapen och medvetenheten om till-
ståndet i världshavet behöver öka för att 
få	 fler	 länder	 och	 aktörer	 att	 värna	 det.	
Tyvärr är det svårt att måla upp en ljus 
bild, men utan kunskap om havsmiljön 
och vår mänskliga påverkan är det svårt 
att vända de negativa trender som hotar 

havens ekosystem och arter samt dess vi-
tala funktioner.
Konsumtion	av	fisk	ökar	i	alla	länder.	

Av	världens	fiskbestånd	beräknas	90	pro-
cent	vara	antingen	överfiskade	 (ca	30%)	
eller	 utsatta	 för	 ett	 fiske	 på	 gränsen	 till	
vad deras reproduktiva kapacitet räcker 
till (60%), vilket resulterar i en obalans i 
de marina ekosystemen. Varje år undslip-
per	fiskenäringen	att	rapportera	så	mycket	
som	32	miljoner	ton	fisk.	En	av	tre	fiskar	
som fångas runtom i världen når aldrig 
tallriken och ekonomiskt innebär detta 
förluster på upp till 225 miljarder kronor 
för	fiskeindustrin.	Illegalt	fiske	hotar	inte	
bara själva ekosystemen utan är också en 
säkerhetsfråga, både i termer av matför-
sörjning och länkat till slaveri, brott mot 
mänskliga rättigheter och transnationell 
organiserad brottslighet. I många fall är 
det omöjligt för konsumenter att avgöra 
om	fisken	 på	 tallriken	 fiskats	 lagligt	 el-
ler inte.
Förlorad	 fiskeutrustning,	 som	nät	 och	

andra redskap, orsakar stor skada när de 
under århundraden kan driva omkring 
i	 havet	 och	 fånga	 fisk	 och	 andra	 djur.	
Fiskebåtar och annan maritim verksam-
het står för ca 20 procent av det marina 
skräpet. Bilder på valar, fåglar och ma-
rina däggdjur som hittas strandade med 
innanmätet fullt av plast har chockerat 
många. Den ökande mängden plast i ha-
ven är en gigantisk utmaning idag såväl 
som på längre sikt. Varje minut hamnar 
volymer motsvarande en sopbil full av 
plast i våra hav. Om vi inte lyckas vända 
den	 trenden	 kommer	 det	 år	 2050	finnas	
mer	plast	än	fisk	i	haven,	mätt	i	vikt.	Även	
om de största källorna till plast i havet 
kan	 härledas	 till	 tio	 floder,	 varav	 åtta	 i	
Asien och två i Afrika, måste vi se på de 
globala produktions- och konsumtions-
kedjorna i sin helhet. Handel med avfall 
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är en viktig pusselbit. När 80 procent av 
föroreningarna kommer från landbase-
rade källor måste vi jobba med en ”källa 
till hav”-ansats. Här har EU, efter ihär-
diga påtryckningar från Sverige, nyligen 
beslutat om ett förbud mot engångspro-
dukter i plast.

Havet och dess hälsa är starkt länkat till 
en av vår tids absolut största globala ut-
maningar	–	klimatförändringarna.	Sam-
bandet är väldigt aktuellt inom det vikti-
gaste vetenskapliga organet på området. 
Den senaste rapporten från FN:s klimat-
panel (IPCC) som publicerades i oktober 
beskriver skillnaderna mellan 1,5 och 2 
graders ökning av jordens medeltempera-
tur. Skillnaderna är stora, inte minst för 
havet. Redan vid 1,5 grads uppvärmning 
försvinner 70 - 90 procent av korallreven 
och Arktis kommer att vara fritt från is 
sommartid en gång per sekel. Vid 2 gra-
ders ökning försvinner praktiskt taget 
alla korallrev och de isfria somrarna på 
Arktis infaller istället en gång per decen-
nium. I båda scenarierna fortsätter havs-
höjningarna utgöra ett långsiktigt hot mot 
alla världens kustregioner. I dagsläget har 
vi en global medeltemperaturökning på 1 
grad Celsius och utsläppen fortsätter öka. 
De utsläppsminskningar som väldens 
stater hittills utlovat leder oss mot drygt 
3 graders uppvärmning i slutet av seklet. 
I september 2019 ska IPCC publicera en 
specialrapport om haven och kryosfären 
(isar och glaciärer) vilket ger oss ytterli-
gare vetenskapligt underlag och troligen 
starka argument för ett mer kraftfullt 
agerande.

Negativa trender kan 
vändas!
Det är lätt att bli nedslagen av det rådande 
läget, men det är inte produktivt. Jag väg-
leds hela tiden i mitt arbete av övertygel-

sen att vi kan lösa problemen och vända 
de negativa trenderna. Vi har kunskapen 
och	tekniken	–	vi	måste	bara	agera	snab-
bare, smartare och framförallt måste 
vi agera tillsammans. Globala problem 
kräver multilateralt och regelbaserat in-
ternationellt samarbete. Världshavet, och 
atmosfären, känner inga nationsgränser.
I en tid av ökad nationalism, protektio-
nism och ifrågasättande av multilaterala 
institutioner krävs ett än större enga-
gemang	bland	fler	 aktörer	 för	 att	 kunna	
skydda, förvalta och hållbart nyttja våra 
gemensamma resurser.

Sedan havskonferensen 2017 har reger-
ingen arbetat vidare med att 1) stärka eko-
systembaserad förvaltning och skydd av 
marina områden, 2) främja hållbara ma-
rina näringar, 3) minska föroreningar och 
marint skräp och 4) stärka havsfrågorna i 
klimatarbetet. Inom ett av områdena går 
utvecklingen i rätt riktning, delmål 14.5. 
Efter	att	ha	ökat	flera	procentenheter	de	
senaste åren är vi nu uppe i nästan 7,5 
procent av havsområden under marint 
skydd, på väg mot de 10 procent som 
är målet till år 2020. Trenden är positiv, 
men för att marint skyddade områden 
faktiskt	 ska	 bli	 ett	 effektivt	 instrument	
måste miljöintegriteten värnas, övervak-
ningen stärkas och sammankoppling av 
skyddsvärda områden utvecklas. Majo-
riteten av de skyddade områdena ligger 
inom länders nationella jurisdiktion. Vad 
vi också måste arbeta med är att värna de 
ekologiskt betydelsefulla områdena utan-
för	nationell	jurisdiktion	–	mare liberum 
–	 där	 ett	 nytt	 juridiskt	 bindande	 instru-
ment har börjat förhandlas inom FN.2 
Det förväntas vara på plats år 2020, då 
även det ovan nämnda 10-procentsmålet 
kommer att förnyas inom ramen för FN:s

2. Se artikel av J-L Fillon i detta nummer
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konvention om biologisk mångfald 
(CBD).

Marint skyddade områden är ett bra 
exempel också för att belysa vilket per-
spektiv vi måste ha på naturen och dess 
resurser om vi ska uppnå en ekologiskt 
hållbar ekonomi. Marint områdesskydd 
är	 ingen	 ekonomisk	 uppoffring	 utan	 en	
del av en marin infrastruktur och en in-
vestering i ett produktionssystem, som på 
sikt och under ansvarsfull, ekosystemba-
serad havsförvaltning stärker ekonomin. 
Regeringen antog år 2015 en maritim 
strategi med en vision om ”konkurrens-
kraftiga, innovativa och hållbara mari-
tima näringar som kan bidra till ökad 
sysselsättning, minskad miljöbelastning 
och en attraktiv livsmiljö. Utan ett sam-
lat grepp om miljöskydd, ekonomisk- och 
social utveckling kan vi inte rädda haven.

En central pusselbit för att nå framsteg 
i strävan mot hälsosamma hav är att på 
bästa sätt använda oss av den positiva ut-
vecklingen inom teknik och innovation. 
I allt från minskade växthusgasutsläpp 
inom sjöfarten, till nya material för att 
ersätta plast, till övervaknings- och mät-
instrument för att säkerställa att politiska 
styrmedel både utformas rätt och får rätt 
effekt,	kommer	ny	teknik	att	spela	en	av-
görande roll. Vi behöver öka vår förstå-
else för teknikens möjligheter och satsa 
på investeringar inom forskning och ut-
veckling. 
Sverige	 ligger	 i	 framkant	 inom	 flera	

områden som t.ex. undervattensteknolo-
gier, vågkraft, minskade utsläpp från sjö-
farten och datorbaserade planeringsverk-
tyg. För att nå målet om minst 50 procents 
minskning av växthusgasutsläpp från 
sjöfarten till 2050 som Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) satte förra 
året, krävs stora framsteg och kraftan-
strängningar från sjöfartsindustrin. Här 

har svenska företag visat ambitioner att 
etablera sig som drivande aktörer. Det 
ligger i regeringens, och Sveriges intres-
se, att lyfta fram initiativ som växer fram 
inom teknikutveckling och innovation 
för att stärka svensk konkurrenskraft. 

Ett annat område där policyutveck-
lingen är på snabb frammarsch, men där 
synliga resultat i havet kommer att dröja 
något, är åtgärder mot plast i havet. Pro-
blemen	är	så	allvarliga	att	flera	regeringar	
satt in militära resurser för att rensa upp i 
floder	och	vattendrag.	Nyheter	om	länder	
och regioner som inför förbud mot en-
gångsplast och som vidtar åtgärder för att 
rena stränder och vattendrag duggar tätt. 
Det kommer att trigga utveckling av nya 
material	 och	 innovativa	 affärsmodeller.	
Frågan har engagerat allmänheten och 
satt strålkastarljuset på det orimliga med 
att organisera vår ekonomi utifrån ett lin-
järt tänkande. Vi måste ställa om samhäl-
let till en mer cirkulär ekonomi där ökad 
hushållning och återanvändning av resur-
ser är en naturlig del.

Sveriges fortsatta roll 
och uppföljning av FN-
konferensen
FN:s havskonferens 2017 samlade fö-
reträdare från 178 länder och ett stort 
antal internationella organisationer, fö-
retag och civila samhällsorganisationer 
i	 New	 York.	 	 Förutom	 alla	 möten	 och	
dialoger om problem, lösningar och nya 
partnerskap så resulterade konferensen i 
en gemensam politisk deklaration ”Our 
ocean,	 our	 future	 –	 a	 call	 for	 action”.	
Över 1 400 frivilliga åtaganden gjordes 
av regeringar, näringsliv, civilsamhälle, 
akademi och FN-systemet. Tillsammans 
diskuterades vägen framåt. I deklaratio-
nen formulerades de områden där ökad 
politisk uppmärksamhet och ambition är 
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nödvändig och åtagandena bildar till-
sammans en tydlig, gemensam agenda.  
Havskonferensen hade en katalyserande 
effekt	och	mynnade	ut	i	konkret	handling.	
Vid den avslutande sessionen uttryckte 
både Kenya och Portugal intresse för att 
arrangera en konferens för att följa upp 
de åtaganden som gjordes. Sverige avser 
bistå Kenya och Portugal i deras arbete 
mot en konferens i Lissabon 2020 när be-
slut är fattat av FN:s generalförsamling. 

I arbetet med att genomföra Agenda 
2030 och de Globala målen för hållbar ut-
veckling	finns	en	dynamik	mellan	natio-
nell och internationell nivå. Det åligger 
alla länder att genomföra målen på hem-
maplan utifrån respektive lands situation 
och förutsättningar. För Sveriges del, i 
förhållande till mål 14 om hållbara hav, 
innebär det att agera föregångsland i våra 
egna havs- och kustregioner. 

Vid Havskonferensen registrerade 
Sverige 51 frivilliga åtaganden av de 
totalt 1 400. Regeringen gjorde 26 åta-
ganden och andra aktörer som företag 
och organisationer gjorde de övriga 25. 
Genomförande av dessa åtaganden är en 
viktig del av konferensens uppföljnings-
arbete. En lägesrapport framtagen av 
Havs- och vattenmyndigheten visar att 
samtliga svenska åtaganden har påbörjats 
och genomförs enligt plan. Globalt följs 
de 1 400 åtagandena upp genom samar-
bete inom nio stycken tematiska Com-
munities of Ocean Action som är en del 
av FN:s uppföljningsarbete av Havskon-
ferensen.

Den 1 mars 2018 fattade regeringen 
beslut om en ny strategi för Sveriges 
globala utvecklingssamarbete inom håll-
bar miljö, hållbart klimat och hav samt 
hållbart nyttjande av naturresurser. Stra-
tegin gäller över 5 år (2018 - 2022) och 
omfattar ett genomsnittligt belopp om 1,3 

miljarder kronor per år. För första gången 
har hållbara hav lyfts fram som en prio-
riterad fråga i en strategi för det svenska 
utvecklingssamarbetet. 

Arbetet med Sveriges maritima strate-
gi löper på. Ett hållbart näringsliv och en 
attraktiv kust förutsätter ett hav i balans. 
Ett integrerat åtgärdsarbete inom havs- 
och vattenförvaltningen är viktigt, för att 
Sverige på nationell nivå ska kunna reali-
sera den hållbara blå ekonomin på ett sätt 
som också kan inspirera andra länder.

FN-systemet spelar en central roll för 
genomförande	av	mål	14	–	men	interna-
tionellt samarbete innefattar också den 
minst lika viktiga regionala dimensionen. 
För Sveriges del innebär det samarbete 
med grannländer kring Östersjön. Havs-
regionalt samarbete pågår inom konven-
tioner som HELCOM (Helsingforskon-
ventionen), OSPAR (Nordostatlanten) 
samt inom ramen för EU:s makroregio-
nala strategier såsom EU:s strategi för 
Östersjöregionen. Målen i HELCOM:s 
Baltic Sea Action Plan (BSAP) ska nås 
till 2021 då en uppdatering av planen 
ska vara klar. Den ska komplettera nuva-
rande plan och integrera genomförandet 
av de globala målen för hållbar utveck-
ling	 samt	 EU:s	 havsmiljödirektiv.	 Även	
inom OSPAR ska det till 2020 tas fram 
en ny strategi för arbetet 2020 - 2030. 
Även	 handlingsplanen	 för	 EU:s	 strategi	
för Östersjöregionen kommer att ses över 
under 2019 bl.a. i ljuset av Agenda 2030. 

Havsambassadör i 
regeringens tjänst
Alla aktörer behövs. Politiker har dock 
självklart ett ansvar att staka ut vägen, 
samla samhällets aktörer och utforma na-
tionella och internationella ramar och re-
gelverk för marknadens aktörer. Genom 
satsningar på forskning, teknikutveckling 
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och utformning av ekonomiska styrme-
del kan positiva beteenden stimuleras och 
negativ påverkan på havsmiljön minska. 
Sverige har gjort mycket, och mitt upp-
drag som havsambassadör består fortsatt 
i att utifrån regeringens politik och prio-
riteringar verka för att vi även framöver 
ska kunna vara en drivande aktör i den 
helt nödvändiga omställningen för håll-
bara hav. Min roll är att stödja regeringen 
i det internationella arbetet för genomför-
ande av Mål 14 i Agenda 2030. Som havs-
ambassadör har jag i uppdrag att bidra till 
att resultatet från FN:s konferens år 2017 
följs upp och omsätts på ett ambitiöst och 
framgångsrikt sätt inom FN-systemet, i 
andra globala och regionala fora samt na-
tionellt. En annan del av mitt uppdrag är 
att bidra i genomförande av två globala 
initiativ där Sverige har en ledande roll: 
1. Friends of Ocean Action samlar nä-

ringsliv,	 filantroper,	 och	 organisa-
tioner och mobiliserar resurser och 
innovationer för att skala upp och 
påskynda konkret arbete för hållbara 
hav. Sveriges Miljö- och klimatmi-
nister samt vice statsminister, Isabel-
la Lövin, är ordförande för initiativet 
tillsammans med FN:s havssände-
bud, Peter Thomson. Arbetet stödjs 
av World Economic Forum och 
World Resources Institute.

2. Ocean Pathway verkar för att öka 
kunskapen om sambandet mellan 
klimatförändringar och havets till-
stånd och att havsfrågorna tydliggörs 
inom ramen för de internationella 
klimatförhandlingarna samt i andra 
relevanta fora. Sverige delar ordfö-
randeskapet med Fiji och samarbetar 
med en rad länder och organisationer.

Rollen som havsambassadör omfattar 
också att arbeta med samordning inom 

regeringskansliet där olika frågor av 
betydelse för hållbara hav, till exempel-
fiske,	 miljöskydd	 och	 bistånd,	 sköts	 av	
olika departement som Näring-, Miljö 
och Utrikesdepartementet. För att kunna 
företräda Sverige i internationella sam-
manhang är jag också beroende av kon-
takt med svenska myndigheter, akademi, 
näringsliv och frivilligorganisationer. 

Uppdraget är brett och problemen 
många och omfattande. Då är det viktigt 
att hämta energi och inspiration både från 
naturen och alla fantastiska människor 
som engagerar sig för en hållbar framtid. 
Vi kan alla spela en roll och alla insat-
ser är betydelsefulla. Både i det lilla, ge-
nom att vara en medveten konsument och 
samhällsmedborgare, och i större sam-
manhang genom att bidra med innovatio-
ner, investeringar, globalt ledarskap och 
internationella initiativ. Endast tillsam-
mans kan vi rädda havet och göra nytta 
för Sverige och världen. 
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Commodore (RNLN, ret.) Michiel Hijmans har tidigare 
bl.a. varit sjöstyrkechef för NATO:s antipiratopera-
tion Ocean Shield åren 2010-2011 samt Nederländernas
biträdande militärrepresentant till NATO och EU Mili-
tary Staff.

Maritime Security: From Awareness to 
Security, connecting the dots!
In a way it is strange that we call our planet “Earth”, because seventy-one percent of 
its surface is covered by water. Just some plain facts about the oceans: they contain 
ninety-nine percent of our biosphere - over two hundred and fifty-thousand diffe-
rent forms of life - they are the source of life - fresh water - regulate temperature 
and determine our climates. Furthermore one-third of the Earth’s population live in 
coastal areas, over one billion people rely on seafood, the oceans provide over two 
hundred million direct jobs, they regulate carbon dioxide through plankton, are a 
source of huge income for the tourist sector and are the home of sub-sea cables that 
provide trans-ocean communication and data.

But, at the same time there are a lot of
threats to the oceans, seas, coastal area’s 
and	other	waterways,	 that	 form	 the	ma-
ritime domain: territorial disputes; bor-
der crossing by organized crime; mari-
time piracy and armed robbery; terrorism 
against ships, ports, and critical in-
frastructure. We see natural disasters and 
climate change, severe pollution, mig-
rants	and	vast	amounts	of	refugees,	now	
especially, in the Mediterranean Sea. 

Our food source is under attack from 
illegal	fishing	and	over-fishing	and	final-
ly, there is the danger posed by the proli-
feration of Weapons of Mass Destruction. 

Ninety-percent	 of	world	 trade	 is	 con-
ducted on the oceans. They are the key 
to our economies, even to those of land-
locked countries. Our imports and ex-
ports	whether	 it	 is	 for	 food,	 energy	 like	
crude	oil	and	liquid	gas,	numerous	goods	
and much more, all depend on these glo-
bal	 highways.	 Therefore,	 keeping	 these	
waterways	 safe	 and	 thereby	 free	 for	 all	
kinds of legal activities is the basis of 
maritime security.
In	1609	the	famous	Dutch	law	scientist	

Hugo	de	Groot	published	his	book	“Mare	
liberum”	 in	 which	 he	 states	 the	 prin-
ciple that all oceans and seas belong to
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everybody and all countries must have 
free	access	to	it	and	be	allowed	innocent	
passage in order to be able to travel and 
trade.

In the nineteenth century the Ameri-
can strategist, Alfred Mahan, also looked 
into maritime security. He understood 
very	 well	 the	 great	 importance	 of	 the	
seas.	His	influential	concept	of	sea	power	
was	based	on	the	idea	that	countries	with	
greater	 naval	 power	would	 have	 greater	
worldwide	 impact.	 That	 was	 one	 of	 the	
reasons	we	saw	many	countries	enlarging	
their navies in those days. He argued that 
naval	 power	 and	 thereby	 having	 control	
of	the	seas,	was	the	key	to	success	in	in-
ternational politics. 

In recent times Maritime Security has 
become a far broader issue than control 
by navies (naval control). The Dutch 
Navy describes maritime security in the 

following	 way:	 Maritime	 Security	 con-
cerns protection against (surprise) enemy 
actions, sabotage, subversive activity, 
terrorism and organized crime. This (in-
tegral) security covers three areas: per-
sonal, physical and information security. 
Operating in the maritime domain means 
that besides the usual security measures, 
a	 commander,	 who	 is	 in	 charge	 of	 the	
operation, must also be mindful of the 
specific	 threats	 and	 vulnerabilities	 that	
can arise in this domain. 

Today Maritime Security encompasses 
a complex set of issues, including both 
public and private activities, sometimes 
with	 opposing	 interests.	 The	 maritime	
domain faces threats from nation states, 
terrorists,	 unregulated	 fishing,	 natural	
and environmental disruption, mass mig-
ration, and organized criminal activities 
like smuggling and piracy.

Refugees being rescued by HNLMS van Amstel during Operation Frontex in the
Mediterranean Sea (picture courtesy Royal Netherlands Navy).
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I	would	also	note	 that	 it	 is	not	always	
military might that provides or denies 
security in the maritime domain. Nature 
has reminded us that she still controls 
parts of our maritime security. Tsunamis 
triggered	 by	 earthquakes	 and	 typhoons	
with	 extreme	 winds	 and	 heavy	 rainfall	
are unfortunately also part of our lives. 
We	cannot	prevent	them,	but	we	can	try	
to mitigate the risks by being properly 
prepared,	 educated	 and	 trained	 to	 effec-
tively	 deal	 with	 the	 aftermath	 of	 such
disasters.
Over	the	years	a	lot	of	laws,	rules	and	

regulations have been developed for the 
maritime domain. Just to name the most 
important ones: UNCLOS, various in-
ternational	and	national	laws,	the	Safety	
Of Life At Sea (SOLAS) Convention, 
the Search And Rescue (SAR) Conven-
tion, the Maritime Pollution Convention 
(MARPOL),	 the	 Suppression	 of	Unlaw-
ful Acts Convention (SUA), the Inter-
national Ship and Port Facility Security 
Code (ISPS) and various UN Security 
Council Resolutions. The rules are basi-
cally there, unfortunately not every coun-
try	has	 ratified	 them	and	not	 everybody	
acts	according	to	these	laws.

We in the West have seen a clear shift 
in	focus	from	the	Atlantic	region	towards	
the	Pacific	region	and	especially	to	South-
East Asia. 

The maritime interests of many 
countries in this area have become more 
visible, driven by further development 
and	growing	trade.	Navies	are	expanding	
their	 surface	 and	 submarine	 fleets	 and	
the	 importance	of	well-organized	 coast-
guards is becoming clear. While the pi-
racy and armed robbery threat near the 
Horn of Africa seems to have been redu-
ced,	we	now	see	a	rise	in	these	criminal	
activities	in	South-East	Asian	waters	and	

in	 the	waters	 near	West-Africa,	 like	 the	
Gulf of Guinea.
The	 growth	 of	 piracy	 makes	 a	 lot	 of	

sense.	One-third	of	the	world’s	merchant	
shipping passes through the Singapore 
Strait and the Strait of Malacca yearly, 
including	most	of	the	trade	between	Eu-
rope and China. All the crude oil that is 
exported from the Middle East to the ma-
jor Asian economies is being transported 
by sea. According to both Singaporean 
and international estimates about one 
hundred and thirty thousand vessels visit 
Singapore each year. That means one ship 
entering the strait every four minutes and 
that	number	is	still	growing.

Piracy is booming especially near In-
donesia, Vietnam, Bangladesh, Malesia, 
the Straits of Singapore and Malacca, and 
near	West-Africa.	Often	it	is	what	we	call	
“siphoning”	 (pumping	 liquids	 from	 the	
attacked ship into smaller tankers) but 
we	also	see	robberies	committed	against	
other types of ships. A huge problem is 
the kidnappings that take place like in the 
Sulu Sea and near Nigeria. These forms 
of criminal activity are being countered 
by several navies and coastguards in the 
area, and actions, including the help of 
Interpol, have been taken to arrest the 
criminal leaders ashore, but given the 
vastness and the complexity of the area 
involved, this is very hard to successfully 
achieve.

Maritime security and 
education
Maritime	security	awareness	starts	with	
education: from kids at school to high le-
vel politicians.
Everybody	would	 understand	 the	 im-

portance	of	maritime	 security	 if	 it	were	
explained	to	them.	This	would	also	create	
awareness	of	both	its	nature	and	its	link	
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to a sound economy. Unfortunately, this 
awareness	 isn’t	 as	 wide	 spread	 as	 one	
might	wish.	
The	 Netherlands	 is	 a	 country	 with	 a	

very long maritime history. Not only in 
fighting	 to	 keep	 the	 country	 safe	 from	
flooding	and	in	reclaiming	land	from	the	
sea,	but	especially	with	respect	to	trade.		
In	 the	 seventeenth	 century,	 what	 we	
call	 the	Golden	Age,	 the	merchant	 fleet	
of	 the	 Netherlands	 consisted	 of	 twenty-
thousand	ships	from	fifty	to	six	hundred	
gross tonnage. Every citizen understood 
the importance of the navy and merchant 
fleet	for	the	wellbeing	of	the	country.
Nowadays,	 it	 is	 a	 different	 story,	 alt-

hough	 we	 are	 seeing	 the	 tide	 slowly	
turning into a more positive direction. 
It is a bit like kids at school: if you ask 
them	where	 the	milk	 comes	 from,	most	
of	 them	will	 say	 that	 is	 comes	 from	 the	
supermarket.	A	lot	of	people,	even	well-
educated ones and politicians, take it for 
granted that our stores are full of goods 
and that you can buy fresh seafood eve-
rywhere.	They	have	no	clear	 idea	of	 the	
system that is behind this and makes it 
all possible. Furthermore, they have no 
idea,	no	awareness	of	 the	 importance	of	
Maritime Security for the country, for 
every	country	in	 the	world.	We	call	 this	
“sea	 blindness”.	 The	Maritime	 Director	
of	an	African	country	stated	only	a	 few	
years	ago:	“It	is	very	unfortunate	that	the	
capital city of our country is situated so 
far	from	the	coast,	otherwise	they	would	
pay much more attention to and contri-
bute much more money into our ports, 
merchant	fleet	and	navy”.
Maritime	Security	awareness	can	only	

be achieved through proper education. 
This should start at school and be an 
integral part of the curriculum, both at 
school, college and even university. But 

more should and can be done. Politicians 
should	be	made	aware	 through	 lectures,	
policy papers and by organizing tours 
for them in ports, the maritime industry 
and	 if	 possible	with	 the	 coastguard	 and	
navy.	Sometimes	it	can	be	more	effective	
to	start	engaging	the	level	just	below	the	
politicians, their assistants and advisors.
Even	if	we	succeed	in	persuading	most	

of our citizens and our political leaders of 
the need for a safe and secure maritime 
environment,	we	will	still	have	to	persu-
ade them to foot the bill, so to speak, the 
price for such security is high. Therefore, 
one of the principles of implementing a 
Maritime Security Strategy is to ensure 
its	 cost-efficiency,	 something	 clearly	
much easier said than done. In order to 
spend	 the	 countries	 financial	 resources	
wisely,	we	 need	 to	 prevent	 any	 duplica-
tion	of	 efforts	 and	 indeed	maximize	 the	
use of existing structures, instruments 
and	capabilities.	Coordinating	this	requi-
res	a	thorough	knowledge	of	the	maritime	
environment,	manpower	and	dedication.

Multiple agencies and 
organizations
Maritime security involves multiple 
agencies	and	organizations,	how	to	con-
nect	them?

As explained before, Maritime Secu-
rity is an issue that should be embraced 
by	“all”	those	involved.
It	 may	 differ	 in	 countries	 around	 the	

world,	but	think	of,	for	example	(in	ran-
dom order) port authorities, coastguard, 
search and rescue, Navy, Ministry of 
Trade, Ministry of Infrastructure and the 
Environment,	 fishing	 industry,	 customs,	
police, Ministry of Defense, boarder 
control	and	Ministry	of	Foreign	Affairs.	
There	might	be	conflicting	interests	bet-
ween	 some	 of	 them,	 e.g.	 protecting	 the	
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maritime environment versus enlarging 
ports and trade, but mostly these can be 
solved by good open discussions.

All these parties and organizations are 
stakeholder in the Maritime Security of 
a	country.	 In	order	for	 them	to	work	to-
gether	efficiently,	formulating	an	overar-
ching Maritime Security Strategy is a 
good	start.	Such	a	strategy	will	focus	all	
the relevant stakeholders on a common 
goal,	which	they	are	part	of	and	can,	the-
refore,	influence.	This	is	not	an	easy	thing	
to	do	as	has	been	shown	by	the	EU,	but	it	
can and must be done. 

A Comprehensive Security Strategy is 
needed, because Maritime Security is, as 
I have just explained, much more than a 
military issue. It comprises all aspects of 
the region’s maritime security and aims 
to promote a broad approach in dealing 
with	these	challenges	and	interests.	So,	a	
cross-sectoral and integrated approach is 
needed in order to employ all instruments 
including Common Security and Defense 
Policy missions. Some of the main mari-
time interests are the preservation of pea-
ce, safeguarding energy supply by sea, 
protecting economic interests, control-
ling external borders and the protection 
of	the	environment.	In	order	to	effectively	
do this, the key to success is gaining and 
maintaining a thorough Maritime Situa-
tional	Awareness,	something	that	is	very	
very	difficult	to	achieve.
In	the	EU	it	has	taken	years,	but	finally	

the	 twenty-eight	 member	 states	 develo-
ped the European Union Maritime Se-
curity	Strategy	 (EUMSS),	 together	with	
an	Action	Plan	on	how	to	implement	the	
Strategy. Because, having a strategy is 
one thing, but you need to prevent it from 
turning into a nice book on the shelve. 
One of the strengths of the EUMSS is 
the	 fact	 that	 it	 was	 written	 by	 multiple

European	 bodies	 working	 together;	 the	
Commission, the External Action Servi-
ce and civil and military representatives 
of the member states. So, the EUMSS is 
not	something	that	“they	wrote”,	but	it	is	
the achievement of all players involved 
and can therefore count on broad support 
when	it	is	implemented.

The main goals of any Maritime Secu-
rity Strategy should be:
1. to identify and articulate the main 

strategic maritime interests of the re-
gion concerned;

2. to identify and articulate maritime 
threats, challenges and risks to the 
strategic maritime interests of the re-
gion; and

3. to organize the response, i.e. provide 
common policy objectives, common 
principles and areas of common sup-
port as the backbone of the joint stra-
tegic	 framework	 in	 order	 to	 create	
coherence	 for	 the	 diverse	 and	 wide	
array	of	sector	specific	maritime	po-
licies and strategies.

The	 follow-on	 action	 plan	 should	 con-
tain clear items for execution in order to 
implement the Strategy. As done in the 
EUMSS it makes sense to divide the ac-
tion	plan	into	five	categories:
1. External	actions:	what	must	be	done	

to engage our international partners, 
how	 can	we	 help	 other	 countries	 in	
order	 to	 secure	 our	 own	 environ-
ment,	how	to	enhance	our	visibility?	
For example, the EU has recognized 
the Association of South East Asian 
Nations (ASEAN) as an important 
partner	to	engage	with.

2. Maritime	 awareness,	 surveillance	
and information sharing: safety & 
security, border control, customs,     
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fisheries	control,	environmental	pro-
tection,	defense	and	law	enforcement.

3. Capability	 development:	 define	 key	
capability areas and technologies, ex-
plore further multipurpose and dual-
use technologies, increase sharing of 
best practice, risk analysis and threat 
information.

4. Risk management, protection of cri-
tical maritime infrastructure and cri-
sis response: enhance cross-sectorial 
and cross-border cooperation for cri-
sis response and contingency plan-
ning, conduct common risk analysis, 
assess the resilience of infrastructu-
res to man-made, natural disasters 
and climate change, promote mutual 
understanding and interoperability.

5. Maritime security research and inno-
vation, education and training:  bring 
together available training courses 
into Common Maritime Training 
Modules, establish a civil-military 
agenda for research and innovation, 
engage in inter-agency joined exer-
cises.

To	 start	 writing	 a	 Maritime	 Security	
Strategy	it	is	important	to	kick-off	with	a	
conference of experts, including foreign 
ones, thus, having all parties involved on 
board. It is critical for success to have so-
meone	in	charge	of	the	process	who	has	
no personal or business-related interests 
in the outcome of the process. 

The key to achieving a lasting strategy, 
not	 only	 on	 paper	 but	with	 action	 plans	
to implement the common strategy, is 
proper	communication	with	the	people	of	
the region/countries involved. They must 
adopt	 the	 strategy,	 otherwise	 it	will	 not	
succeed. Therefore, a strategic commu-
nication plan should be an integral part 
of any Security Strategy. We have seen 

in	 the	past	 that	we	collectively	have	not	
always	been	able	to	successfully	forward	
important messages to our citizens. 

Trust and information 
sharing
Maritime security must be based on trust 
and information sharing. As has been ex-
plained	a	Strategy	can	only	work	if	all	the	
people	involved	are	willing	to	cooperate.	
This	is	off	course	also	the	case	with	a	Ma-
ritime Security Strategy. Therefore, trust 
among the stakeholders is needed. This 
can	be	accomplished	in	several	ways.
First	 of	 all,	 you	 need	 to	 get	 to	 know	

each	other.	This	starts	with	general	edu-
cation	 in	workshops,	 classes	 and	 confe-
rences on the topic. 

Secondly, have a look in each other’s 
“kitchen”,	open	your	own	door	and	show	
people	around	while	explaining	what	you	
do	and	why	you	do	it	that	way.	Exchange	
personnel	where	possible:	a	navy	guy	can	
work	a	few	years	within	the	coastguard,	
Ministries	can	easily	swop	people	etc.

Thirdly make sure that you exchange 
information	between	all	parties	involved.	
This can for instance be achieved by ha-
ving a common Maritime Security Infor-
mation	 Center	 like	 we	 have	 within	 our	
Dutch Coastguard Operations Center. 

International cooperation 
is a must
Maritime security is not a national issue, 
international cooperation is a must. No 
single country is able to achieve full Ma-
ritime	Security	on	its	own.	First	of	all	use	
existing structures and organizations like 
the International Maritime Organization 
(IMO), International Chamber of Ship-
ping (ICS) and the Association of South-
East Asian Nations (ASEAN). Secondly 
talk	with	 your	 neighboring	 countries	 to	
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find	 common	 ground	 and	 organize	 sup-
port for each other. Maritime crimes like 
piracy	and	illegal	fishing	crosses	borders	
every	 day,	 share	 information	 and	where	
applicable operate together at sea in order 
to protect your interests.

Also, in this case it is important to 
know	 and	 understand	 each	 other.	 This	
starts	with	visiting	each	other	and	organi-
zing conferences. Later you can exchan-
ge	 students,	 officers	 and	more.	 In	many	
countries	navies	invite	foreign	officers	to	
study at their academies or in exchange 
programs ashore at the Head Quarters 
staff,	but	also	on	board	of	their	ships.	

Maritime domain 
awareness 
Maritime	domain	awareness	means	kno-
wing	what	happens	at	sea:	from	raw	data	

to actionable information. In order to ac-
hieve Maritime Security, it is not enough 
to	 organize	yourself	 properly,	work	 clo-
sely	together	with	your	neighbors	and	to	
exchange people. The key to success is 
knowing	what	is	happening	at	sea	and	in	
nearby coastal regions. In most cases the 
area	we	talk	about	is	huge,	the	coastline	
of	Vietnam	is	almost	three	thousand	five	
hundred kilometers long. The Vietnam 
Exclusive Economic Zone (EEZ) con-
sists	of	hundreds	of	thousands	of	square	
miles of sea. In order to obtain the right 
information, you need to map the area 
carefully and set priorities for recon-
naissance and patrol. It simply isn’t pos-
sible to cover everything continuously. 
A set of coastal radars that gather data 
twenty-four	hours	a	day	all	year	long	to-
gether	with	a	smart	data	analysis	system	

The author with members of the Puntland authorities off the coast of Somalia (picture 
courtesy of the Royal Netherlands Navy).
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is a good start. Aerial reconnaissance by 
manned planes and/or helicopters can be 
very successful, but is extremely expensi-
ve.	Nowadays,	more	and	more	Remotely	
Piloted Aircraft Systems (RPAS) are be-
ing used. Unmanned Surface vessels can 
also be used. With the right actionable 
information	and	a	well	thought-out	distri-
bution of manned ships and helicopters, it 
is	possible	to	act	timeously	and	efficiently	
to all threats that occur. These threats 
can	be	 low	end	-	 like	a	fishing	vessel	 to	
be rescued; or high end - like foreign 
countries	operating	illegally	within	your	
EEZ.	If	you	know	the	regular	patterns	of	
traffic	at	sea	then	you	need	to	look	at	the	
anomalies and act on those, in the Medi-
terranean Sea this is already being done. 

Another very important element in this 
respect is to develop civilian-military 
dual-use capabilities. The clearest ex-
ample of these are the RPAS. The police, 
firefighters,	coastguard	and	the	Navy	can	
all use them. Also coastal radars and he-
licopters can be dual or even multi-use. 
This	 means	 that	 the	 equipment	 and	 the	
costs can and must be shared among the 
users.

Maritime security should 
be based on fundamentals 
of maritime operations
Countries and other stakeholders use 
different	 kinds	 of	 power	 to	 protect	 their	
interests and to pursue their strategic ob-
jectives. They use diplomatic, military 
and	economic	instruments	of	power.	The	
coordinated deployment of those instru-
ments in the maritime domain is called 
maritime	power.	Together	they	provide	a	
wide	range	of	deployment	options,	from	
showing	the	flag,	joint	exercises,	disaster	
relief, protection of merchant shipping 

and	fighting	crime	to	interventions	at	sea	
and from the sea and support of opera-
tions on land.
The	mobility	and	access	offered	by	the	

maritime domain represent the main cha-
racteristics of maritime operations; they 
make it possible for maritime forces to 
exert	 influence	 wherever	 and	 whenever	
it is needed. This applies not only to the 
situation at sea but also to the situation on 
land	that	can	be	influenced	from	the	sea.	
Consequently,	maritime	 forces	 are	more	
suited than land or air forces to the tasks 
of prevention and coercion; they can help 
to	 counter	 threats	 and	 prevent	 conflicts	
and	 consequently	 the	 need	 for	 interven-
tion. In addition to mobility, access and 
influence,	maritime	forces	have	the	added	
advantages of sustained reach and versa-
tility.
There	are	six	different	functions	to	be	

distinguished in Maritime Operations:
Command and control (C2)
This means the direction, coordination 
and control of an operation. C2 brings the 
other joint functions together and enables 
the	effective	and	efficient	deployment	of	
maritime capabilities to achieve the desi-
red objectives.
Situational awareness and intelligence
These	 two	 items	 are	 essential	 to	 enable
successful maritime operations. It ena-
bles	 identification	 and	 exploitation	 of	
opportunities,	 allowing	 initiative	 to	 be	
taken and advantage to be gained from 
surprise. It is also extremely important 
for	security,	as	it	allows	threats	and	risks	
to	be	timeously	identified	and	dealt	with.	
This increases the accuracy of actions 
and reduces the risk of collateral damage. 
It also adds to the legitimacy of the action 
and enables further concentration of po-
wer.	Sharing	of	the	real-time	picture	with	
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all relevant actors also safeguards the 
economic use of scarce resources. This 
can be achieved in the before-mentioned 
Maritime Security Information Center.

Self-protection
In maritime operations the means encom-
pass the personnel, the materiel and the 
information available to a commander, 
means	 that	 can	 be	 seriously	 affected	 in	
the event of casualties or illness, degra-
ding morale, damage or loss of material 
and	 finally	 corruption	 and	 loss	 of	 data.	
It is therefore essential to protect these 
means through the proper use of risk ma-
nagement processes. The importance of 
self-protection can sometimes be under-
estimated, is should be an essential part 
of the planning phase of operations.

Sustainability 
It is of utmost importance that maritime 
operations can be continued as long as is 
needed, to achieve the desired success. 
Therefore, organizing the logistics of 
such operations should be an integral part 
of the planning. The maritime domain is 
not	 a	 “human-friendly”	 nor	 an	 “equip-
ment-friendly”	environment.	Fresh	water	
and	sufficient	food	have	to	be	accounted	
for and material must be protected against 
adverse	 sea	 and	 weather	 conditions;	 as	
well	 as	 against	 corrosion	 and	 damage	
because of the salty environment. Also, 
measures should be taken to operate day 
and night for long periods of time. In lo-
gistical planning four important factors 
have to be taken into account: distance, 
destination, demand and duration of the 
operation.

Striking power 
The collection of means and methods at 
a maritime commander’s disposal to ac-
complish	his	mission	is	called	“maritime	

striking	power”.	Means	here	refers	to	sur-
face	ships	of	various	sizes	and	with	vari-
ous	types	of	equipment	on	board,	subma-
rines,	helicopters	and	fixed-wing	aircraft,	
coastal batteries, troops and unmanned 
systems. It is essential to combine these 
means into a smart mix, each time care-
fully chosen for the operation at hand. In 
order	 to	be	flexible	and	capable	of	 reac-
ting	to	different	and	sometimes	unknown	
or unexpected threats, utilizing a broad 
variety of means is necessary. Not every 
country	is	able	or	willing	to	purchase	and	
maintain such a force, so, also in this re-
spect, international cooperation is of gre-
at importance. As an example, the Baltic 
States	are	unable	to	have	fighter	aircraft,	
so the NATO countries that do have these 
means provide air-pollution for their Bal-
tic Allies.

Manoeuvre
Maritime	 operations	 are	 defined	 as	 the	
pursuit of objectives in the maritime do-
main	through	the	use	of	(military)	power.	
The joint function ‘manoeuvre’ forms the 
core	of	this	effort.	 	It	is	the	creation	and	
exploitation	of	the	ways	and	a	willingness	
to	use	means,	as	efficiently	and	effective-
ly as possible, for the realization of the 
objectives. The other described joint fun-
ctions serve as enablers for manoeuvre; 
without	 C2,	 situational	 awareness	 (in-
cluding intelligence), sustainability, self-
protection	and	striking	power,	manoeuv-
re	would	be	difficult,	if	not	impossible.

Manoeuvre is much more than the 
movement	 of	 power	 (ships,	 aircraft	 and	
troops) in the maritime-domain. It also 
encompasses	the	use	of	striking	power	in	
the information domain (both physically 
and	cognitively)	in	order	to	influence	oth-
er actors’ perceptions. Manoeuvre means 
that	a	commander	needs	to	be	flexible	and	
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able to keep several options open at the 
same time.

Critical success factors 
In order to execute maritime security 
operations there are a number of critical 
success factors to be taken under consi-
deration.
Mandate
First	the	operation	needs	a	clearly	defined	
mandate. This mandate has to be formu-
lated by the highest level, normally this 
means the political leadership of a coun-
try.	 That	 also	 means	 that	 political	 will	
and continuous support is needed from 
the politicians. All levels of command 
from	the	senior	Headquarters	through	the	
Operations Center to the commanding of-
ficer	of	the	operation	at	sea	must	be	awa-
re of the background and of course the 
content of the mandate. There can be no 
room	 for	 any	misunderstanding	 of	what	
the mandate is.
Rules of Engagement 
Secondly the mandate should be suppor-
ted	by	so	called	“Rules	of	Engagement”.	
This	is	a	set	of	instructions	what	the	com-
manding	 officer	 is	 allowed	 to	 do,	 what	
actions	 he	 can	 take	 in	 different	 circum-
stances. Basically, it means a delegation 
of	 responsibilities	 to	 the	 lower	 levels	 of	
command.  There are meant to give some 
freedom of movement and actions to the 
commanding	 officer	 at	 sea.	 Certain	 ac-
tions	 are	 directly	 allowed,	 for	 others	 he	
has to ask permission from the next le-
vel of command. For instance, if pirates 
are	 detected,	 the	 commanding	 officer	 at	
sea	 can	be	 authorized	by	a	 specific	 rule	
of	 engagement	 to	warning	 them	 to	 stop	
their illegal actions and to surrender. If 
they	ignore	the	warning	a	second	rule	of	
engagement	 can	 authorize	 the	 firing	 of	

warning	 shots,	 if	 the	 pirates	 still	 conti-
nue then another rule of engagement can 
state	that	firing	at	 the	pirate’s	engines	is	
only	allowed	if	explicitly	approved	by	the	
Command in the Operations Center. By 
the	way,	 this	clearly	highlights	 the	need	
for good and continuous communications 
between	 the	 commanding	 officer	 at	 sea	
and the command ashore.
Mission Command 
Another important factor for success is 
“mission	 command”.	 This	 means	 that	
the	commanding	officer	is	allowed	to	be	
fully in charge of the operation, given the 
mandate and according to the rules of en-
gagement. In order for him to be able to 
react	 quickly	 and	 efficiently	 under	 time	
constraints full responsibility should be 
given. If for every decision the comman-
ding	officer	has	to	contact	the	Headquar-
ters	first	in	order	to	get	permission,	it	will	
severely	hamper	the	operation.	He	will	of	
course	notify	Headquarters	himself	when	
deemed necessary, either because of a 
decision outside his mandate or because 
of the restrictions in the rules of engage-
ment.

Team building 
Team building is an essential part of eve-
ry planning and execution of operations. 
Commanding	officers,	but	also	non-mili-
tary leaders should take and be given suf-
ficient	time	to	make	a	team	of	their	staff	
or	crew.	This	means	getting	to	know	each	
other,	discuss	the	strengths	and	weaknes-
ses of the team and train and exercise 
like it is a real operation. In order to do 
so make tabletop scenario’s and discuss 
them	properly	with	everybody	involved.	

Legal advisor 
A good legal advisor of the commanding 
officer	 is	 a	 key	 to	 success.	 Somebody	
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who	 knows	 all	 the	 ins	 and	 outs	 of	 the	
laws,	rules	and	regulations	applicable	 to	
the mission. He should be consulted in all 
decisions and able to speak freely concer-
ning the legal restrictions of certain de-
cisions. This might feel as a constraint to 
lead an operation, but can prevent a lot of 
explaining	afterwards	why	the	law	wasn’t	
obeyed. Good legal advice can prevent 
claims, both nationally, but perhaps more 
important also internationally.

Public	affairs	
The	second	person	who	should	stand	be-
side	the	commanding	officer	is	the	public	
affairs	 member	 of	 the	 team.	 Given	 the	
wide	spreading	of	social	media	and	inter-
net, the fact that everybody has a mobile 
telephone	with	camera	and	the	eagerness	
of journalists, it is extremely important 
that	 consideration	 is	 given	 to	 the	 effect	
operations	 will	 have	 in	 the	 media	 and	
amongst the public. For instance, failing 

to report an incident immediately could 
lead	to	severe	negative	consequences	la-
ter if someone recorded it and puts it on 
the internet.

Cooperation 
In maritime security operations a lot of 
stakeholders exist. Some might not be 
clear immediately, but make sure you 
know	and	involve	them	all.	As	comman-
ding	officer,	you	might	find	that	you	have	
to	 “agree	 to	 disagree”	 with	 some,	 this	
cannot	always	be	prevented,	but	at	 least	
you have engaged and listened to all par-
ties.	It	will	support	your	decisions.

Effect	based
Another factor to take into account is that 
one	should	look	at	the	effect	to	be	reached	
by a (part of) an operation. For example, 
if	 you	 need	 to	 stop	 a	 vessel	with	 force,	
you can sink it, but you can also try to 
disable	 the	 engine.	Completely	 different	

Joint Support Ship HNLMS Karel Doorman replenishing the Air-defense and Com-
mand Frigate HNLMS Tromp (picture courtesy Royal Netherlands Navy).
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ways	to	achieve	the	same	effect/goal.	By	
smartly	operating	in	this	way	a	lot	of	so	
called	“collateral	damage”	can	be	preven-
ted,	which	will	help	when	explaining	the	
deeds	afterwards	to	the	Headquarters	and	
also in public.

Logistic support
Sustainability has been mentioned befo-
re,	but	it	cannot	be	stressed	enough	how	
important this is. Make sure the support 
of	 the	 mission	 is	 well	 organized,	 make	
sure you have a second or perhaps even 
a	third	option	for	resupply	and	plan	well	
ahead for it.

Conclusion
Free,	 open	 and	 safe	 waters,	 “Maritime	
Security”, is of utmost importance to eve-
ry	country	in	the	world.	This	knowledge	
starts	 by	 creating	 awareness	 and	 under-
standing	through	briefings	and	education.

Maritime Security is essential and 
should be exercised by a comprehen-
sive	 Maritime	 Security	 Strategy	 which	
is agreed upon by all parties involved. 
For implementing such a strategy again 
all stakeholders need to be connected, a 
huge challenge but something that can 
and must be done.

Literature used:
Council of  the European Union; EU Maritime Security Strategy, June 24 2014 Brussels
Council of  the European Union; EUMSS Action Plan, December 16 2014 Brussels
G7 Foreign Minister’s Statement on Maritime Security, April 11 Hiroshima
Royal Netherlands Navy; Fundamentals of Maritime Operations, March 3 2015 Den Helder

Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian	och	Ewa	Tamms	stipendium	på	30 000	kronor	utdelas	för	vetenskapligt	arbe-
te	inom	sjötaktik	–	även	innefattande	utvecklingen	av	vapenbärare,	vapen	och	hjälp-
medel	–	navigation,	sjöfart	och	den	maritima	miljön.	Stipendiat	skall	genom	studier,	
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av 
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 15 november.

Ansökan	om	Fabian	och	Ewa	Tamms	stipendium	skall	vara	Kungl.	Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 12 augusti 2019. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48  Stockholm



43

Commissaire géneral de la marine 
JEAN-LOUIS FILLON

Jean-Louis Fillon är pensionerad Commissaire géneral de 
1° classe de la marine – ungefär marinintendent med vice-
amirals grad. Fillon har bl.a. varit chef för havsrättsavdel-
ningen vid marinstaben och biträde till Marinkommando-
chefen för Medelhavet som ansvarig för Statens verksamhet 
till havs. Han har skrivit ett stort antal artiklar om havsrätt, 
dess tillämpning vid marina operationer samt om statens 
agerande till havs.1 Han har också undervisat vid univer-
siteten i Nice och Toulon. Jean-Louis Fillon är ledamot av 
Académie de marine (KÖMS systerakademi) och verkstäl-
lande direktör för l’institut français de la mer – franska 
havsinstitutet, som har till uppgift att sprida kunskap och 
förståelse om havet.

Reformen av internationellt vatten2

Abstract. The increasing importance of and interest for the climate and the envi-
ronment make it necessary to develop the Law of the Sea within the limits of the 
United Nations Convention on the Law of the Sea regarding the conservation and 
sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. 
Pre-negotiations are now under way under the abbreviation BBNJ (Biodiversity 
Beyond National Juridiction). These negotiations promise to be very difficult as they 
touch sensitive issues as the freedom of the seas, and the administration of protected 
areas. They also reflect deep differences between various groups of States – in par-
ticular the G77 versus the developed countries with the EU somewhere in between.

Det1 maritima2	 nyhetsflödet	 har	 de	 se-
naste månaderna3 dominerats av ett an-
tal internationella möten: efter COP 21 
(Förenta nationernas klimatkonferens 
i Paris 2015) kom det svåra införandet 
av frågan om havet i ingressen till över-
enskommelsen från Paris. Detta skedde 
5	 till	 9	 juni	 i	 New	 York	 inom	 ramen	
för implementeringen av mål nr 14 för 
hållbar utveckling, som just ägnas åt

1. I Frankrike samordnas all statens verksam-
het till sjöss under premiärministern av en gene-
ralsekreterare för havet och regionalt av marin-
kommandocheferna. (Red.s anm) 
2. Artikeln har översatts av redaktören med 
författarens välsignelse.
3. Artikeln erhölls i november (Red.s anm)

havet4 (”Bevara och nyttja haven och de 
marina resurserna på ett hållbart sätt för 
en hållbar utveckling”). Denna såväl po-
litiska som mediala nyhet överskuggade 
förhandlingen om internationellt vatten 
(havet utanför territorialvattnet), som har 
påbörjats i enlighet med FNs generalför-
samlings resolution 69-292 av den 19 juni 

4. I samband med ett toppmöte organiserat 
av FN i september 2015 beslutade det interna-
tionella samfundet om ett antal mål för Hållbar 
utveckling, vilka skall genomföras mot 2030 i 
syfte att skapa eller accelerera en förvandling av 
modellerna för utveckling. Bland de 17 besluta-
de	målen	så	avser	mål	nr	14	specifikt	att	”Bevara	
och nyttja haven och de marina resurserna på ett 
hållbart sätt för en hållbar utveckling”.
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2016.	En	officiell	arbetsgrupp	hade	redan	
skapats av generalförsamlingen år 2004, 
den påbörjade sitt arbete 2006. Grup-
pen	 blev	 en	 officiell	 förberedelsegrupp	
(PREPCOM)	 som	 startade	 den	 offici-
ella förhandlingsprocess som syftar till 
att utarbeta ”inom ramen för Fördraget 
(Havsrättskonventionen)” an internatio-
nal legally binding instrument under the 
United Nations Convention on the Law of 
the Sea on the conservation and sustaina-
ble use of marine biological diversity of 
areas beyond national jurisdiction. Man 
talar nu om BBNJ-förhandlingarna (Bio-
diversity Beyond National Juridiction).

Denna artikel syftar till att beskriva lä-
get i förhandlingen för att öka förståelsen 
om de aktuella frågorna. 

Varför en reform av inter-
nationellt vatten?
Del VII av havsrättskonventionen (UN-
CLOS), som behandlar internationellt 
vatten, domineras nästan helt av tanken 
om havens frihet. Man behandlar därför 
huvudsakligen	frågor	om	flagga,	 fartygs	
status och polisiära frågor på interna-
tionellt vatten (bordningsrätt, sjöröveri 
etc.)  Dess innehåll med bäring på miljön 
är inte klart utsagt. De fem artiklarna i 
UNCLOS Sektion 2 (Conservation and 
management of the living resources of 
the high seas) svarar inte på långt när på 
de aktuella behoven av att ge de genetis-
ka resurserna på internationellt vatten en 
tydlig ställning, och ett behov av miljö-
skydd som har blivit så mycket viktigare 
genom att många betraktar internationellt 
vatten som en rättslös zon där det råder 
anarki,	plundring	av	fiskresurser	och	en	
allmän invasion av sopor av plast. Aktö-
rerna under FNs tredje konferens (1973-
1982) hade visserligen förutsett (och kan-
ske överskattat) resurserna på havsbotten 

men de hade inte fäst avseende vid de 
ekonomiska möjligheter som de genetis-
ka resurserna i vattnet mellan botten och 
ytan nu erbjuder.  De hade vidare skrivit 
en mycket progressiv text avseende be-
varandet av den marina miljön men på 
det defensiva sätt som då användes när 
det gäller kampen mot miljöförstöring. 
Den ekologiska strukturen i de maritima 
områdena var då okänd5 och det var nöd-
vändigt att invänta Konventionen om bio-
logisk mångfald6 och protokollet från Na-
goya7 för att målen från Aïchi,8 avseende 
skyddet av biodiversiteten inom 10% av 
marina områden och kustområden, 
kunde antas, vilket i sin tur gjorde att 
utvecklingen av marina skyddsområden 
(Marine Protected Areas, MPA) kunde 
påskyndas. Dessa referenser är tillräck-
liga för att visa att havsrätten enligt UN-
CLOS på sitt sätt har blivit otillräcklig 
och att det är tid att fylla ut dess luckor i 
syfte att svara mot nya behov.

Det internationella samfundet har, 
i en nästan total enighet, valt att inte 
öppna den Pandoras box som det skulle 
innebära att revidera havsrättskonventio-
nen. Man skall gå vidare på ett mer mi-
nimalistiskt sätt, som redan har prövats 
två gånger genom överenskommelser 
om tillämpningsbestämmelser.9 Det är 

5. Men IMO hade redan skapat begreppet Par-
ticularly Sensitive Sea Areas (PSSA) (resolution 
A 982(24), december 2005.
6. Konventionen antogs på Rio-konferensen 
den 5 juni 1992 och trädde i kraft 1993.
7. Avseende åtkomst till genetiska resurser. 
Den antogs av den tionde konferensen mellan 
parterna till Konventionen om biologisk mång-
fald, den 29 oktober 2010 i Nagoya.
8. De tjugo målen från  Aïchi avser en strate-
gisk	plan	för	biologisk	mångfald	2011	–	2020.	
9. Överenskommelse från juli 1994 avseende 
tillämpningen av Del XI och överenskommelse 
från 4 december 1995 avseende Conservation 
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viktigt att notera att BBNJ-förhandling-
arna är öppna för alla medlemmar av FN 
och inte bara för de stater som är parter 
till havsrättskonventionen, vilket har den 
viktiga konsekvensen att också USA del-
tar trots att man inte är part i UNCLOS 
samtidigt som man har tagit på sig att 
skrupulöst bevaka dess tillämpning,

Process och innehåll i för-
handlingarna om BBNJ 
inom FN.
PREPCOM har mötts fyra gånger under 
2016 och 2017. Mer än 90 stater, inklusive 
USA (om än inledningsvis med tvekan) 
och Venezuela, som inte är parter i havs-
rättskonventionen. Efter dessa fyra möten 
kunde kommitténs ordförande presentera 
en rapport för generalförsamlingen inne-
hållande element för en framtida över-
enskommelse. Om denna rapport antas 
kommer en diplomatkonferens att samlas 
med syfte att förhandla en överenskom-
melse om tillämpningsbestämmelser av 
konventionen. Förhandlingarna skulle 
inte	 ta	 längre	 tid	 än	 tre	 år	 enligt	 flera	
observatörers uppfattning.

PREPCOMs arbete gäller bevarande, 
skydd och hållbart utnyttjande av den 
marina biodiversiteten i områden utan-
för nationell jurisdiktion.10 Fyra ämnen, 
angivna i resolution 62-292 utgör arbets-
programmet :

1. Skydd av de marina genetiska 
resurserna (MGR) och fördelning 
av de vinster som uppstår vid dessas 
exploatering 
Detta ämne är särskilt viktigt för G7711, 
som vill förvandla MGR (dvs i prakti-
ken	fisken)	till	ett	människans	gemen-
samma arvedel. USA och de utvecklade 

and Management of Straddling Fish Stocks and 
Highly Migratory Fish Stocks.
10. Dvs utanför territorialhavet (Reds anm)

länderna förkastar denna tanke, som ut-
gör den svåraste delen av förhandling-
arna. EU11 har antagit en mellanposition 
som förkastar arvedelstanken men som 
föreslår å ena sidan en icke-ekonomisk 
fördelning av de utnyttjade resurserna 
(utbildningsinsatser till förmån för ut-
vecklingsländerna, publicering av ve-
tenskapliga resultat) samt å den andra 
en ekonomisk sådan (en exploaterings-
skatt i syfte att bygga upp fonder för 
att öka utvecklingsländernas förmåga). 

2. Verktyg för områdesadminis-
tration. Detta avser marina skydds-
områden på internationellt vatten
Man vet att sådana skyddsområden, 
skapade inom ramen för OSPAR-kon-
ventionen12 i östra Nordatlanten inte 
gäller	 för	 tredjeland.	 	 Beträffande	 de	
inom ramen för CCAMLR13  två för-
slag i havsområdena runt Antarktis så 
möter dessa fortfarande motstånd från 
vissa stater som Ryssland och Kina.  
Inom ramen för BBNJ så skulle marina 
skyddsområden skapas på vetenskaplig 
grund och deras förvaltning delas be-
roende på avsett verksamhetsområde: 
IMO14 för regler avseende sjöfart, ut-
strålat ljud, utsläpp; ISA15 avseende 
tillstånd att exploatera områden på

11. Den sk 77-gruppen, som idag består av 132 
stater, är en lös gruppering av utvecklingsländer 
(Reds. anm.)
12. Oslo-Pariskonventionen av den 22 septem-
ber 1992 avseende skydd av den marina miljön i 
Östra Nordatlanten. 
13. Convention on the Conservation of Antarc-
tic Marine Living Resources, also Commission 
for the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources	 (Canberra	 maj	 1980).	 https://www.
ccamlr.org/en/organisation/home-page
14  International Maritime Organization http://
www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
15. International Seabed Authority https://
www.isa.org.jm



46

eller	under	havsbotten,	regionala	fiske-
riorganisationer	avseende	fisket	(hel	el-
ler delvis förbud). Återstår att skapa en 
paraplyorganisation som skapar länkar 
mellan de aktuella organisationerna. 
Det är alltså förvaltningen av interna-
tionellt vatten som härmed ställs på sin 
spets.

3. Studier av påverkan
Dessa berör alla aktiviteter på inter-
nationellt vatten. De saknas inte helt i 
UNCLOS eftersom sådana studier be-
handlas i Del XII (skydd av den marina 
miljön). En överenskommelse skulle 
kunna inspireras av Madridprotokollet 
(oktober 1991) avseende Antarktisför-
draget (Washington 1959) som förutser 
en allmän princip om studier avseende 
aktiviteters inverkan på miljön.

4. Förstärkning av förmågor
Det handlar här om stöd till utveck-
lingsländerna vars modaliteter ännu 
inte har utvecklats och som återstår att 
förhandla. 

Det är frågan om ”mänsklighetens ge-
mensamma arvedel” som kommer att 
vara den svåraste punkten i förhandling-
en framtill den fjärde och sista sessionen. 
Klyftan mellan utvecklingsländer och ut-
vecklade länder är lika svår idag som un-
der den tredje havsrättskonferensen 1973. 
På samma sätt kommer de sex maritima 
stormakterna, som har varit aktiva sedan 
1982, att ha stor betydelse för BBNJ.

Icke-statliga organisationer är i hög-
sta grad närvarande under hela förhand-
lingen utom när svåra ämnen behandlas, 
sådana som staterna vill arbeta mellan sig 
själva.

Slutligen är det viktigt att notera att 
statsfartygens immunitet logiskt sett inte 
ifrågasätts av en överenskommelse som 

inte kan ersätta konventionen som sådan. 
Sådana fartyg är därmed undantagna 
från förhandlingarna. 

Vilka är de viktiga 
problemen?
•	 Problemet med havens frihet
•	 Problemet med havsrätten
•	 Problemet med det gemensamma 

bästa
Frågan om förvaltningen
En outtalad fråga som utgör kärnan om 
inte i diskussionen så i allas bakhuvud 
är frågan om förvaltningen av det fria 
havet. Som tidigare påpekats är inte det 
fria havet ett rättslöst område och ett 
antal texter, utöver UNCLOS Del V, är 
tillämpliga, ett antal organisationer har 
där	 kompetens	 (IMO,	Regionala	fiskeri-
organisationer) men det saknas en ”chefs-
trädgårdsmästare”, det vill säga en över-
gripande förvaltningsorganisation. De 
icke-statliga organisationerna vill skapa 
en ny organisation som skulle lyda exem-
pelvis under en biträdande generalsekre-
terare, andra stater, däribland Frankrike, 
föredrar att luta sig mot det existerande, 
exempelvis de möten mellan de stater 
som är parter i UNCLOS, vilkas roll idag 
är begränsade till praktiska frågor men 
som skulle kunna utvidgas. Andra sta-
ter (G77) anser att det är nödvändigt att 
utvidga ISAs roll till att hantera området 
mellan havsbotten och havsytan genom 
att inom denna skapa en andra juridisk 
och teknisk kommission. 
Vilka	 lärdomar	 finns	 att	 dra	 genom	

denna genomgång av historien, den ak-
tuella	havsrätten	och	kanske	framtiden?
•	 För det första, en generell idé som är 

applicerbar på hela den internatio-
nella rätten: internationella konven-
tioner är som Janus öppen mot såväl 
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dåtid som framtid. Mot dåtid efter-
som de härrör från en reell situation, 
en historia av konkreta tvister för 
vilka konventionerna söker att hitta 
lösningar genom allmänna regler 
som också har till uppgift att passa i 
framtiden. Varje konvention befäster 
en politisk jämvikt som naturligen 
ifrågasätts genom verklighetens ut-
veckling. 

•	 Havsrätten och konventionen från 
1982 undgår inte detta fenomen. Det 
är alltså inte förvånande att, trots att 
den förhandlats under lång tid och 
antagits av nästan alla, den fortsätter 
att ge upphov till förhandlingar som 
alltid är ett uttryck för den spänning 
som uppstår genom behov av en stän-
dig anpassning. Sedan 1958 har för-
handlingarna faktiskt aldrig upphört 
och de har väsentligt gått utan för 
ramen	för	de	 tre	officiella	konferen-
serna. 

•	 Detta leder oss vidare till en annan 
lärdom - den avseende den diploma-
tiska tiden som är lång och räknas i 
år om inte i decennier (1958 - 2018: 
redan 60 år).

Hur skall man då beskriva den aktuella 
situationen	avseende	havsrätten?	Jag	ser	
såväl resultat som risk. Resultatet, det är 
naturligtvis konventionens universella 
och konsensuella karaktär. Men denna 
framgång är sannolikt unik i den inter-
nationella rättens annaler och medför en 
risk till ett heliggörande, som hindrar 
varje utveckling. Jag har redan kritise-
rat att den internationella miljörätten har 
gått runt havsrätten. Men detta kring-
gående kan successivt komma att göra att 
det internationella maritima samfundet 
förlorar den havsrätt, som den har ska-
pat.	För	låt	oss	inte	missta	oss	–	de	stora

miljökonventionerna tar inte hänsyn till 
situationen på havet, ett bevis för detta, 
anser jag, är de stora svårigheterna att 
föra in havsdimensionen i ingressen till 
överenskommelsen i Paris under COP21. 
Tack vare IMO är visserligen den teknis-
ka havsrätten under ständig anpassning 
tack vare ett nät av konventioner förhand-
lade av marina yrkesmän och som väl 
svarar mot den professionella sjöfartens 
behov.	 Men	 det	 finns	 andra	 nationella	
och internationella kretsar, som är okun-
niga om de som arbetar till sjöss och där 
skyddet av den marina miljön tenderar att 
bli ett mål i sig själv. Det är således hög 
tid att sjöfolket självt återtar makten över 
havsrätten genom den text, havsrättskon-
ventionen, som är deras egen, förhandlad 
av dem och för dem. Det får inte bli så att 
vi ser en dubbel maritim värld utvecklas; 
aktörernas, som är centrerad kring havs-
rättskonventionen och IMOs texter, och 
beskyddarnas, som är centrerad kring 
miljökonventioner, och vars mål är att 
bevara allt större havsområden från varje 
mänsklig	 aktivitet.	Det	 finns	 för	många	
ekonomiska, ekologiska och strategiska 
utmaningar för att man skall vilja före-
ställa sig ett så schizofreniskt scenario. 

(Den franska versionen har publicerats 
i n° 512 de la Revue Maritime - juillet 
2018)
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Over the past 35 years, WMU1 has deve-
loped	rapidly	and	excitingly	to	work	with	
the	challenges	of	the	new	millennium	and	
to	play	a	vital	part	in	taking	forward	the	
issues confronting the maritime and oce-
ans	 community	 for	 the	benefit	of	global	
society. WMU attracts the most talented 
and ambitious managers from across the 
maritime	 field	 and	 provides	 solid,	 inte-
grated, cross-disciplinary learning that 
can be immediately applied by our gradu-
ates to improve their country’s legal and 

1. Resolution A. 501(XII)

operational	frameworks.	This	contributes	
to sustainable development, especially in 
the	developing	countries	which	are	home	
to	90%	of	WMU’s	graduates.		Today,	we	
can	look	back	and	see	how	far	developing	
countries have travelled, hosting the big-
gest	maritime	registries	in	the	world.2

The establishment of the University 
was	in	recognition	of	the	need	for	an	in-
ternational centre of excellence for the 
advancement of maritime education, 
research and study. In order to meet the 
2. The top three registries by size are those of 
Panama, Liberia and the Marshall Islands.

Filosofie doktor
 CLEOPATRA DOUMBIA-HENRY

Dr. Cleopatra Doumbia-Henry är sedan 2015 rek-
tor för WMU – World Maritime University i Malmö. 
Hon har en Fil Dr i internationell rätt från Univer-
sity of Geneva och Graduate Institute of International
Studies, Genève. Hon har tidigare bl.a. varit ansva-
rig för att utveckla ILO Maritime Labour Convention, 
2006 och var ansvarig för dessa frågor tills hon tog 
över sin nuvarande post i WMU

The World Maritime University – a unique 
specialized post-graduate academic institution 
Introduction
The World Maritime University (WMU) was established by a Resolution adopted by 
the Assembly of the International Maritime Organization on 20 November 1981.1 
The University’s Charter was promulgated and took effect on 1 May 1983, officially 
establishing the University which was inaugurated on 4 July 1983. WMU’s Charter 
has since been revised by the IMO Assembly to ensure that it remains responsive to 
the needs of a dynamic maritime industry and to developments in the fields of educa-
tion, research, scholarship and sustainable development, particularly with respect 
to ocean-related matters. 
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needs of a dynamic maritime sector, the 
University has expanded the scope of its 
educational and research programs to 
encompass	ocean	studies,	 and	offers	ex-
ternal programs and distance learning, 
including e-learning. WMU cooperates 
widely	 with	 other	 academic	 institutions	
and partners from industry. WMU is the 
only	 university	 within	 the	 United	 Na-
tions system established by a specialized 
agency.

Funding 
WMU relies on voluntary contributions 
from	a	wide	range	of	donors,	and	does	not	
have recurrent operational funding from 
the International Maritime Organization. 
A number of governments and organiza-
tions have established funded professori-
al Chairs and provided contributions that 
support the operations of the University, 
including	 the	 Governments	 of	 Sweden,	
Canada	and	Korea,	as	well	as	the	Nippon	
Foundation of Japan and Inmarsat. They 
contribute substantially on a recurrent 
basis to the University’s operating bud-
get. The City of Malmö provides WMU 
with	its	purpose-designed	facilities	in	the	
heart of the City of Malmö. 
Fellowships	 for	 WMU	 students	 have	

been funded by the International Mari-
time Organization, a number of govern-
ments including, Australia, Germany, 
Korea, The Netherlands, Nigeria, Nor-
way,	 Singapore,	 South	 Africa,	 and	 the	
United Kingdom; and institutions, inclu-
ding the Nippon Foundation, the Inter-
national Transport Workers’ Federation 
Seafarers’ Trust, the TK Foundation, the 
Orients Fond, the International Chamber 
of Shipping, the World Nuclear Transport 
Institute, Stena Rederi, and Gard AS. 
Over the years, many other organiza-
tions	 have	 also	 contributed	 fellowships,	

field	studies	 training,	and	equipment	for	
the University. The University also gene-
rates revenue from its distance learning 
program, executive and professional de-
velopment courses and consultancies, as 
well	as	research.

Despite the generosity of our donors 
and	 sponsors,	 WMU’s	 financial	 sustai-
nability has been a recurrent concern. 
Although the University has gone from 
strength	 to	 strength	 financially,	 this	 has	
been	 the	 result	 of	 constant	 efforts.	 To	
this	 end,	 the	 WMU	 Endowment	 Fund	
was	set	up	 in	2016	with	 the	objective	of	
supporting	 the	 financial	 stability	 and	
long-term sustainability of the Univer-
sity in support of its mission, objectives, 
functions	and	operations	while	ensuring	
its academic freedom. Support for the 
Endowment	 Fund	 will	 enable	WMU	 to	
augment its capacity to provide educa-
tion, training, capacity-building, scholar-
ship and research in maritime and ocean-
related	matters	 for	 government	 officials,	
industry stakeholders and in particular 
for developing countries. A campaign to 
grow	the	Fund	was	launched	in	2018	and	
this	will	be	actively	pursued	in	2019	and	
in	the	next	five	years.	This	Fund	will	en-
sure that the WMU community, acting as 
Stewards	of	the	Sea,	will	take	a	lead	role	
in	ensuring	that	this	unique	academic	in-
stitution,	which	 is	unparalleled	globally,	
will	 continue	 to	 serve	 the	maritime	 and	
ocean industries long into the future.

WMU and the United Na-
tions Sustainable Deve-
lopment Goals (UNSDGs), 
2030 and the Global 
Ocean Institute 
WMU has integrated into its Strategic 
and Business Plans the UNSDGs and 
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in particular Goals 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 
17. One of the concrete outcomes of this 
strategic decision is the establishment of 
the	Global	Ocean	Institute	(GOI)	within	
the	 framework	 of	 the	 University,	 with	
funding from the Nippon Foundation of 
Japan. The vison of the GOI is to be an 
independent focal point for the ocean 
science-policy-law-industry	 interface.	 It	
will	also	act	as	convener	and	convergence	
point	where	policy	makers,	the	scientific	
community, regulators, industry actors, 
academics and representatives of civil 
society	meet	 to	discuss	how	best	 to	ma-
nage and use ocean spaces and their re-
sources for the sustainable development 
of present and future generations, based 
on evidence-based research, education 
and capacity-building.

The Mission of the GOI is to advance 
ocean research, education and capacity 
building on global ocean policies that 
are cross-sectoral, interdisciplinary and 
trans-regional in ambit, through the es-
tablishment of a centre of excellence to 
promote and facilitate the informed ex-
change	 of	 knowledge	 and	 expertise	 to	
improve ocean governance, policy and 
regulation at global, regional and national 
levels.	The	 staff	of	 the	GOI	assist	deve-
loping	countries	with	technical	and	legal	
assistance in the development and imple-
mentation of marine and ocean policies.

WMU’s Teaching 
Programme
The University has over the years expan-
ded	its	academic	programme	offering	to-
day nine specializations. In Malmö, the 
Master	 of	 Science	 in	 Maritime	 Affairs	
programme has seven specializations:
•	 Maritime Education & Training;
•	 Maritime Energy Management;

•	 Maritime	Law	&	Policy;
•	 Maritime Safety & Environmental 

Administration;
•	 Ocean Sustainability, Governance & 

Management;
•	 Port Management;
•	 Shipping Management & Logistics.
In	China,	two	MSc	degree	programs	are	
offered:		Maritime	Safety	&	Environme-
ntal Management in Dalian and Interna-
tional Transport & Logistics in Shanghai. 
WMU	 also	 offers	 a	 ground-breaking	
Master of Philosophy program in Inter-
national	Maritime	Law	and	Ocean	Policy	
in	cooperation	with	 the	IMO	Internatio-
nal	Maritime	Law	Institute	in	Malta.	All	
MSc students must prepare a dissertation 
as part of the academic program.

All MSc students studying at the Mal-
mö	 headquarters	 benefit	 from	 a	 unique	
field	study	program	hosted	by	organiza-
tions including maritime administrations, 
port authorities, shipping companies, and 
a range of other governmental and non-
governmental organizations around the 
world.	 Field	 studies	 link	 the	 students’	
theoretical	knowledge	 to	practical	expe-
rience	 providing	 them	with	 valuable	 in-
sights on professional practices around 
the	world	 -	 knowledge	 that	 is	 unique	 to	
WMU’s students. 

WMU’s PhD Program 
WMU’s	PhD	program	offers	students	the	
opportunity to carry out research across 
the	maritime	and	ocean	fields,	including	
on issues related to the IMO’s mission 
such as maritime safety, security and ma-
rine environmental protection. WMU’s 
PhD	program	offers	unrivalled	access	to	
international maritime experts both insi-
de and outside academia, and to organiza-
tions	working	at	the	forefront	of	research	
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and development. There is also a thriving 
new	research	stream	in	the	field	of	ocean	
management and governance, that has 
been	 growing	 in	 strength	 and	 moment-
um.	The	GOI	now	offers	new	opportuni-
ties for research on ocean-related topics 
including Post-doctoral research.

WMU’s Research 
Program
Research is an integral part of WMU’s 
mandate and mission. Over the years 
WMU has expanded its research portfo-
lio and undertaken cutting edge research 
covering the entire spectrum of maritime 
and marine-related issues. WMU’s mari-
time	research	capabilities	are	well	recog-
nized. Our research partners include the 
IMO, other UN agencies, the European 
Union, a number of other universities, the 
maritime industry, and other maritime or-
ganizations	world-wide.	 In	 2018,	WMU	
managed	 18	 research	 projects,	 which	
included a major project entitled: Trans-
port 2040 - Automation, Technology and 
Employment	–	The	Future	of	Work	which	
was	published	on	15	January	2019.
WMU’s	 Journal	 of	 Maritime	 Affairs	

(WMU	JoMA)	was	established	 in	2002,	
and	now	publishes	four	editions	per	year	
and	a	Book	Series,	both	of	which	are	pu-
blished by Springer, a leading publisher. 
JoMA is an international publication for 
professionals in maritime administration, 
industry and education. It aims at serving 
the international maritime community by 
presenting fresh ideas and current thin-
king on subjects of topical interest. It att-
racts an enormous range of contributors, 
reports	research	findings,	including	add-
ressing	 the	 inter-relationships	 between	
safety, environment protection and ef-
ficiency	of	maritime	transport	as	well	as	
energy	efficiency.

WMU’s Distance Lear-
ning Programme
WMU	offers	a	portfolio	of	Distance	Lear-
ning	Programs,	collaborating	with	inter-
nationally	renowned	partners	to	deliver	a	
variety of online Postgraduate Diplomas 
as	well	as	an	LL.M.	in	International	Ma-
ritime	Law.	
WMU	also	has	a	well-developed	port-

folio of Executive and Professional De-
velopment Courses (EPDCs), providing 
maritime	 professionals	 with	 innovative	
training	and	knowledge.	These	are	offe-
red at WMU or at the client’s facilities.

Our Students
With an average age of 35, WMU stu-
dents enrolling in the WMU program-
mes are mid-career professionals from 
a broad spectrum of maritime and ma-
rine	 occupations	 and	 fields.	 Every	 year,	
WMU student intake comes from over 50 
countries,	with	women	making	up	a	third	
of the annual intake. On graduating, over 
80 per cent of our graduates return home 
to their countries and organizations. The 
students	 are	 generally	 well-established	
maritime professionals, and are typically 
middle	managers	with	a	successful	career	
to date.

WMU has 4 919 graduates from 168 
countries,	 of	 whom	 1 029	 are	 women.	
They include prominent personalities 
including Mr. Kitack Lim, Secretary 
General of the IMO, Mr Binali Yildirim, 
former Prime Minister of Turkey and cur-
rent Speaker of the Turkish Parliament.

For the academic year 2018-2019, 
WMU has registered a total intake 320 
students,	178	of	whom	are	enrolled	in	the	
MSc programmes, 134 in the Distance 
Learning	program	and	eight	new	students	
in the PhD program.
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The graduates of the Malmö-based 
MSc program return to government ser-
vice or their organization for at least the 
minimum	 number	 of	 years	 required	 by	
the	administration,	and	at	least	two	thirds	
of the graduates remain in government 
service for many years. Our data indica-
tes that proportions ranging from 70% to 
over	 90%	 who	 come	 from	 government	
service remain there until they reach the 
statutory retirement age. With respect to 
the China-based programs, 99% of the 
graduates remain in China. The program 
in International Transport & Logistics, 
taught in Shanghai, has been designed for 
applicants form the private sector, and the 
graduates	 all	 find	 suitable	 jobs	within	 a	
year of graduating. In contrast, the MSc 
in Maritime Safety and Environmental 
Management taught in Dalian, has been 
designed for students from the public 
sector, primarily maritime safety admi-
nistrations. These students all return to 
government service.

Our	Faculty	and	Staff
WMU has an internationally recognized 
faculty	 and	 staff	 reflecting	 a	broad	geo-
graphic representation. In addition to its 
core Faculty, WMU has a portfolio of 
more than 150 Visiting Professors and 
Guest	Lecturers	 from	around	 the	world,	
including	 from	 industry,	who	contribute	
to the expertise of the core Faculty and 
enrich the education of our students.
WMU	 Library	 offers	 a	 specialized	

resource for the University’s academic 
activities. It hosts a print collection of 
more than 20 000 titles, including books, 
reports and documents from the IMO and 

other	UN	agencies,	 as	well	 as	 audio	 vi-
sual materials and almost 2 000 WMU 
dissertations.

Conferences
Beginning in 2008, WMU has hosted a 
number of international maritime confe-
rences each year. These conferences have 
covered	a	wide	 range	of	 topical	 themes,	
including Oil Spill Risk Management, 
Ship Recycling, International Maritime 
& Oceans Education and Training, Mari-
time Energy Management, Safe and Sus-
tainable	Shipping	in	the	Artic	–	The	Polar	
Code, Women in Maritime, Migration by 
Sea. In 2018, WMU hosted the Global 
Ocean	 Conference	 to	 mark	 the	 official	
opening	 of	 the	WMU-Sasakawa	 Global	
Ocean Institute (GOI). 

Governance
The University is governed by a Board 
of Governors and an Executive Board. 
The Board of Governors is composed of 
30	 members	 and	 three	 ex-officio	 mem-
bers	with	broad	geographical	representa-
tion, including persons from developing 
countries	 and	 persons	with	 expertise	 in	
maritime	 and	 oceans	matters	 as	well	 as	
finance,	fund-raising	and	academic	deve-
lopment. Members are appointed by the 
IMO Secretary General.

The Executive Board is made up of 11 
members,	of	which	eight	members	are	ap-
pointed by the Board of Governors. An 
ex-officio	 member	 is	 appointed	 by	 the	
IMO Secretary General and by the Go-
vernment	of	Sweden.	The	Chairperson	of	
the Executive Board is appointed by the 
IMO Secretary General.
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CHRISTIAN BUCHET

Professor Buchet var vetenskaplig ledare för projektet 
Océanides och innehar professuren i maritima studier 
vid Paris Katolska Universitet. Han är ledamot av 
Académie de marine.

The Sea: Driver of History 
To a new approach of History?

Océanides is, by its scale, the most significant programme in Social Sciences since 
the 18th-century French Encyclopédie, bringing together 260 researchers from 40 
countries. The ambition and originality of this five-year international research pro-
gram has been to assess the impact of the maritime in the history of mankind, from 
the prehistoric times to the present days, and to answer the following issues: Is the 
sea impacting on the general evolution of the peoples? What are the evolutions attri-
buted to the sea in History and in the history specific to entities, notably political en-
tities? How has the sea changed the trajectory of the social groups considered? How 
does the fact of turning towards the sea make it possible to best use the demographic 
potential, the geographical, political and financial situation, or even the scientific 
knowledge to constitute a powerful driving force of development and power? Is the 
sea a factor of success, development or influence?

From all the contributions published in 
extenso in 4 volumes, in French and in 
English,	by	Boydell	&	Brewer,	three fun-
damental waves emerge which clearly 
answer our questioning.1 Yes, the fact 
of	 turning	 towards	 the	 sea,	 regardless	
of	 time	 or	 place,	 is	 the	 most	 powerful	

1. Christian Buchet, La Grande Histoire Vue 
de la mer, Editions du Cherche Midi, Paris, No-
vember 2017 develops the major results of Océa-
nides. This book has also been published in an 
English version: World Story, the View from the 
Sea, Cherche Midi, 2017.

driving force that can positively impact 
on historical trajectories. It is because 
the sea is the drive of history; the drive 
of	 power	 and	 influence;	 the	 catalyst	 of	
economic and political development. We 
shall	focus	here	on	the	first	aspect:	the	sea	
driver of History.
Scholars	 almost	 everywhere	 divide	

History	 into	four	periods:	Antiquity,	 the	
Middle Ages, the Early Modern era (16th, 
17th and 18th centuries) and the Modern 
world.	 This	 breakdown	 reflects	 a	 rea-
lity. Each of these eras forms a coherent, 
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characteristic	whole,	defined	by	a	certain	
way	 of	 thinking,	 behaving,	 producing	
and	consuming,	and	even	its	own	way	of	
using	the	five	senses.	Distinguishing	each	
period from the others, these aspects are 
what	build	our	mindset	and	therefore	our	
way	of	understanding	the	world.	And	this	
goes as far as shaping our methods for 
problem-solving.
Each	 period	 perished	 as	 a	 new	 era	

came to birth. The fall of the Western 
Roman	Empire,	which	re-emerged	trans-
formed and extended in the Holy Roman 
Empire,	 laid	 the	 groundwork	 for	 the	
Middle Ages. The deadly spasms of the 
black plague in the 14th century, the shor-
tage	 of	 precious	metals	 –	 an	 early	 form	
of	monetary	 crisis	 –	 and	 the	 decadence	
of the old scholastic philosophy led to the 
collapse of the Middle Ages and sparked 
the	 powerful	 and	 explosive	 revolution	
that became the Renaissance. And in turn 
the Renaissance set the stage for the mo-
dern era, before the defeat of the Ancien 
Régime, in a France incapable of control-
ling	its	debts,	brought	us	in	1789	–	or	at	
the end of the French Revolutionary and 
Napoleonic	 wars	 in	 various	 countries	 –	
into the modern era.

Four periods. Four historical eras, each 
fascinating	and	unique,	all	reflect	a	Wes-
tern	 division	of	History	which	very	 im-
perfectly	fits	the	history	of	other	regions	
in	 the	world,	 especially	Asia	 and	Ocea-
nia.
However,	there	is	a	different	way	of	un-

derstanding, approaching and presenting 
History,	which	was	the	whole	point	of	the	
Océanides	 Program.	 The	 work	 conduc-
ted by the 260 contributors has led me to 
suggest	a	different	structure	which	more	
adequately	 reflects	 history,	 the	 history	
specific	to	each	geographical	region,	pro-
viding	a	framework	that	makes	the	time

dynamic much more intelligible and po-
werful.	What if we used the sea as the 
instrument through which to analyse 
and understand major geopolitical 
shifts?

Instead of considering the land as the 
space	 used	 for	 marking	 out	 history,	 we	
could change our attitude completely by 
considering	the	sea,	shifting	focus	away	
from studying our subjects of research 
within	 a	 regional,	 national	 or	 political	
framework	 to	 studying	 that	 which	 uni-
tes	these	different	entities.	This	approach	
considers the sea not as a separation but 
as	a	bridge.	It	is	the	quintessential	domain	
of	 all	 forms	 of	 exchange	 –	 commercial,	
cultural,	 scientific,	 etc.	 This	 viewpoint	
involves no longer studying political 
entities	 in	 isolation	 and	 in	 rivalry	 with	
their neighbours, but understanding them
through their participation in the overall 
synergy	created	by	 these	flow	dynamics	
called History.

This synergy, these dynamics, this 
connectivity are the very essence of the 
sea.	I	have	always	believed	that	studying	
a	people	 from	the	point	of	view	of	 their	
relationship	with	the	sea	would	be	valua-
ble and revealing of their overall mind-
set.	The	sea	offers	us	an	exceptional	lens
through	which	to	observe	both	the	gene-
ral history of a people and history itself, 
because the sea is the common denomi-
nator, the shared space of all. It is the sea 
that,	when	we	take	a	closer	look,	sets	the	
pace	of	the	ups	and	downs	of	history.
From	 this	 perspective,	 we	 can	 define	

not	four	eras	but	two	which	have	presided	
over human destiny: the era of ‘the Med-
iterraneans’, and the era of the Atlantic. 
This	approach,	this	universal	framework	
in	 no	 way	 invalidates	 our	 division	 into	
four	periods,	but	 in	 fact	confirms	 it	 and	
specifies	their	relevance.	The	ancient	and	
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medieval periods fall into the era of ‘the 
Mediterraneans’,	while	the	early-modern	
and modern periods belong to the Atlan-
tic Era. But even the Atlantic Era is al-
ready	over.	Without	fully	realising	it,	we	
have left the Modern period and moved 
into	a	new,	third	era	in	History,	in	which	
everything	is	possible.	We	will	call	it	the	
Age of the Global Ocean.

When seen from the point of view of 
the sea, the ancient and medieval peri-
ods actually form a whole: the era of 
‘the Mediterraneans’. 
By	 putting	 the	 word	 ‘Mediterranean’	

in	the	plural,	we	refer	to	the	history	of	se-
veral	regions,	of	several	spaces	in	which	
History unfolded at the same time. His-
tory	 unfolded	 everywhere,	 of	 course,	
where	 large	 human	 communities	 lived.	
But	in	western	societies,	we	have	too	of-
ten neglected the history of Asia, spread 
around	what	François	Gipouloux,	in	line	
with	 the	work	of	Jacob	Van	Leur,	Geor-
ges Coedès and Fernand Braudel, refer-
red to as the ‘Asian Mediterranean’.2 In 
other	words,	this	sea	corridor	articulated	
around several interconnected basins: the 
Sea	of	 Japan,	 the	Yellow	Sea,	 the	South	
and East China Seas, the Sulu Sea, the 
Celebes	 Sea,	 flowing	 into	 the	 Indian	
Ocean. We have barely begun to discover 
all	the	strength	and	wealth	of	this	history	
built on encounters, exchanges and con-
flicts.	On	one	 side	of	 it	 stands	 the	great	
Chinese	 space,	 which	 has	 continuously	
swayed	 between	 continental	 power	 and	
openness	 to	 this	maritime	 space,	which	

2.	 François	Gipouloux,	La Mediterranée asia-
tique, Paris: CNRS Editions (2009). Cf. also 
Alain Guillerm, Géopolitique des mers, les 
Mediterranées d’Europe et d’Asie, Paris: Cir-
pés (1999), and the contribution by Pierre-Yves 
Manguin, ‘L’Insulinde et la Mer avant l’arrivée 
des Occidentaux ‘ (Médieval).

lies	 at	 its	 heart	 and	 drives	 its	 flows.	 It	
is the same dynamic as that inspired by 
Mare Nostrum, the sea in the middle of 
lands,	along	the	shores	of	which	the	most	
brilliant	 civilisations	 were	 founded	 and	
developed, such as Assur, Egypt under 
the Pharaohs, Greece, Byzantium, Rome, 
Venice, Genoa...

One of the strong points of the Océa-
nides Programme is the special im-
portance given to the Indian Ocean, the 
‘great sea’ as it was called in Antiquity. 
The Indian Ocean connected these 
two Mediterranean waters much more 
than it separated them. Much historical 
and archaeological research is needed 
to assess the position and role played by 
the Indian Ocean in human history. The 
Indian Ocean could in fact be the heart, 
the epicentre of all the disruptions in the 
world,	as	it	was	the	point	where	the	roads	
linking the three continents of the ancient 
world	converged:	 the	Malacca	 road,	 lin-
king the Malacca, or Malay, peninsula 
and the island of Sumatra to China and 
Japan, the Persian Gulf road, the Red Sea 
road and soon, after 1488, the Cape of 
Good Hope road.

We could even say, to paraphrase 
Walter Raleigh, that whoever com-
mands the Indian Ocean commands 
most of trade of the world. More than 
the Heartland (Eurasia), which Mack-
inder believed to be the key to world 
domination, the Indian Ocean could 
actually be what we would like to call 
by analogy the Heartsea. And control 
over this space brought world predo-
minance.3	 All	 of	 world	 History	 would	
benefit	from	being	reinterpreted	through	
this prism, to understand the order of 
3. Cf. the outstanding book on this subject by 
Milo Kearney, The Indian Ocean in World His-
tory,	New	York:	Routledge	(2004).
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geopolitical balance from the ancient 
world	to	the	world	today.
May	we	consider,	for	example,	that	the	

decline of the Roman Empire could be 
closely linked to losing control of trade 
in	the	Indian	Ocean?	As	of	242,	warfare	
weakened	 the	Roman	Empire,	while	 the	
Goths from Ukraine settled on its lands. 
The Sassanids, rising after the fall of the 
Parthians,	 invaded	 Mesopotamia,	 while	
Zenobia Queen of Palmyra proclaimed 
independence and seized Antioch. The 
Ethiopian kingdom of Aksum crossed the 
Gulf of Aden and seized Yemen, gaining 
control over access to the Red Sea. As a 
result, the silk trade slipped through the 
hands of the Romans into those of the 
Ethiopians and the Persians. The steady 
devaluation of the Roman currency could 
therefore result from the continuous drain 
towards	India	and	rising	prices	due	to	the	
loss of trade routes. These events did 
not directly cause the fall of the Roman 
Empire, but marked its gradual collapse, 
while	the	Sassanid	Persians	took	control	
of trade in the Indian Ocean.4
As	we	gain	knowledge	through	further	

study,	might	we	be	able	to	add	other	Med-
iterraneans,	viewed	as	trade	hubs	within	
a given maritime boundary, shaping re-
gional	history	in	a	melting	pot	of	fluidity?	
From	this	point	of	view,	François	Gipou-
loux argues that the Baltic Sea and North 
Sea resemble a northern Mediterranean. 
And Polynesia could also, perhaps, be 
viewed	as	a	Mediterranean.
What	defines	 this	first	era	 is	 the	 rela-

tive separation of these maritime spaces 
and their individual history, even though, 
as	 we	 illustrated	 above,	 we	may	 distin-
guish the same lines of force and the 
4. Cf. Arthur Landon, Master’s thesis under 
the supervision of Christian Buchet, Institut Ca-
tholique	de	Paris,	2015-2016.

same lessons, varying as each political or 
trade	entity	was	able	to	turn	towards	the	
epicentre of this space, the sea.

But then a geographic ‘big bang’ oc-
curred – a genuine Copernican Revo-
lution within an extraordinarily short 
period of time – four years! All of hu-
man history was turned upside down 
by the events that took place between 
1488 and 1492, opening the second era 
of history, a history that became uni-
versal. It was the beginning of the At-
lantic Era, named after the ocean that 
fuelled the movement. 

1488: The Portuguese explorer Bartho-
lomeu Dias sailed around the tip of Afri-
ca,	the	Cape	of	Good	Hope.	This	was	the	
discovery of the sea route to the Orient, 
and	this	new	passage	would	shake	up	the	
economic	 powers	 of	 the	world	 as	 it	 had	
existed up to that point. Spices, fragran-
ces and other goods brought from Asia 
since	the	Early	Antiquity	via	land	routes	
to the ports of Beirut and Alexandria, 
would	 now	 come	 directly	 by	 the	Atlan-
tic,	which	connects	 the	 Indian	Ocean	 to	
Europe. In 1498, barely ten years after 
the discovery of the route used to reach 
the Cape of Good Hope, Vasco de Gama 
reached India, landing in Calicut.

The era of economic supremacy of the 
Atlantic,	 or	 Western,	 world	 had	 come.	
That meant the end of the countless inter-
mediaries,	who,	relying	on	the	strength	of	
camels,	from	caravan	to	caravan,	slowly	
carried spices and fragrances to the 
shores	 of	 the	Mediterranean.	 From	 now	
on,	 European	 ship-owners	 in	 Atlantic	
countries	would	lay	claim	to	all	the	gains	
from this trade, taking it over from end to 
end.	The	wealth	that	had	been	dispersed	
along	the	land	routes	was	now	pooled	in	
Europe.	 Profits	 exploded,	 as	 Europeans	
did not limit themselves to this global 
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trade. They soon participated in, and at 
times dominated, regional trade in India 
and Indonesia, referred to at the time as 
‘country	trade’.	For	the	first	 time	in	his-
tory,	 the	world	 economy	was	 controlled	
by a single geographic area, and the West 
experienced tremendous economic and 
technological	growth	which	gave	the	re-
gion the predominance it has to this day.

Within less than a century, all Medi-
terranean trade collapsed, replaced by 
Atlantic trade. Merchants in Italian cities, 
which	maintained	ties	with	Asia	by	ship-
ping	 these	 goods	 overland,	were	 unable	
to hold on to the Era of ‘the Mediterrane-
ans’,	now	part	of	the	past.	The	number	of	
ships in Mediterranean trade fell inexo-
rably, year after year in the 16th century. 
Now	it	was	the	Portuguese	and	soon	the	
Dutch	 and	British	who	would	 be	 bring-
ing the goods from overseas. The sun 
rose	 on	 the	 Atlantic	 world.	 Venice	 was	
better than Genoa at developing in other 
areas,	as	night	does	not	fall	on	those	who	
can adapt, innovate and optimize their 
strengths. As it could not maintain its 
trade links, La Serenissima specialized 
in manufacturing luxury goods, such as 
glass, and in banking, the heritage of its 
expertise gained in the sea trade. 

1492: Christopher Columbus discove-
red,	or	 rediscovered,	America.	Have	we	
adequately	 measured	 the	 upheaval	 that	
this represented for England, until then 
the nation lying at the outermost tip of 
the	known	world?	All	of	a	sudden,	it	was	
thrust	into	the	centre	of	the	New	World.	
Before that point, England’s only possi-
bility for expansion had been to the east, 
towards	 the	continent.	This	explains	 the	
Hundred Years’ War from 1337 to 1453. 
However,	the	country	could	now	focus	on	
the	west,	not	so	much	to	conquer	land	as	
to control trade. And rightly so. Due to 

wind	and	ocean	currents,	the	return	rou-
tes	 from	America	 pass	 precisely	 off	 the	
coast	of	Lizard	Point,	England’s	western-
most tip. Spain’s ban on all other countri-
es	from	trading	with	its	new	possessions,	
its American territories, did not stop Eng-
land, at the nerve centre of Atlantic trade, 
from	answering	its	calling.

1488 to 1492, the dice are cast! The 
game is now	being	played	by	the	new	ru-
les of the Atlantic Era, the ‘great opening 
up of the planet’ to paraphrase the French 
historian Pierre Chaunu.
The	full	impact	of	this	revolution	was	

not understood, especially in France and 
Spain,	countries	each	with	one	foot	in	the	
Mediterranean and the other in the Atlan-
tic.	The	 situation	was	 different	 for	Eng-
land,	as	we	have	seen,	as	well	as	Portugal	
and	 the	Dutch	Republic,	which	emerged	
from	 their	 peripheral	 backwater	 and	
found themselves repositioned in the cen-
tre; back in the saddle, as horsemen say.
This	era	coincides	with	 the	early-mo-

dern and modern eras of history. They 
flow	without	a	break,	but	are	distinguis-
hable by the increasing rate of breaking 
down	of	barriers.

The 16th, 17th and 18th centuries in 
fact began maritime globalisation. 
European	powers	pushed	 their	networks	
to the outermost corners of the globe in 
ruthless competition, but trade volumes 
were	 still	 limited.	 From	 this	 point	 of	
view,	the	19th	century	is	when	things	truly	
accelerated	with	the	industrial	revolution,	
which	was	driven	by	two	factors:	the	ma-
ritime revolution (with	 the	 development	
of steam shipping, marine technology, 
copper sheathing used on hulls, etc.), the 
development of ironclad ships and rail-
ways	which	extended	sea	trade	in	an	in-
creasingly massive shift inland.
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The major discoveries of the modern 
era had already enabled Europeans to 
increase the size of available land per 
inhabitant six-fold. From the 19th cen-
tury, with the exponential growth of 
shipbuilding, the cost of sea transport 
plummeted as sea trade continued to 
rise in volume, taking on an entirely 
different	magnitude.5 The era of plane-
tary	 de-isolation	 was	 being	 replaced	 by	
the	 era	 of	 globalisation.	 Sea	 trade	 grew	
by	some	1%	per	year	between	1500	and	
1800,	 not	 a	bad	performance	 in	 a	world	
where	 growth	 rates	 generally	 stood	 at	
about 0.1% or 0.2% per year. After 1815, 
the	 annual	 growth	 rate	 of	 the	 sea	 trade	
rose to 3.7%. And that rate remained rela-
tively	stable,	except	in	periods	of	war	or	
crisis, until 1992.
The	flow	of	goods	from	one	continent	

to	another	continued	to	flatten	price	diffe-
rentials, gradually giving rise to a genu-
ine global market. Farmers in the Ame-
rican Mid-West, the Argentine pampas, 
the Punjab, Burma, Russia and Austra-
lia	 increasingly	 competed	 with	 farmers	
in Western Europe and Japan. This had 
considerable	 consequences	 for	 countries	
with	the	most	open	markets,	such	as	Eng-
land	and	Germany,	which	were	then	able	
to	 lead	 their	 people	 towards	 industrial	
transformation,	encouraging	more	profi-
table, high value-added goods over cheap 
agricultural	 imports.	 It	 is	 worth	 noting	
that	without	 this	 explosion	 in	 sea	 links,	
in terms of both imports of agricultural 
products in exchange for manufactured 
goods and of emigration (60 million pe-
ople	left	Europe	between	1815	and	1914),	
Europe	 would	 not	 have	 been	 able	 to	

5. Cf. Kevin O’Rourke, ‘Free trade, industria-
lisation and the global economy, 1815-1914’ 
(Modern).

support its tremendous population 
growth.6 Africa, having left sea travel 
largely undeveloped, missed out on these 
opportunities in the 20th century.

This Atlantic Era has dissipated, even 
though	we	 still	 refer	 to	 the	Atlantic	Al-
liance, the last phase for a community 
which	became	aware	of	its	shared	values	
and	 worked	 to	 protect	 them.	 Since the 
early 1990s, we have been experienced 
a geographic, economic and cultural 
revolution of no lesser magnitude than 
the Renaissance at the turn of the 15th 
and 16th centuries, which brought us 
into the Atlantic Era.

While many, still seeing the world 
through the lens of bygone times, talk 
of crisis, we are actually living in a pe-
riod of extraordinary and ever accele-
rating changes. And this has caused us 
to lose our bearings, precisely because 
this third era in History before us, the 
‘New Oceanic Era’, is more than ever 
founded	 on	 flexibility	 and	 connec-
tions, or, basically, a relationship with 
the sea.	We	have	chosen	the	 term	‘New	
Oceanic Era’ as it is the ocean, the global 
ocean, that has given life to the modern 
world.

The absolute supremacy of the At-
lantic powers is over, and the Asian 
space has taken back control of its eco-
nomic destiny. The Chinese example is 
an	amazing	reflection	of	this.	The	Middle	
Kingdom has left its centre of gravity and 
wholeheartedly	embraced	the	sea.
Alain	 Peyrefitte7 has been one of the 

first	 to	 forecast	 the	 consequences	 of	
the	 Chinese	 growth	 within	 the	 global	

6. Cf. John Beeler, ‘Maintaining naval hege-
mony in the industrial age : Britain, 1850-1889’ 
(Modern).
7. French politician, diplomat, and author 
1925	–	1999	(Ed’s.	remark)
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economy. The title of his famous book 
Quand la Chine s’éveillera…[When Chi-
na	Awakes]	would	have	been	closer	to	the	
reality,	 to	 the	 revolution	 that	was	 going	
to take place if it had been named Quand 
la Chine s’ouvrira sur les Mers [When 
China	Opens	on	the	Seas]

More than any other country, China 
has too often turned its back on the sea, 
which	has	outlined	and	shaped	the	course	
of History. The remarkable expeditions 
led	by	Zheng	He	between	1405	and	1433	
cannot	 overshadow	 the	 fact	 that	 China	
had, over extremely long periods, deli-
berately	 isolated	 itself,	 closed	 off	 to	 the	
north by the Great Wall and to the east 
by	the	sea.	The	sea	was	thought	of	as	an	
enclosure, sometimes even a border not 
to be crossed. In certain periods, the aut-
horities	went	as	far	as	banning	ocean	na-
vigation and, to avoid it completely, buil-
ding	an	artificial	river,	the	Grand	Canal.	
If	 we	 recall	 that	 the	 country	 developed	
a printing press long before Gutenberg, 
and paper money as early as the 12th cen-
tury, building on these inventions, along 
with	 the	 sternpost	 rudder,	 gunpowder,	
the compass and a population of some 
250	 million	 –	 compared	 with	 France’s	
population of only 20 million under Lou-
is	XIV,	and	England’s	7	million	–	China	
undeniably	 could	have	 rewritten	history	
as	we	know	it.	In	fact,	it	is	China	that	lo-
gically should have sent its ships out to 
travel the seas in the 12th and 13th centu-
ries,	opening	up	world-wide	communica-
tion.	 Through	 China,	 Asia	 would	 have	
been the epicentre of a geopolitical up-
heaval	 that	would	have	 robbed	 the	West	
of its geographic ‘big bang’ of 1488 to 
1492.	History	would	have	been	reversed,	
and	the	Pacific	Era	would	have	replaced	
the	Atlantic	Era.	But	it	was	not	to	be,	due	
to essentially ideological reasons.

The	country	is	no	longer	closed	off	now.	
It	 has	 finally	 awakened	 from	 its	 torpor,	
its	 complacent	 world	 view	 of	 being	 the	
Centre,	the	Middle	Kingdom.	It	has	now	
learnt from the lessons of History. And it 
is no accident that the country once again 
honours Zheng He today. He instilled 
the mental image that he had of the sea, 
which,	far	from	being	considered	a	wall,	
would	from	now	on	be	seen	as	 the	most	
powerful	 communication	channel	of	 all.	
And all of China is taking giant steps for-
ward	in	its	maritime	development.	More	
than the force of China’s demography, it 
is	 its	 opening	 to	 the	 sea,	 its	 awakening	
from	a	secular	hibernation,	which	provo-
kes the current historical turning point. 
The	maritime	percentage	within	China’s			
GDP exceeds 8%. This is an absolute re-
cord,	 far	 from	 the	1	 to	3%	which	 is	 the	
rule in European countries. China has 
become	 the	main	 factory	 for	 the	world,	
and	it	will	continue	to	be	for	a	long	time,	
thanks to its formidable exporting ca-
pacity linked to its opening to the sea. 
That	is	certainly	why	it	still	surpasses	the	
other Asian giant, India. India is a coun-
try	 whose	 population	 will	 surpass	 Chi-
na in 2030, but is severely handicapped 
by its lack of infrastructure in roads, 
rails,	 inland	 waterways	 and	 especially	
ports. There should be a sustained catch-
up	effort.	But	China	is	already	a	long	way	
ahead, in an initiative that it strives to 
reinforce	its	effort	by	creating	new	trade	
routes	 with	 its	 neighbours,	 and,	 no	 less	
significantly,	 isolating	 India.	This	 is	 the	
whole	concept	of	the	«New	Silk	Road»	in	
which	China	is	investing	in	a	wide	range	
of port infrastructure projects, costing 
billions of dollars.

What holds true for China also applies 
to most of the countries in the region, 
starting	with	Indonesia.	In	2014	President	
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Joko	Widowo,	 following	 the	 example	of	
his Chinese counterpart, decided to invest 
in the maritime industry, making it a top 
priority to ensure his country’s economic 
development. Maritime investment has 
been	 growing	 steadily	 since	 the	 1990s,	
creating	an	ever-accelerating	growth	dy-
namic. Revenue from maritime develop-
ment is increasing, boosting government 
budgets, creating jobs and stimulating 
industrialisation.	The	 trade	flows	 across	
the	Pacific	are	already	higher	than	those	
crossing the Atlantic. China, Japan and 
South Korea are also moving into the In-
dian	Ocean	to	trade	with	Europe,	Africa	
and the Middle East. Trade from member 
economies	of	the	Asia	Pacific	Economic	
Cooperation (APEC) accounts for nearly 
half of global trade and their economies 
are	experiencing	growth	three	times	hig-
her than that of European countries, dri-
ving	 global	 trade,	 which	 is	 expected	 to	
rise from 9 billion tons in 2012 to about 
15 billion tons by 2025.8

And of course, these countries’ invest-
ment	 in	 naval	 defence	 is	 following	 the	
same	exponential	growth	and,	through	a	
knock-on	 effect,	 fuelling	 technological,	
industrial and commercial development. 
American experts believe that in 2030, 
investment in naval defence by Asian 
countries should reach some US $170 bil-
lion.	For	the	first	time	in	over	400	years,	
their	investments	would	exceed	the	bud-
gets allocated by all European countries 
to their navies.

The frenetic development of the ‘Asi-
an Mediterranean’ is not the only fac-
tor that has moved us from the Atlantic 
Era into the ‘New Oceanic’ Era. Three 
other profound structural changes are 
8.	 Cf.	Geoffrey	Till,	‘Changes	in	naval	power	
and	 seaborne	 trade	 in	 postwar	 Asian	 waters’	
(Modern).

also simultaneously and lastingly af-
fecting the geopolitics and geo-econo-
mics of the old order: overpopulation 
and the concentration of people along 
coastlines, the new law of the sea up-
setting the balance of powers, and the 
geographical revolution opened by the 
northern sea routes.
Demographic	 growth	 is	 guiding	 this	

shift, both in its extent and its makeup. 
Growth	of	this	magnitude	is	unpreceden-
ted in the History of humanity. In 1804, 
only one billion people lived on Earth. In 
October	 2011,	 the	world	 population	was	
seven	billion.	And	there	will	be	eight	bil-
lion	of	us	in	2025.	The	world	population	
is expected to reach about 9.1 billion in 
2050,	i.e.	an	increase	of	over	two	billion	
people on the planet in just 35 years. And 
more	and	more	of	these	people	will	be	li-
ving	by	the	sea.	In	2025,	75%	of	the	world	
population	of	eight	billion	people	will	be	
concentrated	within	75	kilometres	of	the	
coast, and 80% of the nine or so billion 
people	will	be	living	on	that	same	strip	of	
land	by	2050.	This	suggests	how	much	we	
will	be	increasingly	counting	on	the	sea,	
which,	 as	 the	 327	 experts	 who	 worked	
on the Grenelle Maritime Forum debate 
in France put it, holds ‘virtually all the 
solutions’ for a future that is not just sus-
tainable but desirable.9

There are various ways to use the 
sea and they tend to multiply. Fishing 
and	transport	are	no	longer	the	only	two	
activities that man practices at sea. What 
is	 unique	 to	 the	new	oceanic	 era	 is	 that	
we	 have	 and	 will	 increasingly	 resort	 to	
the sea in its three-dimensionality (Sur-
face,	 water	 column,	 and	 the	 seabed)	 to	
meet our needs. The sea and the seabed 
9. Christian Buchet, Cap sur l’Avenir, A cont-
re-courant les raisons d’être optimistes, Paris: 
Editions du Moment (2014).
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are	now	at	 the	heart	of	 the	main	econo-
mic	 and	 scientific	 issues.	 While	 space	
telecommunications may have suggested 
that the era of ocean cables is gone, the 
emergence	 of	 fibre-optic	 cables	 that	 of-
fer considerable transmission capabili-
ties has again placed submarine cables 
at the forefront of global development. 
The	 deep-water	 drills	 below	 the	 seabed	
open up astonishing prospects; the abyss 
gives	 us	 access	 to	 new	 resources,	 such	
rare-earth elements, those 17 strategic 
metals	that	we	exponentially	need	in	high	
technology;10	 the	 new	 processes	 in	 the	
fields	of	renewable	marine	energies,	with	
hydro-turbines and sea thermal energy in 
particular (ETM), prove to be extremely 
promising. The development of marine 
biotechnology has only just begun. The 
discovery	of	new	life	forms	in	these	oa-
ses at great depths, such as hydrothermal 
springs	 allows	 us	 to	 glimpse	 the	 great	
alchemy of the origins of life and are in 
the process of revolutionizing research in 
pharmacology and cosmetics. Still, ac-
cording	to	the	ocean	scientists,	we	know	
only	10%	of	marine	fauna	and	flora	and	
probably no more than 1% of marine mi-
crobiology. Studies on algae and forth-
coming developments could soon revo-
lutionise	food	habits,	nutrition	as	well	as	
packaging, and contribute to the eradica-
tion of malnutrition that is responsible 
for the deaths of one child out of three in 
Africa	and	one	in	five	in	Asia.	Aquacul-
ture	of	herbivorous	fish	should	contribute	
significantly	 to	meeting	protein	 require-
ments.	The	desalination	of	seawater	will	
soon become essential on a large scale to 
meet	 our	 freshwater	 needs.	 It	 should	 be	
remembered that these only represent 
2.5%	 of	 the	 world’s	 waters	 which	 are	
10. Cf. Alain Beltran, Les nouvelles ressources 
océaniques	(Modern)

clearly	 badly	 shared.	Mineral	 waters	 of	
marine origin, captured at great depths 
to be free of any trace of pollution, could 
very	 quickly	 appear	 on	 the	markets	 un-
der	 the	double	pressure	of	 the	worrying	
decline	 of	 groundwater	 levels	 and	 their	
contamination by pollutants. More and 
more research teams are considering op-
timizing the yield of coastal agricultural 
land	 through	the	use	of	cold	water	 from	
the	 depths	 which,	 circulating	 in	 pipes	
buried	in	the	ground,	would	allow	irriga-
tion	through	condensation	without	an	ex-
ternal	water	supply,	and	would	allow	too	
hot	lands	to	benefit	from	new	agricultural	
areas.

Today, the sea is not simply driving 
economic development, planetary de-
isolation and globalisation. It is the 
very heart of the world economy.11 The 
‘New Oceanic’ Era is when humans 
will push back and break through the 
last frontier. Under the glittering surface 
of the sea, humans are on the edge of a 
new	world.	The	sea	bed	 is	 the	 shoreline	
separating them from their future, the 
last continent to be explored.12

Political entities are, unsurprisingly, 
joining this movement by turning to the 
sea.13	The	Law	of	the	Sea	signed	in	Mon-
tego	Bay,	 Jamaica	 in	 1982	 and	 in	 effect	
since	1994	has	thrown	political	geo-eco-
nomics	off	course	by	establishing	exclu-
sive economic zones (EEZ).14 In addition 
to sovereignty over their territorial sea 
extending	up	to	12	nautical	miles	off	their	
11. Cf. Hubert Bonin, ‘Océans et globalisation 
depuis 1945’ (Modern).
12. Sous la Mer, le Sixième Continent, ed. C. 
Buchet, Paris: Presses de l’université de Paris-
Sorbonne (2001).
13. Cf. Jeremy Black, ‘Looking to the future’ 
(Modern).
14. Cf. Sam Bateman, ‘UNCLOS and the mo-
dern	law	of	the	sea’	(Modern).
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coast,	 coastal	 states	will	 have	 sovereign	
rights over the economic activities from 
surface to sea bed in a zone stretching out 
at least 200 nautical miles (372 kilomet-
res) from their baseline. 

This EEZ can reach a maximum of 
350 nautical miles if the country can es-
tablish that as the outer limit of its conti-
nental shelf. Bearing in mind that most 
of	 the	 raw	materials	 and	fishing	 resour-
ces	are	found	in	the	waters	closest	to	dry	
land,	we	 can	 easily	 understand	why	 the	
most	well-informed	countries,	such	as	the	
United States, Canada, Russia and Chi-
na, are so eager to expand their maritime 
boundaries as far as possible.15 China’s 
claims to islands that belong to Japan, 
Korea, Philippines and Vietnam have no 
other explanation, as the giant currently 
has only the tenth largest maritime area 
behind the United States, France, Austra-
lia,	New	Zealand,	Indonesia,	Canada,	the	
United Kingdom and Japan.

With the enlargement of the Panama 
and	Suez	Canals,	as	well	as	plans	to	build	
new	canals	to	establish	further	maritime	
connections, the northern routes, like 
the	1488-1492	geographic	big	bang,	will	
completely	 revolutionise	 the	 world	 eco-
nomy. 
The	Northwest	Passage	along	 the	Ca-

nadian coast and the Northeast Passage 
along	 the	 Russian	 coast,	 which	 due	 to	
global	warming	can	be	used	365	days	a	
year	 using	 icebreakers	 –	 a	 feat	 accom-
plished by LNG carriers in the middle of 
winter	 for	 the	 past	 three	 years	 –	 are	 al-
tering the entire geopolitical landscape. 
Whichever route is taken, the distance 
between	the	West	and	Asia	has	been	redu-
ced to 15,700 kilometres from 21,000 ki-
lometres via the Suez Canal and 23,000 

15. Cf. Alain Beltran, op. cit.

kilometres via Panama. That means 25% 
to	 30%	 fewer	 kilometres	 to	 be	 covered	
and nearly 40% less time travel by doing 
away	with	the	administrative	procedures	
and	 inevitable	 ship	 manoeuvring	 requi-
red to get through the canals. It also me-
ans the end of problems due to draught, 
which	 will	 no	 longer	 limit	 the	 size	 of	
ships.	Furthermore,	these	two	routes	have	
another	major	advantage	as	they	offer	sa-
fer	waterways	located	far	from	high-risk	
regions.
If	we	look	at	the	situation	realistically,	

without	 in	 any	 way	 advocating	 global	
warming,	nothing	will	stop	the	develop-
ment	 of	 traffic	 through	 these	 passages,	
which	 will	 gradually	 become	 like	 sea	
highways.	They	not	 only	 represent	 safe,	
extraordinary shortcuts for Europe-Asia 
trade	 routes,	 but	 they	 will	 also	 open	
up	 the	 two	 richest	 areas	 on	 the	 planet,	
which	 have	 until	 now	 been	 inaccessible	
dead ends: northern Canada and Siberia. 
Both the land and sea in these regions 
are abundant in oil, natural gas, iron ore, 
nickel,	diamonds	and	more.	But	these	raw	
materials	 cannot	 be	 exploited	 without	
routes	to	reach	them.	And	now	they	will	
be	 constantly	 within	 reach	 of	 the	 most	
frequently	travelled	sea	lanes.
In	 the	 ‘New	Oceanic’	Era,	 the	 global	

ocean, having broken through all geo-
graphic	 barriers	 and	 with	 its	 coastlines	
soon	 being	 home	 to	 80%	of	 the	world’s	
population,	 is	 what	 truly	 sets	 the	 pace	
of	 the	planet.	This	global	ocean	offers	a	
fertile	pool,	 from	which	we	will	 increa-
singly	draw	the	materials	and	chemicals	
that dry land can no longer provide in 
adequate	amounts.	As such, it is under-
going such high pressure that its deve-
lopment brings threats that are as seri-
ous as the hopes it is fuelling. Experts 
agree that this development is at the core 
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of	many	of	the	challenges	we	face	today:	
climate change, collapsing sedimentary 
rock and coastal erosion, exhaustion of 
certain	 species	 of	 fish,16 pollution and 
threats to marine ecosystems that are 
home to 80% of the planet’s biodiversity. 

One of the biggest challenges of this 
nascent ‘New Oceanic’ Era will be to 
find	a	new	approach	to	the	old	concept	
of the ‘common good.’17 Seas and oce-
ans fall under res communis, a new 
form of mare nostrum on a global scale 
in	which	the	traditional	relationship	with	
power	between	nations	must	 leave	more	
latitude	 for	 the	 needs	 of	 a	 new	 under-
standing. The sea, understood as a uni-
que,	global	and	physically	unified	space,	
where	the	expression	of	sovereignty	–	in	
regions	 currently	 fragmented	 by	 laws	 –	
could	fade	with	 the	expression	of	a	new	
collective responsibility managed by 

16. Cf. Ingo Heidbrink, ‘Fisheries’ (Modern).
17. Cf. Sam Bateman, op. cit..

governments and civil society together, 
with	 shared	 governance	 concerned	with	
keeping exploitation at reasonable levels. 
In the end, the sea is the future of the 
Earth,	and	we	have	no	spare	oceans.

At the conclusion of this lengthy aca-
demic and editorial process that brought 
together 260 researchers from around 
the	 world,	 making	 Océanides the most 
extensive programme in the human sci-
ences	since	 the	first	Encyclopaedia,	 it	 is	
clear that maritime pursuits stand out as 
the	most	defining	component	of	History.	
The	sea	bestows	military,	economic	and	
cultural predominance and spurs com-
petitiveness,	 with	 visible	 consequences	
for	 society.	 By	 turning	 toward	 the	 sea,	
any political entity improves its chan-
ces	of	success,	whether	in	demographic,	
geographic, economic or political terms. 
May	this	new	vision	of	history	enlighten	
decision	makers	and	show	one	and	all	that	
the sea is the key of history and, as such, 
more than ever the catalyst of our future.
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 Filosofie doktor
HARRY R:SON SVENSSON

Harry R:son Svensson är fil dr i historia. Han dis-
puterade på avhandlingen ”Fabian Philip, famil-
jen Ruben och örlogsstaden: Entreprenörsfamiljen 
som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 
1780–1945” den 25 november 2017 vid Historiska 
institutionen på Stockholms universitet. Under 2018 
har Svensson bedrivit forskning om politisk kultur 
inom Flottan 1930–1945 och hur föreställningen om 
denna period har format ett allmänt accepterat his-
toriebruk om örlogsflottan i Sverige. En bok i ämnet 
planeras utgivas under våren 2019.

Sveriges historia från sjösidan
Abstract: The early modern state of Sweden was founded in 1523 by Gustav Ericsson 
Vasa and was closely connected to the creation of the Swedish Royal Navy founded 
the same year. By the mid-16th Century the young Swedish state hade constructed 
the largest navy in Europe and could effectively sell protection to foreign shores of 
the Baltic Sea. But this came to an end during the Great Northern War 1700–1721. 
The termination of the Swedish Baltic empire meant that Sweden started to turn 
westward to Western Europe and the Atlantic realm. The largest export commodities 
of Sweden during the 18th Century was iron, copper and naval stores. The Swedish 
Royal Navy organized convoys to protect the Swedish trade to the Mediterranean. By 
1809 the Swedish province of Finland was lost to Russia and Sweden turned inward, 
trying to regain the lost province within Sweden. In the 1880’s the Swedish Royal 
Navy was reconstructed and modernized to become an up to date navy to protect 
Swedish trade interests. The Swedish merchant fleet gained on the Swedish neu-
trality during WWI and together with the Swedish shipyards became world leading 
in the inter-war period. Until the outbreak of WWII ca 90 % of Swedish trade was 
transported by ships and this has continued to this day, which shows the importance 
of the sea for the Swedish development.  

Kommendörkapten 1.gr. Göran Wahl-
ström skrev på Marinsidan1 den 29 no-
vember 1934 följande:

”Sedan urminnes tid har vårt folk varit 
sjöfarande; det har också sedan begyn-
nelsen sett sin handel och sina kuster 
hotade av andra sjöfarande folk. Sjö-

1. Fullständiga fotnoter kan erhållas från re-
daktören: editor@koms.se

värnets princip är därför hos oss ur-
gammal. Marinstaben, som i dagarna 
firar	50-årsminnet	sedan	sin	 tillblivel-
se, leder också sina rötter tillbaka till 
andra, äldre organ, som i vår nations 
tidiga historia varit anförtrodda sin 
viktiga del av ansvaret för sjöförsvaret 
vård; till amiralitetskollegium, gene-
ralamirals- och storamiralsämbetena 
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m.	fl.	Namn,	organisations-	och	arbets-
former ha växlat; uppgifter och ansvar 
ha bestått oförändrade genom tiderna.”

Marinstaben skapades år 1908 genom 
sammanslagningen av Flottans stab och 
ledningen för Kustartilleriet. Flottans 
stab hade inrättats år 1884 och detta 
såg Flottans ledning som Marinstabens 
grundande,	 varför	 50-årsminnet	 firades	
hösten 1934. Sverige med dess långa kust 
kan liknas vid en ö, varför havet sedan 
den svenska staten formerades under Va-
sadynastin på 1500-talet, varit av högsta 
vikt för Sverige genom historien. Göran 
Wahlström fortsatte i artikeln att visa på 
havets betydelse för Sverige:   
”Havets	arbete	–	det	må	försiggå	i	han-
dels-,	fiske-	eller	örlogsflottan	–	utföres	
ur sikte av land. Det är väl den när-
maste förklaringen till den ofta visade 
bristande förståelsen för dessa arbets-
uppgifter från allmänhetens sida. I ett 
land	 som	 England	 –	 det	 land	 varmed	
vårt	 samhällsgeografiskt	 sett,	 är	 när-
mast	 besläktat	 –	 är	 dock	 förhållandet	
härutinnan ett helt annat. Den brittiska 
nationen präglas av maritim instinkt; 
sådana har hos svenska folket funnits 
i betydelsefulla gångna perioder, men 
saknas nu i stora svenska skikt. Ma-
rinstaben är en av de institutioner, ci-
vila och militära, i detta land som mest 
hängivet som verkar för väckandet och 
vårdandet av denna för vårt folks och 
lands framtid så betydelsefulla mari-
tima insikt.”

Citatet visar att Marinstaben på 1930-ta-
let ansåg att insikterna om havets bety-
delse för Sverige hade gått förlorade hos 
flertalet	svenska	politiker.	Det	var	därför	
en av Marinstabens uppgifter att återupp-
väcka denna förståelse. De båda citaten 
ger många olika ingångar till Sveriges 

och Flottans historia, men denna artikel 
skall uppehålla sig vid den insikt Göran 
Wahlström inleder sin artikel med: ”Se-
dan urminnes tider har vårt folk varit sjö-
farande; det har också sedan begynnelsen 
sett sin handel och sina kuster hotade av 
andra sjöfarande folk.” Artikeln skall dis-
kutera och visa hur stor havets betydelse 
varit under Sveriges 500-åriga historia. 
Precis som Göran Wahlström skriver, 
hade havet betydelse för forntidens män-
niskor, men artikeln avgränsas till den ti-
digmoderna och moderna staten Sveriges 
historia.

Sveriges framväxt och 
Stormaktstiden
Historikern Jan Glete har visat vilken be-
tydelse	 bygget	 av	 örlogsflottor	 hade	 för	
skapandet av de tidigmoderna europeiska 
staterna i övergången från senmedeltiden 
till	 tidigmodern	 tid	 på	 1400–1500-ta-
len. Genom skapandet av en permanent 
statskontrollerad	 örlogsflotta	 reducerade	
de tidigmoderna staterna sina transak-
tionskostnader och de nya byråkratiska 
organisationerna innebar stordriftsför-
delar. Det tidigmoderna statsbygget med 
dess centraliserade organisation, som 
Gustav Vasa igångsatte, var enligt Glete 
lika mycket en rationell ekonomisk lös-
ning som en politisk vision. Genom att 
kanalisera den adliga elitens stöd för den 
nya statsbildningen kom Sverige att byg-
ga upp den starkaste maritima styrkan i 
Östersjön under 1500-talet. Nyckeln till 
framgång var Vasaättens organisatoriska 
kapacitet, vilket gav dem ett övertag i 
förhandlingen med de adliga undersåtar 
som inte sällan besatt större resurser än 
den nya kungamakten.

Jan Glete framhåller att under den 
tidigmoderna statsformeringen kun-
de medelstora stater med begränsade
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resurser vara mer framgångsrika än stora 
stater,	 genom	 att	 utveckla	mer	 effektiva	
administrationer. Genom komplexa or-
ganisationer kunde härskare och intres-
segrupper nyttja begränsade resurser 
mer innovativt och rationellt. Det tidig-
moderna svenska stormaktsväldet är ett 
exempel på detta. Glete menar vidare 
att	örlogsflottorna,	kännetecknade	av	en	
kombination av militär, sjöfart, teknik, 
industri och administrativ kapacitet, var 
den tidigmoderna erans mest komplexa 
organisationer. Skapandet av en tidigmo-
dern	örlogsflotta	 liknas	av	Jan	Glete	vid	
ett storskaligt entreprenörskap. Redan 
i början av 1600-talet hade den svenska 
staten lång erfarenhet av örlogsadminis-
tration, vilket innebar en kärnkompetens 
som gjorde det möjligt att enkelt integre-
ra privata aktörers organisationskapacitet 
när detta efterfrågades. Detta skapade 
en snabb ökning av den svenska militära 
kapaciteten. Örlogsfartyg, vapen och ör-
logsbaser var ekonomiska investeringar 
som krävde långtidsplanering, sökande 
efter och hantering av avancerad tekno-
logi samt förhandling om stora kontrakt. 
Till detta kom administrationen av rekry-
teringen, underhållandet och avlönandet 
av personal. Sammantaget visar detta att 
den	svenska	örlogsflottan	och	den	svens-
ka statsledningen tidigt under 1600-talet 
hade den organisatoriska kapaciteten för 
storskalig produktion. Det var denna or-
ganisatoriska förmåga som Glete menar 
var en komparativ fördel i relation till 
Vasakungarnas motståndare i Östersjö-
området och som starkast bidrog till ska-
pandet av det svenska stormaktsväldet.
Den	 tidigmoderna	 statens	 affärsmo-

dell var att erbjuda sina undersåtar be-
skydd. Vasakungarnas regenttid betrak-
tas av Glete som ett dynastiskt företag 
som i Östersjöområdet sålde beskydd på

storskalig	 basis	 under	 perioden	 1522–
1721. Rysslands framträngande till 
Östersjön innebar slutet för detta före-
tag. Förutsättningen för att Vasadyna-
stin skulle kunna erbjuda beskydd längs 
med Östersjöns kuster var skapandet av 
en	 örlogsflotta.	 Från	 år	 1522	 då	 Gustav	
Vasa inköpte de lybska fartygen utveck-
lades	på	50	år	en	världsledande	flotta.	På	
1570-talet	hade	Sverige	flest	örlogsfartyg	
i Europa.

Gustav Vasas kamp mot Danmark 
handlade om att upplösa Kalmarunio-
nen, men samtidigt syftade hans politik 
till att bryta Hansans handelsmonopol i 
Östersjöregionen, till gagn för svenska 
köpmän.	 Även	 andra	 framväxande	 sta-
ter i Nordeuropa hade samma mål. Ne-
derländerna tilltvingade sig år 1502 
samma handelsrättigheter som Hansan i 
Östersjön. Havet var förbindelselänken 
till köparna av svenska exportprodukter. 
Från mitten av 1600-talet stärktes Sveri-
ges handelsposition i Östersjöområdet. 
Cirka 40 procent av handelsfartygen från 
Sverige som passerade genom Öresund 
gick	 under	 svensk	 flagg.	 Resterande	 60	
procent	seglade	under	nederländsk	flagg.	
Östersjöhandeln dominerades helt av Ne-
derländerna med Amsterdam som cen-
trum. Nederländerna som under 1600-ta-
let	hade	utvecklats	till	ett	världsfinansiellt	
centrum, såg i den regionala stormakten 
Sverige ett hot mot sina handelsintressen. 
Därför stödde de Danmark i det svensk-
danska	 kriget	 1675–1679,	 detta	 trots	 att	
en dansk återerövring av Skånelandspro-
vinsen skulle ha inneburit att Danmark 
kunde återuppliva Öresundstullen. 

De varor som fördes från Östersjöom-
rådet var framförallt skogsprodukter och 
spannmål. Den svenska exporten domi-
nerades av koppar, järn, tjära, beck, trä-
varor, mässing, stål och kanoner. Detta 
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var skeppsbyggnadsprodukter, avgöran-
de för en sjöfarande stat med en domine-
rande	 flotta	 som	Nederländerna.	Nästan	
hälften av stångjärnet och 75 procent av 
tjäran exporterades också till nederländ-
ska hamnar. Från 1670-talet ökade också 
timmerexporten. Under andra hälften 
av 1600-talet kom dock Storbritannien 
att ersätta Nederländerna som främsta 
handelspartner till Sverige. År 1700 var 
landet huvudimportör av svenskt stång-
järn och tjära. Tjärexporten kom dock 
snart att minska, medan järnet först kom 
att få konkurrens från Ryssland i slutet 
av	 krigsperioden	 1700–1721.	 Under	 det	
stora nordiska kriget tredubblades den 
brittiska handeln med Ryssland och det 
ryska framträngandet till Östersjökusten 
innebar att landet nu behärskade viktiga 
utskeppningshamnar. Exempelvis impor-
terade Storbritannien nästan 60 procent 
av hampan från Ryssland på 1720-talet. 
Storbritannien hade efter det stora nord-
iska kriget ersatt Nederländerna som 
främsta handelsaktör i Östersjöområdet.

Historikern Leos Müller menar att 
förlusten av det svenska stormaktsväl-
det	 1700–1721	 innebar	 en	 svensk	 men-
talitetsförskjutning. Sverige hade under 
1500- och 1600-talen varit en territori-
ell stormakt med blicken fästad österut 
mot Ryssland. Efter år 1721 transfor-
merades Sverige till en neutral småstat 
med starka kommersiella intressen och 
nu med blicken riktad västerut, bortom 
Skagerack. Detta var på sikt en vinstlott 
för Sverige, snarare än en nationell ka-
tastrof.	Müller	menar	att	”Sverige	[blev]	
kosmopolitiskt	 och	 västerländskt	 –	 och	
definitivt	 mer	 fredligt.”	 Östersjön	 hade	
varit	definierande	för	formerandet	av	den	
svenska statsbildningen och framväxten 
av det svenska stormaktsväldet. Efter 
Rysslands framträngande till Östersjön

kunde Sverige inte mäta sig med detta 
lands väldiga resurser. Förändrade kon-
sumtions- och handelsmönster gjorde 
att västerhavet kom att knyta Sverige till 
västvärlden	och	omdefiniera	den	svenska	
självbilden.

1700-talet – Sveriges förs-
ta globala århundrade
1700-talet innebar en konsumtionsrevo-
lution i Europa, vilket knöt Sverige star-
kare till den globala varucirkulationen. 
Kryddor hade importerats till Sverige re-
dan på medeltiden och på 1600-talet blev 
tobak en stor importvara. Men det var 
kolonialvarorna	socker,	te	och	kaffe	som	
förändrade konsumtionen på 1700-talet. 
Till detta kom siden, bomull och färger 
som importerades från tropiska områden. 
Kaffekonsumtionen	 fick	 sitt	 genombrott	
omkring	1760	och	 importen	av	kaffebö-
nor	steg	från	ca	10	ton	per	år	till	250–500	
ton	per	år	under	perioden	1770–1800.	Im-
porten av socker ökade till 2 000 ton per 
år i slutet av 1700-talet, i jämförelse med 
500 ton i början av seklet.

Historiska förändringar är ofta resul-
tatet av längre processer. Fram till mit-
ten av 1600-talet var Sveriges kontakter 
med Medelhavet få, men det trettioåriga 
kriget	(1618–1648)	förändrade	detta.	Den	
westfaliska	 freden	 gav	 Sverige	 besitt-
ningar på den europeiska kontinenten och 
förvandlade landet till en europeisk stor-
makt med aktiv utrikes- och kommersiell 
politik. De allianser med Frankrike och 
Portugal som skapats för att motverka 
Habsburgarna under kriget, gav Sverige 
kontakt med Medelhavet. Länken stärk-
tes av alliansbygget med Osmanska riket 
i början av 1700-talet. 

Salt var den produkt som kom att 
öppna Sveriges förbindelser med Medel-
havet. Saltet var en oundgänglig vara för 
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konservering av animaliska produkter. 
Då Sverige saknade saltgruvor och ut-
vinning av havssalt var nästan omöjligt i 
Östersjön och på västkusten, var salt den 
viktigaste importprodukten. På 1600-ta-
let kom nästan allt salt som konsume-
rades i Sverige från Sydeuropa. Under 
medeltiden hade saltet importerats från 
de tyska saltgruvorna, men de nederländ-
ska köpmännen hade på 1500-talet börjat 
föra in iberiskt salt till östersjöområdet i 
utbyte mot spannmål från södra Öster-
sjön. Under första hälften av 1600-talet 
stod Nederländerna för tre fjärdedelar av 
saltimporten till Östersjön och svenskar-
na föredrog det sydeuropeiska havssaltet, 
vilket dessutom lämpade sig bättre för 
insaltning	av	fisk.

För att bryta den nederländska domi-
nansen i salthandeln grundades Kom-
merskollegium år 1651 och åtgärder 
infördes för att stimulera inhemskt 
skeppsbygge samt sjöfart under svensk 
flagg.	 Setúbal,	 den	 stora	 salthamnen	 i	
Portugal, besöktes i slutet av 1600-ta-
let årligen av ett tjugotal Spanienfarare, 
dvs svenska saltskepp. När priserna på 
salt	 steg	 i	 Setúbal,	 sökte	 sig	 de	 svenska	
saltskeppen in i Medelhavet. Cagliari på 
Sardinien och Trapani på Sicilien blev 
nya saltleverantörer till Sverige. Genom-
brottet för den svenska handelssjöfarten 
kom under kriget mellan Frankrike, Eng-
land	 och	 Nederländerna	 1688–1697,	 då	
svenska fartyg kunde segla under neutral 
flagg	och	ta	över	engelsk	och	nederländsk	
handel och sjöfart. Svenska fartyg bör-
jade därför att segla regelbundet på Med-
elhavet.

Saltimporten till Sverige fördubblades 
mellan år 1740 till år 1800 från 150 000 
till 300 000 tunnor. En tredjedel av sal-
tet hamnade på 1790-talet i Göteborg 
som en konsekvens av den expanderande 

fiskindustrin	 i	 Bohuslän.	 Traditionellt	
såldes	västkustfisken	i	Östersjöregionen,	
men Sydeuropa och Västindien var nya 
marknader. Den svenska insaltade sillen 
från västkusten var den största export-
produkten från Sverige till Västindien. 
4 000–5 000	tunnor	sill	exporterades	re-
dan på 1760- och 1770-talen. Detta blev 
mat åt slavarna och länkade med detta 
den	bohuslänska	fiskberedningsindustrin	
och saltimporten från Medelhavet till den 
västindiska slavekonomin. De största 
svenska exportprodukterna var annars 
stångjärn, koppar, sågade varor, tjära och 
beck. Stångjärnet hade sedan 1600-talet 
varit den viktigaste svenska exportpro-
dukten. Frankrike och Sydeuropa började 
efterfråga svenskt stångjärn alltmer un-
der 1700-talets senare hälft. Detsamma 
gällde efterfrågan på tjära. Exporten av 
tjära till Sydeuropa ökade från 10 000 till 
30 000	tunnor	under	perioden	1740–1800.

Sveriges ökade sjöfart på Medelhavet 
innebar nya risker för svenska underså-
tar. Barbareskstaterna hade satt sjöröve-
riet i system och de svenska sjömän som 
uppbringades av de nordafrikanska pira-
terna såldes som slavar. Exempelvis blev 
Jonas Thorson från Karlskrona den 5 juni 
1699 såld på slavmarknaden i Alger. År 
1707 lyckades han sända ett brev till sina 
föräldrar med önskan att bli friköpt. På 
1600-talet handlade det främst om svens-
ka sjömän som seglade på nederländska 
fartyg. Men när svenska fartyg började 
segla på Medelhavet växte problemet och 
dessa behövde konsulär hjälp på plats. 
För att skydda svenska fartyg och de 
viktiga salttransporterna slöts ett freds- 
och handelsavtal med Alger år 1729. Det 
upprättades också ett svenskt konsulat i 
Alger. Fredsfördrag slöts med Tunis år 
1736, Tripoli år 1741 och slutligen Ma-
rocko år 1763. Förutom fredsavtalen med 
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Barbareskstaterna byggde Sverige under 
perioden	 1700–1750	 upp	 ett	 konsulnät-
verk i norra Medelhavet för att främja 
svenska handel och sjöfart. Konsulerna 
skulle också bistå svenskar som befann 
sig i området med hjälp.  

Konvojkommissariatet inrättades år 
1724 för att skydda svenska handelsfar-
tyg på rutten mellan Sverige och Gibral-
tar.	Det	var	ett	samarbete	med	örlogsflot-
tan som den svenska handelssjöfarten var 
tänkt	att	betala,	men	staten	fick	i	slutän-
den stå för kostnaden. Svenska örlogsfar-
tyg, oftast en eller två fregatter, skyddade 
konvojer av svenska handelsfartyg mot 
kapare.	Åren	 1801–1802	 var	 Sverige	 al-
lierad med USA i krig mot barbaresksta-
ten Tripoli. 

I Medelhavet ägnade sig svenska fartyg 
åt trampsjöfart, transporter av gods mel-
lan olika medelhavshamnar. De svenska 
handelsfartygen var större än konkur-
renterna, vilket gjorde att de kunde segla 
till lägre priser. Sveriges fredsavtal med 
Barbareskstaterna och neutralitet i stor-
maktskonflikterna	 mellan	 Storbritan-
nien, Frankrike och Spanien, gjorde att 
svenska fartyg hade konkurrensfördelar. 
Under	perioden	1739–1831	gjorde	svens-
ka fartyg 30 546 resor runt den iberiska 
halvön. I dessa resor inkluderades också 
det svenska ostindiska kompaniets far-
tyg. Den svenska neutraliteten tjänade 
svensk sjöfart väl under revolutions- och 
Napoleonkrigen, men efter år 1815 var 
en	 neutral	 flagg	 inte	 längre	 en	 konkur-
rensfördel. Salthandeln avreglerades 
och exportmarknaden förändrades, var-
för svenska fartyg i stort försvann från 
Medelhavet under 1800-talet.
Under	 perioden	 1731–1813	 var	 det	

svenska ostindiska kompaniet verksamt 
och hade svenskt monopol på import av 
varor från Kina. Majoriteten av varorna 

kom dock att återexporteras till den eu-
ropeiska marknaden, främst Storbritan-
nien. Den brittiska staten saknade för-
måga att upprätthålla sitt monopol på 
hemmamarknaden, varför kinesiska va-
ror, främst te, smugglades in i Storbritan-
nien. Det svenska ostindiska kompaniet 
blev ett handelsföretag i te, då denna pro-
dukt	utgjorde	80–90	%	av	fartygslasterna	
från 1750- och 1760-talen. Den brittiska 
konsumtionen av te femtonfaldigades un-
der 1700-talet. Sverige kunde delta i den 
europeiska teimporten tack vare att Kina 
var ett självständigt land och enda produ-
cent av te på 1700-talet. Kina gynnades 
av	att	ha	flera	konkurrerande	företag	som	
kunder.

Den svenska neutraliteten tjänade 
också de transatlantiska banden. Sverige 
blev under Napoleonkrigen ett kryphål 
för västindiska och amerikanska kolo-
nialprodukter. För att runda det av Na-
poleon upprättade kontinentalsystemet 
importerades varorna till Göteborg och 
återexporterades till den europeiska kon-
tinenten. När krig utbröt mellan USA och 
Storbritannien år 1812, drabbades den 
amerikanska transitohandeln svårt. För 
att	 inte	uppbringas	av	den	brittiska	flot-
tan	 fick	 de	 amerikanska	 fartyg	 som	 be-
fann sig i Göteborg när nyheten nådde 
dit	 flaggas	 om	 till	 svensk	flagg.	 Samma	
sak hände på den amerikanska sidan av 
Atlanten,	där	den	svenske	konsuln	i	New	
York bistod amerikanska fartyg med 
svenska papper.

Slutfasen av Napoleonkrigen innebar 
långtgående politiska konsekvenser för 
Sverige. Storbritannien fungerade som 
skyddsmakt för Sverige, men genom att 
anfalla Sverige i februari 1808 förhin-
drade Ryssland att Storbritannien kunde 
sända hjälp. Löjtnant C A Gyllengranat 
var i brittisk tjänst när Ryssland anföll. 
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Han kommenterade nyheten i sin loggbok 
den 9 oktober 1808:

”Jag har nu haft den oskattbara glädjen 
att erhålla de första underrättelserna 
från fäderneslandet sedan jag lämnade 
England. Jag ser utaf dessa Bref huru 
Finland blivit utaf Ryssarne röfvadt. 
Jag hoppas likväl att vid denna tiden 
mina landsmän som och aldrig vilja 
styras utaf dessa Barbarer ej allenast 
tillbaka drifvit de anfall som må havfa 
gjorts uppå Sverige utan äfvenväl ut-
drifvit dem utur Finland, en province 
så dyrbar för Sverige och så ofta alltid 
med Tapperhet försvarad.”

Gyllengranat seglade med Royal Navy’s 
tredje klassens linjeskepp HMS Swiftsure 
till Sydamerika och Karibien för att upp-
nå det reglementerade kravet på tre års 
segelerfarenhet utanför Öresund.

Förlusten av Finland år 1809 gjorde 
att Sverige vändes än mer västerut, men 
också inåt. Det har redan konstaterats att 
den svenska utrikeshandeln och tramp-
sjöfarten på Medelhavet försvann efter 
år 1815. Det förändrade geopolitiska lä-
get i Östersjön ledde till, för den svenska 
örlogsflottan,	förödande	politiska	beslut.	
Nästa stycke skall behandla perioden 
1815–1880.

”Förfallets och förmult-
ningsprocessens mörka 
tid”
Förlusten av Finland placerade Stock-
holm i en strategiskt utsatt position. 
Gränsen mot Ryssland gick nu vid Åland. 
Den ryska övermakten dämpade de mest 
revanschistiska strömningarna, vilket 
illustreras genom Esaias Tegnérs patrio-
tiska dikt ”Svea” från år 1810. Tegnér er-
satte	ett	direkt	 ryssfientligt	parti	av	dik-
ten med den mer fredliga ansatsen ”att 

inom Sveriges gräns erövra Finland åter”. 
Diktraden blev också en föraning om de 
utrikespolitiska vägval som Sverige gjor-
de efter Napoleonkrigens slut.

I det politiska läge Sverige befann sig 
i år 1815 gjorde att landet vände sig inåt. 
Ostkustens förbindelse med västerhavet 
skulle säkras genom Göta kanal. Kanal-
projektet stöddes av armégeneralen Jean 
Baptist Bernadotte, som också föresprå-
kade centralförsvarsidén. Som Karl XIV 
Johan tog han initiativ till bygget av 
Karlsborgs fästning, vilken skulle fung-
era som säte för riksdag och regering i 
händelse av ett nytt ryskt anfall. I central-
försvarsdoktrinen	sågs	örlogsflottan	som	
något	överflödigt.

I skuggan av den ”Heliga alliansen” 
och fyrmaktsfördraget kom Sverige att 
föra en försiktig och neutral politik. Na-
poleonkrigen hade orsakat en våldsam 
inflation	i	Sverige,	men	efter	år	1812	hade	
priserna stabiliserats, men landet var fat-
tigt och hade en negativ handelsbalans. 
Utan konvojer att skydda och en defen-
siv	 utrikespolitik	 innebar	 att	 det	 offen-
siva vapnet Flottan inträdde i ”förfallets 
och förmultningsprocessens mörka tid”, 
som	 perioden	 1815–1880	 kallas	 i	 Flot-
tans egen historieskrivning. Dessutom 
hade	 Danmark	 blivit	 av	 med	 sin	 flotta	
till Storbritannien, Preussen hade inte 
återuppbyggt	den	flotta	Sverige	förstörde	
i mitten av 1700-talet och Ryssland be-
dömdes sakna örlogsmarin kapacitet. Det 
fanns även tankegångar på att omvandla 
Flottan till ett skärgårdsartilleri förlagt 
till Söderköping. Resultatet av denna po-
litik blev att Flottan kom att rustas igen 
först år 1848. Under det Slesvig-Hol-
steinska	kriget	1848–1851	hade	den	lilla	
danska	 flottan	 försatt	 den	 tyska	 kusten	
i blockad och skadat de tyska hamnar-
nas handel. Mellan de nordiska staterna 
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slöts ett försvarsförbund och Sverige 
utlovade 15 000 soldater samt 22 örlogs-
fartyg. I juni 1848 avseglade en eskader 
från Karlskrona som sammanstrålade 
med norska fartyg utanför Malmö. Under 
sommaren kryssade den svensk-norska 
eskadern i danska och tyska vatten. Den 
svensk-danska rivaliteten hade ersatts av 
skandinavismen.

Samtidigt som Sverige vände sig inåt 
och satsade på jordbruket som central nä-
ring, slog industrialiseringen igenom med 
full kraft i Storbritannien efter Napole-
onkrigens	 slut.	 Detta	 fick	 konsekvenser	
för sjöfarten. Ångteknikens genombrott 
möjliggjorde framdrivning oberoende 
vind och muskelkraft. De metallurgiska 
framstegen gav smidesjärn och senare 
stål, vilket var billigare och konkurrens-
kraftigare än det allt dyrare trävirket. 
Metallbearbetningen gjorde det möjligt 
att tillverka fartygsskrov och ångpannor. 
Detta skapade nya förutsättningar också 
för	 örlogsflottorna	 som	 samtidigt	 gyn-
nades av vapenfabrikanternas framsteg 
i	 precisionstillverkning	 och	 finmekanik.	
Denna utveckling leddes av privata aktö-
rer som sålde sina tekniska framsteg till 
örlogsflottorna.	 Flottans	 första	 järnfar-
tyg, segelbriggen HMS Svalan, byggdes 
av Motala verkstäder år 1846. För att 
motverka	 att	 örlogsflottan	kom	på	efter-
kälken	 fick	 industrispionage	 bedrivas	
mot	de	privata	firmorna.	Informationsin-
hämtning var å andra sidan reglemente-
rade	för	sjöofficerarna	sedan	1744.

Industrialisering i två 
faser
Industrialiseringen av Västeuropa, den 
kraftiga efterfrågeökningen av varor 
som Sverige kunde exportera och hög-
konjunkturen som följde på Krimkri-
get	 fick	 ett	 häftigt	 genomslag	 i	 Sverige.	

Sammantaget innebar detta att Sverige 
på 1850-talet gick in i en ny ekonomisk 
ordning dominerat av politiska reformer 
och industrialisering. Omvandlingen 
hade såväl yttre som inre drivkrafter. 
Jordbrukets omvandling nådde en kul-
mination under 1850-talet under trycket 
av ökande lönekostnader. Till detta kom 
en nästan explosiv tillväxt i export av 
svenska naturresurser i form av råvaror 
och enkla industriprodukter. Efterhand 
kom utbyggnaden av järnvägen också 
att bli ledande för den svenska tillväx-
ten, men initialt handlade det om export 
till järnvägsbyggena i Europa. I slutet 
av	 perioden	 1850–1890	 nådde	 industrin	
och byggnadsverksamheten tillsammans 
ikapp jordbruksnäringen ifråga om pro-
duktionsvolym och avancerade till sam-
hällets största ekonomiska sektor. Men 
fortfarande i slutet av perioden sysselsat-
te jordbruket dubbelt så många männis-
kor som industrin och byggnadssektorn 
sammantaget. Den växande utrikeshan-
deln sammanföll med återupptäckten av 
vikten av goda och säkra sjöförbindelser. 
Denna	 insikt	 ledde	 fram	 till	 1880–1882	
års sjöförsvarskommitté, på vars förslag 
den	moderna	flottan	växte	fram.

Industrialismen nådde sitt genombrott 
på 1890-talet och Sverige blev ur ett in-
ternationellt perspektiv framstående in-
dustriland. Fram till 1910-talet växte ett 
kluster av ”snilleindustrier” fram som 
blev globalt ledande på sina områden. Ex-
empel på dessa företag var AGA, ASEA, 
LM Ericsson, Separator och SKF. 

Den västeuropeiska industriella ka-
paciteten ledde fram till den förödande 
marina kapprustningen mellan Tyskland 
och	Storbritannien	1906–1914.	Tyskland	
hade	 på	 Berlinkongressen	 1884–1885	
tillerkänts kolonier i Afrika och Stilla 
havet som måste försvaras, liksom de 
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tyska handelsrutterna dit. Wilhelm II:s 
drömmar	 om	 en	 tysk	 högsjöflotta	 kom	
att börja realiseras när amiral von Tirpitz 
utsågs till marinminister år 1897. Den 
tyska	högsjöflottan	började	byggas	 först	
år 1900. Tirpitz såg den brittiska slag-
skeppsflottan	 som	 modell	 för	 det	 tyska	
upprustningsprogrammet och den snabba 
tyska upprustningen utlöste en kapprust-
ning med Storbritannien. Till år 1914 
hade Tyskland byggt upp en tekniskt av-
ancerad	flotta	som	räknades	till	världens	
näst största.

1925-års försvarsbeslut var en reak-
tion på den uppskruvade stämningen 
som lett fram till första världskrigets ut-
brott.	Nedskärningarna	drabbade	flottan	
särskilt hårt och i arbetet inför 1936-års 
försvarsbeslut upplevde Marinstaben att 
Flottan åter skulle förfördelas. Redak-
tionen för Marinsidan upplevde att det 
svenska försvaret levde i en brytningstid 
i efterdyningarna av första världskriget 
och	den	nödvändiga	pacifistiska	våg	som	
sköljde över Europa:

”I NF, ett ännu ofullkomligt organ för 
den mellanmänskliga rättsordningen, 
som vi hoppas ställa kriget på avskriv-
ning	 –	 och	 den	 nu	 pågående	 nedrust-
ningskonferensen har reaktionen mot 
kriget och kapprustningen tagit sig 
sina mest påtagliga yttre utryck. Ingen 
människa kan eller får stå oförstående 
till dessa strävanden. Särskilt gäl-
ler detta militärerna; inga ha som det 
tillfälle att sätta sig in i det moderna 
krigets förstörelsekraft och ohygglig-
het. Men det gäller att hålla huvudet 
kallt och icke låta sig ryckas med av 
stämningar och förhoppningar. Ingen 
kan vara blind för att antikrigssträ-
vandena gå i följe med en ökad spän-
ning mellan nationerna; ej heller för att 

våldsmentaliteten i världen i stället för 
att avtaga under senare år mångenstä-
des befunnit sig i påtagligt stigande.”

Redaktionen menade att världssamfun-
dets reaktion mot den marina kapprust-
ning mellan Tyskland och Storbritannien, 
som var en av de utlösande faktorerna till 
första världskriget, var av godo. De mo-
derna	vapnens	 förödande	effekt	på	väst-
frontens slagfält var också ett gott skäl 
till rustningsbegränsningarna. Japans 
aggressiva expansionspolitik i Manchu-
riet och utträde ur Nationernas Förbund, 
oroade och visade att denna mellanstat-
liga organisation inte fungerade tillfreds-
ställande. I första numret av Från Mari-
nen den 7 januari 1932 hade det japanska 
anfallet mot Kina hösten 1931 behand-
lats. Det konstaterades att händelseut-
vecklingen ”ställt vissa av folkförbundets 
svagheter i strålkastarbelysning.”

Avslutningsvis skall jag visa hur Ma-
rinstaben genom Marinsidan	 1932–1935	
argumenterade för havets betydelse för 
den svenska ekonomiska utvecklingen. 
Men först skall en kontextuell bild teck-
nas.

Marinstaben om vikten 
av havet
Ekonomhistorikern Lennart Schön visar 
att den svenska sjöfartsnäringen gick in 
i en ny epok omkring sekelskiftet 1900. 
Importen av stenkol och den snabbt väx-
ande exporten av järnmalm gav från 
1890 underlag för specialiserade rederier 
som utvecklade linjesjöfarten med nya 
och större fartyg. En växande styrka av 
sjömän sysselsattes och sjöfarten bidrog 
åter med betydande exportintäkter. Nya 
transoceana linjer öppnades efter sekel-
skiftet, vilket blev viktigt för de svenska 
verkstadsbolagen som var beroende av 
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snabba och säkra kontakter med avlägsna 
exportmarknader. Första världskrigets 
stora fartygsförluster inom den interna-
tionella	handelsflottan,	gjorde	att	svenska	
rederier hamnade i en extremt gynnsam 
situation. Fraktpriserna steg våldsamt 
och nyproduktionen av handelsfartyg 
minskade. De ökade inkomsterna ska-
pade utrymme för de svenska rederierna 
att investera i nya dieseldrivna fartyg och 
avancera till den internationella täten, 
medan de brittiska rederierna som länge 
dominerat föll tillbaka. Investeringarna 
ledde fram till ett nytt utvecklingsblock 
kring den svenska varvsindustrin på 
1910- och 1920-talen.

Med instiftandet av Konvojkommis-
sariatet år 1724 blev Flottan den svenska 
handelns beskyddare. Genom att göra 
den internationella tjänstgöringen till 
ett reglementerat krav för gradpassering 
1739–1875,	skapades	en	insikt	om	de	in-
ternationella kontakternas betydelse för 
Sverige och landets ekonomiska utveck-
ling	 hos	 den	 svenska	 sjöofficerskåren.	
Marinsidan visar på en kontinuitet av 
Flottans insikter om havets betydelse. 

Inför försvarsbeslutet 1936 hade ”junt-
väldet” (kretsen kring Ny Militär Tid-
skrift (reds anm)) runt överstelöjtnant 
Helge Jung i Generalstaben lyckats få 
politikerna att lyssna till deras åsikter 
om	Flottan	som	en	överflödig	vapengren.	
Den 2 mars 1935 ägnades därför Marin-
sidan åt att argumentera för havets bety-
delse för Sverige. 

Med sin långa kust sågs Sverige som 
en ö vars varuutbyte med omvärlden till 
99 % skedde med transporter över havet. 
För att skydda dessa transporter krävdes 
en	funktionsduglig	flotta.	Löjtnant	B	Ra-
mel hämtade argumenten för frihandeln 
hos folkpartisten och ekonomiprofessorn 
Bertil Ohlin:

”Beträffande	protektionismen	påpekas	
det orimliga i, hurusom Europa lade 
ner tusentals miljoner på samfärdsme-
del av olika slag för att underlätta va-
ruutbytet länderna emellan, samtidigt 
som	det	reste	upp	artificiella	hinder	för	
detta samma utbyte.”  

Löjtnant Ramel förespråkade här frihan-
del över öppna gränser i motsats till de 
”allmänna nationalistiska strömningar” 
som bredde ut sig över hans samtids Eu-
ropa.	 Det	 var	 den	 svenska	 örlogsflottan	
som	 skulle	 skydda	 handelsflottan	 och	
säkerställa Sveriges internationella han-
delsutbyte.

I artikeln ”Sjöfartsnäringens kris” 
återgav Marinsidan det föredrag som 
skeppsredaren Gunnar Carlsson hållit 
vid ”sjöfartsriksdagen” och bifogade en 
kommentar:
”Örlogsflottan	 har	 all	 anledning	 att	
med	 intresse	 följa	 handelsflottans	
kamp för tillvaron. Detta intresse be-
tingas främst av de många band, som 
knyta	 de	 båda	 flottorna	 samman.	 […]	
Mångahanda äro sålunda de intres-
sen,	 som	 örlogs-	 och	 handelsflottorna	
räkna gemensamma. Det bästa stöd 
som	 flottan	 under	 örlogsflagg	 i	 nuva-
rande situation kan lämna kollegerna 
under	handelsflaggan	är	att	bidraga	till	
att inom vårt folk utbreda en väl be-
hövlig	 ”sea-sense”	–	 innefattande	 inte	
minst förståelse för betydelsen av en 
livskraftig sjöfartsnäring i vårt havom-
slutna land.”   

För	örlogsflottan	var	det	av	vikt	att	ha	en	
livskraftig	 handelsflotta,	 då	 mycket	 av	
den ”värdefullaste personalen” hämtades 
därifrån. Marinsidans skribent återkom 
också till ”betydelsen av en livskraftig 
sjöfartsnäring” för det havomslutna Sve-
rige.
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När Försvarskommissionen lämnat sitt 
betänkande och det sommaren år 1935 
stod klart för Marinstaben att Flottan 
dragit det kortaste strået och skulle till-
delas	 minst	 medel	 intensifierade	 Göran	
Wahlström argumentationen på Marinsi-
dan. Utdrag ur kommendörkapten Marc 
Giron reservation mot beredningens för-
slag publicerades på sidan:

”Den aktuella sjögränsen sträcker sig 
från Haparanda till Svinesund. Den 
aktuella landgränsen mot öster är en-
dast en obetydlig bråkdel härav. I Öst-
ersjön ligga våra stora öar, Gotland och 
Öland. Vår nations liv är i högsta grad 
beroende av förhållanden till sjöss. I 
det närmaste hela vår utrikeshandel går 
över havet. Vid kusten eller dess när-
het ligga stora delar av våra värden och 
nyttigheter.”

Marc Girons bärande argument mot för-
svarsberedningens förslag var Sveriges 
långa kust och havets betydelse som 
transportled för det svenska handelsut-
bytet. Giron pekade vidare i sin reserva-
tion på de erfarenheter som gjorts under 
första världskriget, där folkförsörjningen 
allvarligt kunde störas genom sjöblocka-
der. Att då nedmontera Flottan till för-
mån för Armén var ett stort misstag. 

Den 14 september 1935 visade Marin-
sidan på konsekvenserna av försvarsbe-
redningens förslag. Första världskrigets 
neutralitetsvakt hade uppgått till 58 000 
ton, men 1925-års försvarsbeslut hade 
sänkt Flottans fartygstonnage till 38 000 
ton. Försvarsberedningens förslag skulle 
innebära att tonnaget skulle krympas till 
16 000 ton år 1952. Detta var i Marinsta-
bens ögon orimligt och uppmanade sina 
läsare:

Svenska medborgare! 

Har Ni betänkt: 
att vår kust från Haparanda till Svinesund är 210 mil lång och att 
98 % av våra handelsförbindelser med yttervärlden gå över havet;
[…]
att enligt försvarskommissionens förslag skulle den oskattbara 
fördel, som havet bildar för vårt land, uppgivas till en motstån-
dare genom att sjöförsvaret inskränktes till ett lokalt försvar av 
vissa skärgårdar. 
Om Ni inser det onaturliga i en sådan utveckling och har för-
ståelse	för	vårt	maritima	läge	och	dess	krav	–	sprid	upplysning	
härom! Anslut Eder till sjöförsvarsföreningarna ”Sveriges Flotta” 
och ”Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar”! 



78

Citatet visar att det var medvetenhe-
ten om havets betydelse för Sverige och 
dess handelsutbyte som var det bärande 
argumentet för Marinstaben när den ar-
gumenterade för Flottans fortlevnad som 
vapengren i Sverige. Läsarna uppmana-
des också att delta i upplysningsarbetet 
om Sveriges ”maritima läge”.

Den sista Marinsidan som publicera-
des utkom under redaktion av Stig H:son 
Ericsson den 7 december 1935. Rubriken 
”Svenska medborgare!” blev ett stående 
inslag i Marinsidan de sista sju nummer 
som	 utkom	 under	 perioden	 14/9–7/12	
1935. Ur olika perspektiv lyftes havets 
och kustens betydelse för Sverige. Varför 
Marinsidan upphörde, kan vi inte veta, 
men med tanke på försvarsberedningens 
betänkande är det uppenbart att Göran 

Wahlströms informationsinsats miss-
lyckades. Helge Jungs ”juntvälde” gick 
segrande ur striden om prioriteringen av 
försvarsmedlen i 1936-års försvarsbeslut.

Marinsidan är dock ett fantastiskt käll-
material att arbeta med för att undersöka 
de politiska attityder som var förhärs-
kande	inom	örlogsflottan	1930-talet.	Det	
går också att avläsa vilka länder som var 
Flottans föredöme. Om detta skriver jag 
i andra sammanhang. Vidare visar Ma-
rinsidan att det var insikten om havets 
betydelse för Sverige som var Marinsta-
bens viktigaste argument i striden om 
försvarsmedlen på 1930-talet. Genom att 
ta utgångspunkt i Sveriges maritima his-
toria, är det tydligt att insikten om havets 
betydelse för Sverige har en lång konti-
nuitet	inom	den	svenska	örlogsflottan.	
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Peter Stedt är pressekreterare på Vattenfall med 
ansvar för bland annat mediakommunikation i 
vindfrågor.

Vindkraft till sjöss
Abstract:  Offshore wind power is growing fast and will continue growing. Decrea-
sing costs in combination with an increasing demand for renewable energy, insures 
that offshore wind power is here to stay. But it´s not without challenges.

Historik
Även	om	vindkraft	använts	av	mänsklig-
heten sedan den första segelfarkosten sjö-
sattes så dröjde det ända in på 1800-talet 
innan den började användas för att pro-
ducera el. Det var den danske fysikern 
Poul la Cour som då började undersöka 
hur man kunde producera el med hjälp av 
vinden.

Men det skulle dröja ända till tidigt 
1970-tal innan Sverige satsade på vind-
kraft som energikälla. Oljekrisen 1973 
skapade debatt kring energiförbrukning 
och det blev en viktig politisk fråga att 
försöka hitta olika strategier för att mins-
ka oljeberoendet. Detta gällde även för 
många andra länder vilket resulterade i 
att den moderna vindkrafttekniken drog 
igång på allvar i slutet av 1970-talet. Län-
der som Danmark, Sverige, Tyskland, 
England och USA var överens om att ol-
jeberoendet skulle minska och nationella 

vindkraftprogram startades för att fors-
ka på och utveckla vindkrafttekniken.  
Det första konkreta resultatet i vindkraft-
satsningen i Sverige var det forsknings-
aggregat som uppfördes 1977 av Vat-
tenfall	 i	Älvkarleby.	 I	början	på	80-talet	
tillkom ytterligare försöksverk i Maglarp 
och Näsudden på Gotland.

Däremot fanns det då inte ett tillräck-
ligt	 incitament	 för	 att	 också	 flytta	 ut	
vindkraftverken till havs. Energi fanns 
i form av ny kärnkraft, vattenkraften 
fanns som basenergi och olja användes 
fortfarande till stor del för uppvärm-
ning av bostäder. Dagens klimatdiskus-
sion fanns inte i samma omfattning. 
En stor fördel med havsbaserad vind-
kraft är att vindförhållandena i de 
flesta	 fall	 är	 betydligt	 bättre	 än	 på	
land, vinden ”störs” inte som den gör 
av skog på land och det normalt är
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möjligt att bygga stora anläggningar med 
många verk. Dessutom är utnyttjandeti-
den större sett över året; 3 500 timmar 
mot 2 800 för landbaserad vindkraft. 
Nackdelen har varit att anläggnings- och 
driftskostnaderna är enormt mycket hö-
gre än på land och därför har den havsba-
serade vindkraften till stor del varit bero-
ende av någon form av ekonomiskt stöd 
(särskilda	elcertifikat)	utöver	det	som	gäl-
ler för den landbaserade.

Det var föst under 90-talet som man 
började undersöka möjligheterna till 
havsbaserade vindkraftsparker. Med 
vindkraftverk på bottenfasta fundament 
inom	grunda	havsområden	(djup	ca	8	–	40	
m) öppnas en ny icke försumbar energire-
surs, som är särskilt viktig för länder där 
möjligheterna på land börjar bli uttömda 
eller ligger långt från konsumenterna. 
I Sverige blev Yttre Stengrund och Ut-
grunden, bägge i Kalmarsund, de första i 
kommersiell drift (båda är sedan några år 
demonterade). Mycket lärdom drogs dock 
av de första havsbaserade vindkrafts-
verken och i takt med att efterfrågan på 
förnybar energi ökade så ökade också ut-
vecklarnas intresse att ta fram större och 
effektivare	turbiner	och	generatorer.	Den	
första generationens vindkraftverk hade 
en	installerad	effekt	på	mindre	än	en	me-
gawatt.	Idag	installeras	turbiner	med	8-9	
megawatts	effekt	och	inom	några	år	lär	vi	
få	se	effekter	på	uppåt	13-14	megawatt.

Idag
Vindkraftverkens rotordiameter och ge-
nerator har ökat, vilket har lett till att 
avstånden mellan verken har blivit större 
och varje verk levererar mer el. Då behö-
ver färre verk byggas och kostnaden per 
kilowattimme	 sänks.	Havsbaserad	 vind-
kraft har även en högre kapacitetsfaktor 
än motsvarande vindkraft på land; 42 

procent mot 30 procent. Organisationen 
Wind Europe menar att år 2030 kommer 
el från havsbaserad vindkraft att täcka 25 
procent av Europas elbehov.

Havsbaserad vindkraft har fram till 
idag varit starkt beroende av olika stöd-
system för att locka företag att investera. 
Detta håller nu sakta på att förändras. I 
takt med att teknikutvecklingen tagit fart 
har också kostnaderna sänkts och gene-
rellt kan man idag se en halvering av bygg-
kostnaderna de senaste fem åren, från 100 
euro/megawattimme	 till	 50	 euro	 idag.	 
I Europa sker utbyggnaden främst genom 
olika anbudsförfaranden där företagen 
lämnar	 ett	 fast	 pris	 per	 megawattimme	
producerad el till beställaren mot ett visst 
ekonomiskt stöd. Den senaste tiden har vi 
dock	sett	fler	och	fler	icke-subventionera-
de vindkraftsprojekt realiseras. Bolagen 
bär då hela kostnaden själva men åtar sig 
fortfarande att leverera elen till ett visst, 
fast, pris.
Är	utbyggnaden	av	havsbaserad	vind-

kraft mer okomplicerad än den landba-
serade?	Nej,	inte	sett	ur	ett	tekniskt	per-
spektiv. Vad gäller det samhällssociala 
perspektivet så har det till exempel varit 
enklare att få acceptans för vindkraft-
verk till havs än det varit för landbase-
rad. Överklaganden från allmänheten 
har varit färre av den enkla anledningen 
att havsbaserade vindkraftverk inte syns 
från land. Överklaganden har istäl-
let kommit från exempelvis sjöfarten, 
Försvarsmakten	 eller	 fiskerinäringen.	 
På senare år har det dock märkts en för-
ändring. I Danmark håller Vattenfall just 
nu på med en tillståndsansökan för vad vi 
kallar kustnära vindkraft, Det innebär att 
projekten ligger på ett avstånd omkring 
10 kilometer från land. De två projekten, 
Vesterhav Syd och Vesterhav Nord, har 
överklagats	 av	 ett	 flertal	 instanser	 och	
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privatpersoner med hänsyn till att hori-
sontlinjen, utsikten, förstörs. Denna typ 
av överklaganden är annars vanliga vid 
i stort sett alla landbaserade projekt men 
inte tidigare vid havsbaserade projekt.

Framtiden
Förutom den tidigare beskrivna utveck-
lingen av turbiner kan man konstatera 
att även rotorblad och tornhöjd blir allt 
längre respektive högre i takt med att 
turbineffekten	 ökar.	 I	 till	 exempel	 Vat-
tenfalls pågående bygge av den danska 
vindkraftsparken Kriegers Flak, 30 ki-
lometer söder om Trelleborg, har tornen 
en högsta höjd (torn plus rotorbladen 
i högsta läge) på 188 meter, rotordia-
metern	 är	 167	meter	 och	 8,4	megawatts	
turbiner. Som jämförelse har tornen 
vid Lillgrund (invigt 2008) en högsta 
höjd på 115 meter, en rotordiameter på 

93	 meter	 och	 2,3	 megawatt	 turbiner. 
Att kunna vrida turbinerna efter hur 
vinden blåser är möjligt redan idag med 
hjälp av vindmätare monterade på turbi-
nen men på sikt kan detta komma att bli 
mer	sofistikerat	och	precist.

Teknikutveckling har även skett vad 
gäller vindkraftverkens fundament. De 
tidiga havsbaserade verken hade so-
lida betongfundament, en teknik som 
också styrde hur djupt det kunde vara 
på anläggningsplatsen; ju djupare desto 
dyrare och mer tekniskt komplicerat. 
En bit in på 00-talet ersattes betong-
fundament av de så kallade monopi-
les, ihåliga stålrör som hamras ner 
till fast havsbotten och fylls med be-
tong. Fördelarna med monopiles är att 
det går att bygga/förankra på större 
djup än tidigare samt att både kostna-
den och teknikutmaningarna minskar. 

Bild från Vattenfalls pågående bygge av den danska vindkraftsparken Kriegers Flak, 
30 kilometer söder om Trelleborg med torn av en högsta höjd (torn plus rotorbladen 
i högsta läge) på 188 meter, rotordiameter på 167 meter och turbineffekt på 8,4 MW.
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Vattenfalls forskningsanläggning för 
framtidens havsbaserade vindkraft, 
Aberdeen Bay, vilar på en tredje genera-
tions fundament; ”suction buckets” eller 
sänkkistor. Metoden är i princip tyst, och 
därför minimeras störningarna på djurli-
vet i havet.

Eftersom underhåll av havsbaserade 
vindkraftverk generellt sett är dyrare än 
motsvarande landbaserad vindkraft så 
arbetas mycket med utveckling på mate-
rialsidan. Detta för att ta fram material 
som är starkare (mindre slitage och min-
dre underhåll) men också lättare (mindre 
resurskrävande vid installation och repa-
ration).

Miljön
Påverkan på havsmiljön är normalt liten. 
Med hänsyn till sjöfart och andra intres-
sen kan det ändå vara svårt att hitta ac-
ceptabla placeringar. 

Buller och vibrationer från arbetsfar-
tyg och från grundläggningsarbetena kan 
skrämma	 fisk	 och	 däggdjur.	Då	 anlägg-
ningsfasen är begränsad i tid anses på-
verkan	vara	liten.	Delfiner,	lax,	havsöring	
och sjöfåglar hör till de arter som kan på-
verkas	under	byggtiden.	Även	floran	kan	
påverkas temporärt.

Grumling och förändrad sedimenta-
tion kan leda till att växter, bottenlevande 
djur,	 fiskrom	 och	 yngel	 blir	 övertäckta.	
Detta kan leda till nedsatt tillväxt eller 
i värsta fall död. Grumligt vatten kan 
leda till habitatförändringar för mobila 
arter. Hur mycket sediment som rörs 
upp vid anläggningsarbetena beror på 
bottenförhållandena. Metod för att ta 
hand	om	sedimentspill	finns	och	används	
under anläggningsarbetena.

Vid Vattenfalls forskningsanläggning 
Aberdeen	Bay	(European	Offshore	Wind	
Deployment Center) kommer forskare att 
kunna studera den havsbaserade vind-
kraftens påverkan på det marina djur- och 
växtlivet vid vindkraftsparker. Anlägg-
ningen är den första av sitt slag i världen.

Alternativen
Flytande vindkraftverk 
Bottenmonterade eller stationära vind-
kraftverk till havs är, trots en nedgång i 
kostnad, dyra att bygga, de går inte att 
placera varsomhelst på grund av att de 
kräver speciella bottenförhållanden och 
därmed en anpassning av fundamenten. 
Stationära vindkraftverk är dessutom 
dyra att underhålla och reparera eftersom 
allt underhåll måste göras ute till havs.

Vindkraftparken vid Lillgrund har 48 vindkraftverk med en effekt på 2,3 MW vardera. 
I bakgrunden syns Öresundsbron.
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Flytande vindkraftverk däremot är 
inte beroende av hur havsbotten ser ut. 
De kan också förankras på mycket stora 
djup (100 meter och mer) vilket medför 
att antalet potentiella platser för en eta-
blering	ökar	betydligt.	Eftersom	flytande	
vindkraftverk saknar bottenfundament, 
slipper man den kostnaden samt prob-
lem med anpassning av fundament. 
Kraftverken kan färdigställas i hamn 
istället för på plats, bogseras ut och för-
ankras på mycket kort tid med fyra an-
kare. Vid service, underhåll och skada 
kopplas kraftverket loss och bogse-
ras tillbaka till hamn för reparation. 
Vattenfall	följer	utvecklingen	av	flytande	
vindkraftverk men har för tillfället ingen 
testanläggning	i	drift.	I	Europa	finns	idag	
inte	några	flytande	vindkraftverk	i	kom-
mersiell drift.

Vågkraft och tidvattenkraft
Andra metoder att producera el till 
havs är vågkraft och tidvattenkraft. 
Vågkraft har en stor potential. Bara i 

Östersjön räknar forskare med att det 
finns	 utrymme	 för	 700	 terawattimmar	
elproduktion per år. Det motsvarar fem 
gånger Sveriges totala årliga elanvänd-
ning. Främst två metoder kan användas, 
den ena använder vågornas horisontella 
rörelse, den andra använder deras verti-
kala	 rörelse.	Vågkraft	 finns	 än	 så	 länge	
inte i storskalig kommersiell drift, myck-
et på grund av svårigheterna med och 
kostnaderna	 för	 underhåll.	 Även	 anslut-
ningar till land är kostsamma.

Tidvattenkraft använder, i likhet med 
vågkraft, vattnets horisontella eller ver-
tikala rörelse. Det innebär att det är höjd-
skillnaden mellan hög- och lågvatten 
eller själva strömmarna som bildas vid 
tidvatten som genererar energin. Det är 
ont om platser som passar för hög- och 
lågvattengeneratorer eftersom de i regel 
byggs som dammar och därmed utgör 
ett stort hinder för sjöfarten. Dessutom 
krävs en höjdskillnad på omkring tio me-
ter	för	att	få	maximal	effekt.
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 ANNE WEDIN

Anne Wedin har varit verksam inom informations-
branschen och driver ett eget företag. 

Det inspirerande, farofyllda och lockande 
havet
Havet. Oändligt. Går inte att tämja. I alla tider har havet lockat människor till
 ibland obegripliga utmaningar. Många nyttigheter: mat, energi, transporter, medi-
ciner … men alltid på havets villkor. Havet är alltid i rörelse, växlar ständigt. Frihet 
– med rätt utrustning och kunskap kan vem som helst färdas vart som helst. Redan 
12 000 f.Kr. migrerade folk ut över Stilla Havets väldiga vidder. Men det kan ske till 
priset av livet. Inte konstigt att havet alltid inspirerat konstnärer.

Columbus gav sig iväg och upptäckte 
Amerika. Flyktingar trotsar idag Medel-
havet i mer eller mindre sjövärdiga gum-
mibåtar på väg till, som de tror, ett bättre 
liv. Seglare ger sig ut på ensamseglingar 
jorden runt och sätter livet på spel. Fors-
kare	som	Jaques	Cousteau	tillbringar	hela	
livet med att utforska havets hemligheter. 
Arkeologer har vid dykningar hittat hela 
städer under vattenytan och kunnat slå 
fast att havet varit en nerv i handeln mel-
lan Mittens Rike Kina och Sydamerika. 
Marinbiologen Thor Heyerdahl ägnade 
sitt liv åt att försöka bevisa att Polynesien 
befolkats från Sydamerika i stället för 
från Asien. Havet, fartyg och sjömän har 
inspirerat	konstnärer,	filmskapare,	förfat-
tare, havsarkeologer och forskare under 
alla tider. 

I mytologin har hav och fartyg en 
självklar plats. I världens kanske äldsta 
litterära epos, Gilgamesh från Mesopo-
tamien, berättas hur Utnapishtim räddar 
mänskligheten från undergång genom 
att bygga ett fartyg (en ark). En historia 
som återkommer i Bibeln (Noaks ark). 
Den egyptiska solguden Ra färdas över 
himlen i en båt. I den grekiska mytologin 
för	färjkarlen	Karon	de	döda	över	floden	
Styx. Vikingahövdingarnas lik brändes i 
ett långskepp. 

Film
Havet är ett relativt vanligt tema inom 
filmen.	 I	 filmens	 värld	 finns	 i	 huvud-
sak	 två	 teman.	 För	 sjömännen	 –	 i	 or-
dets	 kulturella	 betydelse	 –	 är	 havet	
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en plats för äventyr. För de andra 
är	 det	 ett	 farligt	 område	 att	 fly	 från.
Sjöofficeren	Jacques	Cousteau	blev	an-

sedd i hela världen som en av pionjärerna 
inom havsforskningen och som en visio-
när människa. Medan vi satt klistrade vid 
tv:n gav hans spännande och äventyrliga 
liv oss bättre insikt i och uppskattning av 
den tysta världen i havsdjupet. ”Havet är 
allt. Det täcker 70 procent av jorden. Det 
är en oändlig öken, där människan aldrig 
är ensam, för man kan känna livet röra 
sig på alla sidor. Havet är bara det kon-
kreta uttrycket för ett överjordiskt och 
vidunderligt liv. Där är jag fri!”
Så	 kände	 han,	 den	 franske	 officeren,	

upptäcktsresanden,	 uppfinnaren,	 ingen-
jören, naturforskaren, poeten och profe-
ten. 

Det var något fascinerande med denne 
orimligt slanke fransman med det breda 
leendet och de stora, fängslande ögonen. 
”Il faut aller voir,” sade han ofta. ”Man 
måste ut och se det.”

Costeau  blev den förste vinnaren av 
Palme D´Or vid Cannes Film Festival 
1956	 för	 dokumentärfilmen	 The Silent 
World 1956. Filmen baserade han på sin 
bok The Silent World: A story of under-
sea Discovery and Adventure, som utkom 
1953. 

Ett annat exempel är den norske marin-
biologen Thor Heyerdahl, som planerade 
Kontiki-expeditionen. Den 28 april 1947 
satte Heyerdahl och hans besättning, som 
bestod av fyra norrmän samt svensken 
Bengt	Danielsson,	segel	på	en	balsaflotte	
byggd i traditionell stil. Platsen var vid 
Callao i Peru.  Efter 101 dagar nådde de 
ön Raroia i Tuamoto-arkepelagen.

Boken om expeditionen översattes till 
över	 70	 språk.	 Heyerdahls	 film	 om	 re-
san vann en Oscar för bästa dokumentär 
1951.	 Det	 är	 den	 enda	 norska	 film	 som	

belönats	med	denna	utmärkelse.	Även	om	
expeditionen var en framgång lät sig inte 
vetenskapen påverkas. Detta ändrades 
dock när Heyerdahl fann spår efter gamla 
sydamerikanska kulturer på Galapagosö-
arna och möjligen också på Påskön.

Två hängivna cineaster, Patrick Brion 
och Georges de Lallo, har skrivit boken 
Le Vouge de cinema, där de har gått ige-
nom	mer	 än	 150	 filmer	 som	 inspirerats	
av oceaner, händelser och människor 
med anknytning till havet. Tidsperioden 
sträcker	 sig	 från	 filmen	 Ben Hur från 
1924 till In the Heart of the Sea som ut-
kom 2015. 
Flera	av	filmerna	är	baserade	på	böck-

er och historiska händelser. Andra lyfter 
fram enskilda människoöden. 

Filmen Captain Phillips från 2013 är 
ett sådant exempel. Filmen utgår från en 
verklig händelse som ligger till grund för 
boken A Captaiń s Duty från 2010. För-
fattare är Richard Phillips och Stephen 
Fry. Boken belyser den mycket aktuella 
fara som pirater idag utgör. Kapten Phil-
lips tar befälet på containerfartyg Maersk 
Alabama i Salalah. Oman för att gå till 
Kenya via Adenviken. 

Rutten tvingar fartyget att gå nära den 
somaliska kusten. Trots alla säkerhets-
åtgärder som vidtagits blir Phillips och 
hans fartyg kapade av pirater. Han över-
lever tack vare sitt mod och insatser från 
amerikanska specialstyrkor.  

Romanen Myteriet på Bounty från 
1932,	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 filmen	
Mutiny on the Bounty skrevs av Charles 
Nordhoff	och	James	Norman	Hall.	Boken	
utgår från ett verkligt myteri ombord på 
HMS Bounty 1789. Det leddes av Flet-
cher Christian mot skeppets fartygschef 
William Bligh, senare viceamiral i Royal 
Navy.	 Den	 första	 filmen	 hade	 namnet	
Myteri och lanserades 1935. Den andra 
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och mest kända hade premiär 1962 med 
Marlon Brando i huvudrollen. 

Litteratur
Ett av vår kulturs första litterära verk är 
Odysséen där hjälten Odysseus färdas 
hem till sitt rike på ön Ithaka. Resan tog 
20 år och havet visade sig här ofta från 
sin farligaste sida. I Wilhelm Mobergs 
Utvandrarna från 1949 färdas Karl-Os-
kar och hans Kristina över havet för att 
få ett nytt och bättre liv. I båda fallen re-
presenterar havet den mödosamma vägen 
mot hoppet. Men katastrofskildringarna 
är mist lika vanliga som i Moby Dick 
eller Den vita valen (1851) av Herman 
Melville representerar havet platsen för 
enviget	 med	 den	 stora	 fienden.	 Joseph	
Conrad har i en rad kända böcker speglat 
sjölivets faror, frestelser och strapatser. 
Detsamma gjorde Harry Martinson bl.a. 
i Kap Farväl! (1933)

Havets evigt skiftande ansikte illustre-
ras av kontrasten mellan Jussi Björlings 
Till havs och Evert Taubes Så skimrande 
var aldrig havet.

August Strindberg inspirerades av ha-
vet och skrev i Samlade skrifter:

Solnedgång på havet
Jag ligger på kabelgattet 
rökande	“Fem	blå	bröder”	
och tänker på intet.
Havet är grönt, 
så dunkelt absintgrönt; 
det är bittert som chlormagnesium 
och saltare än chlornatrium; 
det är kyskt som jodkalium; 
och glömska, glömska 
av stora synder och stora sorger 
det ger endast havet, 
och absint!
O du gröna absinthav, 
o du stilla absintglömska, 
döva mina sinnen 

och låt mig somna i ro, 
som förr jag somnade 
över en artikel i 
Revue des deux Monde

Ernest	Hemingway	skrev	sin	kanske	mest	
kända bok Den gamle och havet (1952) på 
Kuba där han bodde långa tider under 
slutet av 1940- och under 50-talet. I bo-
ken	skildras	den	gamle	fiskaren	Santiago,	
som	inte	haft	någon	tur	med	sitt	fiske	och	
inte	har	fångat	någon	fisk	på	flera	måna-
der. Han är emellertid övertygad om att 
hans otur är på väg att ta slut och ger sig 
ensam ut med sin lilla båt på havet utan-
för Kubas kust. Redan första dagen får 
han	en	enorm	spjutfisk	på	kroken.	Boken	
handlar	om	de	dygn	då	fiskaren	kämpar	
mot	fisken.	 Ju	 längre	 kampen	pågår	 de-
sto	mer	ökar	fiskarens	beundran	för	och	
medkänsla med sin motståndare. Till slut 
lyckas den gamle uppbåda sina sista kraf-
ter	och	dödar	fisken.	På	väg	hem	igen	äts	
emellertid	 fisken	 upp	 av	 hajar,	 och	 det	
enda som återstår till slut är skelettet, 
dess	 huvud	 samt	 fiskens	 stjärtfena.	Mot	
havet och dess invånare kämpar en ensam 
människa ofta utan framgång.

Konst
Hällristningarna i Tanums Hede (från 
1800	 –	 500	 f.Kr.)	 är	 tidiga	 exempel	 på	
havsrelaterade konstverk. 

Bataljmålningar från sjöslag har all-
tid fångat intresset. Wiliam Turners The 
Fighting Temeraire från 1838 är såväl en 
fantastisk målning som en betraktelse 
över förgängligheten i en värld präglad 
av innovationer.

Målare som Monet, Zorn och Singer 
Sargent liksom Strindberg fascinerades 
av havets alltid skiftande och svårfång-
ade yta. 

Teckning var ett viktigt ämne på gamla 
sjökrigsskolan. Kanske det är därför som 
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det	 finns	 en	 rad	 svenska	 sjöofficerare	
som varit framstående marinmålare: Ja-
cob Hägg, Herman af Sillén och, idag är 
KÖMS-ledamoten Christer Hägg en av 
våra främsta. 

Avslutning
Denna korta artikel gör inte anspråk på 
att vara vare sig vetenskaplig eller uttöm-
mande. Dess syfte är bara att visa vilken 
betydelse havet har för människans sin-
ne.  De 820 000 fritidsbåtarna i Sverige 
är ett tecken härpå.

…havet där friheten är… 1

1.	 https://sv.wikipedia.org/wiki/…havet_där_
friheten_är…

”The Fighting Temeraire tugged to her last Berth to be broken up”, 1838, av den
brittiske konstnären J.M.W. Turner.
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Magnus Haglund var under åren 1986-1991 sekreterare 
i Kungl. Örlogsmannasällskapet och är en flitig debattör 
i försvarsfrågor med marin och maritim inriktning.

Sveriges säkerhetspolitiska historia under det 
Kalla kriget
Abstract: We have now reached a situation, where we have to make changes in our 
security policy. We have had three political actors, who made their contributions 
in that direction - but under total secrecy - already during the Cold-war-era; Tage 
Erlander, Dag Hammarskjöld, and Olof Palme. It all started already in 1945 with 
contacts with the Labour-government in UK and continued with the negotiations on 
OEEC. After the Berlin-crises 1948 NATO was founded and the Swedish governme-
nt decided that Sweden could not openly join the alliance because of Finland’s posi-
tion. But already in 1952 Sweden became a “secret” partner when Erlander met Tru-
man in Washington on a visit to USA and the Swedish Air Force took over the secret 
intelligence flights over the Baltic. Also cooperation with RAF was established and 
partly located to the non-active cruiser Gotland in Gothenburg. Sweden had started 
producing atomic weapons on our own, but at Erlander’s visit in Washington in 1961 
Sweden was granted the “nuclear umbrella” by President Kennedy, as the Swedes 
had contributed to the non-proliferation of that kind of weapons by not producing 
them domestically. Also some changes in the organizations were made to make the 
defense authorities look more “neutral” than they in fact were, but the aim of these 
changes were probably more viable for the Swedish population than for NATO or 
WP! Now we have the possibility to change our former policy of neutrality in a new 
direction, where our participation in the global world and as members of the EU is 
more important, than to continue in a more or less old-fashioned neutrality policy. 

Inledning
Tiderna förändras och ganska många be-
dömare har nu äntligen börjat inse, att vi 
måste göra stora förändringar i den sä-
kerhetspolitik,	som	vi	officiellt	fört	under	

det kalla krigets tid och som fortfarande 
trasslar till det i vår tankevärld. Möjligen 
finns	 fortfarande	 ett	 visst	motstånd	mot	
att ifrågasätta vad som gjordes under det 
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kalla kriget, för tre viktiga personer har 
ju varit vägledande och alla tre har ju 
blivit något av nationalhjältar eller ido-
ler. Jag tänker då på Tage Erlander, Dag 
Hammarskjöld och på Olof Palme. Alla 
tre agerade i det fördolda bra och klokt 
för	 Sveriges	 säkerhet,	 men	 nu	 bör	 flera	
komma till insikt om vad som då gjordes 
och	varför	–	och	kanske	också	ifrågasätta	
om vi i dag lever under samma förutsätt-
ningar! 

Inledande samarbete med 
Storbritannien
Efter Andra världskrigets slut drog sig 
amerikanerna snabbt hem och lämnade 
det sönderbombade Europa åt européerna 
att själva ta hand om samtidigt som det 
pågick det en mer eller mindre dold kom-
munistisk	offensiv	på	flera	håll.	En	 som	
stördes djupt av detta var den nytillträdde 
svenska statsministern Tage Erlander 
och hans oro för Europas framtid dela-
des av Clement Attlee, som 1945 vann en 
jordskredsseger i de brittiska valen. Här 
fanns nu alltså en partikamrat, som Er-
lander ansåg sig kunna samtala och kan-
ske samarbeta med i säkerhetspolitiska 
frågor och i detta stöttades han diskret 
bl. a av Sven Andersson, Torsten Nilsson 
och	Eric	Holmqvist.	Å	andra	sidan	var	de	
mycket noga med att den mera neutralt 
inriktade Östen Undén och därmed Utri-
kesdepartementet inte skulle medverka i 
denna avvikelse från den ”rena neutrali-
tetspolitiken”. 

Redan vid krigsslutet hade vi inlett 
ett marint samarbete med britterna, som 
ledde efterkrigs-minsvepningarna i såväl 
Östersjön som i Västerhavet. Britterna 
var ju då en ”Östersjömakt”, eftersom 
Schleswig-Holstein	 ingick	 i	 deras	 ocku-
pationszon. De överläggningar som sedan 

skedde mellan marinerna resulterade inte 
bara	 i	 att	 svenska	marinen	 fick	 tillgång	
till modern och utprövad materiel, utan 
också i att Östersjön delades i två delar 
–	ungefär	vid	 latituden	genom	Klaipeda	
–	där	britterna	skulle	svara	för	försvaret	
söder om linjen och Sverige norr om lin-
jen i händelse av ett sovjetiskt angrepp 
västerut. Förbindelserna med britterna 
innebar	också	att	vi	kunde	skaffa	oss	mo-
derna	 jaktflygplan	 för	 vårt	 luftförsvar.	
Den brittiska utgångspunkten för detta 
samarbete var strategisk och innebar att 
baserna på de brittiska öarna nu kunde 
försvaras	av	det	svenska	flygvapnet	mot	
möjliga	sovjetiska	flygangrepp	redan	vid	
anflygningen	över	Sverige	och,	om	kon-
fliktnivån	 skulle	 eskalera,	 kunde	 RAF	
oantastade	flyga	an	mot	mål	i	Sovjetunio-
nen över södra Sverige och med stöd av 
svensk jakt. 

Den kommunistiskt ledda oron fort-
satte i det sönderslagna Europa och den 
amerikanska politiken gentemot konti-
nenten ändrades därför i mars 1947, då 
president Truman lanserade Truman-
doktrinen och Marshallhjälpen skulle få 
de krigsskadade länderna på fötter igen 
och därmed skulle det kommunistiska 
hotet motarbetas aktivt. I de inledande 
förhandlingarna om hjälpprogrammet 
deltog även en svensk delegation, som 
leddes av Dag Hammarskjöld. Han hade 
också en framträdande plats vid de följan-
de OEEC-förhandlingarna och betrakta-
des av omgivningen som klart västvänlig 
och hans insats gav Sverige ekonomiska 
fördelar. Trots att alltså Marshallhjälpen 
främst skulle stödja krigsskadade länder 
mot en hotande kommunistisk utveck-
ling,	fick	även	Sverige	ett	bra	ekonomiskt	
tillskott; något som stärkte vår industri 
och handeln med övriga Europa medför-
de en högkonjunktur.
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Britterna, som samtidigt var upptagna 
av att avveckla sitt imperium, hade tidigt 
försökt att bygga upp försvarsallian-
ser mot Sovjetunionen i Europa. Inled-
ningsvis skapades den Västeuropeiska 
unionen, WEU, och avsikten var även 
att	en	motsvarande	nordlig	union	–	Stor-
britannien, Sverige, Danmark och Norge 
- skulle tillkomma, vilket ibland uppfat-
tas som en del av de nordiska försvars-
förhandlingarna, som ju hade inletts 
väl	 innan	 Berlinkrisen	 inträffade	 1948.	
Sverige hade långt om länge byggt upp sitt 
försvar enligt fattade försvarsbeslut och 
hade	 nu	 troligen	 skaffat	 sig	 en	 förmåga	
att själv avvärja ett eventuellt sovjetiskt 
angrepp, särskilt som vi kunde påräkna 
brittiskt	stöd;	framför	allt	med	bombflyg	
mot mål i Sovjetunionen och med mine-
ringar i södra Östersjön. Erlander, som 
själv personligen hållit i våra hemliga 
politiska kontakter västerut, hamnade 
nu i ett besvärligt läge. 1949 bildades 
Nato, och svenskarna ställde sig utanför 
av hänsyn till Finland, som fortfarande 
delvis behärskades av ockupationsmak-
ten Sovjetunionen. Nu föll alltså den 
dolda alliansen med Storbritannien, Dan-
mark och Norge lite i bakgrunden, men 
kvar från försvarsförhandlingarna fanns 
ändå ett särskilt regeringsbeslut om att 
marinen tillsammans med danska mari-
nen skulle planera och förbereda för en 
minspärrning av Öresund. Att det också 
årligen genomfördes hemliga möten mel-
lan vissa nordiska högre chefer, ”taktiska 
diskussioner” kallades det, förblev dock 
fortsatt hemligt.

Efter kommunalvalen 1950 ansåg 
sig Erlander behöva någon, som kunde 
hjälpa honom med de hemliga västkon-
takterna.	Dag	Hammarskjöld	fick	därför	
säte i regeringen som konsultativt stats-
råd och utlovades som ”belöning” att få 

tillträda som landshövding i Uppsala, när 
befattningen skulle bli ledig 1953! Sam-
ordningen med britterna kunde man till 
nöds fortsätta att bygga på tills vidare 
och	vid	den	brittiske	flygministern,	Hen-
dersons, besök i Sverige i januari 1951 
sammanträffade	 Erlander	 och	 försvars-
minister Vougt med honom. De uttalade 
då tydligt, att deras bedömning var att 
i	 en	 eventuell	 öst-västlig	 konflikt	 skulle	
Sverige tämligen omgående bli indraget. 
Vougt överlämnade därefter en förteck-
ning över den svenska krigsmaktens 
förband till britterna, så de skulle kunna 
fundera på vad som kunde göras för att 
samordna försvaret mot ett möjligt sov-
jetiskt angrepp. Men efter tory-segern i 
valen 1951 komplicerades kontakterna 
–	eller	 snarare	klipptes	–	vilket	 kompli-
cerade samordningen. Britternas bedöm-
ning av den svenska krigsorganisationens 
utformning och förmåga överlämnades 
därför på sommaren 1951 vid ett örlogs-
besök i Stockholm och inte den politiska 
vägen, utan direkt till de högsta svenska 
cheferna.	ÖB,	C	Fst,	CM	och	C	FV	fick	
då veta, att britterna bl.a. ansåg att den 
svenska militära underhållstjänsten var 
besvärande underdimensionerad. Den 
har väl inte blivit så mycket bättre sedan 
dess! Om dagens bedömare saknar armé-
chefen i den svenska ledningen, så kan 
det vara bra att veta, att C Fst fungerades 
om operativ chef för armén på den tiden. 

Sverige blir dold Nato-
medlem
Det hemliga västsamarbetet måste nu 
söka sig nya vägar och redan i april 1952 
träffade	Erlander	den	amerikanska	presi-
denten Truman vid ett besök i Vita hu-
set. Att den svenske ambassadören, Erik 
Boheman, hade deltagit i förberedelserna 
tillsammans med sin ungdomsvän, Dean 
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Archeson - nu utrikesminister i USA - är 
helt uppenbart, men troligen planerades 
mötet också hemifrån av Dag Hammar-
skjöld. Men för den svenska allmänhe-
ten uppgavs det, att Erlander skulle resa 
till	 USA	 för	 att	 träffa	 sina	 utvandrade	
släktingar! Resultatet av mötet blev att 
USA erkände Sverige som en hemlig 
Nato-medlem och vad överenskommel-
sen	eventuellt	omfattade	mera	lär	finnas	
i en undertecknad hemlig handling, som 
Hammarskjöld på hösten levererade vid 
ett besök i USA. Erlanders uppfattning 
var nu, att om det skulle utbryta ett öst- 
västligt krig, så skulle Sverige öppet gå 
med i Nato inom några timmar eller nå-
got	dygn	–	om	man	 ska	 tro	 anteckning-
arna i hans dagbok! 

Nu hettade det till också i vårt eget 
närområde. Ryssarna var mycket irrite-
rade över de regelbundna amerikanska 
signalspaningsflygningarna	 över	 Öster-
sjön och sköt i januari 1952 ner ett andra 
amerikanskt	 flygplan	 öster	 om	Gotland.	
Detta medförde att Truman förbjöd fort-
satta	 sådana	flygningar.	Nu	fick	 svensk-
arna överta uppgiften i stället och redan i 
juni	inträffade	det	som	i	svensk	tradition
kallas	 för	Catalina-affären,	men	 det	 var	
ju egentligen den nerskjutna DC-3:an som 
var betydelsefull för det var där utrust-
ningen för signalspaning fanns placerad! 
Att det fanns en koppling till USA var ju 
tämligen självklart för sovjetiska bedö-
mare och särskilt som man också fått reda 
på	sammanhanget	av	den	svenske	flygat-
tachén i Washington, Stig Wennerström! 
För Sovjet var det nu alltså alldeles klart 
att Sverige hade en koppling till västs 
militära samarbete, vilket knappast ens 
berördes i svenska media! Och svensk-
arna	–	och	särskilt	utrikesminister	Östen	
Undén, som var mera neutralitetsinriktad 
och	därmed	också	UD	–	hölls	fortfarande	

utanför! Samtidigt är det idag intressant 
att notera, att inte ens nedskjutningen av 
två	svenska	militära	flygplan	förorsakade	
mer	än	diplomatiska	protester	–	man	kan	
ju jämföra med dagens ganska uppskru-
vade tankegångar! Inte heller ändrades 
egentligen något i den svenska militära 
planläggningen, som byggde på 1948 års 
försvarsbeslut, även om vissa anpass-
ningar till bedömda inledande strategiska 
behov började ske. 

När de skandinaviska försvarsför-
handlingarna hade brutit samman gick 
Danmark och Norge i stället med i Nato. 
Den gemensamma dansk-svenska mi-
neringsplanläggning avseende Öresund 
fanns ändå kvar. Ganska snart efter det 
att den västtyska Bundesmarine hade bil-
dats 1956, uppmärksammades att deras 
egna hamn- och underhållsmöjligheter 
i Kielbukten i händelse av krig ganska 
snart skulle kunna bekämpas och därför 
planerades under stor sekretess särskilda 
förtöjningsområden för deras fartygsför-
band i Blekinge och Östergötlands skär-
gårdar.	På	flygsidan	planerade	Sverige	nu	
också	att	bistå	Natos	strategiska	–	och	nu	
kärnvapenbärande	–	flyg	inför	eventuella	
insatser mot Moskva och Leningrad och 
ledningen fanns till del ombord på den 
avrustade kryssaren Gotland, som från 
1958 var förlagd till Nya Varvet i Gö-
teborg och där det också byggdes sam-
bandsmöjligheter	 med	 den	 norska	 flyg-
ledningen. 

De nya svenska kryssarna, Tre Kro-
nor och Göta Lejon, skulle i händelse av 
krigsutbrott dessutom ha sitt operations-
område i Västerhavet för att därifrån leda 
luftförsvaret över Danmark och södra 
Norge. Det svenska försvarets ledning 
fick	 också	 ett	 komplement	med	 två	 sär-
skilt uttagna samverkansgrupper; en av-
sedd för London och en för Washington 
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–	 vardera	 under	 en	 försvarsgrenschefs	
befäl - och gruppernas medlemmar var 
under hela perioden och av sekretesskäl 
krigsplacerade i ”reserven” för att inget 
skulle läcka ut! 

Efter Sovjetväldets fall blev det ju mest 
en fråga om när och under vilka omstän-
digheter, som vi öppet ska gå med i Nato. 
Förmodligen är det fortfarande bäst att 
avvakta. Då kanske vi ska kunna använ-
da en Nato- anslutning som ett argument 
i ett försök till diplomatisk påtryckning, 
om Ryssland på något sätt ökar spän-
ningen i vår del av Europa. Från en mera 
militär och operativ utgångspunkt utgår 
ju ryssarna annars från att Sverige sedan 
1952 har varit och är Natomedlem!

Kärnvapenfrågan
Inför den fortsatta uppbyggnaden av vårt 
försvar inleddes redan under 1940-talet 
förberedelser för en svensk kärnvapenan-
skaffning.	Framtagningen	skulle	samord-
nas av en ny myndighet, Försvarets forsk-
ningsanstalt, FOA, och omfattade i stort 
sett hela processen; från gruvbrytning 
till framtagning av kärnladdningar. När 
en intern opposition mot projektet vann 
terräng inom det socialdemokratiska par-
tiet,	fick	Erlanders	nye	medarbetare,	Olof	
Palme, uppdraget att ena partiet och re-
sultatet blev att produktionen av de kärn-
vapen, som ju var en del av försvarsbeslu-
tet 1958, senarelades tills vidare. Och så 
har det förblivit! Sverige tappade förstås 
med detta sin egna avvärjande förmåga 
mot ett eventuellt sovjetiskt angrepp. 
Vid Erlanders besök 1961 hos den nye 
presidenten i Washington, Kennedy, ut-
lovades, å andra sidan, att Sverige skulle 
ligga under det amerikanska kärnvapen-
paraplyet, som tack för att Sverige inte 
hade bidragit till kärnvapenspridningen 
genom att tillverka egna atomvapen. Det 

var helt säkert inte något som Kennedy 
kom på just då, utan en del förhandlingar 
och framställningar hade troligen också 
den här gången föregått Erlanders besök 
i Vita huset. 

Men i Sverige var det svårt att of-
fentliggöra detta och det skedde där-
för lite undanskymt först 1968, då Karl 
Frithiofson, då statssekreterare i För-
svarsdepartementet, presenterade detta i 
årsredovisningen för Kungl. Krigsveten-
skapsakademiens Avdelning VI, Säker-
hetspolitisk vetenskap!

När vi importerade ett planerings- och 
ekonomisystem, FPE, från USA, som 
egentligen var framtaget för att man 
skulle kunna göra avvägningar mellan 
olika strategiska uppgifter, visade det sig 
tydligen bli alltför svårt att hantera kärn-
vapenfrågorna, särskilt som Sovjetunio-
nen i början av 1960-talet storsatsade just 
på sina kärnvapen. Det blev nu alldeles 
uppenbart, att vi ensamma inte skulle 
kunna möta ett sovjetiskt angrepp längre 
och planeringen inriktades då på en lite 
enklare angripare med hjälp av det som 
kallades för ”styrande angreppsfall” och 
där	kärnvapnen	hux	flux	hade	försvunnit!	
Att sedan planeringssystemet inte heller 
passade så bra i ”den svenska modellen” 
kunde man ju enkelt lösa genom att även 
fortsättningsvis tilldela försvarsgrenarna 
ekonomiska resurser med hjälp av fasta 
procentsatser! Vi fjärmade oss alltså allt-
mer från verkligheten och den svenska 
kärnvapenbeväpningen, som varit en del i 
försvarsbeslutet, kompenserades inte för 
vår egen del med förstärkning av försva-
ret	eller	liknande.	Vi	fick	helt	enkelt	lita	
på USA!

Flera oklarheter
Nu inleddes en period av organisations-
förändringar inom försvarsområdet
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i Sverige och en del av dessa verkar 
främst ha haft som syfte, att dölja att vi 
faktiskt var beroende av västmakterna. 
Sett i detta perspektiv var skapandet av 
Försvarets Materielverk, FMV, kanske 
mest avsett för att vilseleda medborgarna 
i Sverige. På pappret skulle FMV vara en 
civil myndighet och man kunde då hävda, 
att det inte förekom några svenska mili-
tära kontakter med västvärlden. Men vem 
trodde att man lurade någon i Sovjet med 
detta?	

Den högre regionala ledningen för-
ändrades och även detta såg förstås bra 
ut på pappret, men den hade sina uppen-
bara svagheter. Våra möjligheter att hålla 
dolda kontakter västerut försvårades. 
Exempelvis kunde ju MB S inte ansvara 
för det hemliga, nästan dagliga, utbytet 
av underrättelser med Nato, som skett se-
dan	länge	genom	BoMö–	Malmö	Marina	
Bevakningsområde	–	via	danska	kanaler.	
Det samarbetet skedde helt rutinmässigt 
och, mera som en kuriositet kan noteras, 
att den danska underrättelsetjänsten 1962 
reagerade snabbare än den svenska, då 
några sovjetiska missillastade handels-
fartyg inpasserade till Östersjön i sam-
band med Cubakrisens avveckling. Den 
danske underrättelsechefen ringde mitt 
i natten sin statminister och orienterade 
om att krisen nu var under nedtrappning, 
varpå den danske statministern ringde 
sin kollega, Tage Erlander, i Stockholm 
och meddelade nyheten, men ingen av de 
två	fick	 reda	 på	 att	 rapporten	 ursprung-
ligen emanerade från en svensk rappor-
tör! Också kontakterna som vi hade ska-
pat	med	Nato	via	västtyska	Bundeswehr	
gick ofta via det danska försvaret, efter-
som det direkta hemliga samarbetet med 
Västtyskland hade förbjudits efter sovje-
tiska påtryckningar i samband med Not-
krisen 1961.  

På västkusten ansåg den nye militär-
befälhavaren, MB V, att milots främsta 
uppgift var att fungera som ett bakre stöd 
för	 milo	 S,	 när	 Warszawapakten,	 WP,	
hade landstigit i Skåne. Möjligen kände 
man i Skövde inte ens till, att Marinkom-
mando Väst, som nu underställts MB V 
som Västkustens örlogsbas, ÖrlB V, hade 
haft betydande uppgifter i våra ambitio-
ner	 att	 hålla	 sjöfarten	 –	 med	 eller	 utan	
militära förstärkningar ombord - öppen 
västerut. Det gick så långt, att örlogsbas-
chefen avgick i protest, men det verkade 
man inte ens lägga märke till i Stock-
holm. När sedan kryssaren Gotland 1962 
skulle utrangeras, uppstod ett problem 
för	våra	kontakter	västerut	också	på	flyg-
sidan. Marinchefen, amiral Lindemalm, 
gjorde	därför	flera	försök	att	förlägga	en	
av våra två avrustade kryssare till Nya 
varvet,	men	fick	vid	en	hemlig	föredrag-
ning inte något godkännande för detta 
av försvarsministern. I stället rustades 
Göta Lejon 1963, under förevändningen 
att man behövde utbilda nya krigsbesätt-
ningar till kryssarna, för det var ett argu-
ment i tiden! Men inte heller avrustning-
en av Göta Lejon	1964	fick	genomföras	i	
Göteborg och därmed föll också mycket 
av förutsättningarna bort för de hemliga 
västkontakterna	på	flygsidan.

I oktober 1976 tillträdde en borgerlig 
regering i Sverige och den nye försvars-
ministern,	Eric	Krönmark,	hade	ju	–	som	
alla	andra	borgerliga	politiker	–	tydligen	
inte alls fått någon information om våra 
hemliga västförbindelser, när han till-
trädde sin befattning. Det dröjde faktiskt 
en hel månad efter tillträdet innan han 
briefades om detta av Stig Synnergren, 
som avkrävde ministern absolut tystnads-
plikt om hur verkligheten såg ut. Den inre 
socialdemokratiska försvarsgruppens 
styrning upphörde alltså inte alls, även 
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om det nu var en borgerlig regering som 
styrde landet. Sven Anderssons demon-
strativa hostattack, då det hänvisades till 
vår ”neutralitet” vid presentationen av 
Ubåtsskydds-kommissionens rapport så 
sent som 1983, var det inte så många som 
noterade!

Några avslutande 
synpunkter
Vi har alltså bedrivit det som ofta kallas 
neutralitetspolitik, men att neutraliteten 
skulle upphöra i händelse av krig har inte 
alls varit självklart bland svenskarna. Det 
förekom till och med debattörer, som an-
såg, att vi skulle vara neutrala även om vi 
blev angripna! En mera sansad bedöma-
re, som ”Mr. Neutralitetspolitik”, Sverker 
Åström, lämnade i vredesmod ett semi-
narium på Utrikespolitiska Institutet, 
bara	något	år	före	sin	bortgång,	när	flera	
deltagare trodde sig veta, att fortsatt neu-
tralitet skulle vara vår linje i händelse av 
ett stormaktskrig och det var därför han 
var så upprörd. Självklart skulle ett stor-
krig också drabba Sverige. Landet var ju 
geografiskt	bara	var	en	del	av	WP	nord-
västra operationsriktning, TVD- NV, 
som det senare skulle kallas, och där det 
sovjetiska operationsmålet var att komma 
fram till Atlantkusten i Norge. 

Samtidigt krävde neutralitetspolitiken 
ett starkt försvar och med en viss tydlig 
betoning på skyddet av sjöfarten, för att 
kunna hålla förbindelserna öppna väs-
terut	 på	 ett	 trovärdigt	 sätt,	 vilket	 flera	
ledande politiker, bland andra Per-Albin 
Hansson och Per Edvin Sköld, tydligt 
hade konstaterat redan vid krigsslutet 
1945! Vårt medlemskap i EU har ju inte 
minskat	på	detta	–	snarare	tvärt	om!

Det som kom att kallas för en ”strate-
gisk paus” efter Sovjetväldets sönderfall 
hade ju egentligen inte så mycket att göra 

med strategi. Det handlade snarare om att 
hotbilderna för försvarets planering för-
svann och då ställdes våra ”försvarspla-
nörer” utan underlag för sitt arbete. När 
militärledningen så sent som på våren 
1991 skulle orienteras om att Sovjetunio-
nen troligen stod inför ett sammanbrott, 
avbröts föredragningen av försvars-
stabschefen, därför att ledningen redan 
bedömt, att utvecklingen i Sovjetunionen 
bara var en tillfällig nedgång av hotet!

För ett par år sedan kunde ÖB via me-
dia orientera om att det svenska försvaret 
hade studerat ett krigsfall och det visade 
sig, att man ansåg sig kunna stå emot ett 
angrepp	en	vecka	–	”enveckasförsvaret”,	
vilket väckte viss uppståndelse. Flera 
ganska oinvigda, men positiva, försvars-
förespråkare krävde nu en förstärkning 
av försvaret, så att det skulle kunna för-
svara landet längre än bara en vecka, men 
att detta sannolikt skulle öka risken för 
kärnvapeninsatser var det inte så många 
som tänkte på eller ens uppfattade! Kan-
ske var det mest förvånande ändå, att för-
svaret och många debattörer trodde sig 
förstå, att Sverige ensamt skulle kunna 
stå emot ett begränsat militärt angrepp 
en hel vecka utan stöd utifrån! Det var 
nog ganska länge sedan vi hade en egen 
avskräckning	–	kanske	till	och	med	mot	
alldeles konventionella angrepp!

Modellen att planera för att möta hot 
har säkert sina fördelar, men den har ock-
så en avgörande tankemässig fallgrop. 
Man glömmer bort att alla självständiga 
stater faktiskt har en folkrättslig skyldig-
het att hävda sin suveränitet och det är väl 
ändå det viktigaste från en mera strate-
gisk utgångspunkt. Vi tappar därför lätt 
bort att planera för hur man i första hand 
ska fungera för att undvika att komma in 
i	en	krigisk	konflikt.	Det	är	dessutom	så,	
att för att kunna upprätthålla en fredlig 
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inriktning	 i	 en	konfliktdrabbad	omvärld	
behövs troligen andra resurser än vad en 
krigssituation	–	konventionell	eller	kärn-
vapenstödd	–	kan	 tänkas	kräva!	Det	be-
hövs därför förband och enheter, som kan 
verka för landets säkerhet redan i dag och 
under det som kallas fredsförhållanden. 
Det kan röra sig om lätta motoriserade 
skytteförband och patrullfartyg för att ta 
två exempel på förband, som diskuteras i 
dag och som kan tänkas fungera väl för 
att kunna lösa sådana uppgifter, men som 
inte verkar vara prioriterade i dagens för-
svarsplanering, där det mest handlar om 
krigföring, brigader och missilbestyck-
ning. 

Alldeles oberoende av de skrivna mål-
sättningarna för Försvarsmakten, är ju 
den egentliga meningen med vårt försvar 

inte att vi ska hamna i krig i någon form, 
utan för att verka för en fortsatt fredlig 
utveckling och då duger inte hotbilds-
modellen. Sett över tiden var det ju just 
detta som de tre ”jättarna” i inledningen 
lyckades med. 
Nu	måste	vi	–	och	mera	öppet	–	kunna	

planera och genomföra vad vi vill åstad-
komma för vår säkerhet som självständig 
stat, som EU-medlem och i den nya glo-
baliserade världen.

Huvudsaklig källa: Sven Erlander (red): Tage 
Erlanders Dagböcker, Gidlunds
Därutöver bl a : Stig H:son Erikson: Knopar på 
logglinan, Bonniers 1966.
Göran Rystad (red): In Quest of Trade and Secu-
rity: Baltic in Power Politics, 1500 – 1990. Vol 
2.	1890	–	1990,	Chatwell-Bratt,	1994.
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News from the seas of China and Indo-Pacific 
region
5 November 2018
INS Arihant, India’s	first	nuclear	ballistic	missile	submarine,	has	completed	its	first	
“deterrence	patrol”,	The	6 000-tonne	submarine	comes	under	the	direct	control	of	the	
Nuclear Command Authority headed by PM Modi. Pakistan last year tested its subma-
rine-launched Babur missile.

The INS Arihant completes India’s nuclear triad by adding maritime strike capabi-
lity to land- and air-based delivery platforms. 
China	reportedly	began	combat	patrols	of	an	armed	nuclear-powered	submarine	in	

2015.

5 November 2018
Tokyo	wants	to	introduce	unmanned	underwater	vehicles	(UUV)	into	territorial	waters	
in order to step up monitoring activities. 

Japan’s	defense	forces	could	begin	tests	in	2021	of	stealth	sonar	that	will	be	installed	
on	the	drone	equipment.
The	UUVs	are	likely	to	be	positioned	around	the	Ryukyu	Islands,	where	Chinese	

naval	vessels	transit	en	route	to	the	Pacific	Ocean.

8 November 2018
Chinese	 engineering	conglomerate	CITIC	will	expand	seaport	at	Kyaukpyu,	on	 the	
Bay	of	Bengal.	The	 framework	agreement	calls	 for	a	$1.3	billion	 terminal	with	 two	
deep	water	berths,	and	is	much	smaller	than	an	earlier	version	of	the	plan,	which	would	
have seen the construction of a $10 billion port and free zone complex. 
China	will	finance	70	percent	of	the	port’s	construction,	and	Myanmar	will	cover	

the balance. 

 Korresponderande ledamoten
HUGUES EUDELINE

Kommendör och Fil. Dr. Hugues Eudeline är pensionerad 
fransk sjöofficer. Han tjänstgöring skedde huvudsakligen inom 
ubåtsvapnet. Han är idag en oberoende konsult inom området 
marin säkerhet och säkerhetspolitik och har specialiserat sig 
på maritim terrorism och Kina som maritim stormakt.
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11 November 2018
At	 the	 Palawan’s	 first	 “Subaraw	 Biodiversity	 Festival”	 in	 Puerto	 Princesa,	 Duterte	
mentioned	that	Palawan	is	a	critical	island	as	it	will	be	one	of	the	first	places	affected	
when	a	war	in	the	South	China	Sea	breaks	out.	
“I’m	putting	on	notice	everybody,	the	United	States,	China,	Australia	that	the Phi-

lippines	is	not	ready	for	a	war…	We	cannot	afford	it	and	we	cannot	manage	it.”

20 November 2018
China has	conducted	a	missile	flight	test	of	a	new	submarine-launched	ballistic	missile	
Julong-3, or JL-3 that appeared successful. Julong is Chinese for Big Wave.
This	new	submarine-launched	ballistic	missile	will	carry	multiple	nuclear	warheads	

capable	of	targeting	most	of	the	United	States,	according	to	American	defense	officials.
It	will	be	deployed	with	the	next	generation	of	ballistic	missile	submarines.
Chinese	military	experts	believe	 the	solid-fueled	JL-3	will	use	 technologies	 from	

the	new	DF-41	land-based	intercontinental	missile,	and	that	it	will	be	comparable	to	
the	Navy’s	Trident	II	D-5	and	new	Russian	Bulava	submarine-launched	missiles.	It	is	
expected to carry up to 10 multiple independently targetable reentry vehicle (MIRV) 
warheads,

A next-generation nuclear ballistic missile submarine (SSBN), usually called the 
Type-096,	will	emerge	in	the	early	to	mid-2020s	and	is	expected	to	be	operational	by	
the mid-to late 2020s. 

26 November 2018
The guided-missile cruiser USS Chancellorsville	 conducted	what	 is	 referred	 to	as	a	
“Freedom	of	Navigation	Operation”	in	the	vicinity	of	the	Paracel	Islands	to	challenge	
claims	made	by	less	than	a	week	before	US and Chinese	leaders	were	due	to	meet	for	
a high-stakes summit at the G20 in Argentina.

3 December 2018
The Indian	government	has	approved	the	acquisition	of	56	warships	over	the	next	10	
years, including six submarines.
The	plans	for	acquisition	include	the	construction	of	a	third	aircraft	carrier,	now	on	

paper called the 65 000-ton Indigenous Aircraft Carrier II (IAC II). 
The 10-year plan that Admiral Lanba announced is a response to the Chinese People’s 

Liberation	Army	Navy	plan	to	sail	four	aircraft	carriers	in	the	same	period.	“We	should	
be	able	to	operate	at	least	two	carrier	battle	groups	while	one	(carrier)	would	be	in	re-
fit,”	explained	Chief	of	Naval	Staff	Admiral	Sunil	Lanba.	

5 December 2018
The U.S. Navy guided-missile destroyer USS McCampbell (DDG-85) conducted a 
freedom of navigation operation through Peter the Great Bay in the Sea of Japan, near 
the	port	of	Vladivostok,	the	home	of	Russia’s	Pacific	fleet.	
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This	 FONOP	was	 carried	 out	 to	 challenge	 Russia’s	 excessive	maritime	 claims	 and	
uphold	the	rights,	freedoms,	and	lawful	uses	of	the	sea	enjoyed	by	the	United	States	
and	other	Nations.	It	is	the	first	such	operation	aimed	at	Russia	in	the	region	since	a	
long time.

21 December 2018
Japanese Defence	Minister	Takeshi	Iwaya	“strongly	protested”	to	South	Korea	after	
the South Korean Gwanggaeto the Great destroyer allegedly locked its targeting radar 
on	a	Japanese	navy’s	P-1	patrol	plane,	off	the	Noto	Peninsula	in	the	Sea	of	Japan.
South	Korea’s	defense	ministry	said	its	destroyer	was	performing	routine	operations	

not intending to trace any Japanese patrol aircraft.
In early 2013, a Chinese vessel directed a similar radar at a Japanese navy ship, 

prompting Prime Minister Shinzo Abe to urge Beijing not to stoke tension over dispu-
ted East China Sea isles.
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Book reviews 
They Were Just Skulls:  The Naval Career of Fred Nel-
ley, Last Survivor of HM Submarine Truculent by John 
Johnson-Allen (Whittles, softback, £16.99) based on the 
oral history of its eponymous subject takes its title from the 
grim	story	of	how	Nelly,	 three	months	after	 the	sinking	in	
the Thames of the submarine Truculent,	was	asked	to	help	
identify the corpses of his shipmates. After three months 
submersion	all	he	had	to	go	by	was	the	name	tallies	in	their	
clothing. Nelley, 96 years old and still going strong, is, as 
Admiral	Lord	West	 reminds	us	 in	his	 foreword,	 typical	of	
the sort of seamen that Britain has been fortunate to breed 
for several centuries. Aged 14 in 1937 he started his seagoing 
career as bargehand in his uncle’s Thames barge carrying 
wood	and	cement	up	the	creeks	and	as	far	as	Surrey	docks.	Later	he	joined	the	Navy	
and served in cruisers, destroyers and motorboats. One of his memorises in of HMS 
London capturing three German supply ships after the hunt for the Bismarck: innocent-
ly he recalls that he boarded the disguised enemy merchantman Babitonga	armed	with	
a	cutlass,	without	appreciating	seemingly	that	this	round-up	of	enemy	shipping	risked	
giving	away	to	the	Germans	that	Britain	had	cracked	Enigma	and	was	reading	German	
naval	signal	traffic.	Later	he	specialised	as	an	Asdic	operator	and	took	part	in	opera-
tions in the Arctic, the Atlantic and the Mediterranean, including the Allied landings 
in Italy and the vicious campaign to retake the Greek islands from the Germans. Nelley 
stayed	on	in	the	Navy	after	the	war,	when	he	transferred	to	submarine	service	–	for	the	
extra pay- and Johnson-Allen has placed Nelley’s memories in a broader context, and 
the	result	is	a	wonderful	snapshot	of	the	Navy	of	his	era.

 Korresponderande ledamoten
PETER HORE

Peter Hore retired from the British navy in 2000 after a full 
career and is now a fulltime author and journalist specialising 
in naval history, strategy and biography.
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The Submarine Commander 
Pocket Manual 1939-1945 and 
The Merchant Navy Seaman 
Pocket Manual 1939-1945 both 
by Chris McNab (Casemate, 
hardback, £8.99 each)	 are	 two	
little amuse-bouche in a longer se-
ries (covering Titanic and Belfast 
etc.). The submarine commander’s 
handbook covers training and ro-
les, drills and routines, technology 
and procedures, torpedo and gun 
attacks and defensive measures 
using mainly British and some German sources, including a, lengthy extract from the 
1943 U-boat commander’s handbook. The merchant seaman’s handbook uses British 
and American sources to address seamanship and defensive measures in, especially, 
Liberty	ships.	Both	books	are	well	 illustrated.	However	 interesting,	 the	approach	of	
both	books	is	a	little	scattergun,	one	feels	the	author	has	had	to	strain	to	fill	all	160	
pages	of	each,	while	a	weakness	of	both	is	the	lack	of	much	about	wireless	and	com-
munications	while	in	or	under	attack.								

Home Waters: Royal Navy, Royal Canadian Navy, and 
US Navy Mine Forces Battling U-Boats in World War 
I (Heritage Books, paperback, $34.99) by David Bruhn 
and Rob Hoole	 is	 the	first	of	 three	promised	volumes	on	
the	subject	of	mine	warfare	by	two	modern-day	specialists,	
one USN and one RN. In the First World War, as the British 
blockade	began	 its	 slow	 to	 strangulation	of	Germany,	 the	
Germans turned increasingly to a counterattack on ship-
ping	using	U-boats,	 and	both	 sides	 laid	 offensive	 and	de-
fensive	minefields.	As	the	British	pressed	hundreds	of	fish-
ing	vessels	and	their	crews	into	service	as	both	minelayers	
and	minesweepers,	 so	 the	German	 submarine	war	 spread	
from	the	North	Sea	into	the	Atlantic.	Mine	barriers	between	
Scotland	and	Norway	and	in	the	English	Channel	were	part	of	the	campaign	to	defeat	
the	U-boats.	It	is	well-known	that	when	the	USA	joined	the	war,	the	US	Navy	sent	its	
destroyers,	first	of	all	to	Ireland,	to	hunt	the	U-boats,	but	the	USN	also	sent	minelayers	
and	minesweepers.	Navies	on	both	sides	laid	thousands	of	mines,	with	the	consequence	
that	danger	did	not	end	with	the	war,	and	in	1918-1919	a	major	effort	was	reburied	to	
sweep	the	seas	clear	of	mines.
Bruhn	and	Hoole	have	given	us	a	splendid	account	of	all	these	operations,	switching	

the	focus	from	macro	to	micro	aspects	of	the	war,	and	giving	plenty	of	technical	detail,	
using	individual	operations	and	reports	of	U-boat	patrols.	They	reveal	how	mining	hel-
ped	shape	the	battlespace	for	the	Battle	of	Jutland,	and	even	how,	in	1918	the	Germans	
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mined	the	East	Coast	of	the	USA	and	attempted	to	cut	cable	communications	between	
the	Allies.	Other	little-known	facts	and	episodes	emerge,	like	that	the	USN	laid	four-
fifths	of	the	mines	in	the	Northern	Barrage.		
The	text	is	well	supported	by	some	one	hundred	and	fifty	photographs,	maps,	dia-

grams and appendices, and a generous thirty pages of indexing.
The	authors	also	show	themselves	master	story	tellers,	and	set	a	racy	pace	with	their	

first	chapter	–	which	they	describe	as	a	“dark	day”	when	the	trawler	USS	Richard Bul-
keley,	in	which	Commander	Frank	King	USN	was	directing	operations,	was	blown	up	
by	a	mine	caught	in	her	own	sweep.	

A second volume in this trilogy, titled Night Raiders,	will	cover	British,	Australian	
Dutch	 and	Americana	mine	warfare	 against	 Japan	 in	 the	Second	World	War,	 and	 a	
third volume, Enemy Waters,	will	cover	mine	warfare	against	Germany	and	Italy,	also	
during the Second World War.    
Together	these	three	volumes	will	provide	an	invaluable	history	of	an	aspect	the	war	

at	sea	which	is	often	overlooked	by	historians,	and	form	a	new	reference	work	which	
will	require	some	histories	to	be	rewritten.
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Redaktionen för TiS, c/o Lars Wedin, 263 Chemin de Plan Perret,
74920 Combloux, Frankrike
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”Försvarshögskolan, från Militär högskola till
akademiskt lärosäte”, FHS jubileumsbok recen-
seras
I	TIS	nr	3/2018	kunde	vi,	i	flera	artiklar,	läsa	om	dagens	utbildning	av	officerare.	Nu	
har vi möjlighet att även följa hur dagens utbildning växt fram från de första stegen i 
början på 1800-talet till dagens akademiska utbildning.

I den nyligen utkomna boken ”Försvarshögskolan, från militär högskola till aka-
demiskt lärosäte” ges en utförlig redovisning av de olika skolor inom försvaret som  
under	flera	sekler	lett	fram	till	dagens	organisation	och	utbildning.	Dessutom	ges	bio-
grafier	över	några	av	de	personer	som	verkat	och	utvecklat	utbildningen	under	olika	
tidperioder. Nedan ges en inblick i det läsaren möter i den omfattande och rikt illus-
trerade	boken.	Boken	är	utgiven	av	Föreningen	Försvarshögskolan	och	flera	skribenter	
har bidragit.

Det högre Artilleriläroverket i Marieberg inledde den formella, teoretiska vidare-
utbildningen	av	officerare	1818.	Före	detta	sågs	krigaryrket	som	ett	hantverk	som	in-
hämtades genom praktik, hemma eller utomlands. Redan 1866 blev läroverket både 
kungligt	och	högskola.	Vid	denna	skola	utbildades	officerare	ur	armén,	men	även	sjöof-
ficerare	erbjöds	kursplatser.	

Efter många utredningar och förslag bildades en kunglig Sjökrigshögskola 1898. En 
kunglig Flygkrigshögskola bildades av naturliga skäl först 1939. År 1961 sammanför-
des de i Kungl. Militärhögskolan, där även Försvarets förvaltningshögskola inordnades. 
Militärhögskolan blev i sin tur, 1997, sammanslagen med dåvarande Försvarshögsko-
lan, som då bedrev totalförsvarsutbildning med inriktning på totalförsvarssamverkan. 
Resultatet blev Försvarshögskolan som sedan utvecklades mot den akademisering som 
beskrevs i TIS 3/2018.

 Ledamoten
SVEN RUDBERG

Kommendör Sven Rudberg har tjänstgjort på ett flertal 
ytattackfartyg och som kurschef för kadetter. Han har 
dessutom, under senare år, fått omfattande internatio-
nell erfarenhet, bl.a. som attaché i Paris och Madrid 
samt genom tjänst i EUs militära stab.
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Alla dessa skolor och utveckling-
en av utbildningen beskrivs ingåen-
de	i	ett	antal	kapitel.	Även	chefer	och	
andra inblandade presenteras med 
bilder och kortare beskrivningar. Vi-
dare beskrivs de förläggningsplatser 
som skolorna haft under århundra-
dena med många skiften av platser.

Inte minst intressant är de bio-
grafier	av	de	personer	som	haft	stor	
inverkan på utvecklingen. Med Carl 
von Cardell strax efter sekelskiftet 
1700 - 1800, Hugo Raab efter mit-
ten på 1800-talet och Erik Rosen-
gren, den förste chefen för den sam-
manslagna Militärhögskolan (1961 
- 1973), ges intressanta inblickar i 
utvecklingen.
För	oss	 i	KÖMS,	är	biografin	över	vår	 ledamot	Claes	Tornberg	särskilt	 intressant	

(chef för skolan 1990-1998). Där framgår hans viktiga insats för att utveckla skolan 
med ”sin oemotståndliga entusiasm och initiativkraft” (citat från tal av dåvarande 
styrelseordföranden Inge Jonsson).  En av hans närmaste medarbetare, överste Urban 
Hansson, är i det närmaste lyrisk i sin beskrivning; ” Det är min fasta övertygelse att 
Claes Tornberg och hans nästan åtta år långa chefstid kommer att bli legendarisk…Det 
har varit en glädje och en förmån att få tjänstgöra under en chef, som vågat gå framåt 
med full fart fastän dimman legat tät, väl medveten om att lätta grundstötningar vis-
serligen kan höras och kännas, men också att de inte får tillåtas påverka kursen mot 
slutmålet!”	Dessutom	får	man	i	biografin	en	utmärkt	beskrivning	av	hans	år	som	Chef	
för	Kustflottan	och	den	omvandling	som	genomfördes	mot	en	ubåtsjagande	flotta.
Den	sista	biografin	över	Henrik	Landerholm,	som	tog	över	och	fullföljde	akademise-

ringen av FHS, är också aktuell och intressant för att förstå dagens situation.
Boken avslutas med beskrivning av stödjande organisationer och FHS traditioner 

samt beskrivning av BALTDEFCOL, den gemensamma försvarshögskolan för de tre 
baltiska länderna, vars tillkomst och utveckling stöddes av Försvarshögskolan. Dess-
utom presenteras de elva inblandade skribenterna i denna FHS jubileumsbok (200 år 
som militär akademi) där Sten Munck af Rosenschöld varit redaktör.

Boken är mycket läsvärd för oss som varit direkt inblandade som elever och/eller lä-
rare, men är också värdefull för en militärt intresserad allmänhet. Boken kan beställas 
på:	www.fhs.se/jubileumsboken.
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