UTGES AV

KUNGL.
ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
Sveriges marina akademi

N:r 4 2020
183:e årgången

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836

Innehåll nr 4/20
Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet.......................................................... 317
Ordföranden har ordet........................................................................................................321
Redaktörens spalt.................................................................................................................322
Inträdesanförande................................................................................................................325
Av Andreas Nilsson
The Role of Task Groups in Baltic Security......................................................................341
Av Lee Willet
Hamnen- inte bara en lastplats….......................................................................................347
Av Sten Göthberg
Svenska hamnar och svensk hamnverksamhet och dess betydelse för
totalförsvaret.........................................................................................................................351
Av Jörgen Holmlund & Hans Brun
Försörjningsförmåga i kris och krig..................................................................................361
Av Freddy Jönsson Hanberg
MARINEN HAR FÖRSVUNNIT från MEDIA !............................................................371
Av Jarl Ellsén
Marinen – Ingen lyssnar?....................................................................................................373
Av Frank Rosenius
Kustförsvar som sjöfartsskydd...........................................................................................377
Av Peter Thomsson
Sjöminering på 2020-talet: Bortprioriterat men betydelsefullt för
Sveriges försvar?..................................................................................................................389
Av Johan Olsson
Logistik i varje vik – framtidens logistikförsörjning av amfibiestridskrafterna.........393
Av Erik Watsfeldt
Den ryska kärnvapenstrategins utveckling.......................................................................397
Av Magnus Haglund
Den franska kärnvapenavskräckningen............................................................................407
Av Philippe Wodka-Gallien
Kungliga Örlogsmannasällskapet – vad skall vi med det till?........................................415
Av Lars G Persson
News from the seas of China and Indo-Pacific region......................................................420
Av Hugues Eudeline
Book Reviews........................................................................................................................426
Av Peter Hore

ISSN 0040-6945

Tryckeri AB CA Andersson, Karlskrona 2020

Meddelanden
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 7/2020. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona
onsdagen den 19 augusti 2020.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 19 augusti 2020 med början klockan 17.30 på
Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 36 ledamöter (19 deltagare i Karlskrona och 17 on-line som via en särskild länk kunde delta från hemmet
eller annan plats). Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på Sjöofficersmässen.
§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har de ordinarie ledamöterna 966 		
		 Walter Wicklund, 1163 Bengt Forssbeck, 1120 Torsten Lindh och 982 Kjell		
		 Werner avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad.
§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (2020-02-19
		 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.
§4
		
		
		

Ställdes formell fråga om ansvarsfrihet för styrelsen jämlikt stadgarna § 18 		
punkt 2. Detta ärende skulle ha behandlats vid det ordinarie sammanträdet onsdagen den 22 april. Beslutade sammanträdet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 		
för verksamhetsåret 2019.
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Meddelade sekreteraren att 98 jakande poströster för ansvarsfrihet har 		
inkommit (74 ja-röster för ansvarsfrihet har kommit med post och 		
24 ja-röster via dator).

§ 5		
			
			
			

Ställdes formell fråga om beslut om årsavgift för verksamhetsåret 2021 		
(oförändrat 500 kronor) jämlikt stadgarna § 18 punkt 2. Detta ärende skulle
ha behandlats vid det ordinarie sammanträdet onsdagen den 22 april. 		
Beslutade sammanträdet att acceptera styrelsens förslag.

			
			
			

Meddelade sekreteraren att 98 jakande poströster för ansvarsfrihet har 		
inkommit (74 ja-röster för ansvarsfrihet har kommit med post och 24 		
ja-röster via dator).

§ 6		
			
			
			

Ordförande orienterade om ett kommande möte med försvarsutskottets 		
ordförande samt om att KÖMS tagit fram ett inspelat material ”Samtal om 		
sjöförsvaret” som har besökts av över 2 000 tittare i stället för den planerade
marinkonferensen.

			
			
			

Vidare att höstens verksamhet planeras genomföras som digitala samman- 		
träden och att Högtidssammanträdet i Göteborg har ställts in med 		
anledning av Covid-19.

			

Ordförande avslutade med att orientera om arbetet med KÖMS 250 år.

§ 7		
			

Sekreteraren redovisade styrelsens uppfattning om akademiens brist på 		
kompetenser som vägledning vid inval 2020.

§ 8		
			
			
			
			

Sekreteraren redovisade årets kandidater till inval i form av ett bildspel. 		
Ställde ordinarie ledamoten Göran Wallén fråga om alla föreslagna kan-		
didater bedöms långsiktigt vilja arbeta för KÖMS. Sekreteraren besvarade 		
frågan i generella termer med att många ledamöter är mycket engagerade 		
och att andra fortfarande har mycket att leva upp till.

§ 9		 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att högsta
			 antal kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter 2020 ska vara sex (6).
			 Anmärkning; Styrelsens förslag skickades ut i juni månad.
§ 10 		
			
			

Redovisade sekreteraren styrelsens förslag till valsedel för OL i alfabetisk 		
ordning för de till inval föreslagna kandidaterna. Beslutade nominerings- 		
sammanträdet att fastställa styrelsens förslag till valsedel för OL.

§ 11 		
			
			
			
			
			

Redovisade representant för valberedningens ordförannde, Mårten Gran-		
berg, valberedningens förslag till val av ordförande, vice ordförande, 		
sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt 		
förslag till valberedning för verksamhetsåret 2020 – 2021. Anmäldes att 		
några motförslag inte har inkommit till vare sig valberedningen eller till 		
styrelsen. Anmärkning; Valberedningens förslag skickades ut i juni månad.

§ 12		
			
			

Redovisade sekreteraren styrelsens förslag till valsedel för val av ordfö- 		
rande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med 		
suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2020 – 2021.
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Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag till 		
valsedel för val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelse-		
ledamöter och revisorer med suppleanter samt valberedning för verk-		
samhetsåret 2020 – 2021.

			

Föreslog ordförande att mötet kort skulle ajourneras för en bensträckare.

§ 13 		 Höll ordinarie ledamoten Roger Berg inträdesanförande under rubriken – 		
			 Behovet av svensk undervattensteknisk forskning. Följde lång 			
			 och engagerad frågestund.
§ 14		

Inga övriga frågor framfördes.

§ 15 		
			
			
			
			
			

Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde genomförs som 		
ett digitalt sammanträde onsdagen den 23 september 2020 klockan 17.30 		
i Stockholm. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av 		
styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut 		
om tilldelning av stipendier och belöningar). Inträdesanförande av OL 		
Daniel Pettersson och OL Andreas Hermansson.

§ 16 		
			
			
			

Tackade ordförande ledamöterna för deltagandet i sammanträdet och i det 		
första försöket med ett digitalt genomfört sammanträde. Meddelade att er-		
farenheterna från sammanträdet kommer att omhändertas så att kvalitén 		
kommer att förbättras.

			

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,
Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Ordföranden har ordet

Kungliga Örlogsmannasällskapet gratulerar kommendörkapten Jarl Ellsén på 100-års
dagen! Jarl är en av våra mycket engagerade ledamöter och debattörer och han har verkat under mycket lång tid. Min uppfattning är att han borde tilldelas KÖMS silvermedalj
för sina insatser men blev upplyst om att han tilldelades den redan 2004. I detta nummer
finns ytterligare en artikel av Jarl som beskriver behovet av att synas för att märkas.
Det pågående arbetet med Försvarspropositionen fortskrider utan bred politisk uppslutning. Senaste beskedet är att den skall finnas på riksdagens bord sista september.
Det ser inte ut som att Försvarsberedningens slutsatser till fullo kommer att realiseras.
Det ekonomiska positiva tillskottet är efterlängtat i vårt säkerhetspolitiska läge men
ser inte ut att nå upp till beredningens slutsatser och risken är stor att långsiktigheten
i beslutet uteblir.
Positivt är inriktningen att skapa en verksamhet för psykologiskt försvar. Det kan
ytterligare höja den allmänna kunskapsnivån om påverkansoperationer och behovet av
Försvarsmyndigheternas verksamhet.
Under hösten planeras nu samtliga sammankomster att genomföras som digitala möten för att följa de riktlinjer som är utgivna, för att minimera smittspridning. 2020 har
utvecklats till ett annorlunda år.
2021 är ett jubileumsår då KÖMS firar 250 år. Det kommer att bli en jubileumsskrift
i likhet med 200-års jubileet. Härtill kommer, olika insatser i Karlskrona, Göteborg
och Stockholm. Året avslutas med seminarier i anslutning till Högtidssammanträdet
den 15 november som kommer att genomföras på Grand Hotel i Stockholm.
Trots rådande pandemi under året har vår verksamhet fortskridit och vi har tagit våra
första stapplande digitala steg framåt. Framöver ser jag kommande år våra sammankomster som både med personliga möten och digitala möjligheter att medverka från en
dator. Vi blir bättre och bättre på att få kvalitet på det digitala deltagandet.
Jag hoppas att den TiS du håller i handen uppskattas, med välskrivna artiklar och
även påverkar till att delta i debatt och i verksamheten.
Väl mött,
Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Redaktörens spalt
Vårt försvar börjar till sjöss!
”We want eight and we won’t wait”1 var dåvarande förste sjölorden, amiral Sir John
Fisher’s (1841 - 1920) ”stridsrop” när ekonomerna i Whitehall bara ville ge flottan fyra
slagskepp. Argumenteringen lyckades. Men i dagens Sverige är det fortsatt svårt att få
gehör för de marina behoven.
I artikeln ”Marinen – ingen lyssnar?” frågar sig ledamoten Rosenius varför våra
argument inte får genomslag hos politikerna och uppmanar oss att våga tänka nytt och
debattera, vilket inte minst våra unga skribenter gör på ett utmärkt sätt. Ledamoten
Jarl Ellsén tar upp samma tema: Varför syns inte marinen? Varför illustreras försvaret
i media av markstridskrafter och något enstaka JAS-plan men mycket sällan med fartyg? Ja, varför?
Dimmorna har nu i någon mån skingrats angående försvarets framtid. Enligt dagens
(19 september) tidningar skall marinen få beställa fyra korvetter före 2030. Å ena sidan
är detta ett framsteg eftersom fyra är mer än ingen. Glädjande är också att alla Visbykorvetter skall förses med luftvärnsrobotar och därmed ge en viktig förstärkning av
det svenska luftförsvaret. Å andra sidan innebär en beställning av fyra korvetter före
2030 snarare en nedrustning än en förstärkning.
Debatten leder fel när den utgår från dagens marin som är alldeles för liten för då
ses redan ett bibehållande som en framgång. Men det bör vara de vara de operativa
behoven som utgör utgångspunkten, inte nu-läget. I KÖMS skrift En marin för Sverige
(EMfS) föreslås en tredubbling av det marina försvaret. En sådan kan emellertid bara
åstadkommas på sikt. I boken Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa
analyserar vi (undertecknad samt ledamoten Werin) konsekvenserna av nedanstående
marina försvar år 2030.
Idag
4 ubåtar

Vår marin…
8 ubåtar

Kommentar
Utökning av A26 serien

7 korvetter

14 korvetter

Utökad nybyggnation i kombination
med livstidsförlängning

7 minröjningsfartyg

14 minröjningsfartyg

Nyproduktion bör startas

1 amfibiebataljon

2 amfibiebataljoner

Befintlig materiel delas upp på två
och verkansfunktionerna omsätts

Marinstab

Marinstab +
Eskaderledning

Marinstaben ansvarar bl.a. för
taktisk ledning.

1 marinbas

2 marinbaser

Utvecklat logistikkoncept

5 sjöoperativa
helikoptrar

10 sjöoperativa
helikoptrar

Bestyckade med länk och torped

1
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Står i amiralens Memories eller Records, kommer inte ihåg vilken.

Härtill kommer force multipliers som flera besättningar, artificiell intelligens (AI) och
obemannade farkoster. I försvarsdebatten bör tredubblingen enligt EMfS utgöra målbilden och ovanstående tabell ses som ett första steg på väg. Omöjligt? Denna marin är
ändå mindre än den vi hade när det kalla kriget slutade. Sverige är en ö – geografiskt,
ekonomiskt, säkerhetspolitiskt! Därför är marinen Sveriges första försvarslinje –
vårt försvar börjar till sjöss!
Nu till det övriga innehållet i detta nummer. Ledamoten Andreas Nilsson visar i
sitt inträdesanförande på nyttan av ”Kungliga Örlogsmannasällskapets bibliotek i den
militära professionen och sällskapet som värdeskapare i officersutbildningen”. Ledamoten Lee Willet argumenterar för internationella marina stridsgrupper i ”The Role of
Task Groups in Baltic Security”.
Härefter kommer ett antal artiklar om hamnar; den plats där sjötrafik blir landtrafik
och tvärtom. Ledamoten Sten Göthberg skriver generellt om hamnarnas betydelse, Jörgen Holmlund och Hans Brun för den diskussionen vidare samt sätter in cyberhotet i
detta sammanhang. Freddy Jönsson Hamberg tar diskussionen vidare till den allmänna
frågan om vår försörjningsförmåga i kris och krig.
Ledamoten Peter Thomsson argumenterar i ”Kustförsvar som sjöfartsskydd” för
vikten av att se de marina förbanden också i ett breddat strategiskt perspektiv. Fänrik
Johan Olsson argumenterar för minvapnet medan fänrik Erik Watsfeldt argumenterar
för användningen av obemannade farkoster i marin logistik. Den senare fick Marinchefens hederssabel vid den nyligen avhållna officersexamen – TiS gratulerar. Alla
dessa tre artiklar är exempel på det nytänkande ledamoten Rosenius efterlyser i sin
ovan nämnda artikel.
Vi svenskar bortser ofta från det faktum att kärnvapen är fortfarande – och för överkomlig framtid – högeligen relevanta. Därför utgör ledamoten Magnus Haglunds artikel om ”Den ryska kärnvapenstrategins utveckling” en nyttig och intressant läsning.
Den kompletteras av en artikel om den franska kärnvapenstrategin av en verklig specialist, Philippe Wodka-Gallien, som skrivit ett antal böcker i ämnet.
Nästa år fyller KÖMS 250 år. Men är KÖMS fortfarande relevant och hur håller vi
vår Akademi levande? Denna angelägna fråga diskuteras av hedersledamoten Lars-G
Persson.
Som vanligt får vi recensioner av ledamoten Peter Hore och en uppdatering om läget
i Indo-Pac av ledamoten Eudeline.
Nästa nummer har deadline 1/12.
Avslutningsvis vill redaktören gratulera ledamoten Jarl Ellsén på den nyligen timade
hundraårsdagen! I förra numret hade vi en artikel av den (cirka) tjugoåriga menige
Weibull. Detta visar att ingen är à priori för ung eller för gammal att skriva i TiS!
Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Ledamoten
ANDREAS NILSSON

Andreas Nilsson är idag chef för sektionen Lärandestöd och pedagogisk utveckling på Sjöstridsskolan och
har sedan 2009 arbetat som chef för marinens bibliotek.
Nilsson är sedan 2013 KÖMS arbetande bibliotekarie.

Inträdesanförande
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie
sammanträde i Karlskrona den 19 januari 2020.
Abstract: This article aims to present three different subjects for the fellows of the
Royal Society of Naval Sciences to reflect upon. The first subject is if the society should restart the tradition of collecting the achievements of its fellows in the
society’s library? In my point of view this is an important way to understand the inner life of the society and how its achievements have been a force in the development
of the Swedish Navy. The second subject aims to present the synergies that could be
achieved when civilian and military personal work together to develop the education programs in the Swedish naval warfare center. Finally, I will argue that the
Royal Society of Naval Sciences has a role to play in the navy’s education programs.      
Som akademins arbetande bibliotekarie sedan 2013 har jag lärt känna vår marina akademi, dess ledamöter och vad akademin representerar ur ett annat perspektiv än de
flesta andra. Genom att låta biblioteket och samlingarna berätta akademins historia
kan vi följa hur framstående personer på den marina arenan, med akademin som den
gemensamma nämnaren, varit med och drivit utvecklingen för den svenska marinen
och sjöfarten sedan 1771 till idag. En utveckling som ofta berört innovationer inom
både materiel och taktik, vars effekt har haft påverkan både på nationellt och internationellt sjöväsende. När mitt inträdesanförande nu trycks, står vi inför ett nytt försvarsbeslut och vi inväntar hur försvarsbeslutet kommer påverkar de marina förbanden,
samtidigt som akademin närmar sin 249:e födelsedag.
I mitt anförande kommer jag vandra i akademins historia för att visa exempel på hur
ledamöters handlingar lever vidare genom akademins bibliotek på Amiralitetstorget 7
i Karlskrona. Jag kommer sedan återvända till modern tid och till den fas av tillväxt
som marinen befinner sig för att belysa mötet mellan civil kompetens, som stöd för
kärnkompetensen och den militära professionen. Jag kommer avslutningsvis resonera
325

kring hur mötet mellan civil och militär kompetens kan skapa en roll eller plattform för
KÖMS i den marina utbildningen.
Syftet är inte att leverera klara svar utan snarare ställa frågor till akademin och
dess ledamöter att ta ställning för eller emot. Jag kommer resonera kring följande tre
frågeställningar:
1. Finns det något värde för akademin att samla sina ledamöters insatser i biblioteket
enligt grundarnas tradition?
2.

I Försvarsmaktens behov av tillväxt – hur kan civil kompetens bidra till utvecklingen av marinens utbildning?

3.

Kan och vill KÖMS att vara en aktiv del av marinens utbildning?

Finns det något värde för akademin att samla sina 		
ledamöters insatser i biblioteket enligt grundarnas
tradition?

Akademin växer fram som ett barn av sin tid och samma år som akademin bildas kröns
Gustav III till kung i Sverige och upplysningstidens värderingar råder. Bildning är på
modet och ett av de tidiga besluten i formandet av akademin var att skapa ett bibliotek.
Amiral Falkengren ansåg att ett bibliotek var högst nödvändigt för att främja arbetet i
sällskapet. Ett brev skrevs till rikets ständer där man ansökte om pengar för att få införskaffa litteratur, men ansökan avslogs. Det beslutet initierade en tradition att det var
akademins ledamöter som själva byggde samlingen genom att lämna in egna arbeten
eller förslag på viktiga publikationer för sällskapets intresseområden. Detta innefattar
litteratur som antingen kunde bidra till utvecklingen av sällskapet och dess ledamöter eller egenproducerade handlingar och arbeten.1 När ledamöterna donerade böcker
skrevs en dedikation på insidan av pärmen eller på handlingen som gör att vi idag kan
koppla samman dokumenten och dess innehåll med ledamoten eller upphovspersonen. Jag kommer nu kort beskriva i vilket historiskt sammanhang vår snart 249-åriga
akademi uppstod för att koppla akademins ledamöter till händelser och innovationer
genom att visa dokument ur akademins bibliotek.
Akademins ursprungliga tolv ledamöter
v. Amiral Christoffer Falkengren, 1722 – 1789. 		
Invald 15/11 1771 49 år
Kapten Fredrik Wilhelm Leijonanker, 1738 – 1801.
Invald 15/11 1771 33 år
Major Abraham v Stauden, 1741 – 1801. 		
Invald 15/11 1771 30 år
Kapten Johan Gustav Lagerbjelke, 1745 – 1812.
Invald 15/11 1771 26 år
Överstelöjtnant Hans Reinhold v Franken, 		
Invald 15/11 1771
Löjtnant Herman Henirich v Stapelmohr, 1746 – 1779. Invald 15/11 1771 25 år
Major Simon Ruuth 				
Invald 15/11 1771
Löjtnant Otto Henrik Nordensköld, 1747 – 1823.
Invald 15/11 1771 24 år
Löjtnant Gustaf Adolf Leijonanker, 1747 – 1805.
Invald 15/11 1771 24 år
1.
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Taube, Fredrik: Kungl Örlogsmannasällskapet 1771-1971, sid. 37-38.

Invald 15/11 1771
Kapten Mikael Otto Wrangel 		
Major Mathias Ström 			
Invald 15/11 1771
Jakob Törning, 1739 – 1797. 		
Invald 15/11 1771 32 år
Ovan listas namn, och i några fall ålder, på de första tolv ledamöterna som valdes in i
Örlogsmannasällskapet den 15 november 1771 och som även utgör starten på insamlandet av material till akademins bibliotek. Flera av namnen kan vi knyta till dokument i biblioteket och händelser i flottans historia. Jag kommer inledningsvis fokusera
på mötet mellan förste preses, (ordförande) Christoffer Falkengren 1771 och Henrik
Fredrik af Chapman som väljs in i sällskapet som hedersledamot 1798. Anledningen till att jag valt dessa ledamöter är att bägge har inlämnat egen dokumentation till
bibliotekets samlingar samt att bägge fanns med i händelsernas centrum i utvecklingen av flottan under den senare delen av 1700-talet, om än med motsatta åsikter.
Som en följd av krigen mot Ryssland under tidigt 1700-tal och insikten om att Sverige behövde utveckla nya fartyg för att möta de nya ryska galärerna och den taktik
som de medförde en debatt om utvecklingen av den svenska flottan från 1720-talets och
framåt. Det var general Augustin Ehrensvärd som fick uppgiften och ansvaret för byggandet av Sveaborg samt utformandet av den nya skärgårdsflottan. Skärgårdsflottan
skulle utvecklas som en från flottan skild förmåga med uppgift att operera i de svenska
och finska skärgårdarna. Ehrensvärd anställde Chapman som skeppsbyggmästare 1760
för att utforma de nya fartygen som skulle möjliggöra en ny taktik mot Ryssland 2

Ritningen3 kan vara den äldsta ritningen från Chapmans hand som bevarats. Ritningen
omnämns i brev från Augustin Ehrensvärd till Henrik af Trolle. Chapman hade ritningen med sig då han anlände till varvet i Stralsund i juni 1760. Den mindre variant,
som nämns i texten, överensstämmer med Turuma Nordens.4
I akademins bibliotek finns en Chapmansamling bestående av ca 70 ritningar utöver
Chapmans handskrifter och tryckta publikationer. Majoriteten av ritningarna är kopplade till utvecklingen av skärgårdsflottan med dess skärgårdsfregatter kanonslupar,
2 . Harris, G Daniel: Fredrik Henrik af Chapman Den förste skeppsbyggnadsarkitekten och hans
verk, sid. 25.
3. KÖMS bibliotek.
4. Svenska Flottans Historia II sid.324 ff.
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kanonjollar och logistikfartyg som sedan skulle vara med och skörda framgångar under kriget 1788 - 1790. Vi kan se Chapmans ritningar och följa dokumentationen på
vilka fartyg som byggdes och i vilka strider de deltog.

Skärgårdsfregatten Pojama Brynhilda Stockholm den 30 Jan. 17705
Om vi går tillbaka i tiden till när vår marina akademi skapades den 15 november 1771
så är det efter och under en period av kommissioner som hade till uppgift att diskutera
och besluta om inriktning på den tidens svenska flotta. Något förenklat skulle dessa
kommissioner kunna sägas motsvara vår tids försvarsberedning, som har till uppgift
att diskutera utformningen av försvaret i ett forum representerat av politiken, försvaret
och sakkunniga. Under perioden från 1764 till 1780 fortlöper ett antal kommissioner
som diskuterar och bereder vilka fartygstyper som ska vara med och utveckla svenska
flottan. Både Chapman och Falkengren deltar i händelsernas centrum. Debatten kom
att handla om valet mellan den traditionella skeppsbyggartradition som företräddes av
Gilbert Sheldon och den nya inriktningen, som Chapman representerade och som var
baserad på vetenskapliga beräkningar. Chapman skulle gå segrande ur debatten som
bland annat konstaterade:
”att i det förflutna var dimensioner bestämda enbart på godtyckliga grunder, och angav att skeppsbyggeri måste bli en vetenskap baserad på ”djupaste matematiquen”.
Det skulle inte längre vara möjligt att kräva att krigsmän skulle vara skeppsbyggare
eller att skeppsbyggare skulle vara krigsmän.”6
Chapmans konstruktioner och fartygstyper skulle resultera i ökande numerär ombord
som skulle ge en utökad uthållighet till sjöss och han kunde med vetenskap som sitt
instrument bevisa att så var fallet.7
Falkengren är under denna period aktiv motståndare, tillsammans med varvschefen Carl Tersmeden, till Chapmans arbete och utvecklingen av skärgårdsflottan med
5.
6.
7.
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KÖMS bibliotek.
Harris sid. 52.
Ibid. sid. 28.

argumentet att Chapman inte var sjöman och därför inte hade förståelsen för sjömanskapet.8 De framför i debatten att de befarar att de skulle få för lite inflytande på
utvecklingen av flottan. En motsättning som levde med under Falkengrens aktiva karriär9 och det är nog inte en vågad gissning att det är en anledningarna till att Chapman
väljs in så sent i akademin som 1798 vid 77 års ålder.10
Flera av de 12 första ledamöterna deltog i debatten om utvecklingen av flottan och
deltog även i de efterföljande krigen med Ryssland. Vi kan följa bland annat dessa
individer och på vilka fartyg de tjänstgjorde samt hur fartygens agerande påverkade
de olika slagen under kriget 1788 - 1790. Jag vill ta tillfället i akt att presentera en del
bildmaterial från biblioteket för att visa kopplingen mellan akademins tidiga ledamöter
och akademins samlingar.
Vi kan till exempel följa utvecklingen under Svensk-ryska kriget 1788 - 1790 från
anfallet mot Reval 13 maj 1789, där vi kan följa vilka fartyg som deltog, de flesta efter
Chapmans design, och vilka som fanns ombord. Bilden är ritad Karl Johan Thornton
även han ledamot i KÖMS.

Charta öfver Inloppet till Revel, som visa Svenska Flottans Attaquerande den 13 May
1790.11
8. Ibid. sid 27-28, 105-106.
9. Ibid. sid. 202.
10. Chapmans motståndare Sheldon valdes in i franska Académie de marine före revolutionen (1789).
[Reds. anm.]
11. KÖMS bibliotek https://www.koms.se/konst/1700-talet/charta-ofver-inloppet-till-revel-somvisa-svenska-flottans-attaquerande-den-13-may-1790/#gallery

329

Plan öfver Svenska Örlougs Flottans läge och utgång från Wiborgs yttra Redd tillika med Kongl. Skärgårds Flottan samt Keÿserl. Ryska Flottans läge och Embosseringar 1790.12

Vi kan följa Johan Pukes aktion ombord på Dristigheten vid utbrytningen vid Viborg
3 juli. Örlogsflottan räknade bland annat till 21 linjeskepp och 13 fregatter, skärgårdsflottan räknade till 174 fartyg bestående av galärer, kanonslupar och kanonjollar. De två flottorna hade en total besättning på cirka 41 000 man. Bilden visar hur Johan Puke och Dristigheten leder den lyckade utbrytningen.13
Utbrytningen från Viborg leder till det andra slaget vid Svensksund 9 juli 1790.
Skärgårdsflottans seger vid Svensksund ledde till en för Sverige relativt förmånlig fred
samma år.14 Bilden till höger visar ”Plan af SIÖSLAGET i SVENSKSUND den 9 Julÿ
1790”15
12

12. KÖMS bibliotek, https://www.koms.se/konst/1700-talet/plan-af-battaillen-uti-svensksund-den24-augusti-1789/
13. Norman, Hans; Wallström Erik; Johan Puke Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd
1751-1816 sid 105-106.
14. Norrman sid 113-115.
15. KÖMS https://www.koms.se/konst/1700-talet/plan-af-battaillen-uti-svensksund-den-24-augusti-1789/.
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TiS första omslag (numreringen skrevs dock för hand 1835) och det senaste.
Jag anser att detta är historiska skeenden där vi ser fartyg konstruerade av en blivande
ledamot ur akademin medan vi samtidigt kan följa andra ledamöters aktioner ombord
på nämnda fartyg och genom deras donerade material kan följa hur taktik, materiel
och händelser påverkar utvecklingen av marinen och sjöfarten. Ett annat material som
tydligt visar hur akademins ledamöter varit med och påverkat utvecklingen av den
svenska marinen, kanske den viktigaste, är Tidskrift i Sjöväsendet.16 Sedan den första
utgivningen 1835 har i akademins tidskrift aktivt debatterats marinens och sjöfartens
utveckling i takt med att tekniska förutsättningar utvecklats eller när omvärldspolitiken förändrats. Tidskriften är en spegel av utvecklingen i marinen och sjöfarten sedan
1835, till största del beskriven av akademins ledamöter.
De exempel som jag beskrivit ovan är endast en liten del av vad akademins bibliotek innehåller av donerat material från ledamöters värv. Jag anser att denna typ av
donerat material berättar historien om akademins inre liv och dess ledamöter och att
vi därigenom kan se effekten på deras arbete för utvecklingen av den såväl militära
som den civil sjöfarten. Vi han följa den traditionen fram till mitten av 1900-talet men
är därefter inte så levande så när som på några nutida undantag. Jag anser att vår tids
Henrik Fredrik av Chapman, Christoffer Falkengren eller Johan af Puke finns i Kungliga Örlogsmannasällskapet. Det är med de kunskaperna och mina reflektioner efter
att arbetat med akademins samlingar sedan sommar 2013 som jag ställer frågan till
akademin och dess ledamöter:
16. https://www.koms.se/tidskrift/
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Finns det något värde för akademin att samla ledamöters gärningar i biblioteket
enligt grundarnas tradition?
Verkligheten är att bibliotekets lokaler i Karlskrona är för små och inte har utrymme
för att med nuvarande förutsättningar fortsätta växa hur mycket som helst. Men om
akademin ser ett värde i att återuppta grundarnas tradition om att ledamöter donerar
material med koppling till deras insatser för marinen och sjöfarten, borde riktlinjer för
detta upprättas gällande vilken typ av material som värdesätts och hur dagens samlingar kan omdisponeras för att möjliggöra det arbetet.

Marin tillväxt och civilanställda

I den tidigare delen av artikeln beskrivs Chapmans roll som företrädare för vetenskapen i mötet med erfarenheten från den militära professionen, personifierad av Falkengren och resultatet av deras möte får illustreras av tidigare presenterade citat:
”att i det förflutna var dimensioner bestämda enbart på godtyckliga grunder , och
angav att skeppsbyggeri måste bli en vetenskap baserad på ”djupaste matematiquen”.
Det skulle inte längre vara möjligt att kräva att krigsmän skulle vara skeppsbyggare
eller att skeppsbyggare skulle vara krigsmän.”17
Är det ett förhållningssätt som är aktuellt i våra dagar av tillväxt? Chapman konstruerade fartygstyper som skulle öka numerären ombord och som skulle ge en utökad
uthållighet till sjöss och använde sig av vetenskap som sitt instrument framför den sjömilitära erfarenheten (som professionsutövare). Med de förutsättningar som Chapman
var med och skapade kunde professionens sjömän och officerare utveckla sin taktik
som sedermera är med och skördar framgångar under den senare delen av 1700-talet.
Jag anser inte att de frågeställningar som diskussionen bottnade i för över 250 år
sedan skulle vara den samma i dag. Jag menar dock att den som exempel påvisar samspelet mellan den civila stödjande eller utvecklande kompetensens samspel med kärnprofessionen. Med den utgångspunkten som hävstång till vår tid och utmaningar vill
jag resonera kring följande frågeställning:
I Försvarsmaktens behov av tillväxt – hur kan civil kompetens bidra till utvecklingen av marinens utbildning?
Försvarsmakten och marinen är i en fas av tillväxt. Vi ska både utbilda fler och fortsätta
lösa våra tilldelade uppdrag på land och till havs. En av följderna av tillväxt är att Försvarsmakten har fått möjlighet att rekrytera civilanställda och så även i marinen i form
av bland annat lärare, administratörer, bibliotekarie och pedagogiska utvecklare. Personer och kompetenser som ska, i första hand, avlasta de som utgör kärnkompetenser
i den militära professionen så att den ska kunna fokusera på att utföra det arbete som
därtill är kopplat. Jag anser att det finns en stor potential bland de kompetenser som
rekryterats och som på sikt inte bara kan stödja utan även vara en del i utvecklingen
av marinens utbildning. För att exemplifiera vad jag menar vill jag påvisa vad mötet
mellan den civila kompetensen den militära kärnkunskapen kan resultera i för dagens
marina utbildning.
17. Harris sid, 52.
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Med stöd från chefen utbildningsenheten på Sjöstridsskolan, som gav mandat och
tid till ett projekt 2016 som syftade till att bilda en funktion som skulle arbeta med
frågor kring pedagogisk utveckling, informationskompetens samt stöd till utbildning.
I tid sammanfaller det med när de första signalerna på att vi i marinen skulle tillväxa.
Vi skulle utbilda fler med befintliga resurser i form av tid och personal. Funktionen
arbetade utifrån följande frågeställningar:
Hur utbildar vi fler med befintliga resurser utan att tappa kvalitet utan snarare öka
•
kvaliteten?
•
Vilka krav ställer det på våra lärare?
•
Vilka krav ställer det på våra lokaler?
•
Hur påverkar det kvaliteten på slutprodukten?
Funktionen, som sedan 2020 införlivats som en egen sektion på Sjöstridsskolan, heter
Lärandestöd och pedagogisk utveckling som förkortas LPU. Sektionen består idag av
civila kompetenser, som har som uppgift att stödja organisationen med att skapa de
bästa förutsättningar för lärande utifrån organisationens, lärarnas och de studerandes
förutsättningar.
De första projekt som LPU genomförde 2016 var, i samarbete med sektionen för
Ledarskap och pedagogik på Sjöstridsskolan, att undersöka om det fanns andra metoder hos andra utbildare som vi kunde inspireras av. Vi hittade en metod som förkortas
ALC, Active Learning Classroom, via Umeå Universitet. Metoden handlar om att utforma klassrum som skapar förutsättningar för ett aktivt lärande med problemlösning
i grupp och för att dela erfarenheter. Grunden till tanken skulle kunna förklaras med
Winston Churchills citat:
“We shape our buildings; thereafter they shape us”18
Beroende på hur vi utformar en lokal kommer det påverkar hur vi beter oss i den. Att
utforma en lokal som inbjuder till diskussion och erfarenhet kommer att också skapa
förutsättningar för ett djupare lärande. I metoden tillförs begreppet Flippat klassrum
som innebär att de studerande har läst eller upplevt något för att införskaffa kunskap
innan de kommer till lärandemomentet. Du har ett enskilt lärande med dig i klassrummet som du sedan får pröva i diskussioner med de andra studerande i din grupp och
sedan med övriga grupper i klassrummet. Läraren som kunskapsbärare stödjer och
säkerställer att kunskapsmålen nås och förädlas. Lärandemomentet avslutas med att
den studerande går tillbaka till det enskilda för att ta med den nya kunskapen för deras
kommande tjänstgöring på förbanden. Arbetet i grupperna drivs av att det finns förutbestämda roller och en ansvarsfördelning.
Efter att vi besökt Umeå Universitet och följt utbildningen i deras ALC-sal såg vi en
potential i att denna metod skulle kunna möjliggöra att en lärare skulle kunna utbilda
fler med bättre resultat. Metoden kommer från University of Minnesota där de har
ALC-salar med storlek upp till 200 deltagare och där forskningen på dessa salars effekt
påvisar att salarna skapar möjlighet för ett större lärande.19
18. https://www.leighstringer.com/we-shape-our-buildings/
19. Walker, J.D; A guide to teaching in the active learning classroom – history, research and practice sid 17-36.
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Så erfarenheterna från andra lärosäten visade att detta var en metod som kunde
fungera men hur skulle den fungera i en försvarsmaktskontext?
Projekt Ellenabben blev ett projekt där vi tilldelades ett klassrum att omvandla till
ett ALC-klassrum för att på vetenskaplig grund utföra följeforskning på den utbildningen som skulle genomföras där, nämligen Ledarskap och pedagogik för specialistofficerare.
Här inleddes ett samarbete mellan de civila stödjande kompetenserna från LPU och
den militära kärnkompetensen från ämnet och sektionen för Ledarskap och pedagogik.
Under själva genomförandet av utbildningen fokuserade den militära kärnkompetensen på att utbilda kadetterna enligt den nya metoden medan den civila kompetensen
genomförde uppföljning och utvärdering av utbildningen på vetenskaplig grund.
Denna modell har blivit funktionen LPUs förhållningssätt. Att stödja den militära
professionens utvecklingsarbete med ett vetenskapligt förhållningssätt. Följeforskningen fokuserade på de studerandes upplevelser av utbildningen, metoden och rummet samt uppnådda kunskapskrav i kursen. Resultatet visade att kadetterna nådde sina
kunskaper tidigare under kursen och lärarna fick av den anledningen anpassa utbildningen under kursen för att stimulera gruppen till kunskaper högre upp på kunskapstrappan.
Resultatet av vår följeforskning går i linje med vad forskning från både nationella
och internationella lärosäten visat; aktivt lärande skapar förutsättningar för ett högre
lärande samtidigt som det frigör tid från läraren. Läraren är inte längre den som står
och föreläser hela dagarna utan metoden ger ett stort ansvar på de studerande att själv
läsa in kunskaper så att de har en förförståelse med sig in till de lärandemoment där
läraren är närvarande. Förutom att de frigör tid för läraren så blir även rollen i klassrummet annorlunda. Läraren leder en process istället för att föreläsa och bidrar med
hela sin erfarenhet till att leda läroprocessen efter vilka frågor som just dessa grupper
behöver stöd för att förstå kopplat till deras kommande arbete på förbanden. Just denna
kurs fortsätter att utvärderas i samarbete mellan sektionen Ledarskap och pedagogisk
och LPU för att använda underlaget i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Nästa steg blev att Grundutbildningskompaniet såg vinster med ALC-metoden vilket ledde till att motsvarande projekt som Ellenabben genomfördes på grundutbildningen. Återigen var de kärnkompetensen som var genomförare och med kunskapen
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om vad som skulle genom föras och i dialog med LPU om hur det skulle kunna genomföras. Kärnkompetensen som genomförare och den civila kompetensen stödjer
med uppföljning på vetenskaplig grund som kan användas för det fortsatt utvecklingsarbetet. Arbetet och erfarenheterna som vanns i arbetet med GU-utbildning var att
det aktiva lärandet även fungerade utmärkt utanför klassrummet och ute i terrängen.
Projektet har fortsatt med i samarbetet mellan GU-kompaniet och LPU där flera steg
tagits och som nu ligger till grund för hur utbildningen på GU planeras och hur utbildningsmiljöer byggs upp. Nästa steg för GU-kompaniet blev att, i samarbetet med LPU,
komplettera utbildningen med att varje rekryt får varsin Ipad vid inryckning för att
möjliggöra aktivt lärande i samtliga utbildningsmiljöer. Ett aktuellt exempel är i återuppbyggnaden av Kungsholms fort där grundutbildning kommer genomföras från och
med hösten 2020 och där samtliga lärandemiljöer är uppbyggda baserade på de tidigare
erfarenheterna från projekten och det aktiva lärandet.
Rapporten till Projekt Ellenabben var ämnad för intern användning på Sjöstridsskolan för det interna utvecklingsarbeten men har senare fått spridning inom såväl det
svenska som internationella militära skolor som bland nationella och internationella
lärosäten. Spridningen har i sin tur skapat kontakter med andra lärosäten som bedriver forskning på aktivt lärande. Vinsten med dessa kontakter är att dels få utbytet av
andras erfarenheter samtidigt som det skapat möjligheter at delta i större forskningsprojekt inom aktivt lärande där erfarenheterna kan ge nya kunskaper att implementera
i marinens utbildning.
Det i våra ögon vinnande konceptet är mötet mellan den militära kärnkompetensen
och den civila stödjande kompetensen, som i detta fall resulterat i en utveckling för
den militära professionen både gällande utbildningsresultat och utvecklandet av ett
verktyg som kan hjälpa marinen möta några av utmaningarna med tillväxt – att färre
ska utbilda fler.
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KÖMS som värdeskapare i officersutbildningen
För att knyta ihop de två inledande kapitlen vill jag beskriva hur de gemensamt berör
akademins arbete. Jag anser att Sveriges marina akademi, Kungliga Örlogsmannasällskapet, och dess ledamöter har varit och är en drivande kraft i utvecklingen av den
svenska marinen och sjöfarten sedan 1771. Vidare menar jag att akademins bibliotek
står som traditionsbärare av akademins arbete och prestationer genom de dokument
som samlats i biblioteket och som tillsammans berättar både akademins, ledamöternas
och marinens historia. Samtidigt är den marina historien och dess traditioner ett inslag
som jag menar till stora delar fattas i dagens marina utbildningar som skulle kunna
bidra med känslan eller förståelsen av att vara en del av ett större sammanhang byggt
på tidigare arbeten och handlingar. I föregående kapitel diskuterar jag hur det miljön
du väljer att förlägga ett utbildningsmoment påverkar effekten av hur du lär dig eller
hur utbildningsmiljön kan skapa ett mervärde för upplevelsen av utbildningsmomentet.
Givetvis är en miljö så nära din professionella verklighet som möjligt att föredra
men vid andra tillfällen kan rummet samt miljön fylla andra värden. Som avslutning
presenterar jag några exempel på var akademin idag möter utbildningen i marinen.
Ledarskap och pedagogiksektionen på Sjöstridsskolan är ansvariga för Specialistofficerarnas ledarskapsutbildning. I ledarskapsutbildningen ingår ett moment som
syftar till mental förberedelse för svåra situationer som du som chef/ledare kan eller
med största sannolikt kommer ställas inför i utövandet av den militära professionen.
Ingångsvärdet för utbildningsmomentet är att du som individ, chef och ledare inte kan
veta hur du ska reagerar i en situation du aldrig upplevt tidigare eller har erfarenheter
av, men du kan förbereda dig för vem du vill vara i den situationen och vilka värderingar som ska styra dina handling.
Utbildningsmomentet tar sin utgångspunkt i publikationen Vår militära profession att agera när det krävs, Kadetterna får även träffa en äldre avliden person på patologen
på sjukhuset för att skapa sig en uppfattning hur de reagerar. Personalen på patologen
har ett samtal med kadetterna om hur de som individer hanterar att jobba med de avlidna som kommer in och hur de hanterar erfarenheterna. För många blir det deras första kontakt med döden och för andra väcker de känslor från tidigare erfarenheter. För
att fånga upp dessa tankar, känslor och erfarenheter som kan uppstå samlas lärare och
studerande efter för att diskutera vad som upplevts hur de kändes och vad kan vi ta med
oss för det kommande ledarskapet i den militära professionen med utgångspunkten att
agera när det krävs. Plats för lärandemomentet har de senaste 6 åren har huvudsakligen
varit akademins bibliotek i Karlskrona.
Väl på plats få de en visning av biblioteket med temat KÖMS en pågående drivkraft
i marinens och sjöfartens utveckling sedan 1771 för att visa kopplingen mellan den marina historien och vilka insatser som varit med och format den marinen som vi arbetar
för idag. Under det samtal som förs efter introduktionen om KÖMS genomförs ett utbildningsmoment i biblioteket med syfte att dela individuella insikter som blir till kollektiva erfarenhet som slutligen går tillbaka till den enskilde att ta med sig vidare i den
personliga utvecklingen. Momenten genomförs i bibliotekslokalen, med tända ljus och
musik. Utvärderingarna efter kursen visar att en övervägande majoritet av kadetterna
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menar att genomföra just det utbildningsmomentet i den miljön och det sammanhanget
skapade ett extra värde för lärandet. Att få vara en del av något större och insikten om
vilka insatser som krävts av tidigare generationer av sjömän och officerare.
Motsvarande upplägg har genomförts för några kategorierna HSOU och OP men
då med uppsatsskrivande som utbildningsmoment. Att i miljön sättas i samband med
både tidigare och nuvarande insatser för marinen och sjöfarten som finns samlade i
akademins bibliotek skapar ett värde som inte annars finns i utbildningen. Kunskapen
om att biblioteket är en källa för själva uppsatsskrivandet men också för förståelsen för
vad akademins ledamöter producerat i form av handlingar och dokument med bäring
på utvecklingen av marinen och sjöfarten.
Ett annat exempel är de nordiska kadettmästerskapen, NOCA, som genomfördes i
Kalmar sommaren 2019. Ett av momentet som genomförs är att samtliga kadetter ska
genomföra ett akademiskt seminarium. Sjöstridsskolan stod som arrangör för evenemanget och bjöd in KÖMS, representerat av ordförande amiral Anders Grenstad, att
introducera seminariet och att ge kontexten för de frågor som skulle diskuteras. Ämnet
var baserat på en artikel som diskuterar utvecklingen i Östersjön med perspektivet att
de nordiska länderna ses en gemensam och viktig spelbricka i relationerna mellan öst
och väst. Kadetterna skulle läsa artikeln innan ankomsten till Kalmar och diskutera
kända frågeställningar. Seminariet avslutades med att kadetterna fick gruppvis presentera sina konklusioner för akademins ordförande samt skolcheferna från de nordiska
länderna som avslutningsvis tillsammans gav återkoppling på kadetternas arbete. Även
vid det tillfället visade utvärderingen att akademins deltagande skapade ett stort värde
för deltagarna. Att vår marina akademi representerar som kunskapsbärare och faciliteter för seminarierna skapar ett intressant möte mellan kadetternas nya tankar och den
erfarenhet och kunskap som akademin representerar och vid tillfället personifierad av
ordförande amiral Grenstad.
Jag som arbetar både för Sjöstridsskolans utbildningsverksamhet och i akademins
arbete ser att det finns ett värde för marinens utbildning att KÖMS finns representerade
som inslag i utbildningsverksamheten. Jag menar samtidigt att det är en möjlighet för
akademin att få tillgång till marinens utbildning som forum för informationsspridning
och diskussionsforum.
Note
Vid tillfället för mitt inträdesanförande fick jag en fråga gällande den unga ålder som
invalda ledamöter hade vid bildandet av Örlogsmannasällskapet i jämförelse med den
högre medelålder som idag råder för inval i akademin idag. Då hade jag inte ett genomtänkt svar. Om jag idag hade fått samma fråga hade jag svarat att min personliga åsikt
är att det finns ett värde för akademin att möta de tankar och idéer som finns bland
yngre sjöman, kadetter och officerare men att det inte nödvändigtvis behöver vara via
inval och den interna debatten. Jag anser att akademins arbete med att möjliggöra tävlingsskrifter är ett bra sätt, liksom arbetet med att följa och belöna uppsatsskrivande
för att fånga de erfarenheter och idéer som skapas där. Ytterligare ett sätt är att, likt de
exempel jag presenterat, akademin skapar ett värde för marinens utbildning genom att
finnas med som inslag under bland annat de programbundna utbildningarna men att
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det även skulle skapa en plattform för akademin att diskutera eller presentera sin syn
av utvecklingen av den svenska marinen och utvecklingen av sjöfarten. Men det är min
personliga åsikt och det är en fråga som akademin kan ställa sig:
Finns det ett värde för KÖMS att vara en aktiv del av officersutbildningen?

Avslutning

Jag har diskuterat runt tre frågeställningar som jag anser borde vara föremål för diskussion i akademin eller i marinen. Två av frågorna gäller akademins eget arbete. Jag
anser att det finns ett värde i att ta upp den tradition som skapades vid akademins
bildande att det var sällskapets ledamöter som byggde innehållet i akademins bibliotek
genom donationer och främst kopplat till ledamöternas eget arbete och påverkan på
marinen eller sjöfarten. Den andra frågan är om akademin ser ett värde att vara en
aktiv del marinens utbildning för att skapa dialog och för att få diskutera marin utveckling där jag menar att akademin kan spela en viktig roll.
Den tredje frågan rör mötet eller samspelet mellan kärnkompetensen i den militära
professionen och det tillskott av civil kompetens som tillkommit under tillväxtfasen
där det finns en potential som kanske i första hand är stödjande men om vi tillåter den
civila kompetensen delta i diskussionen och rätt forum kan mötet av olika kompetenser
ge en större helhet och att 1+1 faktiskt kan bli 3.
Källor
Harris, G Daniel, Fredrik Henrik af Chapman Den förste skeppsbyggnadsarkitekten och hans verk
(Literatim Stockholm 1998)
Norman, Hans; Wallström Erik; Johan Puke Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd
1751-1816 (Atlantis, Stockholm 2008)
Taube, Fredrik Kungl Örlogsmannasällskapet 1771-1971 (Tofters tryckeri 1971)
Walker, J.D; A guide to teaching in the active learning classroom – history, research and practice
(Stylus publishing Sterling 2016)
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The Role of Task Groups in Baltic Security
Back in the 2007 - 08 period, when Russia was seen to be taking its first prominent
steps back onto the world stage, one of the first military steps it took was to deploy the
aircraft carrier Admiral Kuznetsov and associated task group assets on more regular
deployments from Northern Waters down to the Mediterranean region.
At that time, Western naval forces were widely engaged around the world supporting
international security campaigns both ashore (for example, in Afghanistan) and at sea
(for example, off Somalia). Task groups were deployed for such campaigns – notably
on the European Union Operation ‘Atalanta’ and the NATO Operation ‘Ocean Shield’
counter-piracy operations off Somalia. However, away from such task group operations, many Western naval surface ships often worked as independent deployers.1
Between the 2007 - 08 period and 2014, Russia continued to build its naval activity
across the Euro-Atlantic theatre, increasing presence from the High North and North
Atlantic waters, in and around the Baltic region, and into the Eastern Mediterranean
and Black Sea. NATO allies and partner navies were certainly demonstrating greater
awareness of such increasing activity and the potential implications for Western interests.
However, such awareness peaked in particular in 2014, following Russia’s annexation of Crimea in March that year but also following other activities – for example, a
reported incursion into Swedish waters in October, which the Royal Swedish Navy
(RSwN) referred to as “foreign underwater activity”. At the end of October that year,
NATO’s ‘Noble Justification’ maritime exercise – designed to certify the maritime
components of the NATO Response Force – was re-focused for larger-scale high-intensity operations using a broad range of capabilities, as opposed to the low-intensity
counter-piracy focus that had shaped previous exercises. This was one of the earliest
indications that NATO was recognising the need to re-boot its high-end operational
capability to address the naval elements of the returning great power competition in
the Euro-Atlantic theatre.
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Individual and collective capability

Individual NATO member states and partners began moving towards re-building force
structures and re-constituting wider capabilities for conducting core high-end operational tasks. Here, a focus on procuring new high-end frigates (plus their associated
organic helicopters) and submarines highlighted the re-emerging focus on anti-submarine warfare (ASW) skills as part of the wider operational capability set. Alongside
the procurement of specific platforms and the re-generation of specific skills, there was
a parallel requirement to re-integrate such platforms and skills into larger task units.
In sum, one key development since 2014 has been a shift in Western naval concepts
of operations (CONOPS) from single unit back to task group deployments and operations.
Such task groups are being re-constituted at both national and international levels.
Nationally, prominent emerging and re-emerging task group capabilities present in
the North Atlantic region include the UK Royal Navy CSGI capability, with two carriers now at sea and lead ship HMS Queen Elizabeth scheduled for its maiden operational deployment in 2021. In the case of the HMS Queen Elizabeth CSG, what will be
interesting is where this first deployment takes place. In February 2019, it was widely
reported the CSG would sail to the South China Sea2; such reports have continued
in more recent months.3 However, growing instability at sea across the Euro-Atlantic
theatre and the carrier’s engagement in several training exercises in the North Atlantic
region raises the question of whether at least part of the first deployment could occur
in this region.
As reported in Janes in March 2020, France’s Charles de Gaulle CSG returned to
operations in the North Atlantic for the first time in 10 years, exercising with Standing
NATO Maritime Group 1 (SNMG1) and a number of national navies – including Denmark, the Netherlands, and Sweden.4
From Denmark’s perspective, in recent years it has increased the operational presence of its own national construct, the Danish Task Group (DATG). In the ‘Northern
Coasts 2019’ exercise, the DATG took command of a task group consisting of the larger
ships present.
Returning US task group presence to the region is also a significant factor. This
includes the high-profile deployment of USN CSGs, such as the USS Harry S Truman
CSG presence on NATO’s ‘Trident Juncture’ exercise in the North Atlantic in late
2018, or its more recent presence in the Mediterranean in April 2020. It also includes
amphibious task groups (ATGs). For example, for ‘BALTOPS 2019’, one of two ATGs
was provided by the United States, and commanded at two-star level by 2nd Marine
Expeditionary Brigade (MEB).
There are also various examples of how collective task group capability has been
augmented to increased operational effect across the Euro-Atlantic region, and especially in the North Atlantic.
NATO’s SNMGs of course remain a mainstay of such presence. Back in October
2018, then NATO Commander Maritime Command (COM MARCOM) Vice Admiral
1

I.
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Carrier Strike Group. [Reds. anm.]

Clive Johnstone told Janes that there were three steps MARCOM was looking to take
to bolster the output of the SNMGs5: first, generating more persistent presence with the
SNMGs, including dividing a group to enable it to be deployed in two places at once;
second, developing credible capability for the SNMGs, especially through generating
greater readiness and then using ships more effectively at sea; and third, underpinning the first two steps, building connections across the alliance, for example between
MARCOM and member states.
It is not just NATO task groups that are making a significant contribution. One notable development is the UK-led, nine country Joint Expeditionary Force-Maritime
(JEF-M). It is worth noting that six out of the nine JEF-M member states – Denmark,
Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, and Sweden – are Baltic Sea littoral states. Two
more – the Netherlands and Norway – border the North Sea approaches to the Baltic
Sea, with Norway’s southern coastline being the northern edge of the Skagerrak Strait.
Along with the Kattegat Strait, Skagerrak is the ‘choke point’ connector between the
Baltic and North Seas.
Such is the strategic significance of the Baltic Sea and wider Baltic region that the
Skagerrak/Kattegat Straits have become another critical global geo-strategic ‘choke
point’. Such are the security concerns of some regional Western states – especially in
relation to Russia’s development of concepts and capabilities to deliver anti-access/area
denial (A2/AD) strategies – that Vice Admiral Rainer Brinkmann, deputy chief of the
German navy, told the Maritime/Air Systems and Technologies (MAST) conference in
Copenhagen in September 2019 that there was a risk of the Baltic becoming a ‘closed
sea’.6
The fact that the RSwN’s annual ASW exercise ASWEX took place for the first
time off the country’s West coast in 2020 underlined just how concerned Sweden has
become about the security of the West coast port of Gothenburg and of access through
the Skagerrak/Kattegat Straits due to Russian A2/AD strategy developments.
All nine JEF-M countries have vested interest in Baltic region security, with the UK
being one of the major naval powers in the North Atlantic region. This was demonstrated in the JEF-M group’s inaugural operational deployment, in 2019: the three-phase
‘Baltic Protector’ operation included training with Danish, Dutch, and other forces in
and around the Skagerrak/Kattegat Straits, participating in ‘BALTOPS 2019’ as the
second ATG, and working at sea and ashore with NATO’s three Baltic State members.
JEF-M is also a high-readiness force based around amphibious capability, a capability that is of significant and increasing focus for NATO and its member states. To
highlight JEF-M’s role as a major amphibious asset, all three phases of ‘Baltic Protector’ included some amphibious operational training. It is worth noting that amphibious
capabilities broadly could have operational and strategic significance in a number of
different security scenarios across the Baltic region, ranging from ensuring access to
the Skagerrak/Kattegat straits, to securing different island territories, and to reinforcing Baltic State security.
JEF-M itself can bring some other advantages. Alongside it not being a NATO construct, and thus less restricted by some political and operational sensitivities that can
affect NATO in certain circumstances, another primary benefit is that any number and
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combination of the participating JEF-M countries could come together to conduct an
operation – and in any part of the world, too.
CSGs, ATGs, and SNMGs make up the bulk of the re-established task group presence in the North Atlantic region. However, other constructs also make a significant
contribution. One such construct is the bilateral Swedish-Finnish Naval Task Group
(SFNTG).

SFNTG

The SFNTG is a good example of how the return of high-end naval risks has heightened Western naval focus on delivering task group-based national and multinational
outputs at sea. Following its original inception in 2015, the SFNTG was navigating a
course that would deliver full operational capability by 2023. However, the continuing
shifts in Baltic region security prompted the two navies to bring forward the date for
a new end state for the SFNTG – to be able to deal with any security risk as quickly as
possible.
The Finnish Navy is currently leading the SFNTG. What both navies are working
towards collectively is a common C2 structure, and the RSwN has already been working on its own C2 upgrades.
The requirement for a common C2 structure underlines a particular challenge faced
by Western navies. Naval powers such as China or Russia tend to act largely independently. Thus, they have only limited requirement at the strategic, operational, and
tactical levels for integration such as in the context of C2. For Western navies – including NATO members, NATO partners, and several other prominent navies around the
world – there is an enduring requirement to operate together in a range of partnership
constructs in a range of operational circumstances. This requires significant levels of
C2 integration. Such C2 connectivity and integration is one of the primary challenges
facing task group constructs moving forward. If such integrated C2 connectivity can
be achieved at the various command levels across the various partnering constructs,
then a force multiplying operational effect would be achieved.
Effective task group operations are also more than just about connecting up a mass
of platforms. There is, for example, the significant issue of rebuilding command and
staff experience in conducting task group operations. Exercises and operational deployments are central to this.
For Baltic navies, a number of multinational exercise series taking place in the Baltic region can help rebuild this capability. Such exercises include the ‘BALTOPS’ and
‘Northern Coasts [NOCO]’ series. ‘NOCO’ has become the primary staff training exercise for the SFNTG. In 2019, the SFNTG operated during the exercise as a multinational task group, with the Finnish and Swedish ships joined by forces from Lithuania,
Germany, the Netherlands, and Poland in a task group focused on littoral operations.7
The presence of different task groups operating in and around the Baltic region
provides different options for addressing security challenges that may emerge in the
region. Task groups bring choice in capability, C2, operational construct, and politicostrategic focus. In these contexts, they offer flexibility in how to tackle challenges such
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as A2/AD risks, by being able to involve participants and capabilities most appropriate
to dealing with the particular circumstances of a crisis.

(Endnotes)
1. The obvious notable exception here were US Navy (USN) surface forces, with USN carrier 		
strike groups continuing to be globally active.
2. See, for example: ‘UK to send aircraft carrier to Pacific in show of strength to China,’ The 		
Times, 11 February 2019. Available online at: https://www.thetimes.co.uk/article/			
uk-sends-aircraft-carrier-to-pacific-in-show-of-strength-to-china-mr93f5dd9 . 			
Accessed 14 September 2020.00000
3. See, for example: ‘HMS Queen Elizabeth ship pivots to east Asia to confront China,’ The 		
Vietnam Times, 14 July 2020. Available online at: https://vietnamtimes.org.vn/hms-queen-		
elizabeth-ship-pivots-to-east-asia-to-confront-china-22346.html1. Accessed 14 September 		
2020; ‘Royal Navy must send HMS Queen Elizabeth to South China Sea to defend it from 		
Chinese navy,’ The Portsmouth News, 9 September 2020. Available online at: https://www.		
portsmouth.co.uk/news/defence/royal-navy-must-send-hms-queen-elizabeth-south-china-		
sea-defend-it-chinese-navy-2966140 . Accessed 14 September 2020.
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5. See Lee Willett, ‘Continuing improvement: NATO SNMGs evolve to meet emerging threat,’ 		
Janes Navy International, 16 October 2018.
6. See Lee Willett, ‘German Navy deputy chief warns Baltic could become a “closed sea”,’ 		
Janes Defence Weekly, 5 September 2019.
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Läs Militärhistorisk Tidskrift i ny utgåva
Militärhistorisk Tidskrift, 2019 års upplaga finns nu tillgänglig för beställning.
Detta års upplaga innehåller ett antal mycket intressanta artiklar och tre bokrecensioner. Redaktör för tidskriften är Ledamoten av Kungl Krigsvetenskapsakademien
Björn Körlof.
Skriften kostar 150 kr inkl frakt.
Kombinationserbjudande: Beställ samtidigt en prenumeration på Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift och få 75 kr i rabatt. Ange rabattkoden MTHT2020 (gäller endast inom Sverige). MHT levereras direkt. Prenumerationen på KKrVAHT startar med nästkommande utgåva.
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Hamnen- inte bara en lastplats…

Abstract: Shipping is by nature an extremely international phenomenon with trading activities every moment around the world. Nearly 80 000 vessels from all shipping countries are serving humanity day and night all the year round. Prosperity
is built up for all countries around the world thanks to shipping and trading. Ports
with modern and suitable equipment and facilities are taking care of merchant vessels with more than 20 000 TEUs from time to time. Shipping and ports depend on
each other.

Från handelsplats till hamn

Sedan urminnes tider har människan anlagt hamnar på gynnsamma geografiska platser, oftast vid kuster men även vid flodmynningar. Behovet av varor och förnödenheter
för överlevnad har alltid varit avgörande för samhällens och kulturers uppkomst. Sjöfarten har utvecklats hand i hand med civilisationers etableringar. Runt dessa hamnar
har människor bosatt sig och handelsplatser och försvarsanläggningar byggts upp. Att
försvara sin hamn och handelsplats har varit helt avgörande för utvecklingen och säkerheten och försörjningen för de boende. Även idag är skyddet och försvaret av hamnar av största vikt. Kring dessa platser har samhällen, företag och industrier formats
och utvecklats. Hamnen har varit den naturliga och nödvändiga platsen för byte av
varor och tjänster människor, städer och länder emellan. De hamnar och lastageplatser
som finns i Sverige idag är oftast mycket gamla och har tjänat människor i flera hundra
år. De har varit avgörande för vårt lands samhälls- och industriutveckling. Hamnarna
har på ett naturligt sätt utvecklats från en i många fall enkel kajplats till en viktig transport- och logistigknutpunkt av stor vikt för orten och de boende.
Sveriges första mer kända hamnstad var Birka som under lång tid var vikingarnas
handelsplats i svearnas rike. Andra viktiga hamn- och handelsstäder under Hansan,
vars storhetstid var under 1400-talet, var bl.a. Visby, Stockholm, Kalmar och Nyköping. Även innan Hansaepoken på 1400-talet fanns det handelsplatser för kommersiell
handel och man tror sig veta att redan på 400-talet fanns en handelsplats där Sundsvall
ligger idag.
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Malmen och skogen har historiskt sett varit grunden för Sveriges industriella utveckling i modern tid och därmed också en förutsättning för hamnarnas framväxt och
utveckling. Under århundradena har dessa för Sverige typiska råvaror varit de dominerande godsslagen för sjötransporter både i de mindre Norrlandshamnarna men även
för andra större hamnar i södra Sverige. Redan på 1700-talet var exempelvis Uddevalla
hamn en betydelsefull hamn för skogsprodukter. Hanteringen av skogsindustriprodukter, tillsammans med malm och stenkol var dominerande i de svenska hamnarna långt
in på 1960-talet.
De svenska järnvägarnas uppbyggnad under 1850-talet innebar helt nya möjligheter
att förädla råvaror och etablera industrier men också utmaningar för de framväxande
kusthamnarna. Järnvägen och dess utbyggnad var nödvändig för hamnarnas utveckling. Inte minst malmtransporten från gruvorna i Kiruna och Malmberget var helt beroende av järnvägen som kunde forsla malmen till lämpliga hamnar för vidare export.
För hamnarnas del var anslutningen till järnvägen helt nödvändig för dessas utveckling.
Fram till 1870-talet var den svenska sjöfarten det enda betydande transportslaget,
inte bara för utrikes trafik utan även för inrikes trafik. I takt med järnvägarnas utbyggnad genom bl.a. den södra och västra stambanan kom de bägge transportslagen att både
komplettera men också konkurrera med varandra. Idag ses de bägge transportslagen
som varandras komplement och detta märks tydligt inte minst genom utbyggnaden
av godstågsförbindelser till de större hamnarna. Den verkliga konkurrenten till både
sjöfart och järnväg blev med tiden lastbilen som ökade kraftigt i antal under efterkrigstiden och som tillskansade sig en allt större andel av det inhemska transportarbetet.
I dag finns det en uttalad vilja och önskan att åter flytta över en stor andel av transportarbetet och därmed godset från väg till sjö- och järnväg. Denna önskan är tydlig
både från statsmakternas och sjöfartsnäringens sida. Orsakerna är uppenbara och det
handlar både om miljö- och kapacitetsskäl. Många vägar är svårt överbelastade av tung
lastbilstrafik.
Fartygsutvecklingen mot större och mer djupgående fartyg drev på den nödvändiga
förändringen av hamnarna och dess funktion. Vid 1900-talets början fanns det endast
23 fartyg i Sverige med större djupgående än sju meter. Med handelns och sjöfartens
utveckling krävdes ett ökat behov av teknisk utrustning i form av bl.a. större kranar,
förstärkning och utbyggnad av kajer, förbättrade tillfartsvägar och järnvägsspår samt
utökade lastytor inom hamnområdet beroende på den med tiden kraftigt utökade containerhaneringen. Hamnarna förändrades och byggdes ut för att möta den allt ökande
volymen av export- och importgods. Den allt ökande oljeimporten ställde särskilda
krav på hamnarna inte minst av säkerhetsskäl. Oljefartygen var ofta både större och
hade ett större djupgående än andra fartyg vilket innebar särskilda krav. Införandet
2004 av den sk ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) kom
att ställa helt nya och stränga krav på sjöfartsskyddet och skyddet och bevakningen av
hamnanläggningar. Väl värt att notera är att när implementeringen av ISPS-koden blev
klar i Sverige och vidtagna åtgärder godkänts kunde Göteborgs hamn börja ta emot
direktanlöp från USA som inte hade varit möjliga om inte omfattande skydds- och
bevakningsåtgärder hade vidtagits från hamnens sida.
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Hamnarna idag
Med sjöfartens utveckling och den starka internationaliseringen har hamnarnas utveckling och anpassning varit både nödvändig och uppenbar. Över 90 % av den svenska handeln går på fartyg. Den övervägande majoriteten av utrikesgodset som kommer
till Sverige går till eller från någon av Sveriges hamnar. Statistiken visar att år 2018
anlöpte drygt 81 000 fartyg svenska hamnar, 179 miljoner ton gods hanterades över kaj
och det lossades 19,5 miljoner ton råolja från utlandet. Hela 32 miljoner passagerare
passerade svenska hamnar. I denna siffra ingår Gotlandstrafiken.
Hamnarna är viktiga nav i den både nationella och internationella transportkedjan från producent till konsument. Hamnarna har en helt avgörande betydelse för den
svenska folkförsörjningen och därmed den svenska utrikeshandeln.
I Sverige finns idag ett drygt 50-tal hamnar och större lastageplatser som har inte
bara nationell utan också stor regional och lokal betydelse. Hamnen och lastageplatsen
erbjuder arbetstillfällen till orten och genererar många typer av synergieffekter i form
av investeringar och nya och utökade satsningar på bl.a. infrastruktur av olika slag.
Detta gynnar den lokala välfärden. Hamnen är ofta en förutsättning för att kommunen
eller orten kan behålla den lokala industrin och därmed arbetstillfällena. Hamnarna
har även stor betydelse för den allt mer utökade inlandssjöfarten som i sin tur har stor
betydelse för godsflödet.
I den s.k. Hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) gjordes en grundlig genomgång
av de svenska hamnarnas betydelse i syfte att identifiera hamnar av särskild betydelse
för det svenska godstransportsystemet. Vidare skulle utredningen föreslå vilka hamnar
som är av särskild betydelse som s.k. strategiska hamnar och därmed vara berättigade
till statligt finansierad infrastruktur. Sex kriterier skulle ligga till grund för avgörandet av strategisk hamn, nämligen godsomsättning, infrastruktur, miljö, säkerhet och
skydd, utveckling samt samarbete. Av det totala 50-talet hamnar föreslog utredningen
följande hamnar att betraktas som strategiska: Göteborg, Gävle, Helsingborg, Karlshamn, Luleå, Malmö, Norrköping, Kapellskär/Stockholm, Sundsvall och Trelleborg.
Ur försörjningssynpunkt har dessa hamnar betydelse för hela Sverige.
Hamnbegreppet är inte entydigt och i Hamnstrategiutredningen skiljer man på olika
typer av hamnar. I dagens hamnstruktur hanterar majoriteten av hamnarna skog- och
stålprodukter, vilket visar att denna viktiga svenska basindustri har stora behov av en
väl fungerande hamnverksamhet. Dessa hamnar benämns industrihamnar och finns
utspridda över hela Sverige. Vissa hamnar har funktionen som liknar en bro till Sveriges grannländer. Denna funktion är viktig, inte minst för att handelsströmmarna till
dessa länder är omfattande. Dessa hamnar benämns brohamnar och finns i huvudsak
i Sydsverige, Västsverige och i Stockholmsområdet. En viktig del är naturligtvis passagerartrafiken. Energihamnar hanterar huvudsakligen oljeprodukter och olika typer
av bränslen. Dessa hamnar finns främst på Västkusten där de stora oljeraffinaderierna
finns.
Containerhanteringen har ökat kraftigt i de globala handelsströmmarna främst av
två skäl. Sjöfarten är till sin natur mycket starkt internationaliserad och globaliseringen
med de nya handelsströmmarna framförallt till Kina och övriga Asien har blivit allt
349

viktigare för varuförsörjningen. Dessutom har det blivit tekniskt och logistiskt möjligt
att samlasta allt fler olika godsslag i samma container. För att möta denna positiva
utveckling har flera svenska hamnar satsat på att utöka containerhanteringen och blir
då att betrakta som containerhamnar. Göteborgs och Helsingborgs hamnar har utmärkt
sig i detta avseende. Andra typer av hamnar är fordons- och transhipmenthamnar där
hamnarna till stor del fungerar som lager för bilar som tillverkas i andra länder, främst
i Asien. Insjöhamnar benämns ibland avlastningshamnar eftersom de fyller en viktig
funktion för att avlasta ansträngd infrastruktur på land.
Sett till godsomsättningen 2019 toppar Göteborg med 38,9 miljoner ton följt av Trelleborg med 11,9 miljoner ton. Stockholm toppar med närmare 11 miljoner passagerare
som trafikerade staden följt av Helsingborg med dryga 7 miljoner. Göteborgs hamn
hanterade under 2019 närmare 800 000 containrar följt av Helsingborgs Hamn med
hantering av närmare 300 000.

Framtida utmaningar

Som framkommit ovan är en hamn inte bara en lastplats. Den har stor social och ekonomisk betydelse för riket i sin helhet och lokalt för den egna orten och regionen. Godshanteringen och investeringar i infrastruktur i och utanför hamnen skapar arbetstillfällen och genererar positiva bieffekter. Den viktiga folkförsörjningen är helt beroende
av en väl fungerande hamnstruktur och att utrikeshandeln inte hindras eller störs av
tillfälliga eller långsiktiga störningar varken i fredstid eller under kris alternativt krig.
Försvaret och bevakningen av hamnanläggningarna är av helt avgörande betydelse för
den fria rörligheten av handelsströmmarna nationellt och länder och kontinenter emellan.
Som nämnts har bl.a. containerfartygen genomgått en fantastisk utveckling. 1968
kunde ett containerfartyg lasta ca 1 500 containrar ombord. Idag är motsvarande siffra
ca 22 000 i antal.
Ett exempel på framtida utmaningar är Göteborgs hamn som är, förutom Nordens
största hamn, även den hamn i norra Europa som kan ta emot de största containerfartygen. Dessa är över 400 meter långa och kan lasta närmare 21 000 containrar och har ett
djupgående på dryga 10 meter. Idag måste dessa fartyg lossa ett stort antal containrar
i exempelvis Bremerhaven för att över huvud taget kunna gå in i hamnen beroende på
djupgåendet. Ungefär hälften av containertrafiken till och från de nordiska länderna
passerar Göteborg. I syfte att behålla direktanlöpen utan fördyrande omlastningar planeras ett omfattande sprängnings- och muddringsarbete i hamnen för att djupet kan
utökas till 17,5 meter. Beslutet kommer inom kort att tas i kommunfullmäktige och
kommer att få en stor betydelse för inte bara Göteborg utan för hela Norden inklusive
Östersjöländerna. En stor del av de containrar som passerar Göteborg kommer från
Finland med pappersprodukter.
Sjöfart och hamnverksamhet är starkt internationaliserad i en globaliserad värld och
är en förutsättning för utökat välstånd och välfärd och berör på ett eller annat sätt oss
alla.
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Svenska hamnar och svensk hamnverksamhet
och dess betydelse för totalförsvaret
Abstract: Harbors are of great importance for Swedish and European trade. There
are defence- and security implications, and the EU could develop a joint security strategy regarding the importance of harbors. The increased automatization in
shipping exposes trade and customs for cyberattacks, from criminals, terrorists and
state actors. At the same time China is developing its Maritime Silk road in order to
enhance it´s global trade and security policy. In regard to the Chinese strategy one
can strongly argue that Sweden and Europe should develop a strategy, both in order
to define the need for national trade and security but also in order to build a way to
protect it. Both when it comes to cyber security, but also in order to have a plan to
handle foreign investments in critical infrastructure.
Hamnar är synnerligen betydelsefulla för svensk och europeisk handel. Det finns naturligtvis också andra försvars- och säkerhetspolitiska värden med att EU och dess
nationer har en samlad säkerhetsstrategi gällande hamnarnas betydelse. Dessutom
innebär den ökade automatstationen i hamnverksamheten en ökad exponering för ITintrång och andra CYBER-angrepp.
Samtidigt kan det påvisas att Kina har en global plan, både handels- och säkerhetsmässigt för sin expansion för att skapa en maritim ny sidenväg. Inom ramen för
Kinas strategi för säkerhetspolitik och deras agerande på CYBER-arenan kan det med
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fog påstås att Sverige och EU behöver utveckla en strategi för att dels definiera det
skyddsvärda och dels väljer att skydda detta. Både vad gäller skydd för information
och kritisk teknik men framför allt gällande hamnarnas infrastrukturella betydelse.

Inledning

Import och export kräver hamnar för att varor skall kunna möta sin marknad. Detsamma gäller persontransporter; inte minst turistresor har ökat i omfattning under senare
år. Hamnarna och deras verksamhet inklusive trafik- och logistikflöden sker antingen
i kommunal eller privat regi.
Betydelsen av svenska hamnar när det gäller Sveriges försörjning kan intet överskattas. De bör därför ges en större tyngd vid planeringen av det som är skyddsvärt inom
ramen för det civila försvaret. Detta kan gälla frågor som ägande, övningsverksamhet
när det gäller alternativa lösningar men också värdet av ett ökat IT-skydd. I avsaknad
av en tydlig nationell inriktning av hur civila lösningar ska kunna integreras och övas,
leder detta otvivelaktigt till att nationella behov förväntas lösas av privata eller kommunala bolag.

Energihamnar

Energihamnar är hamnar som hanterar betydande delar oljeprodukter och andra bränslen med stor betydelse för svenskt energibehov. På Västkusten finns de stora oljeraffinaderierna, men även i andra delar av Sverige hanteras bränsleprodukter.
Den privata hamnen i Brofjorden är Sveriges största oljehamn och Sveriges näst
största hamn. Preemraffinaderierna där hanterar i princip uteslutande högsvavlig rysk
råolja.
Energihamnen i Göteborg är Sveriges största allmänna energihamn och viktig för
energiförsörjningen i hela landet. Till Göteborgs hamn anlöper varje år mer än 2 000
tankfartyg och totalt hanteras betydande mängder energiprodukter av raffinaderierna
i området.
Gävle Energihamn förser Arlandas flygplats med sitt behov av flygbränsle genom
tågpendlar. Som kuriosa kan nämnas att tågtrafiken har ersatt de mer än 50 tankbilar
som tidigare trafikerade Stockholms innerstad dagligen.

Containerhamnar

Containerhamnen i Göteborgs hamn är Skandinaviens största. Här hanteras cirka 60
procent av Sveriges containerhandel, med en jämn fördelning mellan export och import. Göteborgs hamn har en stor betydelse för svensk livsmedelshantering och inte
heller dess betydelse för norska förhållanden kan överskattas. Strejken som genomfördes under sommaren 2017 visade med önskvärd tydlighet att hamnen har en stor
betydelse för godshantering men också hur sårbart systemet med ”just-in-time” är för
problem med logistikkedjorna.
Göteborgs hamn är vidare kontaktlänken till flera destinationer i Europa, Asien,
Mellanöstern, Afrika och Nordamerika.
Exempel på andra containerhamnar av stor nationell betydelse är Helsingborgs hamn
och också Stockholms hamnar med den nya Norvikhamnen.
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Största svenska hamnar efter antal passagerare

De svenska hamnarnas passagerartrafik är såväl svensk som nordisk till sin huvudsakliga natur. Hamnarnas kapacitet gällande passagerartrafik är av stor betydelse för
resande, pendlande och för turism.
Antal in- och utresande passagerare från svenska hamnar under 2019
Stockholm

8 349 000

Helsingborg

7 153 000

Ystad

2 335 000

Visby

1 822 000

Trelleborg

1 814 000

Nynäshamn

1 738 000

Göteborg

1 675 000

Strömstad

1 613 000

Kapellskär

1 018 000

Grisslehamn
Övriga hamnar

966 000
2 039 000

Möjligheter och hot med en ökad automatisering och
digitalisering

Uppföljningen av sjöfartens trafikledning digitaliseras alltmer. Dessutom pågår en
utveckling mot en mer automatiserad och digitaliserad hantering av lastning och
lossning. I allt högre utsträckning behöver de som sköter trafikflöden, företag och
hamnpersonal kunna lasta och lossa fartyg med automatiskt styrd utrustning. Såväl utveckling av containerskötsel samt kontroll över lossade containrar och deras respektive
förtullning har ökat när det gäller IT och tekniska lösningar. De nya systemen möjliggör naturligtvis ökad produktivitet och tillförlitlighet i containerhanteringen. När det
gäller myndigheter som Polis och Tull har denna automatisering och förmåga att bättre
följa trafikflöden medfört viss ökad insyn i hur globala flöden kan se ut, även om dess
omfattning fortfarande innebär volymmässiga utmaningar.
Det finns studier som visar att behovet av hamnarbetare kommer att minska i vissa
fall med så mycket som 50 %, naturligtvis medförande att personalkostnaderna kommer att minska i motsvarande mån. Den västliga världen, huvudsakliga bestående av
höglöneländer, kommer att vara föremål för automatisering i större grad än länder med
lägre personalkostnader.
Behovet av kvalificerad hamnpersonal kommer att öka i takt med att det sker en
ökad modernisering av sjötrafiken vilket blir en förutsättning för att digitaliseringen
ska kunna fortsätta.
Samtidigt kan inte värdet för en hög IT-säkerhet nog betonas med tanke på hamnarnas betydelse för svensk handel och för det svenska totalförsvaret. Utan en gedigen
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förmåga att motstå cyberattacker och cyberbrott riskerar en väsentlig del av svensk
livsmedelsförsörjning och handel stå vidöppen. Analys avseende förmåga att motstå
cybercrime, cyberterrorism och cyberdefence är av stor betydelse. Inte minst visar det
virus, som drabbade Mearsk rederierna, NOT PETYA, riskerna med den allt mer automatiserade driften av rederierna.

Kina har en strategi för att återta och återuppliva
sidenvägen för att gynna sina intressen

Kineserna driver eller håller insatser i ett dussin europeiska hamnar och sammantaget
16 hamnar; Medelhavet inkluderat. COSCO förvaltar den strategiska hamnen i Pireus
i Grekland, och kinesiska hamnoperatörer är också verksamma i Belgien, Spanien,
Frankrike, Italien, Nederländerna och Malta. Just Pireus, vilken Kina majoritetägt sedan 2016, anses vara av betydelse eftersom ägandet också omfattar driften av hamnen.
Den kinesiska marina ”silkesvägen” syftar till att ansluta Kina till globala kommersiella nav där framför allt EU är en betydande kommersiell marknad, både avseende import och export. Sjöfartens betydelse är avsevärt viktigare än järnvägs- och
flygfrakt. Men projektet handlar inte bara om att underlätta för den egna exporten,
det handlar dessutom om att utveckla formerna för att Kina skall bli en större kraft
att räkna med och med inflytande i fler regioner. I det avseendet ska vi närmare gå in
på den kinesiska expansionen gällande europeiska hamnar och delar av ytterliga handelszoner i Medelhavet. Det går under beskrivningen Maritime Silk Road-projektet.
De hamnar som Kina hittills valt att investera i hanterar cirka 10 procent av Europas
kapacitet för fraktcontainrar.
Lokala små samhällen är ofta stora anhängare av länder vilka visar intresse att överta
förvaltning eller ägande av lokala hamnar. Inte minst är arbetstillfällen den förutsättning som boende efterfrågar och där passar Kinas deltagande i hamnutvecklingsprojekt väl in. Detta är exempelvis fallet för byggandet av en ny hamn i den arktiska staden
Kirkenes, Norge, som kan bli en annan hamn för kinesiska produkter som skickas till
Europa. Kina har uttryckt sitt intresse för initiativet eftersom man vill utnyttja isens
avsmältning i Arktis för att utveckla en möjlig transportväg som förbinder dess nordöstra hamnar med Östersjön.
Hamnen i Dunkirk, den tredje största i Frankrike, har också gett uttryck för vilja att
utnyttja de möjligheter som erbjuds av Kinas Maritime Silk Road-projekt för att öka
handeln mellan de två länderna.
Under den kinesiska presidenten Xi Jinpings statsbesök i Frankrike, slöt hamnen i
Marseille ett avtal med Kina om byggandet av en processanläggning i hamnindustriområdet.
Vissa av dessa länder har den högsta arbetslösheten i Europa och välkomnar kinesisk
finansiering av infrastruktur.

Kopplingar av hamnar till militära intressen

I sin årliga rapport till kongressen om Kinas militära makt, som släpptes i augusti i år,
sade det amerikanska försvarsdepartementet att bälte- och väginvesteringar kan hjälpa
den kinesiska flottan att få tillgång till “utvalda utländska hamnar för att förpositionera
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det nödvändiga logistikstödet för att upprätthålla marininstallationer i vatten så avlägsna som Indiska oceanen, Medelhavet och Atlanten ”.
Till exempel har kinesiska investeringar i hamnarna i Djibouti, Sri Lanka och Pakistan följts av kinesiska marininstallationer. Det finns inga offentliga planer på att
förvandla europeiska hamnar till Pekings militära baser, men kinesiska krigsfartyg har
redan besökt Greklands hamn Pireus.
Kineserna har också investerat mycket i hamnar i Israel, Turkiet, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Egypten och Oman, som alla ingår i det amerikanska
säkerhetssystemet i Mellanöstern.

Hamnar i Europa/Medelhavet med kinesiskt ägande

De kinesiska operatörerna är COSCO Shipping Ports (COSCO), China Merchants Port
holdings (CMPort) och Quingdao Port International Development (QPI)
Pireus (Grekland)

100 % (COSCO)

Zeebrugge (Belgien)

85 % (COSCO)

Kumport, Ambarli (Turkiet)

26 % (COSCO) 26 % (CMPort)

CSP Spain Group (Bilbao och Valencia, Spanien)

51 % (COSCO)

Vado Reefer Terminal, Genua (Italien)

40 % (COSCO) 10 % (QPI)

Somaport, Casablanca (Marocko)

49 % (CMPort)

Terminal de Flanders, Dunkrik (Frankrike)

45 % (CMPort)

EUROMAX, Rotterdam (Nederländerna)

35 % (COSCO)

Terminal Nord, Terminal Du France, Le Havre,
(Frankrike)

25 % (CMPort)

Malta Freeport Terminal, Marsaxlokk (Malta)

25 % (CMPort)

Eurofos, Marseille (Frankrike)

25 % (CMPort)

Terminal du Grand Quest, Nantes (Frankrike)

25 % (CMPort)

Antwerp Gateway, Antwerpen (Belgien)

20 % (COSCO) 5% (CMPort)

Suez Canal, Port Said (Egypten)

20 % (COSCO)

Eurogate, Tanger (Marocko)

20 % (CMPort)

Cyber i ett kinesiskt perspektiv

Modern informationsteknologi i allmänhet och cyberkrigföring i synnerhet har diskuterats flitigt i Kina sedan 1990-talet. Ofta benämns detta fritt översatt som ”krigföring
via information” alternativt krigföring på informationens villor”. Detta är ett mycket
brett begrepp som inte enbart innefattar traditionell militär underrättelseinhämtning
utan också påverkans- och informationsoperationer av olika slag, sabotage, spionage
och olika former av kartläggning samt att på olika sätt skaffa sig tillgång till motståndarens militära och civila IT-strukturer.
355

Ledande expertis anser att de kinesiska myndigheterna har arbetat ytterst målmedvetet med utveckling av teknik och doktrin avseende cyberdomänen i minst ett tjugotal år. Redan vid sekelskiftet kunde spår av detta arbete urskiljas. I samband med
amerikanska flygräder mot mål i Belgrad 1999 bekämpas ett mål av misstag. Målet
visade sig senare vara den kinesiska ambassaden. Kina svarade tämligen omgående
med s.k. överbelastningsattacker riktade mot amerikanska datanätverk. Två år senare
kolliderade amerikanskt spaningsflyg med ett kinesiskt flygplan utanför ön Hainan.
Kina visade sitt missnöje genom cyberattacker riktade mot amerikanska myndigheter
och Vita Husets hemsida.
Kinesisk offensiv cyberförmåga innefattar en rad olika aktörer som kan utföra olika
operationer vid behov. För det första finns ett antal reguljära militära förband som har
en förhållandevis avancerad förmåga. Vissa av dessa lyder under det s.k. Ministeriet
för Statssäkerhet där de rutinmässigt arbetar med, bl.a., att förändra eller skada nätverksdata, skapa informationsbomber och skapa nätverk för spionage.
För det andra är det belagt att den kinesiska staten också använder sig av s.k. ”hacktivister” och hacker-nätverk som uppmuntras eller uppmanas till att utföra vissa uppgifter på ett sätt som döljer den kinesiska statens inblandning. Enligt vissa bedömningar
använder sig den kinesiska staten av åtminstone 250 olika grupper och nätverk som
saknar formell koppling till staten för att genomföra olika typer av cyberoperationer,
från trakasserier riktade mot dissidenter till mer sofistikerade attacker och underrättelseinhämtning. Det var sådana ”hacktivister” som genomförde attackerna 1999 och
2001. Vid behov kan även olika kriminella nätverk som exempelvis de s.k. triaderna
också användas för denna typ av uppgifter.
För det tredje försöker Kina exploatera och militarisera sin roll som exportör av
hårdvara, exempelvis routers och servers. Detta kan göras på ett tämligen avancerat
sätt genom att sälja kopior eller manipulerade original av välkända produkter. Sådant
material har bl.a. sålts med framgång till den amerikanska marinkåren. Hårdvaran kan
användas för att t.ex. slå ut olika nätverk vid behov eller sabotera system för kryptografi. Detta är den främsta bakomliggande orsaken till debatten om huruvida det kinesiska företaget Huawei skall tillåtas leverera 5G-utrustning till västerländska mobilnät.
Även den kinesiska defensiva cyberförmågan är förhållandevis avancerad. Den kinesiska IT-strukturen är uppbyggd på ett helt annat sätt än den västerländska. I västvärlden har utveckling och konstruktion av olika IT-strukturer i första hand skötts av
en rad olika privata aktörer, något som innebär att ansvar och kontroll över viktiga
samhällsfunktioner är utspridda till olika företag och myndigheter. Det är m.a.o. förhållandevis svårt för västerländska stater att effektivt reglera och kontrollera cyberdomänen. Utvecklingen i Kina har skötts av den kinesiska staten som också kontrollerar
all Internet-trafik till och från Kina via speciella serverhallar. Vid behov kan kontakten med omvärlden brytas. Vidare har de kinesiska myndigheterna försäkrat sig om
kontroll över de operativsystem som säljs i Kina, något som möjliggör såväl kontroll
som manipulation av dessa. D.v.s. det är betydligt enklare för kinesiska aktörer att
genomföra attacker riktade mot västvärlden än vad det är för västerländska aktörer att
genomföra motsvarande attacker riktade mot kinesiska mål.
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Bakgrund till förändringar i den kinesiska säkerhetspolitiska diskursen
Den kinesiska militära och säkerhetspolitiska diskursen förändrades radikalt i början
av 1990-talet. Orsaken till detta står att finna i det första Gulfkriget (1990 - 1991), eller
”Den Stora Förändringen” (zhongda biange) som det vanligtvis kallas för. Det amerikanska bruket av komplex informationshantering i kombination med sofistikerade vapensystem skakade om de kinesiska strategerna, som tvingades inse att den kinesiska
militären och dess doktrin var hopplöst föråldrad och chanslös i en konflikt med en
välutrustad västerländsk motståndare.
En lösning på detta problem var att tilldela den kinesiska militären en allt större
budget. År 1996 uppgick till årliga budtegeten till uppskattningsvis 45 miljarder dollar. Fjorton år senare utgjorde den militära budgeten ungefär 150 miljarder dollar. År
2019 uppgav de kinesiska myndigheterna att försvarsbudgeten var 178 miljarder dollar (SIPRI uppskattar den till minst 261 miljarder dollar). Dessa belopp har till del
investerats i ett moderniseringsprogram där avancerad militär teknologi förvärvats (i
första hand i Ryssland) eller utvecklats på egen hand. Ett exempel på detta utgörs av
det kinesiska ubåtsprogrammet. För närvarande byggs och utvecklas minst fem olika
ubåtsklasser med avancerade vapensystem och ett system av baser i såväl Kina som
andra länder. Kina har dessutom under 20 års tid utvecklat en avancerad cyberförmåga
som enligt amerikansk expertis innebär att Kina redan nu på allvar kan utmana USA
på detta område.
Dessa investeringar har kombinerats med en förhållandevis avancerad diskurs om
strategi och doktrin som delvis kan te sig som nydanande för västerlänningar. Bland de
centrala tankegångarna i denna diskurs kan följande förtjänas att lyftas fram.
För att gå segrande ur en modern konflikt krävs att en rad vitt skilda metoder och
teknologier kombineras; dessa kan kombineras på sätt som är gränsöverskridande.
Framtidens konflikter kommer att utkämpas och avgöras på arenor och domäner som
inte är traditionella (d.v.s. mark, hav, luft och rymden). Sådana resonemang innebär
att ledande amerikanska militärer som exempelvis Colin Powell (en av upphovsmännen till den s.k. Powell-doktrinen) inte betraktas som ”moderna” militära tänkare utan
snarare ”traditionella” sådana. Strateger som Machiavelli och Han Feizi lyfts (levde
mellan 475 och 221 f.Kr.) fram som föredömen; enligt dem kan något förenklat alla
medel användas för att uppnå målen.
Vidare lyfter de kinesiska strategerna fram behovet av ett genomtänkt teoretiskt
ramverk. Nyckelpersoner i detta sammanhang är föga förvånande Sun Tzu – som anses
vara den förste som formulerade strategisk teori – samt J.C. Fuller som anses ha skapat ett intressant teoretiskt ramverk för det moderna kriget. Detta resonemang bygger
på tanken att krigets natur inte förändrades från Napoleon-krigen fram till det första
Gulf-kriget, som utgjorde ett paradigmskifte (Napoleon klassas inte som en ledande
teoretiker eftersom han aldrig på allvar teoretiserade sin kunskap och insikt). Gulf-kriget stöpte om krigets natur och skapade nya förutsättningar och principer som dagens
militärer (d.v.s. utanför Kina) varken förstår eller behärskar.
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En strategisk modell som lyfts fram är det s.k. ”gränslösa kriget” eller ”kriget utan
begränsningar. Detta koncept bygger i princip på följande åtta grundförutsättningar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Omnidirektionalitet;
Synkronisering;
Begränsade mål;
Obegränsade medel;
Asymmetri;
Minimal resursförbrukning;
Multidimensionell koordinering;
Anpassning och kontroll av hela förloppet.

Omnidirektionalitet innebär i all sin enkelhet att det inte längre kan göras någon åtskillnad mellan ”slagfältet” och övriga domäner. De traditionella arenorna för militära
och politiska kraftmätningarna (mark, luft, hav och rymden) är fortfarande potentiella slagfält men det finns numera också sociala arenor – de politiska, ekonomiska,
kulturella, psykologiska – som kan användas för att besegra en motståndare. Dessa
olika arenor kan oavsett karaktärsdrag kopplas samman med hjälp av modern teknik
(vilket också medför att teknik och tekniktillgång är ytterligare en arena). Vidare kan
en konflikt på dessa arenor vara militär, kvasi-militär eller icke-militär till sin natur. En
konflikt kan lika gärna utkämpas med våld som med icke-våld och den kan utföras av
professionella soldater, amatörer eller inhyrda experter.
Synkronisering innebär bl.a. att s.k. linjär krigföring övergivits. Istället betonas förmågan att utkämpa en konflikt inom samma tidsperiod (inte nödvändigtvis simultant).
En framtida konflikt skall vidare utkämpas med klara, tydliga och framför allt begränsade mål. Behovet av att noga överväga dessa betonas och som avskräckande exempel på misslyckanden på detta område lyfter man fram MacArthurs insatser under
Korea-kriget, USA:s krigföring i Vietnam och den sovjetiska invasionen av Afghanistan.
Resonemanget kring obegränsade medel utgår från klassisk kinesisk filosofi (Konfucius); det är målet som sätter gränserna för medlen, något som innebär att medel sätts in
utan restriktioner, utan begränsningar för att uppnå ett visst, begränsat och väldefinierat mål. Detta innebär också att det är fel att begränsa medel enbart för att målet är begränsat; ”det begränsade måste uppnås med hjälp av det obegränsade”. Som ett positivt
exempel på detta lyfts den amerikanske generalen Shermans marsch mot Savannah under det amerikanska inbördeskriget fram. Sherman genomförde denna framryckning
inte för att finna och bekämpa fientliga förband utan för att bränna och plundra och på
så sätt förstöra konfederationens ekonomi, något som i förlängningen skulle försvaga
konfederations förmåga att utkämpa ett krig. Ett avskräckande exempel som lyfts fram
i detta sammanhang utgörs av den egyptiska planen för att erhålla kontroll över Sinai
i samband med Yom Kippur-kriget. Enligt den egyptiska planen skulle den egyptiska
armén slå igenom den israeliska Bar Lev-linjen för att sedan etablera kontroll över
Sinai. Detta misslyckades eftersom planen byggde på ett bruk av begränsade medel för
att uppnå ett begränsat mål (trots att den egyptiska armén var ytterst nära att segra).
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Vikten av att förstå asymmetri anses vara av central betydelse för att förändra krigets förutsättningar och finna motståndarens Akilleshäl. Ett asymmetriskt beteende
innebär att man konsekvent vägrar och undviker att konfrontera en överlägsen styrka
på dennes villkor. De kinesiska strategerna är väl medvetna om hur olika asymmetriska strategier har använts i olika konflikter, bl.a. de båda krigen i Tjetjenien, konflikten på Nordirland, de jihadistiska strategierna och olika varianter av gerillakrig. En
konflikt som studeras i detalj är det tyska ubåtskriget under de båda världskrigen. Som
bekant kom det tyska ubåtsvapnet snubblande nära att knäcka Storbritanniens ekonomi
i båda krigen.
Minimal resursförbrukning innebär i all sin enkelhet att så lite resurser som möjligt
skall förbrukas för att nå det begränsade målet. Inom ramarna för denna diskussion
kan det nämnas att slaget vid Verdun under första världskriget beskrivs som ett ”besinningslöst utnötningskrig” samtidigt som den tyska offensiven in i Frankrike genom
Ardennerna 1940 beskrivs som ett mästerstycke eftersom den kombinerade minsta
möjliga tidsspillan och optimal rutt med det mest effektiva militära konceptet för sin tid
(d.v.s. Blitzkrieg). Vidare noteras att vår samtid är komplex och svåröverskådlig. Det
finns en uppsjö av såväl potentiella mål som medel. Fattas felaktiga beslut vad gäller
resursförbrukning så leder detta till en hög förbrukning av resurser och låg effektivitet.
Lösningen på detta problem är att ”använda mer för att uppnå mindre”, d.v.s. det är
eftersträvansvärt och effektivt att kombinera överlägsenhet på flera områden samtidigt
(synkronisering). Detta anses leda till minsta möjliga resursförbrukning.
Multidimensionell koordinering betonar vikten av att kunna använda sig av multipla
operationsområden, multipla resurser och tillgångar. Dessa skall koordineras på lämpligt sätt. Militära resurser kan kombineras med lämpliga icke-militära sådana och sättas in var som helst, när som helst på lämplig arena. Vad som eftersträvas är en förmåga
att koordinera den militära dimensionen med andra dimensioner för att nå ett visst mål.
Inom ramarna för detta kan mycket väl resurser och styrkor som är icke-militära till
sin karaktär användas för att nå det begränsade målet. Exempel på sådana resurser kan
utgöras av en förmåga att exploatera etnisk identitet, historia, kultur och inflytande i
olika internationella organisationer (t.ex. WHO).
Dessa grundförutsättningar skall övervakas – och anpassas vid behov – under hela
konflikten till dess det begränsade målet har uppnåtts.
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Freddy Jönsson Hanberg utnämndes till reservofficer 1990, och till major 2008. Han är grundare av
Totalförsvarsstiftelsen som finansierar studier inom totalförsvarsområdet och delar ut stipendier till
exempelvis studenter och personer som arbetar med forskning och utveckling. Till vardags arbetar
han som strategisk rådgivare åt privata och offentliga organisationer. Han har studerat internationella relationer, ekonomisk historia, freds- och konfliktkunskap, kulturgeografi, socialantropologi, organisation och ledarskap vid Göteborgs universitet, företagsekonomi vid Örebro universitet, kvalitets- och verksamhetsutveckling vid Högskolan Gotland, riskhantering i offentlig sektor på
Handelshögskolan och Supply Chain Management på MIT. Han har genomfört nivåhöjande utbildning på Krigshögskolan och Försvarshögskolan, Strategisk/Operativ Logistik vid Försvarshögskolan, NATO:s logistikofficerskurs på NODEFIC i Oslo och NATO:s stabsofficerskurs på SWEDINT i
Kungsängen. Just nu studerar han historia på halvfart vid Lunds universitet.

Försörjningsförmåga i kris och krig
Abstract: The principle of free and open trade is key to state vitality, whereby the
integrity of the global supply chain is a hallmark of the modern global economic
model. The ability to move goods and services unencumbered across land, sea and
air-based supply chains is critical to this process. Risks in, and threats to, the supply
chain are increasing with regards to volumes, impact, and variation. This development is not only driven by adversaries’ innovation but rather the unmanaged
risks of the modern, open, globalised, and digitalised society. What have Swedish
politicians done so far to mitigate and reduce risks? Have the authorities, public
entities and businesses adapted to this new risk environment? The article describes
developments during the last decade and also takes lessons identified from the initial
phase of the Corona crisis into consideration.
Kursen “Strategisk/Operativ logistik” på Försvarshögskolan hade under början och
mitten av 2010-talet starkt fokus på operationsplanering, främst internationella insatser och på kommersialisering av försvarslogistiken. Det fanns ingenting på kursen som
handlade om försörjning av svenska förband i Sverige, än mindre försörjning av civila,
samhällsviktiga funktioner och civilbefolkningen i krig. CJTF1-konceptet var förhärskande och alla förutsatte att förband och staber skulle vara combined (flera länder)
1

Combined Joint Task Force. [Reds. anm.]

361

och joint (flera försvarsgrenar). Insats var samma sak som utlandsmission. Och det var
förstås helt riktigt, det var i enlighet med Försvarsmaktens beställning.
Försvarsmakten genomförde dock redan 2012 en ledningsövning med fokus på väpnat angrepp mot Sverige på svensk mark. Som det så ofta fungerar så började man då i
spetsen med manöverförbanden och övade deras ledningsförmåga. Så sent som under
ledningsövningar 2014 var logistikpersonal ”secondary training audience”, i praktiken
en del av övningsledningen, och när jag var chef för Response Cell Logistics under
CJSE2 2015 var det Bogaland-scenario och CJTF för hela slanten. Logistikfältövningarna 2013 och 2014 hade dock tydligt nationellt fokus (jag deltog på båda och var
momentövningsledare på den sistnämnda). Tur var väl det eftersom underhållstjänsten,
försörjning av i Sverige insatta förband, prövades skarpt under Operation Örnen 2014
i samma veva som jag genomgick ovan nämnda kurs på Försvarshögskolan. Att det var
marina förband var förstås extra intressant för läsare av denna publikation. Logistiken
under operation Örnen var lite av ett uppvaknande för många berörda. Jag gick som
vakthavande befäl för FMLOG3 under den insatsen och fick ta en rad beslut som så här
i efterhand känns smått obegripliga.
Mot slutet av ovan nämnda kurs hade eleverna gått igenom en rad internationella
applex på operativ nivå och jag undrade då lite försiktigt när vi skulle tala om strategisk logistik? Kurschefen och läraren skruvade på sig varpå de undrade om inte jag
kunde förbereda en sådan lektion! Jag tyckte nog att minst halva kursen borde handlat
om strategisk logistik men nu blev det åtminstone en halv dag.
Jag fokuserade i mitt lektionsupplägg på tre perspektiv:
•

Hot mot försörjningen

•

Försvarsmaktens försörjning

•

Försvarsmaktens strategiska miljö

Jag valde det nationella perspektivet mot bakgrund av övningarna KOMPASS och
DAGNY samt den högaktuella insatsen Operation Örnen.

Hot mot försörjningen

För alla officerare är det viktigast att förstå hotet. Vad är det som kan hota riket i allmänhet och i det här fallet – försörjningen i synnerhet?
Jag presenterade på min lektion en rad exempel med tyngdpunkt på motståndarens
fjärrstridssystem. Bekämpning av för samhället och Försvarsmakten kritisk infrastruktur skulle dagens angripare kunna göra på betryggande avstånd från eget territorium, luftrum eller territorialvatten. Mitt antagande bevisades året efter kursen,
hösten 2015, när ryska örlogsfartyg avfyrade kryssningsrobotar från Kaspiska havet
mot mål i Syrien.
Den typen av kryssningsrobotar sägs ha upp till 4 500 km räckvidd men som
FOI förtjänstfullt visat4 så påverkas räckvidden av en rad omständigheter vilket gör
den skarpa användningen av systemen intressant. I fallet ovan var skjutavståndet
2.
3.
4.
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Combined Joint Staff Exercise. [Reds. anm.]
Försvarsmaktens logistik [Reds. anm.]
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4454--SE

någonstans mellan 1 000 och 1 500 km och som jämförelse är det 350 km från Kuriska
sjön till Marinbasen i Karlskrona och från Kronstadt till Stockholm är det 650 km.
Det finns dock ingen anledning att anta att Ryssland skulle välja den typen av angreppsmetod initialt. Istället är det troligare att dolda och förnekbara insatser skulle
användas för att lamslå det civila samhället och omöjliggöra mobilisering. Ett sådant
scenario utvecklade jag tillsammans med några reservofficerskollegor under 2015 till
ett typfall som vi döpte till ”Edmund”.5 Typfallet användes av Försvarsmakten under
fältövningar där civila aktörer deltog och skarpa hemliga omfall av förklarliga skäl inte
kunde användas.
Ett annat område som rönt stort intresse, kanske särskilt när det handlar om hot mot
försörjning, är framväxten av specialförband och privata militära företag. Specialförband kan i kombination med andra delar av underrättelsetjänsten, inte minst så kallade
illegalister, verka på djupet och över hela operationsområdet. Där kan de med gott om
tid för förberedelser (vilket illegalisterna står för) åstadkomma mycket stor skada på
infrastruktur, staber och ledningsplatser, omlastningsplatser, transportnoder och privata företag som är leverantörer till Försvarsmakten eller andra delar av totalförsvaret.
I Typfall Edmund, som nämnts ovan, har en mycket liten grupp av aktörer sprängt en
lastbil med förare och filmat det hela, lagt ut på internet till allmän beskådan och sedan
hotat med liknande aktioner var och när som helst, mot alla inom transportnäringen
som verkar för det svenska totalförsvaret. I typfallet fick det effekten att alla transporter avstannade, då det är omöjligt för polis och försvar att ombesörja skydd och eskort
för samtliga transporter i hela Sverige.

Försvarsmaktens försörjning

Försvarsmaktens försörjning bygger på egen lagerhållning och förädlingsförmåga
och tillförsel av förnödenheter från det civila samhället. I den här artikeln behandlas
främst det sistnämnda.
Någon nämnde i den här vevan att Försvarsmakten, fullt mobiliserad, ryms på
Friends Arena6. Det illustrerade hur liten Försvarsmakten var – och i skrivande stund –
fortfarande är. Någon annan gjorde en liknelse att Försvarsmaktens materielsystem är
som djur på ett zoo. Man kan beskåda dem en i taget i en trygg och ostörd miljö där de
fortfarande kan verka om de försörjs artificiellt. Med underhållstjänst och logistik var
det nog så att det inte ens fanns att beskåda på zoo utan snarare på museum.
Idag har Försvarsmakten främst genom sin främste logistikföreträdare, Försvarslogistikchef Michael Nilsson (brigadgeneral) i det närmaste uträttat underverk för
försörjningsförmågan. Det har också inrättats en strategisk försörjningsfunktion på
Ledningsstaben och relationen mellan Försvarsmakten och FMV bedöms vara bättre
än på mycket länge. Nu har också FMV och Försvarsmakten fått genomföra en skarp
insats tillsammans med Socialstyrelsen för att hantera försörjningen av den svenska
sjukvården med vårdförmåga, sjuktransporter, skyddsmaterial, medicinteknisk utrustning och läkemedel under Corona-krisen. Det var en mycket bra ersättare för Totalförsvarsövning 2020, som tyvärr ställdes in på grund av just pandemin, dock endast
5.
6.

https://totalforsvar.org/typfall-edmund/
D.v.s. c:a 50 000 personer. [Reds. anm.]
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i detta smala perspektiv (försörjning av sjukvården med skyddsmaterial, medicinteknisk utrustning och läkemedel) men ändå.
Att Aurora 20 ställdes in var mindre bra men som tur är hann Försvarsmakten med
att genomföra en logistiksledningsövning tidigare i år, innan Folkhälsomyndighetens
restriktioner trädde i kraft och i sanningens namn var upprättandet av Älvsjö sjukhus
och andra förbandsplatser i landet en avancerad insats som i högt tempo genomfördes
med bravur. Även överlämnandet av skyddsmasker och annan skyddsutrustning var en
väl genomförd skarp insats.
Nu byggs åter beredskapslager upp för att Försvarsmakten skall ha rådighet över
militärspecifika förnödenheter, reservdelar, ammunition m.m. och även livsmedel och
drivmedel hålls i lager för att klara mobilisering, utgångsgruppering och initiala stridsuppgifter. Mycket positivt!
En annan viktig aktivitet är samarbetet med näringslivet. Jag fick uppdraget att arrangera Försvarsmaktens försörjningsseminarium den 4 mars och 17 september i år. På
dessa har Försvarslogistikchefen samlat totalt drygt 60 olika företag som är intressanta
för Försvarsmakten. Syftet med seminarierna är att långsiktigt bygga relationer och
ur den här gruppen välja ut ett antal strategiska partners. Det är oerhört glädjande och
kommer ha stor betydelse för Försvarsmaktens uthållighet och förmåga att försörjas
över tid.
Jag är idag betydligt mindre kritisk jämfört med vad jag var på min lektion i strategisk försörjning på Försvarshögskolan hösten 2014. Men bara om vi pratar om Försvarsmaktens försörjning. När det gäller riket och totalförsvaret är det fortfarande lång
väg att vandra även om det händer saker.

Försvarsmaktens strategiska miljö

Försvarsmaktens strategiska miljö inkluderar dels de politiska, ekonomiska och diplomatiska dimensionerna till exempel internationella samarbeten, forcerad anskaffning,
beslut om beredskapshöjning etc. Men den inkluderar i detta perspektiv framförallt
relationen till det civila samhället där till exempel näringslivet ingår. Att försörja den
organisation som planerades för skulle, trots sin blygsamma storlek, ändå behöva baseras på stöd från civila och privata aktörer.
En observation jag gjorde under kursen 2014 var hur liten Försvarsmakten har blivit i ekonomiska termer jämfört med civila organisationer. Region Stockholm omsätter dubbelt så mycket pengar som Försvarsmakten. Volvo AB har dubbelt så många
anställda som en fullt mobiliserad Försvarsmakt. Ett 25-tal svenska företag har fler
anställda än Försvarsmakten har i fred. Detta innebär bland annat att Försvarsmakten
inte längre är en lika betydelsefull kund. Leverantörer prioriterar andra kunder som
dessutom är lättare att göra affärer med. Upphandlingslagstiftning, sekretesskrav och
krav på interna kontrollrutiner gör det svårt att vara en leverantör till Försvarsmakten vilket i förlängningen påverkar försvarsförmågan. Näringslivet har också blivit
internationellt, både på kundsidan och på ägarsidan. Det påverkar också relationen till
Försvarsmakten. Svenska företag som Ericsson, Telia, Volvo7 och Scania som haft stor
7. Volvo Cars är helägt av kinesiska Geely som även är näst största ägare i Volvo Group om man
räknar röster, räknar man kapital är de största ägare med 8,2 % av kapitalet.
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betydelse för försvarsförmågan har idag delvis utländska ägare och huvuddelen av sin
omsättning utomlands.

Strategisk försörjning

När jag gjorde min värnpliktsutbildning på Göta Trängregemente, T 2, i Skövde producerades på regementet så kallade Etappbataljoner. Det var förband som skulle kunna
verka långt från mobiliseringsområdet och utgjorde strategiska resurser främst för att
kunna förstärka den dåliga infrastrukturen och bristen på försörjning som utgjorde ett
utgångsläge för alla förband i övre Norrland. I dessa förband ingick så kallade etappsjukhus, stora fältsjukhus som skulle kunna ta emot tusentals skadade och verka långt
från städer och infrastruktur. För att flytta dessa stora förband (och andra förband)
genomfördes så kallade koncentrationstransporter på mer än hundra mil, understött
av militärområdenas transportorganisationer. De grupperades dock bara en gång,
omgruppering övades aldrig, de ersatte fasta anläggningar i glest befolkade delar av
landet eller möjligen i områden som förväntades bli mycket förbandstäta där civila
funktioner inte räckte till.
På den tiden var det Försvarsmakten som planerade för genomförandet av rikets
överlevnad i händelse av en total avspärrning genom funktioner som Motorreparationstjänsten, Byggnads- och reparationsberedskapen och Pool-organisationen. Det
fanns också civila försörjningsorganisationer, inte minst så kallade K-företag (mer om
det längre fram i artikeln). Det innebär att staten förutom stora beredskapslager också
hade byggt upp en omfattande förädlingsförmåga och kunde hantera oerhört fragmenterade leveranskedjor. Detta påstående kräver en lite djupare förklaring:
Idag talas det mycket om nackdelarna med ”just in time” och ”lean production” samt
de långa globala leveranskedjorna. Det har sparat mycket pengar för alla inblandade
och möjliggjort närmast ofattbar tillväxt med påföljande positiva konsekvenser för välfärden. Grovt förenklat skulle man kunna säga att det är just detta som byggt upp den
makalösa ökning av välstånd och ökning av levnadsstandard som främst västvärlden
men också östra Europa och Ostasien upplevt de senaste trettio åren.
Men baksidan med den här typen av högeffektiva försörjningskedjor är att de blir
känsliga för störningar. Små kriser och friktioner får stora konsekvenser. Om vi hoppar tillbaka till etappbataljonerna och de försörjningslösningar som skissades på under
1960-talets Sverige så byggde det på att Sverige hade en levande och väl fungerande
lantbrukssektor där det fanns bönder som odlade grödor och höll boskapsbestånd över
hela landet. Grundvattenbeståndet var det ingen som ifrågasatte och för alla varor som
importerades, till exempel oljeprodukter, byggdes omfattande infrastruktur för att
kunna lagra det bestånd som krävdes för att Sverige dels skulle klara en total avspärrning, dels det som skulle förbrukas under ett långt krig. Det senaste stora kriget varade
i sex år, jag vet inte om det fanns lager för så lång tid men det var definitivt erfarenheterna från andra världskriget som var dimensionerande.
För såväl oljeprodukter som livsmedel fanns inom statens hägn god förädlingsförmåga. På taktisk nivå i form av kokgrupper, på operativ nivå i form av slakteri- och
bageriplutoner och på strategisk nivå i form av krigsviktiga företag, K-företag – om
vi bara håller oss till livsmedel. Även oljeprodukter kunde raffineras, blandas och
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hanteras, i viss mån ända ned på kompaninivå där det fanns rullande lager för oljor, fetter och lösningsmedel. Reservdelar, reparationer och underhåll av fordon kunde också
hanteras ända ned på kompaninivå. Det är det jag menar med ”förädlingsförmåga”
ovan. Det var inte bara så att vi inom landet kunde producera råvaror, vi kunde också
på bredden – och viktigare – på djupet förädla råvaror. Några minns säkert K-företaget
Algots som i krig skulle förse befolkningen med kläder. Om och om igen återkom
scenariot ”total avspärrning”.
Idag har den förutsättningen fallit bort ur resonemangen. Det gäller såväl Försvarsmakten som andra myndigheter och politiker. Den tidigare inrikesministern Anders
Ygeman (med civilt försvar i portföljen) påstod under Folk och försvars rikskonferens
i januari 2017 att ”självförsörjning och stora beredskapsförråd tillhör det förgångna”. I
regeringens strategi finns det därför inget utrymme för att bygga upp beredskapsförråd
för att vara självförsörjande i händelse av krig eller en större kris, meddelade han via
Dagens Nyheter.8
Det har sedan 2015 funnits en politisk vilja i Sverige att återta ett totalförsvar. Att
just begreppet ”totalförsvar” används beror mer på att man inte ville ha en FRA-lagsdebatt igen. Ordet ”totalförsvar” används i de lagtexter som fortfarande är giltiga. Att
ändra det begreppet hade varit juridiskt och politiskt nästan ogörligt. Men det hade
kanske varit bra eftersom vi nu får en förödande dikotomi mellan krig och fred, mellan
kris och krig och mellan krisberedskap och civilt försvar. Detta utnyttjas givetvis av
angriparen och vi tvingas nu förhålla oss till det helt oreglerade begreppet ”gråzon”
och det ännu sämre begreppet ”samhällsstörning”. Jag skrev om det på Kungl. Krigsvetenskapsakademins blogg.9 Men det finns inget vettigt alternativ även om jag på sikt
förordar begreppet ”samhällsförsvar” som Bengt Sundelius lanserade 2001.10
Under hela perioden 2015–2020 har totalförsvarsplaneringen och de politiska besluten tuffat på långsamt i god svensk förvaltningsbyråkratisk anda. Det tar mycket lång
tid att få fram något underlag av värde. Men när det väl kommer så blir det ofta riktigt
bra. Utredningarna om näringslivets roll i totalförsvaret och utredningen om en ny
myndighet för psykologiskt försvar har kastat ljus över förutsättningar på ett bra sätt,
även om vi är många som gärna sett mer framåtblickande. Tyvärr är tidsfaktorn mycket
bekymrande. Det är långa ledtider från det att man beslutar om utredning, till dess att
utredare tillsätts och när utredningen är klar tar det mycket lång tid innan utredningens
förslag blir verklighet.
Därför har det varit mycket värdefullt för beredskapsansvariga myndigheter och politiker att tvingas hantera försörjningsfrågor under Corona-pandemin. Pandemin har
inneburit död och lidande för många, det är oerhört tragiskt och jag lider med familjer
och individer som drabbats. På den politiska nivån och på myndigheterna har dock
erfarenheterna varit mycket användbara. Jag arbetade under våren 2020 åt Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall, som konsult för att stödja utvecklingen
av krisledningsstaben (jag ingick alltså inte i Försvarsmaktens bidrag). Jag har också
under sommaren intervjuat alla berörda aktörer som haft något med försörjning att
8. https://www.dn.se/nyheter/sverige/ygeman-kalla-krigets-civilforsvar-ska-inte-tillbaka/
9. https://kkrva.se/samhallsstorning-ett-grazonsbegrepp/
10. Totalförsvaret är överspelat - vi behöver ett samhällsförsvar!, Bengt Sundelius. ISBN 9197332054
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göra under krisens inledning. Jag skall av det skälet under hösten i år på Försvarsmaktens uppdrag skriva en rapport om hur Sverige hanterat försörjningen och även belysa
värdet av de försörjningsseminarier som jag arrangerat för Försvarsmaktens räkning
där ett 60-tal företag medverkat.
Sammantaget kan man konstatera att en total avspärrning nu plötsligt inte känns så
avlägset längre. Även frågan om K-företag har hamnat i nytt ljus. Här vill jag lyfta fram
Martin Allards bidrag till utredningen om näringslivets roll i totalförsvaret där han
förtjänstfullt framfört behovet av att identifiera så kallad ”totalförsvarsviktig verksamhet” inom företag. Det är helt rätt angreppssätt – att mejsla ut vilken eller vilka delar
av ett företags verksamhet som är totalförsvarsviktigt och reglera den verksamheten
men i övrigt inte påverka företaget som helhet. Det finns redan lagstöd för att hantera
totalförsvarsplanering på den upplösningsnivån.
I mars i år inträffade en händelse som gav politikerna skrämselhicka. Franska myndigheter belade en leverans från det svenska företaget Mölnlycke Health Care med kvarstad efter att franska politiker bara några dagar tidigare infört en regel att landet har
rätt att beslagta produkter som kan användas i kampen mot coronaviruset. Frankrike
var inte det enda landet som införde den typen av restriktioner. Även Ungern, Tjeckien,
Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien och Italien har liknande regler. Trafikverket såg
sig tvungna att i sina worst case scenario räkna med kraftigt störda godstransporter
även mellan EU-länder. Till allas glädje fungerande i slutänden artikel 25.4.6 i Lissabonfördraget, detta torde vara enda gången sedan fördraget ratificerades 2007 som den
prövats. Men vi fick anledning att ifrågasätta Anders Ygemans påståenden ovan och
börja snegla på planering inför avspärrning som inte varit på tapeten sedan Kalla kriget.
”Command Center” var en enhet som sattes upp på Karolinska sjukhuset på initiativ av Scania men med stöd från sjukhusledningen och från den politiska ledningen i
regionen. Command Center skulle stödja sjukhuset med upphandling och inköp av i
första hand skyddsmaterial från Asien. De framgångar och motgångar som Command
Center erfor under krisens första månader utgör ett värdefullt underlag för den som
praktiskt skall utveckla näringslivets roll i totalförsvaret. När jag intervjuade personal
som arbetat där framkom att bristen på beslut eller de långa ledtiderna mellan behov av
avdömning till beslut var förödande. Detta ledde till att Command Center själva fattade
beslut i syfte att ”lösa uppgiften”. Ett agerande som vi officerare känner igen oss i. Jag
törst knappt citera ett arméreglemente i denna skrift men jag tror att alla officerare ställer upp på formuleringen ”Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger en chef
mera till last än misstag i fråga om val av medel”. Så resonerade Command Center,
vilket räddade liv, men ställde till det rejält för administratörer, inköpare och jurister.
Tempoväxlingen mellan normalläge och kris var en stor utmaning.
Command Center kan sägas utgöra ett exempel på totalförsvarsviktig verksamhet i
näringslivet, den term som utredningen myntade, men hela funktionen är också ett exempel på ett agerande som fungerar när riket är långt ifrån avspärrat. Problemen löstes
genom att chartra civila flygplan och frakta skyddsmaterial främst från Kina. Det är
sannolikt inte en lösning som kommer att fungera i krig.
Exemplen med Mölnlycke och Scania är symboliska men mycket talande för utmaningarna inom området ”strategisk försörjning”.
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Sjöfartens och hamnarnas betydelse för strategisk
försörjning
Den 25 maj i år skrev ledamoten i Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga
Krigsvetenskapsakademin (tillika min kurskamrat från FHS HROK) RO/Övlt och
forskningsledare på FOI, Niklas Granholm en synnerligen välformulerad artikel i Dagens Industri.
Han skrev att ”den globala handeln hålls igång av cirka 50 000 större handelsfartyg
och runt 300 miljoner containrar. Sjöfarten, liksom övrigt transportarbete, har ökat år
från år och allt mer av det som tillkommer läggs till havs. Sjöfarten är en central del av
en globalisering med en mycket lång historia som bidragit till kraftigt ökat välstånd,
inte minst under de senaste 20 åren. Sverige, med relativt långa avstånd till marknaderna för avsättning, är starkt beroende av denna sjöburna export och import för
välstånd och folkförsörjning.”11 Jag kan bara instämma. Vi är också på ett svårförutsett
sätt beroende av andra länders processer och tillgångar.
Under detta märkliga år, 2020, uppstod en situation som i det närmaste måste klassas
som en svart svan när det plötsligt blev brist på containrar. Containrar blev kvar i kinesiska hamnar, vilket ledde till brist på tomma containrar i Europa och Nordamerika.
Dessutom försenades lossning och lastning av produkter, vilket förvärrade problemet
ytterligare. Containertrafiken i kinesiska hamnar minskade med upp till en tredjedel
till följd av pandemin. PostNords dotterbolag Direct Link, som ansvarar för paketleveranser från bland annat Kina, upplevde i februari en 90-procentig minskning i flödena
av företagspost från Kina.
Det talas inom landkrigföringen om ”kanaliserande terräng”. Detta innebär att kuperad, stenig eller skogbeklädd terräng inte är farbar med alla slags fordon, ibland inte
med några fordon alls. Armén är hänvisad till framryckningsvägar på djupet där även
underhålls- och understödsfordon kan ta sig fram. Denna utmaning har inte flottan till
sjöss i samma utsträckning men däremot är fartyg starkt beroende av fasta anläggningar i hamnar och bunkringsplatser. Kanaliseringsresonemanget är därför giltigt även
för förmågor på köl. På land tillkommer dessutom behovet av omlastningsplatser till
exempel mellan stora och små lastbilar eller mellan tåg och lastbil.
Med detta vill jag illustrera att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. I försörjningskedjorna (supply chain) finns det idag många svaga länkar. En av dem är hamnarna som är få till antalet och som ligger i utsatta positioner. Det krävs inte mycket
för att stänga ned Göteborgs hamn, något som det spelas tydligt på i tidigare nämnda
Typfall Edmund. Vägarna från Göteborg österut går genom en ravin, norr- och söderut passeras stora vattendrag på broar. Det går att stänga Göteborg på mer än ett sätt,
ur ett transport- och logistikperspektiv. Vilka hamnar skall ersätta Göteborg? Snegla
inte på Norge, den enda stora hamnen som kan matcha är Bergen med ungefär samma
lastvolym som Göteborg men det är i första hand en petroleumbulkhamn, inte en containerhamn. Hamnen hanterar en halv miljon ton containergods att jämföra med Göteborgs som hanterar 40 miljoner ton containergods. Dessutom faller transportstråken
11. www.di.se/debatt/var-ekonomi-behover-sakra-och-fria-farleder/
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från Bergen till Sverige under kategorin ”kanaliserande terräng”. Järnvägen är tunn,
det finns bara ett spår. Trondheim och Oslo är små hamnar jämfört med Göteborg.
I Sverige är alternativen Malmö och Helsingborg, som tillsammans hanterar runt 30
miljoner ton gods, men stora delar är beroende av lastbilar och trailers. Den typen av
containerfartyg som tar 20 000 TEU12 och som började anlöpa Göteborg 2015 kan inte
gå in till någon annan hamn i Sverige. När jag träffade Göteborgs hamn för några år
sedan ville de helst inte prata om att hamnen skulle kunna stängas och när jag pressade
dem något fick jag svaret att man alltid kan gå på räls och hjul från Rotterdam. Det är
i mina ögon ingen bra kontinuitetsplan. Idag resonerar man annorlunda och politiken
har nu åter börja acceptera att vi behöver en betydligt bättre militär närvaro i Göteborg,
men även en tydlig politisk och strategisk prioritering av de små resurser som står till
förfogande.
Chefen för tredje sjöstridsflottiljen uttryckte sig glasklart i september i år:
”Ingen vet hur nästa konflikt kommer att se ut, men det är mycket som talar för att
svåra strategiska val kan behöva göras: Ska Sverige försvaras i öster, försörjas i väster
eller ska Östersjöinloppen hållas öppna? Dagens marin klarar inte av alla tre uppdragen samtidigt och framför allt inte uthålligt.”13

Vad händer nu?

För den som enbart följer nyheterna i dags- och kvällspress eller ännu värre genom
sociala media kan det verka som att regering och myndigheter inte gör något åt situationen, men det händer trots allt en hel del. Förutom redan nämnda utredning pågår
till exempel utredningen ”Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och
vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap”14 sedan 2018. En delredovisning
lämnades i april i år och slutredovisning skall lämnas i september 2021. Delredovisningen konstaterade inte helt oväntat att det måste finnas mer läkemedel och sjukvårdsmaterial i Sverige och att det måste lösas i en gemensam struktur, mot bakgrund av
Apotekstjänst-skandalen i höstas fick utredaren redan då tilläggsuppdraget att titta på
beredskapslager.
I juli i år fick FOI i uppdrag att analysera frågor om en nationell försörjningsberedskap. Uppdraget förväntas ge ytterligare underlag inför det fortsatta arbetet och
regeringen avser att i ett nästa steg tillsätta en utredning om en nationellt samordnad
försörjningsberedskap.15
Försvarshögskolan får 14 miljoner av KK-stiftelsen för ett forskningsprojekt som
syftar till att stärka Sverige i händelse av krig eller kris. Projektet ska under fyra år
undersöka hur försvarsindustrin och försvaret kan arbeta tillsammans för att stärka
12. TEU=Twenty-feet Equivalent Unit (motsvarar en tjugofotscontainer)
13. https://kkrva.se/ett-marinstrategiskt-dilemma/
14. https://www.regeringen.se/4a32b0/contentassets/7a8142693a504ed79819bc6ca4fe316d/halso-och-sjukvardens-beredskap-och-formaga-infor-och-vid-allvarliga-handelser-i-fredstid-och-hojdberedskap-dir2018_77.pdf
15. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/foi-ska-analysera-nationell-forsorjningsberedskap/
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industrins globala konkurrenskraft i fredstid och samtidigt säkerställa kapaciteten i
försvarets försörjningskedjor i kris eller krig.16
Andra myndigheter och aktörer gör viktiga insatser för ökad försörjningsförmåga.
I mars i år presenterade Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt en rapport där de på uppdrag av regeringen lämnat en gemensam syn
på behov och åtgärdsförslag gällande livsmedel- och dricksvattenförsörjning, för den
fortsatta inriktningen av det civila försvaret.17
Ett annat arbete av stor betydelse är Sten Heckschers utredning om hur ett svenskt
system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden
kan utformas. Syftet är att kontrollera uppköp och strategiska förvärv av bolag med
säte i Sverige vars verksamhet eller teknologi har betydelse för säkerhet eller allmän
ordning. Utredningen har redan renderat en lag som träder i kraft i december.
Totalförsvarsstiftelsen drar sitt strå till stacken och lämnade i augusti över en studie
om hur civilt försvar kan finansieras där en rad olika finansieringsformer beskrivs.
Detta är något av en gordisk knut idag, politiken och regeringens utredare krånglar till
frågan i onödan. Vi skriver i studien om ett Alexanderhugg som omvandlar frågan till
ett Columbi ägg! Studien ingår i Kungl. Krigsvetenskapsakademins projekt ”Säkerhet
i morgondagens Europa” som delges Regeringskansliet, Försvarsberedningen, berörda
myndigheter och utvalda statliga och privata aktörer.
Jag ser med tillförsikt på framtiden, Sverige är ett ingenjörs- och innovationsland.
Vi kommer att hitta lösningar på de utmaningar som tornat upp sig och vi kommer att
lyckas. Det enda hindret är de långa ledtiderna i den offentliga förvaltningen, det är
synd att krisen måste vara ett faktum innan tempot växlas upp.
16. https://www.f hs.se/arkiv/nyheter/2020-06-30-forskningsprojekt-med-forsvarsindustrinska-starka-sverige-i-kris.html
17. https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/redovisade-reguppdrag/oppen-sammanfattning-livskraft-matt-och-frisk.pdf
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Ledamoten
JARL ELLSÉN

Kommendörkapten Jarl Ellsén, som just fyllt 100 år, har
bland annat varit fartygschef på ubåtarna U9 och Näcken, fregatten Mode, jagaren Uppland samt chef för 1.fregattdivisionen. Den sista militära tjänstgöringen var som
chef för Försvarsstabens informationsavdelning. Han
har bl.a. givit ut två böcker i skärgårdsnavigation och
är medförfattare till ”Främmande ubåt sänks på svenskt
vatten ” samt är en flitig debattör i TiS.

MARINEN HAR FÖRSVUNNIT från MEDIA !
Det nya värnpliktssystemet har ännu inte börjat verka bland allmänheten eller media.
Tidigare var försvaret en realitet inom nästan varje familj i Sverige. Alltid var det
någon som hade, gjorde eller skulle göra sin värnplikt. Jag medger att när jag ledde
försvarsmaktens information på 70-talet så var möjligheterna att få ut vårt budskap
oändligt mycket lättare än i dag. Vi skapade nära relationer med de enskilda individerna av dignitet eller betydelse, vilket ofta gav ett tydligt gensvar i media. Försvarsgrenscheferna var förstående och ordnade lämpliga övningar som mål för ett pressbesök. Givetvis gällde dock besöken huvudsakligen ordinarie övningar och verksamhet.
Mitt sätt att sköta informationstjänsten präglades av tidigare befattningshavare, bl.a.
majoren i kustartilleriet Hans Blenner, som rekryterades direkt till AB Volvo, där han
utnämndes till informationsdirektör, en av det dåvarande svenska näringslivets yppersta förmågor.
Jag anser att det i dagens samhälle, m.h.t. ovan nämnda värnpliktsförhållanden,
är än mer väsentligt att Försvarsmaktens informationsorgan agerar aktivt. Att i stora
dyrbara annonser tala om att alla medborgare - oavsett kön – är välkomna att tjäna
i försvaret är väl bra i och för sig, men knappast, i det läge vi befinner oss, det allra
viktigaste budskapet. Ett trist exempel på våra journalisters kunskaper (och intresse)
för försvaret är nyheterna i TV, när t ex ÖB uttalar sig i någon fråga. Nu senast att
han kräver besked från politikerna om vilken budget försvaret kan räkna med. Med
ÖB personligen i rutan växlas bilderna med inslag från enbart arméförband. Möjligen
kan ett och annat flygplan komma med men absolut inget som helst inslag från marin
verksamhet. När den internationellt närmast sensationella uppgiften lämnades om att
Sveriges nya marinchef är en kvinna, såg i varje fall jag inte ett ord om detta i media.
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KÖMS har med kraft lyft fram En Ny Marin För Sverige. Man kan tycka att i gällande situation för Marinen (endast 2 ubåtar på stapelbäddarna och ingen annan enhet
ens beslutad) borde både ÖB och hans informationsorgan ÄVEN någon gång framhålla
detta sorgliga faktum. Hoppet står till den nye insatschefen som väl börjar sin verksamhet med nya friska idéer .
PS: Häromdagen kom faktiskt DN ut med reportage från FM skarpa insatser i Östersjön. Holmström uttryckte det som ”våra åldriga ytstridskrafter” eller något liknande.
Försvarsbeslutet som äntligen kom, angav 4 korvetter 2030. Hoppas Marinen överlever
till dess och att Putin håller sig lugn! DS
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Ledamoten
FRANK ROSENIUS

Viceamiral Frank Rosenius är ubåtsofficer och har varit
Chef för Kustflottan och Ställföreträdande Överbefälhavare. De aktiva 40 åren har i stort delats lika mellan förbandstjänst och Högkvarterets operationsledning.

Marinen – Ingen lyssnar?
Abstract: In the upcoming long-range defence decision the armed forces will receive
a substantial increase in combat units, but the bulk of the increase stays with the
Army and the Air Force. One of the main reasons why the Navy´s need is not recognized has to do with our Sea Line of Communications (SLOC). The Defence Committee argues that when it comes to “greyzone threats” or hybrid warfare, this does not
place additional requirements on the armed forces. The argument is that threatened
import goods should be stored in advance to suppor our needs for months. This is not
feasible in a modern economy of “just in time” delivery. Furthermore, our national
transport system relies heavily on coastal shipping, which also requires protection in
all type of crisis. Despite forceful arguments for securing our SLOC, nobody seems
to listen outside the Navy. So is there something wrong with our arguments? And
how can the Navy change the game plan? I list some areas to be addressed: open for
a debate on the Navy´s force structure with emphasis on SLOC and how to handle
airborne and underwater threats in the very dense Baltic environment, introduce
unmanned and autonomous reconnaissance and weapons systems on a broad scale
and finally, start discussing overall the armed forces strategy in public.
Efter Sovjets upplösning har vårt försvar befunnits på ett sluttande plan, men nu har
utvecklingen vänt. Omvärldsutvecklingen kräver en uppgradering, vilket också politiken har förstått. Men för marinen blir det bara några smulor över. Trots många inlägg
från Krigsvetenskapsakademien, Örlogsmannasällskapet och flera organisationer och
enskilda om den maritima sektorns betydelse för landets försörjning och att skapa
krigsavhållande förmåga vis-à-vie Ryssland. Tydligen lyssnar ingen och/eller förstår
ingen det maritima budskapet? Vad har vi missat eftersom vi inte når fram? Har vi i
marinen svårt att förstå och hantera spelplanen? Vi är tillfreds när den marina hemmapubliken jublar, men passar budskapet de som tycker annorlunda? Och tyvärr är de
som idag tycker annorlunda, de som bestämmer.
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En menig, en fänrik + en löjtnant och en amiral i förra numret av TiS (3/2020)
ger mig hopp om framtiden och om en vital debatt om marinen i svenskt försvar. Alla
tre artiklarna tar upp frågor som i någon mån utmanar den gängse ideologin inom
marinen. Frågor som jag anser är vitala att diskutera och som kan få betydelse för
den marina strategin i dess vidaste bemärkelse. Menig Weibull argumenterar för starkare fokus på gråzonsproblematiken samt sätter ett frågetecken kring behov av försvar
mot ”invasion i traditionell mening”. Löjtnant Mogensen och fänrik Martinsson lyfter
också fram gråzonsproblematiken. Men det som sticker ut är argumenten kring att marinens roll i invasionsförsvaret - hur att ”bekämpa mål PÅ ytan” - löses med ubåtar och
landbaserade sjömålsrobotar understödda av UAV´s. Våra korvetter (motsv.) ägnar sig
i stället främst åt den ”nya” huduppgiften sjöfartsskydd. Slutligen, ledamoten (amiral)
Larsbrink argumenterar för ett paradigmskifte kring hur vi övervakar våra havsområden genom en satsning på obemannade och autonoma system. Sammantaget tar författarna upp frågeställningar som dels utmanar men också kan vara starten för en debatt
om försvaret och marinen i det nya säkerhetspolitiska landskapet.

Uppförsbacken

Historiskt hade flottan sin storhetstid under stormaktstiden. När den tiden var förbi,
försvann också intresset för en stark flotta. Trots att vi under 1700-talet hade en aktiv
maritim strategi där vi bl.a. eskorterade handelsfartyg i Medelhavet, trots stora insatser
av flottan under Första och Andra Världskrigen, gled Sverige in i en landorienterad
försvarsstrategi från 1800-talet och har behållit den intill denna dag. Karlsborgs fästning samt sättet vi planerade försvaret under kalla kriget – ref. boken ”Möta, Hejda,
Slå”1 - är exempel på denna strategi. Den sitter djupt även idag hos politiker och mången försvarsintresserad allmänhet. I kölvattnet av denna strategi fick uppgifter under
neutralitet begränsad uppmärksamhet. Enligt gängse strategi uppstår hot mot svensk
suveränitet först när fienden gått iland – det är vad marinen måste förhålla sig till idag
och försöka ändra i morgon.
Med denna försvarsstrategi som i praktiken, om ej uttalad, innebar kraftsamling
till försvarsåtgärder vid och efter landstigning, har marinen blivit akterseglad. Som en
konsekvens av vår försvarsstrategi, avvägningar mellan försvarsgrenarna och hotutvecklingen, har marinen fått svårt att göra trovärdigt att man klarar tilldelade uppgifter. Allt under successivt minskande numerär, och inom vissa system, avtagande kvalitet i förhållande till hotet. Ett förhållande som inte bara löses genom att höja rösten
– här fordras både nytt tänkande och bredare anslag i argumentationen. Uppförsbacken
är brant om vi vill ändra spelplanen.
Vid sidan om invasionsförsvaret finns gråzonsproblematiken. Här är försvarsberedningens underlag till försvarsbeslut att detta inte är en uppgift för Försvarsmakten.
Men man är inte helt konsistent. Göteborgs hamn är viktig och försvaret stärks, medan
skydd av trafiken till/från får skötas av någon annan. Särskilda försvarsåtgärder planeras däremot för att säkra NATO-transporter till Finland mellan norska gränsen och
Sundsvall. Men från Sundsvall och vidare, nämns inte med ett ord det nödvändiga
1. Bo Hugemark: Möta, hejda, slå: så skulle Sverige försvaras, Medströms Bokförlag, 2019. [Reds.
anm.]
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behovet av sjöfartsskydd på Bottenhavet. Rent generellt anser försvarsberedningen att
sådant som kan försvåra vår försörjningsberedskap ska lösas genom beredskapslager.
Något som ”just-in-time” samhället inte har förutsättningar för. Då hela detta komplex
med avspärrning har legat utanför marinens huvuduppgifter både under kalla kriget
och nu i den senaste rapporten från försvarsberedningens ”Värnkraft”2, får vi nog anse
att uppförsbacken också här är brant.
En annan fråga som infinner sig är – får marinen gehör inom Försvarsmakten? Under Kalla kriget är nog svaret nej, men de senaste ”åren” har en viss ökad förståelse
kunnat noteras, främst när det kommer till behovet att hantera gråzonsproblematiken.
Men den markorienterade försvarsstrategin verkar inte ens ÖB rå på – vilket debatten
inför kommande försvarsbeslut visar.
En problematik som marinen delar med övriga försvarsgrenar är huruvida vi idag
klarar den vapentekniska hotbilden. Krigsvetenskapsakademiens studie ”Krigsvetenskapen i 21:a århundradet”3 sätter många frågetecken, främst inom cyberhot, utnyttjande av obemannat/autonomt samt i viss mån inom målsökande robotar. Försvarsberedningen adresserar egentligen inte dessa områden, vilket innebär att kommande
försvarsbeslut inte ger den nödvändiga kvalitetshöjning, som krävs för att kunna vara
krigsavhållande - i ryska ögon.
Jag har visat på några områden där den marina argumentationen inte når fram, inte
förstås eller där spelplanen fordrar justeringar. Det nödvändiga förändringsarbetet
måste vara långsiktigt för att lyckas. En uppgift för marinen, de militära vetenskapsakademierna och alla övriga som inser vikten av våra omgivande hav för vår försörjning och vår försvarsförmåga.

Påverka spelplanen - vänd utvecklingen

Det behövs att antal åtgärder inom den maritima sfären för att åstadkomma förändring.
Jag överlämnar till marinchefen och Örlogsmannasällskapet att ta ledning. Jag nämner
nedan några områden som jag menar är avgörande för framgång.
Det första berör vår militära strategi. Försvarsmaktens Militärstrategiska doktrin
(MSD 16) är en ganska passiv strategi som i princip går ut på att ”inte förlora”, vilket
får som konsekvens att inte förbruka resurser på att ”vinna”. Ett resultat av Försvarsmaktens bristande förmågor idag. I de inlägg som görs av marina företrädare för att
påverka vår militärstrategi berörs dock bara den marina komponenten. Vi bör vidga
samtalet till att diskutera alternativ till eller utveckling av MSD 16 med inriktning mot
en strategi där Försvarsmakten måste kunna hantera de nya allvarliga gråzonshoten
mot vår suveränitet och där strategin för att hindra invasion i traditionell mening i det
nya Nordeuropa prövas på nytt.
Det andra är marinen i invasionsförsvaret. Jag har pekat på de tre inläggen i förra
numret av TiS. I tillägg vill jag peka på att efter Midway 1942 dominerar luftburna
system hotbilden mot sjömål på ytan. Sjöfart och överskeppningsföretag bekämpas och
2. Ds 2019:8. Värnkraft. Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 [Reds. anm.]
3. Björn Anderson och Tommy Jeppsson: Ett trovärdigt totalförsvar. Slutrapport från projektet
KV21, Kungl Krigsvetenskapsakademien, Stockholm, 2018. [Reds. anm.]
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skyddas dock av ett flertal system över, på och under ytan – hitta ett koncept som passar våra maritima förutsättningar. Det måste uppfattas som trovärdigt av andra än oss
själva, annars kommer nästa försvarsbeslut bli än upprepning av det som nu förväntas.
Mitt enkla råd är att låta ”tusen blommor blomma” i debatten, både för att engagera
och förankra.
Det tredje är att på ett strikt vetenskapligt sätt bygga upp kunskap om behov av vår
sjöfart inom ramen för gråzonsproblematiken. Detta är ett område inom säkerhetspolitiken där försvarsberedningens resonemang får stå helt oemotsagt. Om inte deras
resonemang kring sjöfart, försörjningsfrågor och behov av sjöfartsskydd kan utmanas,
kommer marinen inte att lyckas ändra nuvarande inriktning vid kommande översyner
av försvarspolitiken.
Det fjärde är att våga göra en förutsättningslös och framtidsinriktad översyn av allt
det som ryms inom begreppen obemannat och autonomt.
Utanför de ”handfasta” områden jag nämnt som angelägna att ta tag i, vill jag uppmärksamma en ”mjukare” aspekt som berör marinen. Min 50-åriga erfarenhet (70-tal
till nyss) av samarbete med övriga försvarsgrenar, tjänstemän inom försvarssektorn
och försvarspolitiker är att det är få som delar vår syn på den maritima sektorns roll i
försvarspolitiken. Förutom att se över hur vi formar marinen i framtiden, kan det vara
värt att också se över hur vi kommunicerar med de som beslutar. Tänk långsiktigt –
engagera brett.
Ovanstående förslag kommer sannolikt att mottas med blandade känslor – Försvarsmakten har historiskt varit sen att förändra i takt med den säkerhetspolitiska och tekniska utvecklingen. Ska vi i marinen lyckas påverka, fordras en långsiktig och koordinerad ledning. Inte så glamoröst, men nödvändigt.

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress.
Vänligen anmäl detta snarast till antingen:
secretary@koms.se eller editor@koms.se
Anmälan kan också göras brevledes till:
Redaktionen för TiS, c/o Lars Wedin, 263 Chemin de Plan Perret,
74920 Combloux, Frankrike
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Kustförsvar som sjöfartsskydd
Abstract: The author refers to an ongoing debate among Swedish scholars and
practitioners on whether to optimise and prioritise naval vessels for protection of
shipping operations or for coastal defence operations. Rather than advocating the
primacy of either type of operation before the other, the author argues that the employment of naval forces must be viewed in a wider perspective. This incorporates
a naval contribution to protection of shipping as a system but not as an exclusive
and requirement setting task. Rather, the full conflict range from countering an
adversary’s grey zone activities to coastal defence operations against an enemy’s power projection should be considered as a whole. Within this, the presence of highly
capable naval vessels represents a considerable risk and deterrence for any enemy
operations across the sea. This is an instrumental capability for keeping combat
operations outside residential and production centres as well as for limiting the
enemy’s possibilities of attacking the shipping of Sweden and its partners.

Bakgrund

Under senare år har en stimulerande debatt förts i marina kretsar om marinens roll i en
framtida konflikt. Argumentationen spänner över ett flera fält: Vilken materiel som behövs, hur striden ska föras samt hur marina koncept och operativa idéer bör utformas.
Återkommande är även en diskussion om vilken operationstyp som bör diktera vad
marinen, i synnerhet ytstridsfartygen, ska optimeras för. Jag menar att debatten skulle
gynnas av att i ett bredare perspektiv söka en helhetsbild av marinens roll i olika konfliktnivåer för att se hur operationstyper samverkar snarare än att ställa dem emot varandra. Denna artikel är en utveckling av ett tidigare gästinlägg hos bloggaren Skipper.1

Havets betydelse för försörjningen

Marinens avgörande roll för att säkra försörjningen framförs ofta i debatten. Ibland
tycks sjöfartsskyddet rangordnas högre än den krigsavhållande och krigsutkämpande
377

förmågan till kustförsvar. Resonemangets bakgrund är att Sverige i praktiken är en ö
eftersom 85-90 % av utrikeshandeln går över köl.2 I kombination med en rationaliserad
produktion med minimal lagerhållning innebär detta en betydande sårbarhet. Genom
att åderlåta transporter som är nödvändiga för ekonomisk och annan överlevnad kan en
stat snabbt tvingas på knä. För detta krävs inte nödvändigtvis oinskränkt sjöfartskrig
som under världskrigen. Även störningar genom gråzonsagerande och enstaka attacker
kan ge betydande konsekvenser. I första hand ekonomiska när handeln avstannar, vilket blev tydligt under Coronakrisen. I andra hand riskerar även livsmedelsförsörjningen att drabbas. Detta gäller i synnerhet Sverige, som trots sitt handelsberoende har få
fartyg under svensk flagg att tillgå med förfogandelagstiftning, om utländska redare av
konfliktrisk skulle undvika svenska hamnar.3
Många debattörer, även Försvarsberedningen, tycks mena att det för både Sveriges
och våra grannländers försörjning räcker att hålla Göteborg och kanske Helsingborg
öppna. Resten av landet ska försörjas via lands- och järnväg. Detta har även förts fram
att gälla Finland, via Bottenhavet. Jag tvivlar på att landburna transporter kan räcka
till. Lands- och järnvägsnätet har redan i fred en kapacitetsbegränsning och en störningskänslighet som knappast blir mindre besvärlig i kris eller krig.
Vårt samhälle är dessutom starkt beroende av petroleumprodukter som i stor utsträckning distribueras i landet med kustsjöfart.4 Så sent som år 2014 kom närmare
hälften av den svenska råoljeimporten från Ryssland men vi importerar också produkter raffinerade ur rysk olja från andra sidan Östersjön.5 Med tanke på den ryska
benägenheten att använda ”energivapnet” är risken stor att inte bara Ostkusten utan
även Finland och Baltikum kan komma att bli mer beroende av försörjning västerifrån.
Det skulle ytterligare öka betydelsen av våra farvatten för både den nationella och den
regionala säkerheten.
Ser man närmare till livsmedel, där självförsörjningsgraden skattas till ungefär
halva behovet, kräver det moderna jordbruket energi.6 Cirka en tredjedel av denna energi är petroleumbaserad vilket riskerar att resultera i att livsmedel varken kan produceras eller transporteras.7

Sjöfartsskydd

Utifrån en analys av sjöfartsskyddsbegreppet menar Hård af Segerstad att den nuvarande svenska tolkningen är onödigt snäv, där endast den taktiska uppgiften ”eskortera
sjötransport” tydligt kan hänföras till sjöfartsskyddet.8 Hon påpekar vidare det gällande marina taktikreglementet saknar det bredare register av uppgifter inom sjöfartsskydd som återfinns i äldre svenska eller i nu gällande utländska reglementen. Detta
trots den avgörande strategiska betydelse sjöfartsskyddet tillmättes för den allierade
segern i Andra världskriget och vårt handelsberoende av idag.9 Delvis i gensvar till
Hård av Segerstad utvecklar Widlund ett förslag att samlat definiera sjöfartsskydd som
ett rambegrepp för att omfatta såväl staters som handelssjöfartens egna skyddsåtgärder.
Enligt Widlund skulle ett rambegrepp innefatta: (i) militära sjöfartsskyddsoperationer,
(ii) civila sjöfartsskyddsåtgärder enligt ISPS-koden, (iii) samverkan mellan sjöstridskrafter och handelssjöfart (NCAGS), (iv) säkerhetsskydd avseende handelssjöfarten,
(v) hamnar och fartyg som skyddsobjekt, samt (vi) allmänna ordningsbestämmelser
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i hamnar.10 Ett sådant rambegrepp skulle ge bättre möjligheter att fördela ansvar och
uppgifter, vari militärt sjöfartsskydd är en del oavsett konfliktnivå.
Även om en bredare förståelse skulle inkorporeras i kommande försvarsmaktsdoktriner behöver sjöfartsskydd förstås som en större helhet med både civila och militära
delar. Det måste dessutom även spänna över fred och kris sett till hot från sjöröveri,
terrorism och gråzonsagerande. Sjöfartsskyddet är ett system där samverkande aktörer,
både myndigheter och rederier, gemensamt strävar efter att skydda transportkedjan
i sin helhet från hamn över hav och till hamn. Sjöfartsskydd måste därmed, oavsett
konfliktnivå, betraktas som ett gemensamt intresse som innefattar marinen men inte
som dess enda uppgift.

Havets militära betydelse

Det finns många militärhistoriker och sjömaktsteoretiker som är bättre skickade än
jag att i detalj redogöra för var det råder oenighet eller konsensus mellan anglo-saxiska11, franska12, ryska13 och svenska14 tänkare om den marina strategins roll i ett större
strategiskt sammanhang. Det kan i sammanhanget noteras att insikten om sjömaktens
inflytande på historien inte är begränsat till anglosaxare utan att även Engels15 och
Gorsjkov16 (från världens största landmakt) sett dess värde – desto mer blamerande då
med den svenska sjöblindheten.
Gemensamt är havets roll som förbindelse och därmed sjömaktens funktion att säkra egen, och samtidigt förneka fiendens, användning av havet. En väsentlig skillnad
i sjömaktsteori består i prioriteringen mellan att söka upp fiendens huvudstyrka för
ett avgörande slag och därigenom vinna kontroll till sjöss eller att undvika ett sådant
avgörande, för att inte förlora kontroll till sjöss och därmed förneka motparten kontroll till sjöss. Det förra strategin lämpar sig naturligt bättre för den starkare parten
och omvänt lämpar sig den senare för den svagare parten, i sin yttersta form i det
närmast utslitna begreppet fleet in being. Den som vill använda havet till överskeppning behöver tillförsäkra sig ett mått av kontroll vilket ska balanseras mot risktagning.
Det gäller oavsett om syftet är offensivt eller defensivt. Det första kan vara för raider
eller landstigningsoperationer. Det andra kan vara för att förstärka egna och allierade
ställningar, exempelvis försvarsställningar i de baltiska staterna. Vägen över Östersjön
är sårbar men det är även den till lands, genom Suwalkikorridoren. Även om delar av
tankegodset är giltigt över tid och rum måste hänsyn tas till Sveriges och Östersjöområdets specifika förutsättningar av idag, rörande strategisk situation, styrkeförhållanden och tekniknivå.
Havet är inte den vallgrav det ofta beskrivs som. Så länge som människan varit sjöfarande har havet i första hand varit en förbindelse. Även efter lands- och järnvägarnas
utbyggnad är det svårt att förflytta betydande volymer och massor lika effektivt som på
köl, både civilt och militärt. Detta gäller i synnerhet för den händelse tunga förband och
skrymmande system ska frampositioneras, vilket är utgångspunkten för exempelvis
Kungl. Krigsvetenskapsakademiens scenarier för KV21.17 Den fiende som motiverar
ett försvar med svenska brigader i divisionsstruktur kan svårligen bara luftlandsättas
eller infiltrera. Den lär även ha svårt att rulla landvägen, i synnerhet om målet är någon
av östersjööarna. Marinen är oundgänglig för en gemensam kustförsvarsoperation. Det
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högintensiva konfliktscenariot med en kustförsvarsoperation är också det mest intuitiva för att beskriva Marinens uppgifter, även om det inte ger hela bilden.

Det breddade konfliktspektrat

En bredare förståelse av konfliktbegreppet än det binära krig/fred är både positivt och
nödvändigt. Den tidigare chefen för MUST var tydlig med att gråzonsagerande redan
förekommer. Dessutom har även länder inom vår värdegemenskap börjat främja sina
egna intressen på bekostnad av de gemensamma. Rysk aggression och även ökat amerikanskt agerande efter egenintresse har inneburit ett sent men bryskt uppvaknande18
men är nog egentligen en nyttig tillnyktring. Clausewitz tvekamp är en förlängning av
politiken och därmed är det rimligt att alla dess verktyg används för att nå målen även
om det rimmar illa med uppfattningen om en dikotomi mellan fred och krig.19 Sverige
har många tydliga skiljelinjer mot Ryssland och det är lätt att se ryska påverkansoperationer mot Sverige och EU som ett led i ett gråzonsagerande. Det vore orimligt att tro
att Östersjön med sin omfattande betydelse för handel och kommunikation för många
stater skulle undgå gråzonsagerande.20
Den marina domänen är ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv mångfacetterad och ska
därmed inkludera fler perspektiv. Något som i försvarsdebatten sällan berörs är att den
marina strategin omfattar hela skalan från fred via gråzon och kris till krig och att den
lämpligen bör ingå i en maritim strategi, som anförts av Wedin.21 Vidare ställer det
breddade konfliktspektrat krav på materielsystemen att utöver en mångfald av hot på,
under och över ytan samt på land även anpassas till gråzonens särskilda utmaningar.
Det medför svårigheter att göra optimeringar och avvägningar både avseende koncept
och materiel eftersom den totala numerären är så liten att det inte går att renodla enheter.22
Detta betonar vikten av att se i vidare perspektiv. I grunden har en stat en folkrättslig
förpliktelse att kunna utöva effektiv kontroll över sitt territorium vilket är bakgrunden
till den löpande sjöövervakningsoperation som bedrivs inom svenskt sjöterritorium
och svensk ekonomisk zon. En motståndare skulle med gråzonsagerande kunna utnyttja den av resursknapphet låga närvaron för att flytta fram sina positioner. Tätt återkommande incidenter kostar på för både materiel och personal och utmattar organisationen.
Dessutom kan det medföra ett stegvis skifte av normalbilden.
Framgångsrikt tillämpat kan gråzonsagerande resultera i det för angriparen önskade
slutresultatet utan att eskalera till väpnad konflikt men skulle så inte ske så är det en del
i att forma förutsättningarna för nästa led i konflikten.23 När övergången sker kan även
det vara otydligt och oväntat, kanske vid vapeninsats sker mot svenska enheter fritt
till sjöss men kanske sker det så tvetydigt att väpnat angrepp ändå inte kan konstateras
med tillräcklig säkerhet för politiska beslutsfattare. Detta i synnerhet när försvaren är
ovillig att acceptera den förändrade situationen: Seeing is not necessarily believing,
tyvärr, vilket är en klassisk orsak till framgångsrik vilseledning.24

Det svenska dilemmat

Det mesta av ovanstående är rimligen välkänt i denna läsekrets. Stötestenen är prioriteringarna mellan metoderna och medlen. En måhända ogin läsning av olika debattörer
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ger vid hand ståndpunkter och förslag som är ömsesidigt uteslutande och oförenliga
– en konfliktlinje tycks dragen mellan sjöfartsskydd och kustförsvar. Samtidigt som
detta vara en del av en sund och ständigt pågående debatt om sjöförsvar behöver den
föras på ett konstruktivt och förtroendeingivande sätt. Debatten om att marinens roll
främst ska vara sjöfartsskydd har i min mening två aspekter som behöver beaktas: att
sjöfartsskydd är resurskrävande och att man måste se det större sammanhanget.
Sjöfartsskyddet måste ske löpande och kunna anpassas efter rådande hotbild. Skydd
av egna förbindelser, däribland civil sjöfart genom sjöfartsskydd, sker redan i fred och
måste i hög grad fortsätta även i krig även om resurser och metoder under hotet då
kommer att vara andra. Uthållighet måste vara god även under krävande förhållanden.
Förmågan till kustförsvarsoperationer är avgörande både avskräckning och för att
nedsätta en angripares anfallskraft. Den är ett villkor för att ge tid och numerära förutsättningar för försvarsoperationer oavsett om de sker ensamt eller med stöd av tredje
part. Försvarsmakten konstaterar att Sverige riskerar att vara i strategisk efterhand.25
Det medför krav på en hög beredskap för att undgå förbekämpning och bemöta ett
angrepp samt om möjligt återta initiativet. Bekymret är, som ovan, att våra fåtaliga
resurser ianspråktas redan i fred för att upprätthålla territoriell integritet.
Dilemmat som härvidlag uppstår är att det jag tror är kärnan i debatten, hur man bäst
disponerar sina sjöstridskrafter. Ska prioritet ges åt kustförsvarsoperationen 26 för att
slå mot angriparens styrkor eller ska prioritet ges åt upprätthållande av egna och allierades förbindelser, både militära och civila. Sjöfartsskyddet ställer krav på att det ska
kunna utföras över lång tid och långa sträckor, medan kustförsvarsoperationen kräver
kraftsamling mot angriparens anfallsrörelse. Avvägningen mellan dessa framstår svår
att göra.

Ömsesidiga beroenden

Den ekonomiska och säkerhetspolitiska betydelsen av Östersjön är mycket stor för fler
intressenter än kuststaterna. Som den främsta handelsleden och en geopolitisk skärningspunkt kan Östersjöns betydelse för Sverige knappast överskattas. Över havet
finns även den makt som ånyo med hot och vapenmakt försöker att flytta gränser och
dominera sitt grannskap. Ryssland är också beroende av Östersjön för att skeppa ut
olja samt för att exportera gas i pipeline. Enligt en bedömning från FOI utgjorde östersjöhandeln år 2011 cirka 75 % av rysk sjöburen export och 85 % av rysk sjöburen import.27 Handel lyfts ofta fram som främjande för avspänning och demokratisering men
den teorin har kommit på skam av utvecklingen i Ryssland och Kina under det senaste
decenniet. Mahans formulering är möjligen än mer sann idag när anspänningen mellan
USA och Kina ökar, trots det ekonomiska utbytet: ”… commerce thus on the one hand
deters from war, on the other hand it engenders conflict, fostering ambitions and strifes
which tend towards armed collision. Thus it has continuously been from the beginning
of sea power.”28
Sverige har den längsta kuststräckan i Östersjön men Ryssland besitter de största
militära resurserna. Övriga östersjöstater har begränsad förmåga, även om Tyskland
ånyo visar intresse för sydvästra och södra Östersjön. Danmark och Norge fokuserar
uttryckligen på Nordsjön och Nordatlanten.
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Östersjön kan betecknas som ett trångt innanhav. Sedan tidigt i den militärtekniska
utvecklingen har Östersjöns dimensioner inneburit en hög grad av överlappning mellan
olika parters operationsområden, även om detta varierar mellan stridsdomänerna. Få
områden ligger bortom kontinuerlig sensor- och verkansräckvidd. Många platser nås
av flera staters försvarsmakter och av flera system inom desamma. Detta är tämligen
unikt för Östersjön, att utrymmet för obestridd kontroll eller herravälde är begränsat.
Att skapa liksom att bestrida kontroll till sjöss pågår därmed parallellt.
Förmågan till kontroll till sjöss29 avtar med avståndet från våra basområden. Ju färre
system, främst sjö- och flygstridskrafter som kan samverka, desto mindre är vår förmåga att skapa och utöva kontroll. Hur långt ut och hur lång tid det kan ske är beroende
av antalet enheter, deras förmåga och logistikkapaciteten. I en glidande skala övergår
graden av kontroll från att närmast svensk kust i bästa fall vara sjöherravälde till att
stegvis inom olika domäner och mot olika mål vara kontroll till sjöss, där utbredning
i tid och rum i denna generalisering blir allt mindre. Närmare främmande kust är det
följaktligen en fråga om att i bästa fall bestrida motståndarens kontroll.30 I vilken grad
det uppnås avgör när, var och med vilken risktagning vi kan utöva kontroll till sjöss för
våra egna ändamål.
Ett ensidigt svenskt perspektiv bortser från det större sammanhang som Sverige är
en del av. Våra grannars försvar och försörjning är i hög grad beroende av oss, liksom
vår säkerhet är också beroende av dem. För att detta ska fungera och för att uppfylla
våra internationella utfästelser ställs höga krav på svensk förmåga att skydda sjöfarten
– till, inom och från Sverige liksom till och från våra grannländer. Försvarsberedningens skriver att ”sjöförbindelser västerut måste ses i ett internationellt perspektiv”.
Detta framstår som orealistiskt i förhållande till hur grannländer uttalat prioriterar
sina knappa resurser. Vidare är det otillfredsställande i förhållande till folkrättsliga
åligganden för en stat. Det är också oönskat utifrån vårt nationella intresse att det stöd
som kommer till och genom vårt land också ska göra det på ett sådant sätt som gynnar
Sverige.31 Att förlita sig på att andra ska skynda till undsättning och är dessutom ett
risktagande. Tredje part behöver tid för att ansluta och riskerar att ha resurser bundna i
annan riktning. Våra västra grannländer prioriterar uttryckligen Nordatlanten för den
strategiska länk som krävs för att med tillförda amerikanska förband kunna försvara
Västeuropa.
Ur ett strategiskt perspektiv skulle Ryssland i en europeisk konflikt gynnas av tidsoch avståndsförhållanden gentemot Nato. Detta även om den senare organisationen efter en tid skulle förstärkas med amerikanska förband och operativt rörliga europeiska
förband – i bästa fall. Det är därför rimligt att anta att Ryssland – för att öka sitt eget
operativa djup och för att begränsa andras handlingsfrihet – hypotetiskt skulle vilja
etablera framskjutna positioner i den skärningsyta som Östersjöområdet utgör.32 Ett
tidigt ryskt avgörande skulle då kunna uppnås genom att utnyttja saktfärdigheten både
i beslutsfattande i allianser och politiska system, liksom i tilltransporten av förband. I
synnerhet avseende sjö- och markstridskrafter. Den systemtäthet som beskrivits ovan
gör varje etablering svår att påverka, framför allt häva om så krävs, eftersom den sannolikt kommer ske med flera former av understöd. En sådan etablering kommer också
att utgöra en del av ett system av system med flera lager och stödjepunkter.
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När och där ett angrepp sker, kommer Sverige troligen tvingas att ta striden enskilt
eller tillsammans med Finland. Möjligen kan någon eller några andra stater bistå. I en
sådan situation måste Sveriges roll vara att resa muren så hög som möjligt och så långt
ut som möjligt för att skapa förutsättningar att initialt undvika att förlora enskilt och
för att kunna tillsammans med andra vinna kriget.33 Detta måste givetvis ske med en
rimlig avvägning mellan oproportionerlig risktagning och överdriven återhållsamhet.
I ett nyligen framlagt arbete utreds grunderna för rådande militärstrategisk doktrin.
Med empiriskt stöd presenterar författaren en teori att svaga aktörer kan vinna korta,
konventionella krig genom tidiga taktiska framgångar. Dessa kullkastar angriparens
planer och övertrasserar dess kostnadstolerans. Det ger samtidigt handlingsutrymme
för tredje part att engagera sig till stöd för försvararen.34
Den faktiska situationen kommer att diktera förutsättningarna för avvägningarna
hur långt ut och hur länge muren ska hållas uppe. Men redan att skapa det alternativet
ger för egen del större handlingsfrihet som för angriparen samtidigt innebär mindre
förutsägbarhet. Det lägger grunden för att tillsammans med andra vinna kriget, där
kombinationen och sekvensen bygger på att det europeiska säkerhetssammanhanget
för sin överlevnad inte kan tolerera att en aggressor tillåts rubba gränserna runt Östersjön. Det är därmed av avgörande betydelse att vi inte egenhändigt och prematurt avhänder oss kontroll till sjöss och i andra element eftersom det skulle få återverkningar
både för förutsättningarna att bistå andra och att ta emot stöd. Klarar vi inte att säkra
förutsättningarna för tredje part att tillföra och engagera sina styrkor i området inom
ramen för kollektivt självförsvar, så kan vi varken vinna tillsammans eller undvika att
förlora enskilt.
Corbett diskuterade att den svagare parten kan lockas till ett passivt uppträdande,
vilket har både företräden och brister.35 Resonemang att avvaktan kan ge bättre styrkeförhållanden har sina poänger men för det svenska fallet är det osäkert eftersom
en sådan styrketillförsel är beroende av att tilltransportvägarna kan hållas öppna. En
överdriven återhållsamhet riskerar att göra stöd till och via Sverige både omöjligt och
överspelat, om angriparen tillåts nå tidiga avgöranden. Om försvarsgarantier och operativ planering med nyckelpartner saknas försvåras försvarsoperationer och den nödvändiga timingen riskerar att bli fel – hur vassa enheterna än är i sig själva är ändå
numerären så liten att insättande måste optimeras.

Den moderna stridens komplexitet

Även om Sverige under andra världskriget ställde om inrikestransporter från kust- och
kanalfart så transporteras ännu petroleumprodukter på köl, vilket sannolikt är omöjligt
att snabbt skifta över till lastbil och tåg. Därtill svarar sjöfarten för transport av stål-,
gruv- och jordbruksprodukter, vilket om det inte kan skyddas skulle få konsekvenser både för livsmedelsförsörjningen och ekonomin.36 Sammantaget innebär även den
mest prioriterade trafiken skulle omfatta långa sträckor och många fartyg. Den skyddade transitkorridoren i Adenviken, till skydd mot sjöröveri, visar hur resurskrävande
sjöfartsskydd kan vara, även utan att utföras som konvojering eller eskortering.
Att tillse ett sjöfartsskydd genom eskortering, över tid och över stora ytor, för att
säkra nationens försörjning skulle vara oerhört resurskrävande. Detta även vid ett
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inlemmande av Kustbevakningen, med erforderlig komplettering av utrustning och
bestyckning. Hotet kan snabbt överstiga vad enstaka ytterligare fartyg med enklare
bestyckning kan hantera.
Å andra sidan: För att hota sjöfarten måste emellertid en angripare nå den, vilket
innebär att denne måste utöva något mått av kontroll till sjöss eller åtminstone framgångsrikt kunna bestrida vår kontroll till sjöss. Även om den strategiska nyttan av ett
sjöfartskrig kan vara stor kan det vara stridsekonomiskt svårt att avvara kvalificerade
flyg-, ytstrids- och undervattensenheter eller för den delen långräckviddiga vapen mot
handelssjöfart. Om angriparen ökar sin kontroll till sjöss kortas dock avståndet varvid
fler och billigare system kan verka.
I marinens nuvarande taktikreglemente konstateras att etablering av kontroll till
sjöss implicit bidrar till sjöfartsskydd genom att det hindra motståndaren att agera.37
Det kan tolkas som att sjöövervakning och kustförsvar inte står i konflikt med sjöfartsskydd utan tvärtom utgör metoder för att främja det. Det utesluter inte eskort av prioriterade transporter eller skydd av särskilt viktiga leder men underlättas troligen av att
kombineras med kontroll till sjöss.
För att minska risken att våra förband, i synnerhet markstridskrafterna, ska vara
på fel plats i en konflikt finns ett behov av att i möjlig mån forma och stridsfältet och
begränsa angriparens handlingsfrihet. Försvararen riskerar att vara i efterhand och
måste snabbt kunna utmana angriparens initiativ för att sedan forma striden och sammanhanget till sin fördel. Sverige är ett av Västeuropas största länder men har en låg
förbandstäthet. Vi behöver begränsa angriparens handlingsfrihet och möjlighet att nå
ett tidigt avgörande. På så vis säkerställs förutsättningarna både för vårt eget försvar
och för striden tillsammans med tredje part.
I Försvarsmaktens perspektivstudie betonas vikten av att påverka angriparen tidigt i
anfallsrörelsen för att begränsa dennes handlingsfrihet och belasta den totala kalkylen
för angreppsplanen. Att tvinga motståndaren att ta hänsyn till vår förmåga är i sig
krigsavhållande. Det ökar vår egen handlingsfrihet på angriparens bekostnad.
För detta är räckvidd avgörande – både avseende sensorer och vapensystem. Det ger
oss möjlighet att påverka en större yta, bättre möjlighet att taktisera, i synnerhet i det
trånga innanhavet Östersjön med sina skärgårdar där marinen utvecklat en närmast
unik förmåga att utnyttja denna till sin fördel. Samtidigt ger det motståndaren större
osäkerhet och kortare förvarning. Därav den stora nyttan av nya, långskjutande robotar
och förmågan till samordnad strid, primärt tillsammans med flygvapnet.
En för låg ambition i skalförsvaret ger angriparen en enklare kalkyl och innebär att
striden förs till lands, i våra befolknings- och produktionscentra. Det försvåras särskilt
av att vi har en för det sammanvägda uppdraget en extremt liten flotta. Det ger även
fienden handlingsfrihet att välja var och hur striden förs. För försvararen blir det därmed svårt att återta initiativet eller att häva fientlig etablering.
Våra ytstridsfartyg kan med hög flexibilitet axla olika roller som vapen- och sensorbärare eller som noder för ledning. De kan verka enskilt eller leda samordnad strid,
även med internationella partner. Endast kvalificerade plattformar kan verka under
störda förhållanden. Dessutom kan det krävas en förmåga att i en svårtolkad stridsmiljö fatta snabba beslut, vilket kräver närvaro på plats i elementet och ett adekvat mandat
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agera under uppdragstaktik. Både som system och i sina delar måste vårt försvar vara
en svår - för svår - utmaning för en angripare.

Avslutning

Syftet med denna artikel är att belysa att marina operationer måste ses i ett större sammanhang än hur den enskilda operationen benämns. Det breddade konfliktspektrat,
ömsesidiga beroenden och den moderna stridens komplexitet utgör en svår utmaning.
Detta är skälen till att jag menar att man måste se på det större sammanhanget.
Den förmåga till högintensiv strid som är dimensionerande för våra ytstridsfartygs
systemsammansättning och våra övningar är också den förmåga som tjänar oss bäst att
begränsa en angripares möjligheter att hota oss. Detta oavsett om dennes syfte är att slå
mot sjöfarten i våra vatten, att överskeppa invasionsstyrkor eller att etablera framflyttade positioner i havet. Det är vår förmåga att skapa kontroll till sjöss och att förneka
fienden detsamma som avgör hur vi kan styra vårt och fiendens nyttjande av havet. En
lägre ambition blottar istället en sårbarhet från den nivå vi inte kan hantera och riskerar att inbjuda detta agerande från fienden. Vi riskerar då att striden utkämpas i våra
befolknings- och produktionscentra eller stryper vår försörjning. En högre ambition
i förmåga till kontroll till sjöss flyttar fram skölden och innefattar också en betydligt
ökad förmåga till inom de mindre krävande operationstyperna.
Fiendens kalkyl ska belastas med risken att tidigt mötas, och om så krävs, att bekämpas, genom verkan från kvalificerade ytstridsfartyg och i samordnad gemensam
strid. Ytstridsfartygen utgör hörnstenarna i den marina konfliktmiljön och har kraftig
inverkan på vilka handlingsalternativ, vilken resursåtgång och vilken risktagning en
fiende måste räkna med för varje militärt hot mot Sverige. Den yttersta framgången är
att fiendens operationer helt omintetgörs! Även utan full insyn i en potentiell angripares kalkyler vore det vårdslöst att minska denna förmåga när säkerhetsläget under flera
år har fortsatt att försämras.
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Sjöminering på 2020-talet: Bortprioriterat men
betydelsefullt för Sveriges försvar?
Abstract: Although security threats such as non-linear warfare, cyber warfare, and
hybrid warfare adequately describe ongoing and forthcoming conflicts, Sweden will
still need conventional means of sea power to pose a credible territorial defence,
even during times of peace. The aim of this paper is to shed light on some of the
tactical and operational implications that the Swedish Armed Forces face today,
since the navy no longer has any coventional mine-layers. Additionally, the author
argues that acquiring mine-layers would be a simple, cheap, and feasible addition to
the Swedish naval forces, since they would contribute to greater mobility and flexibility for the navy at large. This is because mine-layers would enable more potent
ships such as corvettes and submarines, and even supporting units, to be used to
solve tasks they originally were intended to. Most importantly, attaining mine-layers
would increase the Swedish possibilities to fight using combined arms at sea.

Sveriges och sjömineringsförmågans nuläge

Gråzonsproblematik, cyberkrigföring, hybrida hot, och icke-linjär krigföring är
exempel på jämförelsevis nya begrepp som är högaktuella för att karaktärisera samtidens moderna konfliktmiljöer. Detta ändrar inte det faktum att Sverige är det land
vid Östersjön med längst kuststräcka, och att flera svenska hamnar är viktiga för
internationell handel. Därför är det sannolikt att konventionella medel och metoder
för sjöstrid förblir viktiga i försvaret av Sverige. I Militärstrategisk doktrin – MSD 16
föreskrivs att det, vid väpnat angrepp, eftersträvas balans mellan offensivt och defensivt
agerande, vilket syftar till att uthållighet och handlingsfrihet bibehålls. Minutläggning
är ett effektivt sätt att skydda nyckelområden, egna förband, hamnar och sjöfart,
389

eftersom minor avsevärt begränsar en motståndares rörelsefrihet på havet. Förutom den
reella skadeverkan vapensystemet kan orsaka, tvingar mineringar motståndaren till
tidsödande åtgärder såsom minröjning, eller att välja alternativa framryckningsvägar.
Därtill är sjöminor ett jämförelsevis billigt vapensystem. Minutläggningsförmåga
kan därför anses vara ett relevant defensivt redskap i den moderna sjökrigföringens
verktygslåda, som gynnar användarens handlingsfrihet och uthållighet.
I händelse av kris, konflikt, eller krig står den svenska marinen inför synnerligen
komplexa uppgifter eftersom den är liten i förhållande till Sveriges långa kuststräcka.
Sannolikt kommer operationer syftandes till sjöövervakning, sjöfartsskydd, och
kustförsvar att behöva bedrivas parallellt såväl i Östersjön som på Västkusten för att
upprätthålla svensk säkerhet och internationell handel. Så länge inga regelrätta krigshandlingar eller territoriella kränkningar sker, räcker möjligtvis nuvarande numerär
av örlogsfartyg för att bibehålla en godtagbar nivå av områdesbevakning i Sveriges
intilliggande havsområden. Men vid ett försämrat omvärldsläge kommer marina enheter att behöva kraftsamlas i tid och rum för att trovärdigt och effektivt kunna lösa
specifika uppdrag. Eftersom inga av Försvarsmaktens enheter idag har sjöminering
som utpräglad uppgift, riskerar detta leda till att kvalificerade enheter, vilka är optimerade för mer komplex verksamhet, binds upp till mineringsuppgifter i onödan. Genom
att införskaffa nya minutläggningsfartyg kan befintliga fartyg istället ges ökat fokus
till sina primära uppgifter. Dessutom har Sverige redan idag moderna sjöminor i olika
utföranden, vilket gör att inga resurser initialt behöver allokeras för vapenutveckling,
utan endast för att inskaffa en vapenbärarplattform.
Försvarsmaktens nuvarande organisationsutformning innebär att en förmågebredd
bibehållits, men med en fåtalighetsproblematik relativt myndighetens militärstrategiska målsättningar. Detta framgår i Slutredovisning av Försvarsmaktens perspektivstudie 2016-2018: Tillväxt för ett starkare försvar, vari det även framförs att organisationen strukturerats utifrån kompetensbredd och kompetensbevarande snarare än att
dimensioneras mot att lösa dess fastställda uppgifter. Detta leder till att organisationen
å ena sidan har reducerade förutsättningar att möta ofördelaktiga händelseförlopp, men
å andra sidan att Försvarsmakten samtidigt har handlingsfrihet att växa inom samtliga
områden. Vidare anges att verkansförband inte kan nyttjas optimalt, både på grund av
att det råder obalans mellan antalet verkansförband och stödförband, men även därför
att antalet verkansförband är lågt. Ett konkret exempel på denna problematik är marinen, och i synnerhet sjömineringsförmågan. I dagsläget har Försvarsmakten förmåga
att lägga ut sjöminor med hjälp av flertalet plattformar. Korvetter, patrullfartyg, stödfartyg, ubåtar, minjakter, stridsbåtar och trossbåtar är några exempel, men ingen av
dessa har sjöminering som utpekad huvuduppgift. Detta är en skillnad mot det kalla
krigets invasionsförsvar, då såväl kustartilleriet som flottan hade minutläggningsfartyg. Vapensystemen och själva mineringsuppgiften finns fortfarande kvar, men sjöminering måste i nuläget utföras av enheter som egentligen har andra huvuduppgifter och
som är bättre anpassade för annan verksamhet. Alltså måste färre och mindre lämpade
enheter lösa fler uppgifter än förut. Detta är en direkt konsekvens av att en kompetensbredd upprätthållits, vilket emellertid sker på bekostnad av att existerande enheter inte
kan utnyttjas till sin fulla potential.
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Taktiska och operativa konsekvenser
Om en ubåt eller ett ytstridsfartyg beväpnas med sjöminor, måste exempelvis antalet
sjunkbomber, torpeder eller sjömålsrobotar minskas, vilket gör att fartygen kommer
sakna delar av sin huvudbeväpning och därmed bli suboptimalt utrustade för att genomföra gemensam sjömålsstrid. Då den svenska marinen idag består av så pass få
enheter, är det högst eftersträvansvärt att dessa fartyg bestyckas med maximalt antal
robotar och torpeder för att bli så farliga som möjligt för en fiende. Detta är en förutsättning för att vid en väpnad konflikt möjliggöra erforderlig kraftsamling och lokal
överlägsenhet, vilka är bärande idéer i svensk krigföring. Dessutom har minutläggningsfartyg möjlighet att medföra ett avsevärt större antal minor jämfört med exempelvis korvetter och ubåtar, utav den enkla anledningen att de olika fartygstyperna
konstruerats med utgångspunkt i olika tänkta stridsuppgifter. Förvisso kan en minutläggare inte agera dolt på samma sätt som en ubåt som lägger ut minor, men samtidigt
utgör en ubåt med full torpedlast ett desto större hot än en ubåt som gjort avkall på sitt
mest potenta vapensystem. Att sjöminering för närvarande måste ske med villkoret
att slagkraftiga örlogsfartyg samtidigt inte kan bära sin fulla huvudbeväpning leder
således till minskad avskräckning och en sämre tröskeleffekt, även i fredstid, vilket går
emot det militärstrategiska koncept som beskrivs i MSD 16.
Förutom den minskade eldkraft ytstridsfartyg och ubåtar erhåller då de utför sjöminering, förloras även dyrbar tid vilken behöver läggas på förflyttningar och byte
av beväpning för fortsatt verkan efter avslutad mineringsuppgift. Detta kommer vara
synnerligen problematiskt i högre nivåer av konfliktskalan. Avsaknaden av minutläggare gör även att amfibiekåren i dagsläget får sämre möjlighet att lösa sina uppgifter på
bästa sätt. För varje strids- och trossbåt som tas i anspråk för sjömineringsuppgifter,
nedgår under samma tid amfibieförbandens rörlighet och uthållighet, vilket leder till en
ökad sårbarhet. Amfibiekårens båtar kan lika lite som korvetter, minjakter eller ubåtar
ersättas av minutläggare, men genom att anskaffa minutläggningsfartyg kan tidigare
nämnda enheter tillåtas lösa sådana problem de ursprungligen konstruerats och övats
för. Ett mer extensivt utnyttjande av minutläggare medger alltså ökad flexibilitet och
rörlighet för marinen som helhet, eftersom övriga plattformar i så fall inte behöver
lägga tid på ytterligare förflyttningar och byte av nyttolast efter att ha löst mineringsuppgifter.
Eftersom uppgiften att genomföra minutläggning till sjöss idag kan tilldelas flertalet förband och plattformar, riskerar uppgiften att bli ingens ansvar eftersom den kan
vara allas ansvar. Detta kan leda till att såväl materiel som kompetens inte vidmakthålls tillräckligt väl i fredstid, vilket kan motverkas genom att tilldela sjöminering
som ansvarsområde till en specifik organisation eller enhet. HMS Carlskrona byggdes
ursprungligen som minfartyg, men har efter ombyggnationer fungerat omväxlande
som patrull-, stöd- och ledningsfartyg på senare år. Även om fartyget fortfarande har
jämförelsevis god förmåga att genomföra minering är fartyget nu äldre än 40 år, och
därför är det mer lämpligt att istället nyanskaffa ett erforderligt antal minutläggare.
Dessutom medger denna lösning att HMS Carlskrona kan fortsätta fylla sin aktuella
roll som stöd- och ledningsfartyg. I Tillväxt för ett starkare försvar anges att vissa
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hemvärnsbataljoner materiellt skall förnyas genom att tillföras sjömineringsförmåga,
vilket år 2025 skall vara påbörjat i sådan utsträckning omständigheterna tillåtit. Detta
initiativ välkomnas, och eftersom Hemvärnets huvuduppgift anges vara bevakning,
skydd och övervakning, samt eftersom Hemvärnets personal organiseras på frivillig
och lokalförankrad basis, kan denna sjömineringsförmåga i framtiden sannolikt genomföras effektivt i svenska kust- och skärgårdsområden. Samtidigt gynnas uthålliga
kustförsvarsoperationer av ett stort djup i försvaret, varför minutläggningsfartyg även
bör tillföras marinens stående förband, vilka kan verka längre ut till havs och under
längre tidsperioder.
Ur ett taktiskt perspektiv är det viktigaste argumentet för att införskaffa minutläggare till marinen att det avsevärt kommer öka förmågan till strid med kombinerade
vapen. I Operativ Doktrin framförs att det ger större effekt att samordna vapensystem
än om respektive system verkar var för sig, eftersom ett vapens svagheter överlappas
av ett styrkor i ett annat. Strid med kombinerade vapen ställer motståndaren inför
fler dilemman, då skyddsåtgärder mot ett system gör motståndaren sårbar gentemot
andra system. Dagslägets avsaknad av minutläggare innebär som tidigare nämnt att
enheter med annan huvudbeväpning tvingas genomföra mineringsuppgifter. Då antalet sjömålsrobotar eller torpeder minskas på existerande enheter för att istället medföra
minor nedgår alltså marinens sammantagna möjligheter till strid med kombinerade
vapen, eftersom att ett vapensystem snarare ersätts istället för att kompletteras av ett
annat. De eftersträvansvärda synergieffekter som erhålls av att påverka motståndaren
med olika sorters system samtidigt nedgår, och sannolikheten för taktisk framgång
reduceras.

Avslutning

Denna artikel har åskådliggjort några av de taktiska utmaningar som medförs av Försvarsmaktens nuvarande avsaknad av minutläggningsfartyg. Sammanfattningsvis
skulle minutläggare bland annat kunna bidra till ökad rörlighet och flexibilitet för marinen i stort, bättre förmåga till strid med kombinerade vapen, samt att redan existerande enheter tillåts beväpnas och utrustas för att lösa sådana uppgifter som de egentligen
syftar till. Minutläggare är inte nödvändigtvis teknologiskt innovativa, eller tillnärmelsevis lika attraktiva nyanskaffningsprojekt som exempelvis A26-ubåtar eller nästa
generations ytstridsfartyg. Nya ubåtar och ytstridsfartyg kan självfallet bidra till ökad
tröskeleffekt och lösa en mängd uppgifter som minutläggare inte kan, men de problem
som identifierats i denna text kommer likväl kvarstå. Emellertid kan anskaffning av en
eller flera minutläggare vara en billig och enkel lösning som löser några av de taktiska
utmaningar som marinen idag måste hantera vid försvar av Sverige.
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Logistik i varje vik – framtidens logistikförsörjning av amfibiestridskrafterna

Abstract: The amphibious forces possess the ability to conduct surface and subsurface warfare from an archipelagic environment. This enables the Swedish Armed
Forces to deny the enemy movement and control near the coast and thereby also
securing our own movement and control. This is evidently important in a coastal defence operation, but contemporary discussions highlight the importance of amphibious forces in the protection of shipping.
Military presence in the archipelago is in that respect necessary from peace to war.
To ensure this presence throughout the course of conflict there is need for a renewed
logistical concept. The solution to this lies within autonomous systems and artificial
intelligence. The ability to provide combat service support could be improved greatly
by acquiring autonomous systems for transportation of logistical supplies.
These unmanned systems allow for transportation with lower risk and a possibility for logistic personnel to concentrate in logistical hubs ashore. It further increases
the availability of supplies by removing the human factor and allows for transportation to be conducted around the clock.

Amfibiestridskrafterna

Amfibiestridskrafterna har för Försvarsmakten en unik förmåga till att bestrida sjökontroll i och från skärgårdsmiljö. Genom fartyg med hög rörlighet och vapensystem,
som medger verkan mot mål både på och under ytan, kan en motståndares vilja att
landstiga på svenskt territorium brytas. Amfibiestridskrafterna har också förmåga
att inhämta underrättelse om fientliga rörelser och grupperingar genom avancerade
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sensorer, information som utgör beslutsunderlag för samtliga enheter ingående i kustförsvaret.
Det är nödvändigt för Marinen att kunna genomföra kvalificerad sjömålstrid i denna
miljö för att uppnå önskvärd tröskeleffekt mot en motståndare. Genom skärgårdens geografiska utformning tvingas en motståndare in i kanaliserande terräng där gynnsamma
förutsättningar uppstår för avvärjning av en eventuell landstigningsoperation. Dessa
geografiska förutsättningar visar ytterligare på betydelsen av militär närvaro i vår skärgård och förmåga till amfibiestrid inom Försvarsmakten. De möjligheter och begränsningar som skärgårdsmiljön medför påverkar även en försvarare. Därmed är det nödvändigt för Marinen att kunna kontrollera skärgården för att säkerställa egen rörlighet.
Amfibieförbanden löser inte bara uppgifter i krigsförhållanden, där en invasion är
nära förestående utan även i fredsförhållanden och i gråzonskonflikter. Ett väpnat angrepp kan komma att föranledas av lång period av gråzonskonflikt med svår belastning
på den nationella försörjningen. Här utgör amfibiestridskrafterna en vital komponent
inom en övergripande sjöfartsskyddsoperation genom att bidra med skydd åt sjöfarten
när fartygen passerar innanför kustspannet. Genom detta kan bland annat motståndarens sabotageverksamhet och mineringar hindras. Sjöfartskyddsoperationer ställer
höga krav på logistikförsörjning genom att amfibieförbanden då behöver operera i farleder och hamnar över stora och eventuellt flera operationsområden under en lång tid.
När en sjöfartsskyddsoperation då övergår i ett skede av kustförsvar är således uthålligheten i Marinen redan mycket ansträngd. Förutsättningar för att kraftsamla i ett
utpekat operationsområde och möta en motståndare är därmed begränsade. Här kan en
utveckling av den marina logistikförsörjningen förbättra möjligheterna för en omställning till kustförsvar. Genom att effektivt försörja förbanden under hela konfliktförloppet och skapa tillgänglighet i flera operationsområden kan sedan en motståndare mötas
med rätt förutsättningar.

Vilja till utveckling

Nyligen fattades ett politiskt beslut om att utveckla amfibiestridsförmågan på Västkusten genom att bygga ut nuvarande förband till en amfibiebataljon. Denna bataljon
ska bland annat ha möjlighet till minering, ubåtsjakt och sjömålsstrid syftande till att
förneka en motståndare rörlighet i anslutning till och inom skärgården. Detta visar att
amfibiestridskrafterna har en befäst roll inom den framtida sjökrigföringen och att en
vidareutveckling av amfibieförbanden har både politiskt och militärt stöd.
Ytterligare bevis för detta stöd återfinns i Försvarsmaktens senaste perspektivstudie,
Tillväxt för ett starkare försvar, där önskvärda förmågor inom Försvarsmakten fram
till år 2035 presenteras. I denna studie beskrivs bland annat att vapen- och sensorsystem i framtidens stridsmiljö präglas av längre räckvidder, förbättrade möjligheter för
upptäckt och högre hastigheter. Detta beskrivs som en konsekvens av pågående teknisk
utveckling och en vilja hos stormakter att öka sin förmåga till fjärrbekämpning.
För att kunna möta hot i framtidens stridsmiljö presenteras önskvärda utvecklingsområden som i Marinens fall präglas av ökad uthållighet och större möjlighet till dolt
uppträdande. För att göra detta möjligt finns ett behov av ett förnyat logistikkoncept,
där stridskraftsvisa logistikresurser ska säkerställa försörjning på stridsfältnivå.
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Studien visar således på en vilja att reformera logistikförsörjningen inom den marina
operationsmiljön.
Mot denna bakgrund finns ett behov av förändrade logistiska förutsättningar för
att amfibiestridskrafterna ska kunna möta framtidens krav på uthållighet. Lösningen för att nå dessa krav ligger i utveckling och anskaffning av obemannade system
för logistikförsörjning. Genom detta kan flertalet av de målsättningar som beskrivs i
Försvarsmaktens perspektivstudie omhändertas och amfibiestridskrafternas närvaro i
skärgården kan säkerställas genom hela konfliktskeendet.

Obemannade logistikresurser

En tillförsel av obemannade system för transport av förnödenheter i en stridsfältsnära
miljö kan effektivisera den marina logistikfunktionen och möjliggöra försörjning med
lägre risk. Dessa system föreslås försörja stridande förband långt ut i organisationen
genom att stå för transporter från en terminalpunkt i ett bakre läge ut till utgrupperade
enheter. Som konsekvens kan logistikpersonal kraftsamlas till ett bakre läge och därmed uppträda med lägre risktagning.
För dessa system finns goda förutsättningar till att implementera artificiell intelligens (AI) för att sköta systemets beslutfattande gällande navigering. Genom att tillgodose behovet av indata med rätt spektrum av sensorer kan en AI-baserad lösning ersätta den mänskliga funktionen i systemets framförande. Grundläggande sensorer som
exempelvis logg, lod och vindmätare behöver integreras med AI för att ge nödvändiga
indata för korrekt beslutsfattande. Mer avancerade sensorer är dock nödvändiga för att
systemet ska få rätt förutsättningar till ett autonomt uppträdande. GPS är en självklarhet i systemet men dess tillförlitlighet i högre konfliktnivåer är oviss. Som nödvändigt
komplement till död räkning förespråkas en optisk sensor som genom ljuspulser mäter
avstånd till föremål och skapar en tredimensionell uppfattning av rummet, en så kallad
laserradar eller LIDAR. Med tillförsel av detta spektrum av information kan systemet
agera autonomt och framförandet kan anpassas utefter rådande väderförhållanden.
Systemet föreslås ytterligare förses med ett IFF-system (Identification Friend or
Foe) för att säkerställa leverans av förnödenheter till rätt mottagare. Detta IFF-system
hade också möjliggjort mottagande enhet att ge slutgiltig invisning genom att belysa
systemet och på så vis skapa en slags radarfyr. Genom att implementera en IFF-funktion kan systemet säkerställa att rätt mottagare nås samt att förnödenheter inte hamnar
i civilas eller motståndares besittning.
Obemannade system med tillämpning i marin miljö återfinns redan idag i provverksamhet hos stora sjömakter. Utveckling sker av både fjärrstyrda och autonoma system.
Dessa system ser tillämpning inom exempelvis minröjning, ytspaning och underrättelseinhämtning. Beväpnade fjärrstyrda system är idag i operativ tjänst i flera nationer
och används i konflikter världen över. Beväpning av autonoma system väcker dock
flera etiska och moraliska frågeställningar, detta till trots drivs sådan utveckling av
flertalet sjömakter. Autonomi inom militära vapen- och sensorsystem utgör en naturlig
del av framtidens stridsmiljö. För Försvarsmaktens del utgör utveckling och anskaffning av autonoma logistikresurser ett begynnande steg för att öka kunskapen och förmågan inom autonomi och AI.
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Argument

För Marinens del innebär kustförsvar strid på eget vatten, stridande enheter är då närmare sitt försörjningsnätverk och har kortare ledtider än motståndaren. Denna närhet till logistisk försörjning måste omhändertas för att säkerställa uthållighet hos de
stridande enheterna. En fiende som kommer sjövägen begränsas i sin handlingsfrihet
genom att de avlägsnar sig från sina ordinarie försörjningsnätverk. Ledtiderna för att
ta emot förnödenheter är således längre och logistikflödet kräver därför högre grad av
samordning för att möjliggöra försörjning på fientligt territorium.
Marinen måste dra nytta av samtliga fördelar som en försvarare åtnjuter av att
strida på hemmaplan. Här utgör ett förnyat logistikkoncept för amfibiestridskrafterna
en vital del i utvecklingen av Marinens uthållighet. Möjligheten till försörjning är en
dimensionerande förutsättning till att möta motståndaren vid fler än ett tillfälle. Amfibiestridskrafterna är inte en engångsresurs utan bör betraktas som en uthållig del av
kustförsvaret som binder motståndaren och möjliggör övriga delar av Försvarsmakten
att kraftsamla. För att framgångsrikt föra denna fördröjningsstrid krävs ett tillförlitligt
logistikflöde.
Genom att utesluta människan i beslutfattningsprocessen och framförandet kan de
föreslagna autonoma systemen genomföra transporter dygnet runt utan en nedgång i
fysiskt stridsvärde. Här kan andelen olyckor kopplade till felaktig navigering minimeras samtidigt som tillgängligheten på logistiska transporter säkerställs. Ett obemannat
system som kontrolleras av AI kan med andra ord bidra till ökad tillgänglighet i logistikflödet hos amfibiestridskrafterna. En ökad tillgänglighet förenklar dessutom planering och genomförande av transporter ut till utgrupperade enheter vilket bidrar till en
effektivare logistikfunktion och högre tillförlitlighet av Marinens samlade försörjning.
Sammanfattningsvis skulle dessa system öka logistikförsörjningens rörlighet och
tillgänglighet samtidigt som en effektivare bemanning av logistikfunktionen kan uppnås. Framtidens krav på uthållighet för amfibiestridskrafterna bygger på utveckling av
innovativa lösningar redan idag. Närvaro och kontroll i skärgårdsmiljö från fred till
väpnat angrepp kräver ett uthålligt agerande med rätt logistiska förutsättningar. Här
utgör obemannade system för transport av förnödenheter en nyckelroll för att säkra
Marinens framtida förmåga att bestrida sjökontroll i och från skärgårdsmiljö.
Sverige som liten kuststat är beroende av innovativa och högteknologiska lösningar
för att få inflytande och påverkan i vårt närområde. Uthållig militär närvaro i yttre
delen av vårt territorium är således en naturlig del i framtidens kustförsvar som dimensionerar vår relevans som säkerhetspolitisk aktör.
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Den ryska kärnvapenstrategins utveckling
Abstract: Four years ago an Academic paper on Sovjet nuclear Strategy was published as an appendix in a book on Swedish nuclear weapons. Now times have changed
and to-day’s Russian nuclear strategy has been supplemented to the ones from the
prevoius periods. The number of nuclear weapons in the Soviet Union peaked in
1986 when more than 40 000 nuclear weapons were available in the Soviet arsenals. The plans to use an enormous amount of them in a first strike against “The
West”- including Sweden - after Brezjnev´s decision in the early 1960s is shocking,
but discussions with the USA on nuclear disarmament began already in 1969. After
the break-up of the Soviet Union all nuclear weapons were transferred to Russia
and the numbers were reduced up to 80% after agreements with USA. The treaties
gave Russia the position as one of the Superpowers. In 2000 a new military doctrine
was presented in Russia and from 2020 President Putin has endorsed a new nuclear
deterrent policy which includes the use of nuclear weapons in response to conventional attack that “threatens the very existence of the state” and in June next year a
new START agreements is to be expected.

Bakgrund

Denna artikel syftar till att beskriva bakgrunden inför nästa års New STARTförhandlingar. Den bygger vidare på och aktualiserar min studie om Sovjetunionens krigsplanläggning under det kalla kriget.1 Studien visar hur den sovjetiska operativa krigsplanläggningen kan ha sett ut under det kalla kriget. En
grundläggande hypotes var att planeringen skedde med stor kontinuitet, för att
inte säga rigiditet. Det var nästan omöjligt att lansera nya militärstrategiska eller
1. Magnus Haglund: ” Sovjetisk operativ krigsplanläggning under det kalla kriget: En jämförande
studie av sovjetisk krigsplanläggning avseende Central- och Nordeuropa” i Kent Zetterberg (red): Att
skåda Sovjetunionen i vitögat : Sex studier kring svenska relationer till Sovjetunionen under det kalla
kriget, Försvarshögskolan. Institutionen för säkerhet och strategi, 2004.
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operativa tankar i en stat där partiet inte bara fastställde planeringen, utan till och
med bestämde vilka strategiska och militära tankar som skulle anses vara giltiga.
De militära teorierna ansågs vara vetenskapligt grundade av Engels och Lenin och
några större avvikelser kunde därför inte ske och insatser mot andra länder handlade
under en tidig sovjettid dessutom mest om att befria undertryckta proletärer – inte att
erövra länder!
Utomordentliga förhållanden eller personer kunde dock åstadkomma vissa avsteg
eller förändringar. Det första stora undantaget från huvudregeln är marskalk Tuchatjevskij, som på 1920-talet bland annat hävdade, att överskeppningar kunde genomföras utan ett innehav av sjöherravälde; något som så mycket annat i hans ”Nya värld” var
ett tankemässigt brott mot gängse strategiska tankar; Han avrättades av Stalin redan
1937; möjligen därför att Sovjetunionen då hade anammat en mera nationellt inriktad
strategi.
Föreliggande artikel beskriver översiktligt den sovjetiska operativa planläggningen
avseende Centraleuropa och, delvis, i dess norra delar vid tre olika tillfällen för att
sedan applicera den strategiska modellen på nordvästra Europa och Sverige:
•

Vid krigsslutet 1945;

•

Vid kärnvapeninriktningen omkring 1965;

•

Vid slutet av det kalla kriget 1990.

Härtill kommer planläggningen under Putins styre omkring 2020.
En betydande svårighet vid studiet av sovjetiska militära handlingar eller verksamheter utgörs av problemet att se genom eller förbi den planmässiga vilseföring som
skedde under rubriken maskirovka. Många nyckelpersoner hyser fortfarande en lojalitet mot det förgångna och iakttar den tystnadsplikt man avkrävdes då WP upplöstes.
I den sovjetiska militära hierarkin var det av stor vikt, att en fastställd vokabulär användes. Jag har försökt beakta terminologiaspekten i artikeln. En jämförelse av ett par
fastställda termer har även gett viss vägledning för utvärderingen.

Översikt och slutsatser rörande WP operativa planläggning
Sovjetisk operativ planläggning vid krigsslutet 1945
Ganska snart efter krigsslutet 1945 kom de före detta allierade i en politisk motsatsställning. De sovjetiska trupperna stod stridsberedda i det ockuperade östra Europa
och numerären var överväldigande. Endast USA:s kärnvapen utgjorde ett påtagligt
och återhållande hot mot den sovjetiska konventionella övermakten. Sovjet behövde
nu strategisk tid för det saknades fortfarande kärnvapen och långdistansflyg i tillräcklig omfattning och arbetet under ledning av Militär-industriella kommissionen (VPK;
Vojenno-Promysjlennaja Kommissija) inriktades mot att snabbt uppnå någon form av
balans med väst och för detta krävdes bland annat en kraftig styrkereduktion för att
frigöra resurser. De närmaste åren efter krigsslutet demobiliserades därför stora styrkor; främst markstridskrafter. Detta ställde i sin tur krav på att de ockuperade staternas
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återuppbyggda stridskrafter skulle kunna lösa uppgifter i ett krigs inledningsskede,
något som på grund av Stalins misstänksamhet dock inte kunde inledas förrän efter
dennes död 1953.
De operativa principerna var enkla och byggde på massverkan – tunga artilleri- och
pansarförband – och en hänsynslös förbrukning av de egna förbanden för att nå operationsmålen. Det lades även vikt vid ett alternativ till erövring med militära medel; erövring genom subversion. Detta praktiserades till del 1948 vid Pragkuppen, då
Tjeckoslovakien blev en sovjetisk lydstat; en ”folkdemokrati”. Troligen fanns det sådan
motsvarande planläggning även avseende Finland, men där sattes aldrig planerna i
tillämpning och förhandlingarna utmynnade i stället i VSB-pakten (Vänskaps-, Samarbets- och Biståndspakten) från 1948.

Warszawapaktens operativa planläggning omkring 1965
Sedan 1949 fanns atomvapen och sedan mitten av 1950-talet även vätevapen utvecklade i Sovjetunionen. Robotsystem och långdistansflyg producerades i stor omfattning
och infördes successivt i krigsplanläggningen, som även påverkades av Warszawapaktens (WP) tillkomst 1955. WP var dock inte en pakt i ”västerländsk” bemärkelse, utan
snarare en organisation för att inordna satellitstaternas krigsmakter i det sovjetiska
kommandosystemet. Paktens överbefälhavare var alltid en sovjetisk general och det
fanns sovjetiska ”rådgivare” i alla satellitstaternas krigsmakter ned till och med divisionsnivån fram till 1956. Därefter fanns det i stället ”representanter för Warszawapakten” i alla satellitstaternas försvars- och inrikesministerier samt i deras generalstaber
ända fram till paktens upplösning. Det var således den sovjetiska högsta krigsledningen, som var paktens högsta ledningsorgan i krig – inte paktens högkvarter.
Den sovjetiska ledningen hade efter Brezjnevs beslut omkring 1960 och efter Kubakrisen 1962 tillgång till en oerhört stor kärnvapenarsenal och detta blev också styrande för den operativa planläggningen. Anfallen och framryckningen västerut skulle
inledas efter en omfattande första, operativ kärnvapenattack mot militära mål inom
anfallsområdet och kärnvapeninsatserna skulle genomföras inom ramen för den då
gällande operativa indelningen i ”Operativa områden för krigföringen, TVD”. Det som
i första hand sticker ut är den omfattande kärnvapeninsatsen, som planerades ske i
operationernas inledningsskede. I väst diskuterades det ju ofta i termer som att det
fanns en ”kärnvapentröskel” och att även ett storkrig mellan öst och väst skulle kunna
genomföras med enbart konventionella medel. Några sådana begränsningar tycks inte
ha förekommit inom den sovjetiska tankevärlden och de diskussioner som i det här
avseendet ofta fördes på den politiska sidan i samtal med västliga företrädare och som
propaganda gentemot västliga fredsrörelser, får väl närmast hänföras till planlagd strategisk maskirovka.
En ytterligare aspekt på kärnvapenplaneringens effekter är att WP tydligt planerade
för att förbruka sina egna stridskrafter. Vad kan man annars dra för slutsats av att en
krigsledning beordrar fram sina egna förband genom ett landskap, som blivit totalförött av egna kärnvapeninsatser? Den hänsynslösa förbandsförbrukningen är, å andra
sidan, en gammal rysk tradition, men den får på detta sätt en fördjupad betydelse i en
nästan otänkbar stridsmiljö.
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För en svensk betraktare är kanske bristen på åtskillnad mellan Nato-stater och ickeNato-stater överraskande. Inte ens Österrike, som ju sedan självständigheten 1955 hade
en av stormakterna garanterad neutralitet, skulle undgå direkta krigshandlingar i form
av kärnvapeninsatser redan på krigets första dag. Sverige låg inom TVD-NV och alla
icke-WP-stater betraktades där som fiender; något som ju kan ses som ett grundskott
mot hela den svenska neutralitetspolitiken.
Man kan ju lätt notera, att det samtal mellan parterna som inleddes redan 1979 resulterade i INF- avtalet och som bland annat innebar att alla kärnvapen på alla ytstridsfartyg faktiskt försvann – i alla fall i USA.2 Endast ubåtar fick fortsättningsvis bära
kärnvapen! INF-avtalet skulle dessutom upphöra att gälla 2019, men USA lämnade det
redan 2018 och därmed lämnade också Ryssland avtalet.

Warszawapaktens operativa planläggning vid dess upplösning 1991
I en officiell tysk studie från 1992 angående WP:s planläggning i Centraleuropa, konstateras att paktens förstahandsalternativ länge var enbart offensiv. Först mot mitten
av 1980-talet tillkom inslag av inledande defensiva uppgifter, vilket bedömts vara ett
resultat av perestrojkan i Sovjetunionen. I övrigt framkommer inte några principiellt
nya inslag i den operativa krigsplanläggningen.
I polska källor anges, att det vid den här tidpunkten skulle kunna ha förekommit
ett konventionellt alternativ till kärnvapenkriget. Framryckningen genom Västeuropa
ansågs i så fall bli fördröjd med omkring fyra dygn jämfört med kärnvapenalternativet.
Det preciseras endast några ”detaljer” så som att paktens anfall först på den 30:e dagen
ska nå den franska Biscayakusten och på den 35:e den spanska gränsen. De omfattande
kärnvapeninsatserna motiverades med en överdriven uppfattning om Natos tillgång
till kärnvapen, som betydde att Nato planerade för en överraskande kärnvapenattack.
Reaktionen på Nato-övningen ”Able Archer” 1983 är ju känd, men det uppges numera,
att flera liknande missförstånd förekom. Västs kärnvapenkapacitet beräknades i två
alternativ; med eller utan fransk medverkan, vilket kan förvåna, eftersom skillnaden
aldrig får något uttryck i den operativa planläggningen.
Den sovjetiska kärnvapenarsenalen var som störst 1986 och omfattade då mer än
40 000 kärnvapen. Mängden minskade ganska snart på grund av de nedrustningsavtal
man bilaterat ingick med USA, men även rent ekonomiska skäl har framförts.

Rysk operativ krigsplanläggning mot 2020-talet
Efter Sovjetunionens sammanbrott överfördes alla befintliga kärnvapen till Ryska federationen, som är den enda före detta sovjetrepublik som fortsatt innehar kärnvapen.
Den stora mängden kärnvapen blev i längden svår att vidmakthålla. Sovjet – senare Ryssland – uppnådde och vidmakthöll dock den eftertraktade ställningen som
en av de två supermakterna under en serie av nedrustningsavtal som inleddes 1969
och resulterade i SALT I- och ABM-avtalen 1972. SALT II -avtalet som följde 1979
innebar att antalet strategiska vapenbärare maximerades till 2 400 för båda sidorna
och med INF-avtalet avskaffades 1987 flera typer av landbaserade medeldistansvapen.
2.

400

Franska hangarfartyget Charles de Gaulle har kärnvapen ombord [Reds. anm.]

Därmed hade nästan 80 % av de strategiska vapnen avrustats. Den ökade spänningen
på grund av den sovjetiska invasionen i Afghanistan innebar sedan att SALT II-avtalet
inte ratificerades, men i stort sett följdes det ändå av båda parterna.
Samtidigt pågick från 1982 förhandlingar om att maximera antalet kärnladdningar,
vilket resulterade i START I-avtalet 1991 och där antalet nukleära stridsdelar maximerades till 6 000 och antalet interkontinentala stridsdelar till 1 600. När START I-avtalet
löpte ut 2009 ingick parterna START II, som löpte ut 2012 och följdes upp med New
START 2011, som ska löpa ut i februari 2021. Ryssland är nu etablerad som supermakt
och man tillämpar en strategi kallad atomvapenavskräckning som kan betyda att kärnvapen först ska användas för att undvika nederlag i ett konventionellt krig.
Enligt offentliga uppgifter hade Ryssland i januari 2020 532 missilbärare, som kan
medföra 2 100 stridsdelar.
En ny militärdoktrin presenterades redan år 2000 och parallellt har man tillämpat en
konventionell krigföringsmodell där större vikt är lagd vid överraskning och psykologisk krigföring än tidigare - ”Gerasimov-doktrinen”- och som tillämpats mot Ukraina
och mot Georgien. Vissa överarbetningar skedde 2010 och 2014 och de omfattade betydligt mer av övergripande strategisk global balans än tidigare.
I juni 2020 har det publicerats en ny kärnvapenstrategi - Nuclear Deterrence Policy
Guidlines, NDPG. Här har president Putin godkänt att kärnvapen också kan användas
för att möta konventionella insatser mot vitala mål i Ryssland. Detta har även tolkats
som att Ryssland kan sätta in kärnvapen också i konflikter av mera konventionell nivå,
men där Ryssland står inför ett nederlag.

Strategisk tillämpning i Norra Europa – Östersjöregionen
Sovjetisk operativ planläggning 1945
Den operativa planläggning som före 1939 fanns i Sovjetunionen avseende det skandinaviska området blev väl känd till de delar som riktades mot Finland, då planläggningen omsattes i operativ verksamhet under Vinterkriget. Då fanns troligen även planer
på en sovjetisk ”9 april-operation” mot den nordnorska kusten och städerna Bodö och
Narvik. Det ursprungliga syftet med Narviksoperationen var att erövra Kiruna och
järnmalmen – från väster.
Efter Vinterkriget besatte sovjetstyrkor Hangö, vilket gav planläggarna ett bättre
utgångsläge för fortsatta operationer i regionen. Den fortsatta framryckningen skulle
då inledas med en ockupation av Åland, vilket studerades och planlades inom Östersjömarinen redan under vintern 1940–1941. Fortsättningen norrut från Hangö–Åland
fanns också tidigare skissad i ett antal deloperationer dels mot Åbo, Kaskö, Vasa, Uleåborg och Kemi på den finska sidan, men också mot Umeå, Piteå och Luleå på den
svenska. Om operationen skulle genomföras vintertid, och isläget medgav, skulle även
Umeå anfallas över Kvarkens is. Mot dessa städer planerades vardera en bataljonsstridsgrupp, vilket tyder på att det i huvudsak skulle ske överraskande och som ”9
april-operationer” samt främst med örlogsfartyg.
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Den slutliga erövringen av Sverige skulle sedan slutföras efter någon form av större
amfibieoperationer mot:
•

Härnösand–Sundsvall för fortsatt framryckning mot Trondheim;

•

Gävle mot Ålesund över Elverum;

•

Stockholm mot slutmålet Oslo, som skulle tas på ungefär 14 dagar;

•

Norrköping mot Göteborg, som också skulle anfallas landvägen från Malmö.

Trots ett förbättrat militärgeografiskt utgångsläge – Sovjetunionen hade ju nu besatt
hela Östersjökusten från Viborg till Lübeck – förefaller ett verkställande av dessa äldre
och förmodligen liggande operationsplaner knappast genomförbara ens i det nya militärpolitiska läget 1945. Detta beror inte minst beroende på den dåtida svenska militära
styrkan, men också på att Sovjetunionen saknade transporttonnage i rimlig omfattning. Särskilt påfallande är bristen på landstigningstonnage vid denna tidpunkt.

Warszawapaktens operativa planläggning omkring 1965
För det Nordvästra operationsområdet, TVD-NV, det vill säga Finland, Skandinavien
och Östersjöområdet, har inga operationsplaner återfunnits i något WP-arkiv, vilket är
naturligt med hänsyn till paktens uppbyggnad och funktion. För att förstå hur tankegångarna gick i den högsta krigsledningen inom WP, har jag även översiktligt studerat
direktiven för den tjeckoslovakiska krigsmaktens planläggning samt hur den ungerska
krigsmakten skulle utnyttjas i operationsriktningen genom Österrike mot norra Italien.
Att kärnvapnen planerades bli insatta mot västtyska och italienska förband och städer
också där är kanske inte så överraskande, men desto mer förvånande är att kärnvapen
också skulle sättas in mot de tre österrikiska brigadgrupperna samt mot Wien, Klagenfurt och Linz.
Två viktiga förändringar kan ha påverkat den vidare planläggningen fram till omkring mitten av 1960-talet. Marininfanteriet återuppsattes 1960 – nu som förband
specialiserade på att ta brohuvuden vid amfibieoperationer – och samtidigt hade de
första och mera ändamålsenliga klasserna av landstigningstonnage börjat produceras.
Resurserna skulle nu möjligen kunna vara rimligt tillräckliga för någon form av vad
som i väst skulle kallas för en taktisk-operativ landstigning. Den omfattande övningen
”Okean” 1970 handlade om stora anfallsrörelser på olika krigsskådeplatser i en världsomfattande skala samtidigt som det ingående amfibiemomentet i Östersjön närmast
handlade om en taktisk landstigning eller möjligen en flankoperation. Det var alltså
fortfarande långt kvar till att tillräckliga resurser för större amfibieoperationer fanns
tillgängligt inom WP.
En förutsättning för de planerade operationerna, som hade förändrats radikalt, var
tillkomsten av kärnvapen och synsättet på deras användning. Vi måste därför utgå från
att planerna reviderats med hänsyn till detta. De slutsatser som kunnat dras rörande
de centraleuropeiska avsnitten förutsätts även vara applicerbara på TVD-NV, vilket
betydde att taktiska kärnvapen kunde sättas in mot inledande operationsmål för att
öppna för en vidare framryckning. Militära mål skulle bekämpas med taktiska kärnvapen och strategiska vapen sätts in mot civila mål i terrorsyfte. Ett försök att revidera
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operationsplanerna med hänsyn till de ändrade förutsättningarna kan därför ge följande hypotetiska resultat:
Deloperation mot norska nordkusten och nordligaste Sverige:
Överraskande överskeppning av bataljonsstridsgrupper med örlogsfartyg mot Bodö
och Narvik efter insats med taktiska kärnvapen mot strand- och kustförsvar. Taktiska
kärnvapen med markrobotförband mot norska Brigad Nord, och kanske även mot Kirkenes och Alta. Strategisk kärnvapeninsats med fjärrflyg eller strategiska robotar mot
Oslo kanske även mot Bergen och Trondheim. Framryckning på marken mot Kiruna.
Deloperation mot Finland och norra Sverige:
Överraskande överskeppning av kompani- eller bataljonsstridsgrupper med örlogsfartyg mot Torneå, Luleå, Piteå och Umeå efter insats med taktiska kärnvapen mot
strand- och kustförsvar. Framryckning på marken från Kandalaksja till Torneå efter
kärnvapeninsatser mot högre förband. Eventuellt fortsatt framryckning mot Luleå och
Skellefteå kombinerat med kärnvapeninsatser mot högre förband, flyg- och marinbaser.
Ytterligare en operationsriktning genom mellersta Finland och en genom södra enligt en liknande metodik. Strategisk kärnvapeninsats med fjärrflyg mot Helsingfors.
Eventuellt föregås deloperationen av en ockupation av Åland. Möjligen planlades att
framryckningen genom Finland enligt denna deloperationsplan skulle kunna genomföras på ett mindre våldsamt sätt – en ren framstationering – under hänvisning till 1948
års avtal om Vänskap, samarbete och bistånd, VSB-pakten.
Deloperation mot övriga Sverige:
Strategiska kärnvapeninsatser med fjärrflyg eller strategiska robotar mot Stockholm
och troligen även mot Göteborg och Malmö. Taktiska kärnvapeninsatser mot svenska
förband och installationer utöver de föregående städerna även mot andra orter med militära garnisoner: Strängnäs, Ystad, Hårsfjärden, Karlskrona, Östersund, Söderhamn,
Uppsala, Barkarby, Nyköping, Kalmar, Ronneby och Ljungbyhed; möjligen även mot
Karlsborg och Såtenäs.
Inledande transportomgångar (bataljonsstridsgrupper?) mot Härnösand, Gävle,
Stockholm, Norrköping och Malmö efter insats med taktiska kärnvapen mot strandoch kustförsvar.
Hela operationen avslutas med framryckning genom Mellansverige mot norska Atlantkusten samt i norr genom att Kiruna-Boden anfalls västerifrån. Även om antalet
kärnladdningar avdelade för operationen endast skulle vara hälften av nivån på centralfronten, torde antalet laddningar – totalt kanske ett femtiotal – mer än väl räcka till
för de angivna operationsmålen.
Det är möjligt att den fortsatta operationen genom Sverige planerades för den andra
strategiska echelongen och skulle i så fall genomföras av förband som tillförts från
Moskvas eller Urals militärdistrikt och efter det att de inledande deloperationerna genomförts.
Orienteringsvis kan man här se hur en del av den östtyska krigsmakten tillsammans med polska 1:a armén inom TVD-V närmast söder om Östersjön skulle anfalla i
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WP anfallsplan mot TVD-V. Haglund, ”Sovjetisk krigsplanläggning”, sid 178.
riktning mot Antwerpen och släppa fram polska 4:e armén i det planerade anfallet
norrut mot Danmark. Den senare riktningen skulle understödjas av luftlandsättningar
på Jylland och av landstigningar på Själland. Även dessa anfallsrörelser skulle understödjas av omfattande kärnvapeninsatser. Således skulle kärnvapen sättas in mot
Antwerpen i Belgien, Hamburg, Bremen, Hannover, Braunschweig, Helgoland och
Ruhr- området i Västtyskland samt mot Esbjerg, Roskilde och Köpenhamn i Danmark.
För anfallet uppgavs att 44 taktiska kärnvapen disponerades för den första insatsen och
42 för den fortsatta striden.

Sovjetisk operativ planläggning vid Warszawapaktens upplösning
1992
På motsvarande sätt som för Centraleuropa kan alltså antas, att det även inom TVDNV fram till perestrojkans inledning endast fanns en gällande operativ inriktning och
den var offensiv till sin karaktär. Här spelar kanske dessutom även en jämförelse av
två fastställda sovjetiska termer en viss roll. Termerna 1466 ”Strategiskt försvar” och
1467 ”Strategiska försvarsoperationer” kan tyda på att planläggningen faktiskt endast
innehöll en, vad vi skulle kalla, defensiv inriktning. Men termen ”Strategiska försvarsoperationer” betraktades som historisk och utan signifikans i en kärnvapenmiljö.
Termen ”Strategiskt försvar” handlar, å andra sidan, om ”nödvändiga åtgärder” som
måste vidtas i ett läge, då motståndaren har ett styrkemässigt övertag eller då man
anser sig vara utsatt för en överraskande attack. Här kan man mycket väl tolka in ett
kärnvapenangrepp bland ”de nödvändiga åtgärderna”, eftersom detta inte var kopplat
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till en grundläggande viktig fråga om kriget redan brutit ut eller inte; något som man i
väst kanske fäste större avseende vid än vad man gjorde i Sovjetunionen.
Perestrojkan tycks ha påverkat planläggningen först från någon gång i mitten av
1980-talet. Det kan då vara rimligt att prov, och kanske även praktiska försök, skedde
avseende insats med kärnvapen med andra medel än missiler med lång räckvidd eller
med strategiskt flyg. Möjligen kan detta förklara varför det vid ubåtsincidenterna från
mitten av 1980-talet bedömdes att kränkande ubåtar uppträdde taktiskt på ett så annorlunda sätt jämfört vid tidigare incidenter? En ubåtslevererad kärnvapeninsats med
torpeder eller missiler från torpedtuber mot svenska mål kunde mycket väl fullgöra de
uppgifter, som tidigare lösts med kärnvapenbärande kortdistans-robotar. Dessa hade
ju begränsats genom INF-avtalet vilket dock slöts först 1987. En något annorlunda
indikation på att ryska örlogsfartyg är kärnvapenbestyckade kan fortfarande vara, att
en högre chef som är ansvarig för kärnvapnen är embarkerad – på ryska kallas den för
”äldst ombord”.
Efter Putins tillträde har de krig som ryska enheter fört byggt på en dold närvaro,
vilket ibland kallas för hybridkrigföring. Begreppet kan tolkas som att vare sig ordinarie förband eller enheter framträder öppet förrän krigsmålet redan är fullbordat och det
kan ha uppnåtts genom det nyare ryska tänkandet om att krig inte enbart sker genom
våldsanvändning, utan också kan ske genom psykologisk krigföring och informationskrig som håller motståndaren i okunskap om vad som faktiskt sker i en eventuellt
pågående konflikt.

Rysk planläggning omkring 2020
Mycket av äldre sovjetisk eller rysk operativ planläggning blir otidsenlig och knappast
användbar mot de baltiska staterna eftersom de är medlemmar i Nato och har en tydlig
allierad närvaro. En mer eller mindre omfattande cyberkrigföring genomförs nu i stället. Det som återstår eller kanske snarare har aktualiserats är därför fördolda ”självständiga” angrepp för att tvinga fram eftergifter för ryska strategiska önskemål. Det
första angreppet av detta slag skedde mot Georgien redan i augusti 2008, då georgiska
enheter anfölls av sydossetiska utbrytare som stöddes av Ryssland och kriget ledde till
att Sydossetien och Abchasien förenade sig med Ryssland.
Under de stora interna omvälvningarna i Ukraina i början av 2014 spred sig konflikten också till Krim, där ett uppror och en utbrytarregering fick först dolt och sedan
öppet ryskt stöd för en ”återförening” med Ryssland. Ett fortsatt ryskt lågnivåkrig mot
Ukraina pågår ännu, men inledningen kan ha sin grund i att det förhållandet att Ryssland saknade delar för tillverkningen av strategiskt viktig militär materiel, som till stor
del då skedde i Donetsk och Dnepro-Petrovsk, där folkrepublikerna Lugansk och Donetsk tillkom 2014! Det har också framkommit, att insatser mot oförberedda grannar
blir mera aktuella om det interna stödet för Putin minskar påtagligt, för populariteten
hos den ryska allmänheten ökar mycket tydligt, om Ryssland anses återställa den ryska
hegemonin i något grannland eller dess tidigare ryska gränsprovinser.
Om det ändå skulle utbryta en mera ”normal” konventionell konflikt mellan Ryssland och någon grannstat, så öppnas numera för en rysk användning av kärnvapen
särskilt om de ryska styrkorna står inför ett nederlag.
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Några avslutande reflexioner

Den skissade konventionella sovjetiska operationsplanen med ursprung från 1920-talet mot det skandinaviska området var troligen främst en tänkt del av det ideologiskt
betingade erövrandet – ”befriandet av proletariatet” – av världen. Den kärnvapenbaserade operationsplanen däremot skulle kunna ha genomförts på ett radikalt annorlunda
sätt. Kärnvapnens centrala roll i WP krigsplanläggning ställer många olika politiska
initiativ och diskussioner om kärnvapenfria zoner i Europa och om ”kärnvapenpauser”
i en intressant belysning. Även Natos så kallade dubbelbeslut 19793 får en annan och
ny aspekt.
Det är nog befogat att konstatera, att vår konventionella militära förmåga under det
kalla krigets tid var så stark att den inte inbjöd till några äventyrligheter från sovjetisk
sida – vare sig konventionella eller andra. Rimligen uppfattade den sovjetiska militära
ledningen att även Sverige låg under västs kärnvapenparaply och trovärdigheten i detta
ifrågasattes inte i den ryska ledningen.
Alternativet var en värld förvandlad till ett sannskyldigt Harmagedon eller för att
tala med Clausewitz, som ju var Engels och Lenins militärteoretiska läromästare: ”Det
absoluta kriget.”
Denna förskräckande framtidsrisk kan även ha uppfattats av ledande militärer i före
detta östblocket, vilket kunde vara ett intressant framtida studieområde. Men i dagsläget måste vi förbereda oss bättre för att kunna möta krigföring av informations- och
lågnivåkaraktär - också!
3. Parallellt genomföra förhandlingar med Sovjetunionen och förbereda för en utplacering av
kryssningsrobotar i Västeuropa [Reds, anm.]
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Den franska kärnvapenavskräckningen
Abstract: 60 years ago, the first French nuclear bomb was tested in Algeria. As a result, France changed its strategy of defence from conventional defence to nuclear
deterrence. It is important to note that the French strategy is exclusivelty about deterrence, not warfighting. This concept has been in force since 1968 when the first
nuclear armed Mirage IV became operational and on alert. 1971, the ballistic missiles
on the Albion ridge followed suit. One year later, the first SSBN, Le Redoubtable made
her first patrol. Today, the French deterrence is built on four SSBNs, two squadrons
of Rafael with the missile ASMP-A plus Rafale onboard the carrier Charles de Gaulle.
Den 13 februari 1960, för 60 år sedan, genomfördes ett kärnvapenprov i södra Algeriet
som visade att den franska vetenskapen var i stånd att bygga kärnvapen. I oasen Reganne, lyckades denna dag vetenskapsmännen från Atomenergikommissariatet (CEA
för Commissariat à l’énergie atomique) och fransk militär att spränga en laddning
av plutonium om 70 kiloton, d.v.s. 5 gånger så mycket som den bomb som fälldes
över Hiroshima den 6 augusti 1945. Därefter gällde det för CEA och försvarsindustrin
att förvandla detta resultat till ett operativt vapen. Förbättringar av laddningen och
dess militärisering validerades vid senare försök. Tre olika vapenfamiljer utvecklades: bomber, markrobotar och ubåtsburna robotar, vilka tillsammans bildade ” force de
frappe”, slagstyrkan. Dessa faraoniska projekt utvecklades med nationella resurser och
var strikt nationella. Men hela regeringen tvingades att engagera sig i projektet – i enlighet med konstitutionen – för att få den nukleära triaden accepterad av parlamentet.
Det krävdes ytterligare ett decennium, hela 1960-talet, för att utveckla de erforderliga
vapenbärarna vilkas olika egenskaper skulle garantera en trovärdig ripost i fall av hot
mot landets vitala intressen.
För 60 år sedan, lade Frankrike totalt om sin försvarsstrategi till kärnvapenavskräckning. Denna blev en orubblig försvarsprincip. Principen är så förankrad i det
moderna franska språket att ”kärnvapenavskräckning” har blivit en pleonasm. När
1

1.

Motsvarar vår gamla försvarshögskola som fanns mellan 1952 och 1994 [Reds. anm.]

407

man i Frankrike uttalar enbart ordet ”avskräckning” innebär detta ”med kärnvapen”
och bara det. Den teknologiska termen behövs inte längre. Å andra sidan så existerar
inte idén om konventionell avskräckning i den franska strategin, utom för att beskriva
gendarmernas och polisernas pistoler när de patrullerar på gatorna. Sådan är landets
strategiska kultur. Låt oss återgå till en historia och en strategi som är unik i Europa.

En diplomatisk och teknologisk ambition

Den militära revolutionen är intellektuell eftersom atomen förvandlade landets internationella ställning. Avkoloniseringen var nu avklarad. Frankrike lämnade sitt stora
imperium och begärde att vetenskapen och industrin skulle bevara dess roll som stormakt. Men om man tittar närmare så avstod landet inte helt från denna geografiska
dimension eftersom de utomeuropeiska departementen [närmast län på svenska] fortfarande är helt integrerade i Republiken. Det krävs alltså en världskarta för att förstå
territoriets omfattning. Frankrike ser sig inte bara som ett hexagonalt territorium i
Europa som förbinder Norden, västra Atlanten och Medelhavet i söder. Landet utgör
också ett maritimt imperium. Vetenskapen har alltså skapat makt. Det är därigenom
som avskräckningen, en gammal psykologisk idé som förbinder fred och krig, blir
”nukleär”. Det termonukleära steget var emellertid svårt att ta. Det togs i augusti 1968
när CEA lyckades med försöket med sin vätebomb. Flygplanen av typ Mirage IV intog sin nukleära beredskap i oktober 1964 inom en ny ledningsorganisation, les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) [de strategiska flygstyrkorna ]. Dessa kvalificerade
överljudsflygplan (som t.o.m. tjänat i samband med studierna för [överljudspassagerarplanet] Concorde) stöddes av tankflygplan av typ C-135 FR köpta i USA, vilket krävde
tillstånd från John. F. Kennedy. Därmed hade USA visat att man accepterade skapandet av en oberoende fransk kärnvapenstyrka. För Boeing betydde affären dessutom att
man kunde förlänga produktionskedjan med 12 plan. Historien berättar – och det finns
många små spännande anekdoter om relationerna mellan Frankrike och USA – att general Curtis LeMay hade deklarerat: ”Eftersom de nu har Mirage IV är det lika bra att
de utnyttjar dem på bästa sätt.”
Markrobotarna på Albionplatån var operativa 1971. Denna högplatå med sina 18
underjordiska silos var ett fort av betong: ledningscentralerna låg flera hundra meter
under markytan och skulle kunna motstå en kärnvapenattack. Robotarna utnyttjades
också vid utvecklandet av den europeiska raketfamiljen Ariane. Den första kärnvapenbestyckade ubåten, Le Redoubtable, genomförde sin första patrull i februari 1972.2
Uppbyggnaden av slagstyrkan genomfördes snabbt (med pukor och trumpeter). Fem
ytterligare ubåtar byggdes; den sjätte inlemmades i la Force Océanique Stratégique
(FOST) [den oceangående strategiska styrkan] 1985. General de Gaulle, överbefälhavare3 och chef för programmet följde noga dettas genomförande från Elysée-palatset.
Statens direkta ledning av ekonomin hade stor betydelse för de statliga organisationerna, arsenalerna och vapenfabrikerna som spelade rollen av statlig tillverkningsindustri
2. Le Redoubtable var en SSBN: nuclear-powered, ballistic missile-carrying submarine; på franska
SNLE: Sous-marin nucléaire lanceur d’engins. [Reds. anm.]
3. I Frankrike är presidenten överbefälhavare medan motsvarigheten till vår överbefälhavare kallas
försvarsstabschef. [Reds. anm.]
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Flygplan av Mirage IV-typ som intog sin nukleära beredskap i oktober 1964. Foto:
Dassault Aviation
med statsanställda ingenjörer och arbetare. Budgeten var generös. Det krävdes en verklig mobilisering av ingenjörer och andra för att skapa en så komplex styrka från ingenting. Ledningen hade valt att prioritera suveränitet och förmåga. Tidshållningen var
pedantisk, tillförlitligheten 100 %. Trovärdigheten är allt, utan den ingen avskräckning.
2020 består la force de frappe av fyra strategiska atomubåtar i la Force Océanique
Stratégique (FOST). Detta medger att tre ubåtar deltar i den operativa cykeln varav en
alltid är till sjöss. Beväpnade med roboten M51, med räckvidden 8 000 km, patrullerar
de från basen på Ile Longue utanför Brest. Robotarna är av typen MIRV.4
Flygvapnet har två divisioner Rafale som tillhör Forces Aériennes Stratégiques
(FAS) [De strategiska flygstyrkorna]. Hangarfartyget [Charles de Gaulle] med Force
Aéronavale Nucléaire [Den kärnvapenbärande marinflygstyrkan] kompletterar avskräckningen. Flygplanen bär roboten ASMP-A5. Räckvidden avgörs av nya tankflygplan, A330 Phénix6, som är under leverans. Flygplanen i FAS har visat att de kan utföra
flygningar om 9 timmar utan landning; från hemlandet till Västafrika eller Syrien som
i april 2018. Denna kombinerade styrka organiserades enligt en modell som definierats
av Jacques Chirac 1996 då han tog initiativet att lägga ned de delar som blev föråldrade
eller onyttiga efter det kalla kriget. Armén förlorade då sina mobila missiler (de lastbilsburna markrobotarna Hadès) och de 18 markrobotarna på Albionplatån mitt i ett
grandiost landskap i Alpes de Haute Provence.
I det aktuella försvarsbeslutet ingår förnyelse av de två komponenterna. Det kommer
nya kärnvapenbärande atomubåtar och nya flygplan, sannolikt SCAF7, under perioden
2030 till 2040, för att tjäna i 40 till 50 år! Detta kommer att prägla försvaret till nästa
sekelskifte. Efter det 210:e och sista kärnvapenförsöket i januari 1996 är, efter ett beslut av Jacques Chirac, la force de frappe beroende av simuleringar för att garantera
stridsspetsarnas funktionssäkerhet. Detta projekt som leds av CEA består av en kalkylator, en röntgenmaskin samt en laser i megajouleklassen; allt inhyst i ett hus i Bordeaux. Simuleringarna är en av de dyraste delarna av avskräckningen; nästan lika dyr
4. Multiple Independently targetable Reentry Vehicle, d.v.s. varje robot har flera oberoende stridsspetsar. [Reds. anm.]
5. Attackrobot med räckvidd c:a 500 km. [Reds. anm.]
6. Airbus A330 MRTT [Reds. anm.]
7. Système de combat aérien du futur (SCAF) eller Future Combat Air System, (FCAS).
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Dagens luftburna kärnvapenbärare; Rafale som tillhör de strategiska flygstyrkorna
(Forces Aériennes Stratégiques) och den kärnvapenbärande marinflygstyrkan (Forces
Aéronavale Nucléaire). Foto: Armée de l’air.
som ubåtarna. Men detta forskningsprogram har också civila applikationer avseende
energi, aeronautisk forskning och digitalforskning.

Den franska doktrinen: en formel som inte förändrats
på 60 år

Avskräckningen ”made in France” präglas av kontinuitet: försvaret av vitala intressen baserat på en nukleär styrka vars storlek avgörs av principen om tillräcklighet.
Avskräckningen utgör toppen på försvarsorganisationen, samtidigt som dess medel
utvecklas i takt med utvecklingen av teknologin och geopolitiken. Nästan alla dess
principer skrevs i augusti 1945. Amiral Raoul Castex publicerade då i oktober 1945
en artikel i Revue Défense Nationale där han beskrev principen om terrorbalans och
principen om tillräcklighet vilka avspeglades i den kommande kärnvapenstrategin.
”Bomben” blev avskräckning. Vidare bör man hedra de franska militära tänkare som
vidareutvecklat konceptet i alla avseenden: generalerna Ailleret, Beaufre, Gallois och
Poirier men också sociologer som Raymond Aron. I detta sammanhang bör man uppmärksamma kmd8 Lars Wedin som har uppmärksammat och analyserat denna konstruktion i sin bok ”Marianne et Athéna” Denna akademiska uppmärksamhet kommen
från Sverige har medfört att den ”French strategy bashing”9 som varit vanlig i franska
intellektuella kretsar kunnat bemötas.
8, CV för capitaine de vaisseau i det franska originalet. [Reds. anm.]
9. Nedvärdering av det franska, uppvärdering av (främst) det amerikanska. [E-mail till redaktören
från artikelförfattaren].
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Faktum är att det inte är nödvändigt att lämna den ram som fastställdes av general
de Gaulle 1958, eftersom avskräckningskonceptet är absolut och täcker de värsta situationer och tekniska utvecklingar. Avskräckningsstrategin är densamma idag som
igår. Det är en försvarsstrategi i alla riktningar, inte bara mot ett ”storskaligt hot”. Den
riktas också mot stater som sprider kärnvapen. Annorlunda uttryckt: tiden förändras,
avskräckningen är kvar. Det kärnvapen som vi behärskar under bibehållen suveränitet
skapar en säkerhetszon runt oss, som bjuder in till partnerskap. 2020, liksom 1960,
är det presidenten, i sin roll som överbefälhavare, som ansvarar för avskräckningen.
Detta är ett centralt element i den V:e Republiken; det är han som skulle behöva ”trycka
på knappen” i försvaret av våra vitala intressen. Kontinuiteten visar sig också i andra
avseenden: den V:e Republiken kan ses som en kärnvapenmonarki byggd på allmänna
val. Länken mellan presidenten och nationen är så mycket starkare som han väljs av
medborgarna. Dessa anförtror presidenten, i direkta val och i röstbåsets isolering, detta
ansvar. Efter 1972 års Vitbok10 har bara marginella förändringar av doktrinen gjorts.
Härvid har de taktiska kärnvapnen givits benämningen förstrategiska på begäran av
François Mitterrand, som straxt efter valet 1981 avskaffade all otydlighet. Dessa var
huvudsakligen vapen med kort räckvidd tillhörande armén avsedda att möta en aggression på marken. Kärnvapnen kan inte vara ett slagfältsvapen även om de skulle riktas
mot fiendestyrkor i en fruktansvärd strid. Deras roll: visa en beslutsamhet att återställa
avskräckningen genom utnyttjandet av en förmåga till begränsade insatser. Detta påminde François Hollande om i sitt tal om avskräckningen i februari 2016. Uppgiften
löses idag endast av Rafale med ASMP-A.
Inte heller Emmanuel Macron har ifrågasatt denna doktrin. Kombinationen Rafale
& Robot är också anpassad för uppgiften att sätta in en massiv strategisk ripost, ubåtens uppgift i havsdjupet. Flyget tillåter att spara ubåten, som är exklusivt avsedd för
ett andra slag. Denna strategiska debatt har lett till markrobotarna typ Pluton från
1970-talet och deras efterträdare, Hadès, förvisas till försvarshistorien. 2001 lade Jacques Chirac till fientliga militära eller politiska mål i ett ripostscenario.11 Principerna
har legat fast genom de olika geopolitiska skeendena.
Man hör ibland att kärnvapnet är ett vapen för icke-användning. Ja! I så måtto att
man inte avfyrar robotarna. Å andra sidan, måste man alltid vara beredd att avfyra i
avsikt att aldrig behöva göra det. Detta är kärnvapenavskräckningens ständiga princip.
Övningar underbygger denna signal. Avskräckning är alltså också ”agerande” inom
det politiskt-militära området. Sedan 1960 ligger principen fast: en strategisk defensiv som syftar till att försvara vitala intressen, tillräcklighetsprincipen, suveräniteten
och det nationella oberoendet. Den ingår i de allierades kollektiva säkerhet, genom
Atlantpaktens artikel 5 och artikel 42 i EU. Övningar visar hur strategin kan anpassas genom den förstrategiska12 insatsen som sista varning och den massiva strategiska
svarsattacken.
10. Motsvarar rapporten från svenska försvarsberedningen. [Reds. anm.]
11. Tidigare hade målet endast utgjorts av bebyggelse – countervalue strategy. [Reds. anm.]
12. Begreppet förstrategisk (”préstratégique”) används för att visa att en sådan insats är kopplad till
ett strategiskt svar och inte till taktisk användning [Reds. anm.]
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Det specifikt franska i kärnvapenavskräckningen

Frankrike tycker om att utmärka sig. Det nukleära ingår här. Vår avskräckning hänger
ihop med vår strategiska kultur. Den franska visionen avseende kärnvapnen är främst deras förmåga att vara strategisk utjämnare, som amiral Raoul Castex skrev i oktober 1945.
Det är denna princip som ligger till grund för tillräcklighetsprincipen för kärnvapenstyrkan. Principen är frukten av intensiva tankar och reflektioner där även de som är emot
det nukleära deltagit. Utvecklingen av det franska avskräckningskonceptet har gynnats
av den tankens frihet som bara en demokrati kan tillåta. Jag uppfattar att den är allt
utom tabubelagd. Det som karaktäriserar Frankrike är att tänkandet kring kärnvapnen är
fritt, öppet och allmänt. Det har skiljt sig från de tekniska aspekterna, som naturligtvis
måste vara hemliga, för att öppna ett fält för överväganden som nästan blir filosofiska.
Den franska avskräckningen drar också sin styrka genom det ständiga utövandet av den
intellektuella pluralism som i princip aldrig har upphört sedan Albert Camus skrev om
Hiroshima i augusti 1945.13 Det är en signal mot hotet men också till de allierade.
Den franska diskursen framhåller den handlingsfrihet som kärnvapenstyrkan tillåter
genom att det nationella territoriet är skyddat. Därav den konventionella försvarsmakt
som är nästan helt avsedd och organiserad för externa operationer. Främlingslegionen,
marintrupperna och helikopterhangarfartygen är inriktade på interventioner i Afrika
och Mellersta Östern. Man noterar att armén nästan helt är utrustad med hjulfordon;
detta är att föredra framför larvfötter i sandöknar och vid långa transporter.
Relationen med våra allierade är ett annat element som formar den franska kärnvapenstrategin och relationen med våra allierade. Den politiska fördelen är tydlig. [Atlantrådets] Ottawadeklarationen från 1974 noterade det bidrag som de franska och brittiska kärnvapnen ger till Alliansens försvar. Sedan dess är Nato en nukleär allians, våra
allierade och våra motståndare kan räkna med Frankrike. Denna princip bekräftades
åter vid Natos toppmöte i Warszawa juli 2016. Utan den franska kärnvapenstyrkan hade
Jacques Chirac inte kunnat motsätta sig George Bushs äventyr i Irak och Emmanuel
Macron hade inte kunnat fälla det allvarliga omdömet om Natos hjärndöd. Detta sagt,
delning av avskräckningen är inte förutsedd. Därför vägrar Frankrike att ingå i Natos
grupp för kärnvapenplanering; den enda grupp där Frankrike inte deltar. Detta vägval
skiljer Paris från London eftersom britterna, den andra europeiska kärnvapenmakten
i Nato, ingår i denna grupp. Man förstår också att tyska SPD reserverade sig mot det
budskap om avskräckningens öppning mot Europa som Emmanuel Macron förde fram
i sitt tal den 7 februari i år. Våra tyska vänner tänker helt rätt: avskräckningen kan inte
delas eftersom nationens överlevnad bygger på den medan den atlantiska solidariteten
är tillräcklig. Vidare skulle varje initiativ i denna riktning skapa problem för våra
allierade eftersom den skulle frammana en debatt om kärnvapenavskräckningen. De
politiska kulturerna är olika i Europa. Det hela är alltså mycket komplicerat och skulle
riskera ett ifrågasättande av relationerna med Washington. Det är inte säkert att detta
skulle vara en fördel för försvaret av Europa, inte heller för kärnvapenstrategin som
måste ha kvar förmågan att hålla våra fiender i osäkerhet.
13. ht t p s: // w w w. hu m a n it e.f r/a l b e r t- c a mu s - s u r- h i r o s h i m a -le d it o r i a l - d e - c o mb a t- d u 8-aout-1945-580990. [Reds. anm]
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Detta sagt så anser fransk diplomati att internationella avtal om kärnvapen skall
följas; detta gäller särskilt icke-spridningsavtalet [NTP] och totalförbudet mot kärnvapenförsök. President Macron har tydligt förklarat, i sitt tal vid École Militaire den 7
februari, då han svarade anhängarna av ett avskaffande av kärnvapen: ”Valet står inte
mellan å ena sidan en absolut moral utan koppling till de strategiska realiteterna och, å
den andra, en cynisk återgång till en kraftmätning utan rätt.” Vår kärnvapenavskräckning, absolut defensiv, har därmed en etisk dimension. Denna är konform med FNs
resolutioner och principer. Kärnvapenstyrkan kan inte sättas in utom ”för ett legitimt
försvar i en extrem situation.” Efter den nedrustning som beslutades av Jacques Chirac, är denna styrka ett diplomatiskt trumfkort när det gäller frågor som berör världens
säkerhet och, det måste man inse, vår värld kommer att förbli nukleär. Frankrike kan
framstå som ett exempel på en rimlig och resonlig styrka. Efter att ha tagit bort robotarna på Albionplatån och en fjärdedel av de kärnvapenbärande ubåtarna, har Frankrike visat prov på öppenhet genom att informera om sin arsenal och öppet redovisat
sin doktrin. Vår tilllräcklighetsprincip är också ett svar på den aktuella dynamiska
upprustningen.

En ny tolkning: en del av den nationella berättelsen

Med tiden så har synen på avskräckningen utvecklats, åtminstone hos anhängarna. Nuförtiden har den utvidgats bortom det entydiga motiv den hade under det kalla kriget.
Och, slutligen, det kalla kriget har bara utgjort en del, givetvis viktig, men ändå bara
en del av vår försvarspolitik. Det är president Macron som vi har att tacka för denna
länk till den ”nationella berättelsen” och vår nukleära ambition. Låt oss försöka förstå
detta bättre. Termen den ”nationella berättelsen” stärker legitimiteten i vårt nationella
projekt. Den skriver därmed in sig i vår långa historia och vår framtid. Det är en militär
berättelse med sina segrar och tragedier. Detta är en dimension som vare fransman kan
förstå exempelvis genom monumenten över de döda.14 Dessa finns exempelvis i varje
stad, i varje by och i gymnasierna som byggts efter 1945. Atombomben ingår i därmed
i en panteon, en plats heligförklarad av Republiken, över historien upplevd som tragedi
eller triumf.15 När man undersöker saken upptäcker man att de som skapat vår nukleära
struktur alla hade upplevt inte bara [det första världskriget] 14 – 18 men också [det
andra världskriget] 39 – 45. Man kan här nämna Charles de Gaulle, Guy Mollet, Pierre
Guillaumat, Pierre Mendes France, Marcel Dassault, Joliot-Curie eller också Robert
Dautray från CEA. Man kan här gå tillbaka till den 22 augusti 1914. Det är den den
dödligaste dagen i Frankrikes hela historia: omkring den belgiska byn Rossignol, inte
långt från Luxembourg, föll 27 000 fransmän under en enda dags strid mot de tyska
kulsprutorna. På några dagar passerade siffran nivå 50 000, en hisnande siffra. Den
är jämförbar med det som hände i Hiroshima och Nagasaki augusti 1945. Löjtnant de
Gaulle såras den 15 [augusti]. Därefter kommer juni 1940, ockupationen och deportationerna. ”Aldrig mer detta” är vad som, över allt annat, motiverar den franska atombomben. En nyutkommen bok Résistance et dissuasion16 [Motstånd och avskräckning]
14. Monument över de som dött i de båda världskrigen, Indokina och Algeriet. [Reds. anm]
15. I Panthéon i Paris vilar republikens stora politiker, författare, militärer … [Reds. anm]
16. Av Céline Jugensen och Dominique Mongin, Odile Jcob 2018.
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återkommer till denna dimension. Som nybliven general och chef för det fria Frankrike
hade Charles de Gaulle stora problem i sin
relation till Roosevelt eftersom denne ville
utesluta Frankrike från organiserandet av efterkrigstiden. Lyckligtvis fick han ett mycket
viktigt stöd av Churchill. Charles de Gaulle
förstod att för att räknas i dialogen mellan de
verkligt stora så måste man ha atombomben.
Striden är aldrig vunnen.
Man kan inte förstå vår avskräckning utan
att ta dessa tragiska ögonblick med i beräkningen. Det kalla kriget är bara en episod i
vårt atomprojekt. Det har sina rötter i något
djupare, en månghundraårig historia. Och det
är kanske inte av en händelse som symbolen
för Force Aérienne Stratégique inspirerats av
de medeltida riddarnas svärd och rustning. I
linje härmed har kärnvapenubåtarnas namn
varit graverade på Ludvid XIV kanoner med
Omslaget till Philippe Wodka-Gal- formeln ”Kungens sista ord”. Efter 1945 blir
liens nyutkomnna bok i ämnet.
berättelsen en historia om vetenskaper inom
områdena aeronautik, rymd och marin. För landet är atomen ett val av samhälle, energi, försvar och vetenskap. Det är en total mobilisering som kräver personliga uppoffringar. Den fria tanken från upplysningstiden utgör ett annat fundament för vår syn
på kärnvapenstrategi. Försvarsministrar och parlament har under de senaste tjugo åren
uppmanat till öppenhet vilket starkt har bidragit till att skapa en informerad debatt.
För var och en finns det föremål från denna berättelse i muséerna i Normandie och på
andra platser. Le Redoutable visas i Cherbourg i la Cité de la Mer. Fredsmonumentet
i Caen visar på kärnvapnens roll under det kalla kriget. Dessutom finns robotarna och
flygplan typ Mirages IV på flygmuséet vid Le Bourget.
I enlighet med NTP har Paris definierat en försvarspolitik som bibehåller denna
satsning i en värld dubbelt nukleär. Den omfattar sju till åtta stater med dessa vapen
och alla är inte humana. Det franska avskräckningskonceptet kan översättas med en
fredsstrategi för framtiden. Det aktuella försvarsbeslutet omfattar vapen som förutses
komma i tjänst mellan 2030 och 2040. Vilket berör Frankrike fram till år 2100.
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Lucien Poirier : Des stratégies nucléaires, Hachette, 1977. (Se bild nedan)
Institut Charles de Gaulle : L’aventure de la bombe. De Gaulle et la dissuasion nucléaire. 1958-1969,
Université de Franche-Comté, Plon, 1985.
Lars Wedin ; Marianne et Athéna. La pensée militaire française du XVIIIè siècle à nos jours, Economica, 2011.
François Géré : La pensée stratégique française contemporaine, Economica, 2017.
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Kungliga Örlogsmannasällskapet – vad skall vi
med det till?
Abstract. When the Royal Academy of Naval Sciences (KÖMS) was founded in 1771
there was no other standing institution for education and exchange of experiences
between senior naval officers. Since then an education system has been developed
for all levels of officers. There is also nowadays an efficient naval staff to deal with
the Navy of today and in the near future. What is then the purpose for KÖMS? My
answer is that the Academy should intensively and consequently deal with naval
development in the long future, beyond the decisions already taken and organize its
work for that purpose.
Kan man ställa en så provokativ fråga om en Kunglig Akademi som vi aktar så högt
och som funnits under ett kvarts årtusende? Ja, akademien förtjänar att vi ibland tänker till kring detta och inte bara fortsätter av gammal vana.
Ännu intill mitten av 1700-talet fanns det inga permanenta institutioner för erfarenhetsutbyte mellan och utbildning av de höga militära befattningshavarna. De var hänvisade till praktisk tjänstgöring i högre föredömens närhet, ofta nog i utländsk tjänst
och ofta nog under krigsförhållanden. Sådant var systemet även utomlands och även
bland stormakter. Med de militära kungliga akademiernas tillkomst ville Konungen
förbättra detta. Möjligheterna inom landet skulle bli bättre för att med förstånd och
styrka genomdriva de operativa och taktiska tankar som högsta ledningen ville genomdriva. Erfarenhetsutbyte och vidarebefordrande av inhämtade lärdomar skulle underlättas och nya idéer diskuteras.
Med tiden har ett gediget skolsystem därefter successivt utvecklats för att idag omfatta alla nivåer. De militära staberna och förbanden har i sig en utbildningsverksamhet som säkerställer erforderlig kunskap om operationer och taktik. Men de kungliga
akademierna från 1700-talets slut finns kvar. Man måste då ställa frågan: Vad tjänar
dessa, till exempel KÖMS, för ändamål idag?
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Det finns två nära jämnåriga kungliga akademier som helt eller delvis hanterar marina frågor: KÖMS helt och Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) delvis. Det
har successivt genom åren utvecklats en ”praxis” att KKrVA (och inom denna avdelning 2) hanterar marinen i ett strategiskt/övergripande operativt sammanhang tillsammans med övriga totalförsvaret i sin helhet medan KÖMS hanterar operativa/taktiska
förhållanden tillsammans med marinanknutna delar av totalförsvaret.
Detta tycks mig fungera ganska bra.
På senare år har KKrVA – särskilt dess tidskrift – utvecklats mot att vara strängt vetenskaplig i den meningen att alla tankar/påståenden/förslag/fakta skall följa akademiska
regler och ha stöd i tidigare eller ny akademiskt godkänd forskning. Det har sina givna
fördelar vad avser t ex acceptans i andra vetenskapliga institutioner. Det har också tydliga brister – nya idéer/tankar som litet djärvt kan föra utvecklingen framåt hämmas.
Just nu leder det – enligt min uppfattning – till att resonemangen både i KKrVA och i
Försvarsmakten, avseende pågående återuppbyggnad av den senare, går mot Kalla krigets modell trots att utvecklingen tekniskt har förändrats dramatiskt. Dela tankemässigt upp tiden från 1885 till nu i 30-årsperioder och fundera över den enorma tekniska
utvecklingen och dess påverkan på krigföringen som skett under varje sådant skede!
Mellan Kalla krigets slut och det skede, väl bortom 2030, som vi bör diskutera kommer
det att ha gått nära två sådana perioder med en fortsatt rasande snabb utveckling.
KÖMS har bättre möjligheter än KKrVA att, i varje fall för Marinens del, ta tillvara
på och nagelfara uppslag, ofta från lägre militär nivå, och grundad mera på iakttagelser/erfarenheter än på vetenskapligt belagda fakta. Enligt min mening sker detta
dock inte tillräckligt framåtsyftande utan, kanske naturligen, mera grundad på ”hur
det fungerar/inte fungerar just nu” och – fortfarande enligt min mening – oftast utan att
nya idéer kritiskt granskas/förbättras/kompletteras för att komma till en genomarbetad
syntes som bär mot framtiden; eller på goda grunder avfärdas.
KÖMS skall kunna föra fria diskussioner, vilket myndigheten inte kan även om man
där vill ”ha högt i tak”. Den har fullt upp med att klara dagen och genomförande av den
närmaste försvarsbeslutsperioden. Det finns förvisso goda exempel på att det fungerat
bra på detta men inte tillräckligt. Alltför ofta tar konservatismen över. KÖMS berättigande är att kunna frigöra sig från detta och ligga före!

Grundvärden/axiom

Vill vi föra fria diskussioner mot en framtida marin kan dessa – som jag ser det – inte
sväva helt fritt. Några grundläggande ”regler” måste gälla:
♦♦ Det måste vara Marinens och civila maritima myndigheters huvuduppgift att säkerställa tillåten verksamhet och ingripa mot sådan som enligt svensk lag inte är det.
På, under eller nära över svenskt territorium.
♦♦ Sjöfart kommer under överskådlig tid vara nödvändig för Sveriges försörjning och
ekonomi och måste därför kunna säkerställas under alla förhållanden.
♦♦ Nu gällande internationella regler för sjöfart kommer att fortsätta gälla under överskådlig tid.
♦♦ Att gilla de beslut som är fattade eller tydligt är på väg, som kommande försvarsbeslut, och alltså inrikta studier och diskussioner mot perioder väl bortom 2030.
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Hur skall vi då åstadkomma detta?

Några alternativa förslag:
•
Kräv att föredragande vid KÖMS akademimöten – oavsett ämne, som ju kan vara
historiskt eller en beskrivning/uppfattning av nutida förhållanden – också ger synpunkter på vilka erfarenheter man bör dra inför framtiden. Främst bortom vad som
möjligen kan vara beslutat;
•

Utse en opponent redan före förslagsställarens föredragning;

•

Låt aktuell vetenskapsgren ta tag i förslag och idéer för att i en grupp kritiskt granska detta och komma med ett ”utlåtande” som ett opponent-alternativ att införa i
tidskriften – helst samtidigt efter föredragning och diskussion in plenum (det skulle
kunna vara ett alternativ för att aktivera vetenskapsgrenarna). Detta kan ske vare sig
förslaget framförs muntligt eller i skrift.

•

Låt vetenskapsgrenarna någon gång per år redovisa en ”lista” över vilka utvecklingar, tekniskt-taktiska diskussioner etc. man uppfattat förs i utländsk fackpress
och som man därför uppfattar att KÖMS bör gripa tag i. Kanske också för att utveckla dessa så att de passar svenska förhållanden. Det finns inom vetenskapsgrenarna tillräckliga språkkunskaper för att kunna bevaka detta på stor bredd. Därmed
kan en utveckling uppfattas redan ”när masttoppen sticker upp ovanför horisonten”.

Naturligtvis har framtidsdebatter med bra resultat förts tidigare.
Några exempel på där en debatt (bitvis häftig) under 1900-talet förts bland annat
inom KÖMS och säkert positivt påverkat försvarsdepartements/myndigheters beslut:
•
Kustartilleristridskrafternas successiva utflyttning under de båda världskrigen till
yttre skärgården;
•

Sjöstridskrafternas övergång till en lätt flotta efter försvarsbeslutet 1958 och Marinplan 60;

•

Sjö- och kustrobottekniken som en utveckling av artilleriet;

•

Den successiva utvecklingen av rörliga kustartilleriförband som komplettering till
och ersättning för fasta förband;

•

De nuvarande korvetternas smygteknik;

•

Åtskilliga tekniska delsystem, till exempel lasermätning och utveckling av artilleriammunition för att nå större räckvidder;

•

Införandet av den nya marinkommandostrukturen.

Finns det något/någon utveckling som kan skymtas men som vi tycks undvika att granska? (Organisatoriskt och taktiskt). Ja, enligt min mening åtskilligt. Har jag rätt bör
vi ta tag åtminstone i några av de nedanstående. Tidskrift i Sjöväsendet 6/2019 och
1-3/2020 har i några fall redan gjort det, vilket bör leda till en fortsättning:
Konsekvenser (positiva och negativa) av utvecklingen av långräckviddiga vapen;
•
•

Konsekvenser (positiva och negativa) om möjligheten att i detalj upptäcka ”allt”
som finns eller rör sig på ytan;
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•

Konsekvenserna (positiva och negativa) av att det ännu under avsevärd tid det tycks
vara svårt att med nuvarande medel kontrollera verksamhet under havsytan;

•

Konsekvenserna av helt- eller delvis autonoma system;

•

Konsekvensen av att personalförsörjningen tycks vara en gränssättande faktor vid
återuppbyggnaden av marinen;

•

Konsekvensen av att sambandstjänsten syns bli allt svårare att skydda (tecken, signaler, kodord, ordonnanser till lands och sjöss, ännu tydligare order och delegeringar?);

•

Bör och kan vi släppa kravet på att ligga tekniskt i framkanten och återgå till äldre
system, som en motståndare inte ens med sina bästa system kan rå på?

•

Hur kan vi bättre ytterligare tillämpa gamla välbeprövade metoder med spridning,
rörlighet och fördelad eldkraft för att överleva?

•

Bör vi undersöka om vi i någon form skall återuppta den mer än tusenåriga utvecklingen av kustbefästningar efter totalavbrottet år 2000?

•

Konsekvensen av att sjukvården (fortsatt) syns bli styvmoderligt behandlad särskilt
i den för Försvarsmakten viktiga traumadelen;

•

Möjligheten att med andra metoder säkerställa sjöfarten (jämfört med de som Marinen och Kustbevakningen idag förfogar över);

•

Finna möjligheter till andra gränser eller borttagande av befintliga för att säkerställa
bästa utnyttjande av de enheter vi har.

För att bara nämna några utvecklingsmöjligheter inom rimliga ekonomiska kostnader.
Kan vi åstadkomma en livlig och ständigt pågående diskussion om framtidsfrågor så
fyller KÖMS en viktig plats och Tidskrift i Sjöväsendet blir en viktig inspirationskälla
för framtidsplaneringen.
Och vi behöver inte fråga oss vad KÖMS är bra för!
Vill vi sträcka våra ambitioner riktigt långt in i framtiden bör vi kanske fråga oss om
vi närmar oss slutet på den tid då militära medel är ett sätt att hantera meningsskiljaktigheter mellan tekniskt högt utvecklade stater? Kanske, men då närmar vi oss en mera
filosofisk fråga som ställts tidigare utan svar och som kanske bör hanteras av andra
kungliga akademier.
Redan Karl XII föreslog 1708 efter sina förkrossande segrar i Polen sina generaler
att tvisten med Ryssland skulle, i stället för krig, hanteras med en duell mellan honom
och tsaren. Han fick inget medhåll även om historien skulle visa att det i varje fall inte
kunnat sluta värre än vad det gjorde vid Perevolotjna året efter.
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News from the seas of China and Indo-Pacific
region
26 March to 4 June 2020

Aircraft carrier USS Roosevelt docked in Guam due to the U.S. Navy’s worst outbreak
of COVID-19 Cases. The carrier returned to active duty ten weeks later.
The carrier’s captain was relieved of his command. The resulting controversy also
resulted in Acting Navy Secretary Thomas Modly resigning.

10 April 2020

The first Chinese Type 075 landing helicopter dock (LHD) caught fire while in the
dock at the Hudong-Zhonghua Shipyard in Shanghai. The fire was quickly put out. She
has been setting sail for sea trials on 26 July 2020.
The type 075 landing helicopter dock (NATO reporting name Yushen-class landing
helicopter assault) is a new generation of amphibious assault vessels and far larger than
similar ships previously constructed for the P.L.A. Navy.

11–12 April 2020

Chinese aircraft carrier Liaoning and five accompanying warships passed through the
155-mile-wide strait halfway between the Japanese islands of Okinawa and Miyako,
turned south and passed east of Taiwan the next day. The strait is an international
waterway.
She was accompanied by two guided-missile destroyers, two multi-role warships
and one supply-class fast combat support ship

15 April 2020

The Chinese seismic vessel Haiyang Dizhi 8 has sailed 158 kilometers (98 miles) off
Vietnam’s coast supported by six Coast Guard vessels and two other vessels. The group
is being observed by several Vietnamese vessels.
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This return to Vietnamese waters in the vicinity of the Paracel Islands has been
reigniting hostilities between the two nations after a series of confrontations over the
last year.

17 April 2020

Taiwan starts construction on 3rd & 4th Mine Laying Ship.
The keel-laying ceremony for the first-in-class ship took place on 24 May 2019, while
construction on the second ship of the class in ongoing. The four mine laying ships are
expected to be completed in 2021.

23 April 2020

Korean carrier HMM took delivery of the world’s largest boxship, the 24,000 TEU
HMM Algeciras.
HMM ordered the Algeciras and 19 additional newbuilds from the “Big Three” Korean shipbuilders in 2018.

23 April 2020

China announced the establishment of districts on the disputed Paracel and Spratly
islands, drawing protests from both the Philippines and Vietnam.
Philippine Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin also accused China of locking
a fire-control radar onto a Philippine Navy ship in the country’s waters.

28–29 April 2020

The destroyer USS Barry conducted a freedom of navigation operation near the Chinese-claimed Paracel Islands.
The next day, the cruiser USS Bunker Hill conducted a second freedom of navigation
operation (FONOP) in the South China Sea in as many days. The vessel sailed past an
unspecified feature in the Spratly Islands.

30 April 2020

China announced that the annual fishing ban on the South China Sea has begun on
1 May and would last until 16 August. It forbids fishing activity in the South China Sea
north of the 12th parallel, which encompasses the disputed Paracels.
China has been issuing similar fishing bans every year in recent times and Vietnam
has consistently condemned and rejected them.

5 May 2020

Indian Navy. As part of Operation Samudra Setu (Sea Bridge), the amphibious INS
Jalashwa and INS Magar are underway to the port of Male in the Maldives to evacuate
citizens who need to return home.

7 May 2020

U.S. Pacific Fleet deployed the littoral combat ship USS Montgomery to the worksite
of the drillship West Capella in the South China Sea. West Capella is drilling a well
for Malaysian oil and gas major Petronas in waters contested by Vietnam and Beijing.
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It is not the first time that the U.S. Navy has conducted a freedom of navigation operation adjacent to West Capella. In mid-April, the USS America, USS Bunker Hill and
USS Barry transited past the rig, along with the Royal Australian Navy frigate HMAS
Parramatta.

13 May 2020

Vietnam has rejected China’s ban on summer fishing in disputed areas of the South
China Sea and has encouraged its fishermen to continue their activities there.

28 May 2020

Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Mustin (DDG-89) conducted a freedom of navigation operation (FONOP) past the Paracel Islands in the South China Sea.

1 June 2020

China Merchant Ports, working with e-commerce company Alibaba and its affiliate
Ant Group, plans to create a new port platform based on blockchain technology.
China Merchant Port Group (CMP), which operates 41 ports in China and 25 other
countries, is seeking to leverage the combined expertise in ports, technology, and finance to create a new smart port open platform.

2 June 2020

In light of “political and other developments in the region,” the Philippines has decided not to terminate a longstanding military pact with the United States that President
Rodrigo Duterte has criticized as unfair.
Under the Visiting Forces Agreement, Philippine forces have received training from
their American counterparts to combat terrorism and drug trafficking. Hundreds of
joint exercises are conducted annually.
It is a strategic setback for China.

5 June 2020

The U.S. Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Russell (DDG-59) sailed
through the Taiwan Strait.
It was the second passage in three weeks by U.S. Navy vessels through the narrow
channel of water separating Taiwan and China. It is the seventh such transit by the U.S.
Navy in 2020.

12 June 2020

For the first time in nearly three years, three American aircraft carriers are patrolling
the Indo-Pacific waters, a massive show of naval force in a region roiled by spiking
tensions between the U.S. and China and a sign that the Navy has bounced back from
the worst days of the coronavirus outbreak.
•
The USS Theodore Roosevelt and its strike group are operating in the Philippine
Sea near Guam.
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•
•

The USS Nimitz strike group is in the Pacific off the U.S. West Coast..
The USS Ronald Reagan is operating in the Philippine Sea.

12 June 2020

In what may be the first case of Beijing enforcing a unilateral fishing ban in parts of the
South China Sea against vessels from another nation, the Chinese ship numbered 4006
chased and then rammed a Vietnamese fishing boat operating near Lincoln Island, a
rock roughly 25 nautical miles southeast of Woody Island, in the Paracel Islands.

14 June 2020

A Chinese government-owned survey ship has been sent into Vietnam’s exclusive
economic zone (EEZ), vessel-tracking data shows, in a move that could stir more tensions in the South China Sea.
The Hai Yang Di Zhi 4 has been detected within 200 nautical miles of Vietnam’s
coast and 182 nautical miles from the Vietnamese island of Phú Quý.

14 June 2020

Due to considerations of cost and timing, Japan has stopped the process of introducing
the Aegis Ashore system.
Two Aegis Ashore systems were to be installed at Japan Ground Self-Defense Force
bases at Akita Prefecture in the north of Japan’s main island of Honshu and at Yamaguchi Prefecture in the south.

15 June 2020

Dozens of troops from India and China were reportedly killed in a dispute along a
contested area of their shared border.
The incident occurred in the Galwan River Valley where both countries have deployed troops in recent weeks.

15 June 2020

North Korea blew up an inter-Korean joint liaison office.
That blast effectively shattered détente on the Korean Peninsula that had lasted two
years. The United States and South Korea technically remain at war with North Korea after nearly seven decades.

23 June 2020

China released a list of Chinese names for 50 new underwater features, near the Senkaku islands, in the East China Sea. China and Japan have a long-running territorial
dispute over the Senkaku Islands, which China calls the Diaoyu Dao (Senkaku). The
uninhabited islets sit in the deep south of the East China Sea and are a recurring flashpoint between the two countries.
Regardless, an International Court of Justice case from 2001 ruled that the name of
an undersea feature has no basis when determining sovereignty or territorial claims to
the seabed.
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24 June 2020

The last of Japan’s eight planned destroyers capable of intercepting ballistic missiles
has started sea trials.
The destroyer Haguro is to be commissioned in 2021. It is 170 meters long, displaces
8,200 tons and is fitted with 96 Mk 41 Vertical Launching System cells that can fire a
variety of missiles, including those used for ballistic missile defense.
Haguro is the second ship of two Maya-class destroyers for the Japan Maritime SelfDefense Force, and it’s the country’s eighth destroyer to be equipped with the Aegis
combat system for air and ballistic missile defense.

26 June 2020

Southeast Asian leaders said the 1982 U. N. Law of the Sea should be the basis of
sovereign rights and entitlements in the South China Sea, in one of their strongest
remarks opposing China’s claim to virtually the entire disputed waters on historical
grounds.
The leaders of the Association of Southeast Asian Nations took the position in a
statement issued by Vietnam on behalf of the 10-nation bloc.
“We reaffirmed that the 1982 UNCLOS is the basis for determining maritime entitlements, sovereign rights, jurisdiction and legitimate interests over maritime zones,”
the ASEAN statement said.

27 June 2020

A Chinese Type 071 amphibious assault transport ship docked at Woody Island.
It is a frequent stop for the China Coast Guard (CCG) and infamous paramilitary
fishing fleets on their way to other parts of the region to assert China’s claim to nearly
the entire South China Sea. However, navy warships are rarely seen in Woody’s harbor,
The ship will likely be used in a large-scale naval exercise planned in the area this
week.

28 June 2020

Two H-6Ks bombers of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) reportedly approached Taiwan from the east after crossing the Miyako Strait on Sunday, after PLA
aircraft conducted at least eight sorties to Taiwan’s southwestern “airspace” in June
alone.
By flying through airspace to the east of Taiwan, the PLA showed it can not only
strike targets in western Taiwan, but also on the eastern side of the island.

28 June 2020

China adopted a revision to its law governing the People’s Armed Police (PAP), a paramilitary branch of its armed services that has been placed under the Central Military
Commission alongside the People’s Liberation Army-Navy (PLAN).
The amended law tasks the PAP with “maritime rights enforcement” and allows it
to participate in joint exercises with the People’s Liberation Army. The China Coast
Guard is a constituent part of the PAP.
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1 July 2020

China Imposes “National Security Law,” Beijing’s most decisive effort to bring the
inhabitants of Hong Kong into line with central government policies. The strength and
persistence of Hong Kong residents’ demonstrations against Beijing’s ongoing efforts
to curb their civil liberties took most observers, and perhaps even the participants, by
surprise.
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Book Reviews1
Heaven High, Ocean Deep: Naval Air Wing at War by Tim
Hillier-Graves (Casemate, hardback, £19.99) is the story of
the carrier air group embarked in the fleet carrier HMS Indomitable and deployed to the war in the Pacific between April
1944 and the end of the Second World War. The British Pacific
Fleet is sometimes known the forgotten fleet: ‘Indom’ sailed
from Europe just as VE-Day was about to be celebrated and
when she returned, after VJ-Day, Britain had turned to postwar reconstruction and few seemed interested in the exploits
of the Fleet Air Arm who had brought carrier aviation to a
zenith of its power. The 5th Fighter Wing flew Avengers, Corsairs, Hellcats and Fireflies – and two Walruses - from half
a dozen squadrons, put the Japanese-held oil refineries on Sumatra out if action, and
cooperated with the USN in raids on Leyte, and Okinawa. This is not an operational
history of those daring and famous raids, but a personal history of the young from
Britain, Canada, New Zealand and South Africa, as well as Holland, who trained and
fought hard to reach a peak of efficiency in the closing months of the war.
Tim Hillier-Graves has used unpublished first-hand accounts and secretly kept personal diaries, squadron diaries and official documents together with many rare photographs (some in colour), to tell the story of the 5th Fighter Wing. The attrition rate
among the aircrew, even in non-operational flying, was significant: all relieved when
the atomic bombs brought the war to an abrupt end. Hillier-Graves includes an account
of the murder of nine captured aircrew after the war had ended by the Japanese at
Changi, an event which was seared into the minds of all who learned of the grim facts.
This is first-class book, which well portrays the war at sea in its crucial and final phase.
1
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These reviews have earlier been published in Warships International Fleet review (WIFR)

Sighted Sub, Sank Same: The United States Navy’s Air
Campaign against the U-Boat by Alan G Carey (Casemate,
hardback, £25). The title of the book comes form a report
made by CPO Donald Mason after attacking U-85 off Newfoundland on 24 January 1942: it matters not that on this occasion the U-boat escaped. Carey gives a comprehensive account
of the USN’s naval-air war against the U-boat in the North and
South Atlantic, the Caribbean and the Mediterranean, from
the days of American neutrality, to the capture of U-575. The
claims cover 83 German U-boats of the 159 submarines sunk
by American aircraft, using long-range based planes as well
as seaplanes such as the Catalina, and, of course, escort carriers. The tally included the Japanese submarine I-52 and the Italians Archimede. This
is an operational history of the various squadrons which took part in the war, told by
squadron and by campaign area, including a fascinating chapter on operations based on
the British island of Ascension in the mid-Atlantic. Many of the sinkings are described
in great detail, which plenty of attention to individual incidents. This is another excellent, well-illustrated book from Casemate, which so fills a gap in general knowledge
about this aspect of the Second World War.
Economic Warfare and the Sea: Grand Strategies for Maritime Powers 1650-1945, by David Morgan-Owen and
Louis Halewood (Liverpool University Press, hardback
£69.95). A dozen essays by a distinguished international team
of academics, headed by John Hattendorf, make this volume
one of the leading contributions to maritime strategic thought
so far this year. The essays delve into theory and range across
the centuries, and perhaps those about the French Wars and
the 20th century are the most comprehensible and practical.
Here there are familiar arguments, offset by unique insights
from French, Dutch, South Africa, New Zealand, Canadian
and US authors as well as, for example, Roger Knight. Few
would think that postal censorship was an aspect of economic war, but John Ferris ably
makes the point that this was a valuable source of intelligence and “the most feminised
department of state, matching the manly arms as a tool of sea power”. Together these
essays provide an important and authoritative insight into the links between trade, war
at sea, and maritime strategy.
Right Man, Right Place, Worst Time: commander Eric Feldt, His Life and His
Coastwatchers by Betty Lee (Boolarong Press, softback A$32.99). Betty Lee’s biography of Eric Feldt comes in two parts: the story of a Swedish family’s emigration to
Australia, their assimilation in the new country and Eric Feldt’s unlikely recruitment
into the Royal Australian Navy as one of its first locally trained cadets, and his service
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in the Grand Fleet; the second part deals with Eric’s
all-important role in the Coastwatchers in the Second
World War. This is a fascinating account of how Australia was made, and how in 1939 the RAN had the
foresight to set up the Coastwatchers. Only one man,
with his naval background and a career in the Australian Colonial Service, was ready to take on the role of
Staff Officer (Intelligence) at Port Moresby. The Coastwatchers, who stayed behind hiding in the islands and
reported on Japanese movements, were critical to the
security of Australia. This is an important biography
of an unsung hero and group of men – and one woman
- who deserve our admiration and thanks for their selfless bravery. Betty Lee’s account is evocatively and
movingly told, and well recommended to the reader.
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