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Meddelanden
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 7/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen
den 18 augusti 2021
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 18 augusti 2021 med början klockan 17.30 i
Sjöhistoriska museets hörsal i Stockholm i närvaro av 27 ledamöter varav 17 i Sjöhistoriska museet och 10 via digital uppkoppling. Sammanträdet avslutades med en
gemensam middag för ledamöter.
§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (2020-05-19 i
		 Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.
§3
		
		
		
		
		
		
		

Ordförande orienterade om att KÖMS 250-årsjubileum inleds den 28 augusti 		
med ett musikseminarium på Sjöhistoriska museet. Firandet fortsätter med ett 		
biblioteksseminarium i Karlskrona den 30 september samt ett heldagssemi-		
narium i Göteborg den 14 oktober. Därefter fortsätter jubileumsaktiviteterna 		
i Stockholm under vecka 45 (8 - 13 november) samt avslutas med högtids-		
sammanträde och jubileumsmiddag den 15 november. Den ökade smittsprid-		
ningen är oroande och styrelsen följer utvecklingen noga för att kunna fatta 		
beslut om det fortsatta genomförandet.
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§ 4 Redovisade sekreteraren styrelsens uppfattning om akademiens brist på kom-		
		 petenser som vägledning vid inval 2021. Under diskussionen framfördes att 		
bristanalysen är för smalt orienterad mot flottan och amfibieförbanden, att den
		 saknar ett bredare försvarsmaktsövergripande och totalförsvarsperspektiv. 		
		 Den borde fokusera mer mot försvarsstrategi och försvarspolitik. Marinen 		
		 syns inte i debatten. Ledamöternas bristande engagemang i akademien är 		
		 besvärande varför det föreslogs att de nominerade ska göra en programförkla-		
		 ring för vad de vill åstadkomma i akademien i syfte att skapa mer engagerade 		
ledamöter. Det framfördes även som märkligt att forskning är en brist, i en
akademi, och att sådana inval förordas. Slutligen anfördes att ålder kan ses
som en försvårande omständighet vid inval, men äldre kan vara mer
		 engagerade än yngre.
§ 5 Redovisade sekreteraren årets kandidater till inval som ordinarie och korres-		
		 ponderande ledamöter i form av ett bildspel.
§ 6 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att högsta 		
		 antal kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter 2021 ska vara sex (6). 		
		 Anmärkning; Styrelsens förslag skickades ut i juni månad.
§ 7 Redovisade sekreteraren styrelsens förslag till valsedel för ordinarie ledamöter
		 i alfabetisk ordning för de till inval föreslagna kandidaterna. Beslutade nomine		 ringssammanträdet att fastställa styrelsens förslag till valsedel för ordinarie 		
ledamöter. Beslutades att tillföra en text på valsedeln att valsedlar med fler JA		 markeringar än det högsta antalet att välja in i år kommer att ogiltigförklaras.
§ 8 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag att högsta 		
		 antal kandidater att väljas in som korresponderande ledamöter 2021 ska vara 		
		 två (2). Anmärkning; Styrelsens förslag skickades ut i juni månad.
§9
		
		
		

Redovisade sekreteraren styrelsens förslag till valsedel för korresponderande 		
ledamöter i alfabetisk ordning för de till inval föreslagna kandidaterna. Beslu-		
tade nomineringssammanträdet att fastställa styrelsens förslag till valsedel 		
för KL.

§ 10 Redovisade valberedningens ordförande valberedningens förslag till val av 		
ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med
		 suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2021 – 2022. 		
		 Anmäldes att några motförslag inte har inkommit till vare sig valberedningen 		
		 eller till styrelsen.
§ 11 Beslutade nomineringssammanträdet att bifalla styrelsens förslag till valsedel 		
för val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revi		 sorer med suppleanter samt valberedning för verksamhetsåret 2020 – 2021. Fö-		
		 reslog ordförande att mötet kort skulle ajourneras för en bensträckare.
§ 12 Höll ordinarie ledamoten Per Öhrstedt inträdesanförande under rubriken
		 Perspektiv på det militära sjösäkerhetsledningssystemet – Bakgrund, reglering 		
och vägen fram mot en ökad sjösäkerhet och operativ effekt.
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§ 13 Övriga frågor. Inga övriga frågor framfördes.
§ 14 Orienterades att nästa ordinarie sammanträde äger rum tisdagen den 21 sep-		
		 tember 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 Carl Bergqvist.
§ 15 Orienterades att ledamöterna kan följa inledningen av KÖMS 250-årsjubileum 		
		 i form av musikseminariet Flottans Musik – En Marin Kulturbärare via sär-		
		 skild länk som framgår av kallelsen.
§ 16 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet,
Bo Rask
Akademiens sekreterare
Nr 8/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum inlett med två aktiviteter.
Den 28 augusti inleddes Kungl. Örlogsmannsällskapets 250-årsfirande med musikseminariet Flottans Musik – en Marin Kulturbärare, Musikdirektör Andreas Hanson
föreläste och ledde Marinens Musikkår i minneshallen på Sjöhistoriska museet. Med
anledning av den rådande pandemin var antalet deltagande gäster begränsat till 50
personer.
Andreas Hanson gav exempel på hur signalhorn, trumma och skepparpipa har används för att kommunicera ombord, allt ifrån ”ligg på årorna” till   ”fäll masterna”.
Seminariet fokuserade också på musikens betydelse ombord på ett intressant sätt.
Kända musikstycken som Svensksundsmarschen, Triumfmarschen ur ”Aida”  och
även ”Night and day” av Cole Porter framfördes. Vi fick också höra mer modern musik
som ”Whithout you” av Avicii.
Seminariet var mycket uppskattat och en ljudfil från seminariet tillsammans med ett
bildspel kommer att läggas ut på KÖMS hemsida.
*******************************
Den 30 september fortsatte firandet med ett heldagsseminarium på Sjöofficersmässen
i Karlskrona. Här redovisades och diskuterades akademiens verksamhet nu och i en
historisk kontext med material från akademiens bibliotek genom en mix av föredrag
och diskussion.
Heldagsseminariet inleddes med information kring Kungl. Örlogsmannasällskapets
unika bibliotek, Tom Ohlsson, Andreas Nilsson och Håkan Lindberg berättade om
verksamheten och gav exempel på de skatter som biblioteket innehåller. Ledamoten
Marie Jacobsson, ambassadör och UD:s folkrättsrådgivare talade därefter under rubriken: ”Vadå bibliotek! Allt finns ju på nätet. Eller”? Ledamoten och senior fellow
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tankesmedjan Frivärld. Patrik Oksanen fortsatte med föredraget: ”När lasten inte kommer – Sveriges sjöfartsberoendei ett säkerhetspolitiskt perspektiv”. Ledamoten Göran
Arrius, ordförande i SACO samt ordförande i Folk och Försvar talade kring: ”Folkförankring – grunden för vår beredskap”. Ledamoten Roger Berg, FoU-chef SAAB
Kockums AB informerade om: ”Undervattensteknik i samhällets tjänst”. Ledamoten
Mattias Widlund, advokat med specialisering sjörätt var avslutande talare under rubriken: ”Handelsflottan som komponent i totalförsvaret”.
Samtliga jubileumsaktiviteter kommer ges en fullödig presentation i TiS Nr 6/2021

Ledamoten Andreas Hanson föreläser i samband med seminariet/konserten på Sjöhistoriska museet den 28 augusti.

Ledamoten Anders Enström, som var moderator vid jubileumsaktiviteten i Karlskrona
den 30 september, går igenom seminarieprogrammet.
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Ordföranden har ordet

Kungliga Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum med fokus mot höstens verksamhet har inletts med Marinens musikkårs konsert på Sjöhistoriska museet i Stockholm.
Det genomfördes som ett samarrangemang med KÖMS och Kungliga Musikaliska
Akademien som också blir 250 år i år. Gustav III:e var mycket aktiv 1771.
Därefter har vi uppmärksammat Fredrik Henrik af Chapmans födelsedag för tre
hundra år sedan med musik och föreläsningar om banbrytande utveckling inom
skeppsbyggnadsområdet, även detta på Sjöhistoriska museet.
Det känns verkligen bra att vi så sakteliga och försiktigt kan börja umgås socialt igen
efter en långvarig corona-pandemi.
Samtidigt pågår den ryska storövningen ZAPAD 2021 i vårt närområde med över
200 000 man vilket är den största övningen i serien på över 30 år.
På detta sätt bygger Ryssland bestående militär förmåga och påverkar det nuvarande
säkerhetspolitiska läget ytterligare. Störst oro uttrycker naturligtvis Rysslands grannländer men hela regionen berörs.
Svenska marina och luftoperativa system följer skeendet kontinuerligt samtidigt
som den stora internationella övningen Northern Coasts med stort internationellt deltagande inletts i Östersjöområdet.
KÖMS engagemang för att stärka de marina och maritima förmågorna kommer väl
till pass under vårt 250.e verksamhetsår, med fortsatt verksamhet i Karlskrona, Göteborg och Stockholm.
Väl mött under hösten!
Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Redaktörens spalt

All mat är fisk

”All alkoholförtäring i denna lokal är strängeligen förbjuden. Utom i samband med
fisk. Som fisk räknas all mat utom pölsa. Skulle pölsa serveras, vilket gud förbjude,
räknas även pölsa som fisk” skaldade Fallstaf Fakir. Kanske lite överdrivet men faktum
är att ”Blue Food” – mat från havet; inte bara fisk utan alger och mollusker av olika slag
sannolikt är en lösning på den livsmedelskris som följer i klimatkrisens spår. Ännu ett
bevis på att havet bara blir viktigare. Havet som ekonomi, inte bara sjöfart utan mat,
energi, biokemi, informations- och el-överföring är några av de ämnen som främjas
av KÖMS Vetenskapsgren IV (VSG IV), vars verksamhet skildras i detta nummer av
ordföranden, ledamoten Granholm. Det är redaktörens övertygelse att det är först när
allmänheten förstår vikten av de maritima näringarna som man också förstår vikten av
en stark marin. Ett sätt att komma ihåg är 66 – 70 – 80 – 90 – 99 procent-regeln: 66%
av globalt välstånd kommer från den maritima sektorn, 70 % av jorden är täckt av hav,
80 % av jordens befolkning bor nära havet, 90 % av alla varor fraktas på fartyg, 99 % av
all digital information går genom kablar på havsbottnen.
I detta nummer har vi, som vanligt två inträdesanföranden. Ledamoten Timerdal
diskuterar ”Örlogsfartygsprojektering med framgång – några påståenden” och ledamoten Oksanen lägger fram värdefulla förslag angående ”Kommunikation för en marin strategi på väg mot 2050-talet”.
Som ett led i VSG IV ger ledamoten Bring en analys av Estoniarättegången, som han
kallar ett ”Juridiskt feltramp i havsrättslig materia”.
Nyblivne ledamoten Friis artikel om den europeiska övervakningsoperationen
EMASOH i Hormuz-sundet rekommenderas varmt. Eftersom operationen delvis utlöstes av den iranska kapningen av svenska Stena Impero kan man ju undra varför vi
inte är med. Svaret är sannolikt bristande politisk vilja i kombination med en alltför
liten marin!
I år är det 40-år sedan U 137 gick på grund. Ett troligt händelseförlopp skildras av
ledamoten Andersson i ”U 137 – Verkligheten är aldrig som den ser ut att vara”. Med
denna händelse började en svår säkerhetspolitisk kris där Sovjetunionen tydligt utmanade vår suveränitet. En annan, fortfarande levande, konsekvens är den förtroendekris
för marinen som följde i ubåtskränkningarnas spår – ett resultat av propaganda och
desinformation men också av dålig strategisk kommunikation från marinens sida. I och
med denna artikel lämnar TiS detta ämne; det är dags att gå vidare.
”Obemannade system och Artificiell Intelligens – ett trumfkort för Marinen” påstår
redaktören i en artikel som också utgör en uppdatering av hans och ledamoten Werins
bok: ”Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa. Marin strategi 2030”.
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Ingen dag går utan nya rön om klimatförändringarna. Ledamoten Möller ger oss sin
syn på ”Den klimatneutrala sjökrigsarenan”; ett alltmer brännande ämne.
Fleet-in-being var den svenska flottans huvudstrategi under 1900-talet. Örlogskapten Tham ger oss sin syn på dess framtida användning i ”Fleet-in-being längs kusten
– ett försök till analys av svensk tillämpning”.
I senare nummer har många författare pläderat för en större satsning på minor. Mot
den bakgrunden är det roligt att presentera den första delen av två av Johan Boströms
”Hur minan förändrade sjökriget och skapade minsveparen M 20”.
Ledamoten Hägg presenterar en historisk artikel av det självupplevda slaget i ”Genom svårigheterna mot stjärnorna. Genom svårigheterna och in i mörkret.” angående
utprovningen av HKP 4C.
Ledamoten Hore har inte inkommit med recensioner denna gång men däremot har vi
glädjen att presentera en recension, av Anne Wedin, av hans bok ”Bletchley Park´s Secret Source. Churchill’s Wrens and the Y service in World War II”. Därefter presenterar
redaktören “From the North Atlantic to the South China Sea. Allied Maritime Strategy
in the 21st Century” redigerad av Julian Pawlak och Johannes Peters, där ledamoten
Granholm medverkat.
Ledamoten Eudelines sedvanliga presentation av utvecklingen i INDOPAC (Indiska
oceanen, Stilla havet) är av särskilt stort intresse med tanke på den nya AUKUS – pakten mellan Australien, Storbritannien och USA.  
Nästa nummer, nr 5, utkommer den 12 november. Det innehåller ett antal särskilt
utvalda artiklar som belyser KÖMS verksamhet från 1835 då det första numret av TiS
utkom. Nr 6 har deadline den 1/12 och kommer i huvudsak att ägnas åt KÖMS 250-årsjubileum.

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Kungl. Örlogsmannasällskapets
250-årsjubileum
Genomförandet av jubileumsprogrammet

Den 30 september 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Karlskrona.
Syftet med dagen är att visa upp akademiens verksamhet nu och i en historisk kontext
med material från akademiens bibliotek. Genomförandet äger rum i Sjöofficerssällskapets i Karlskrona lokaler samt Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. Marinens
Musikkår spelar under dagen.
Den 14 oktober 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Göteborg.
Målet är att presentera och informera om Kungl. Örlogsmannasällskapets roll som
Sveriges Marina Akademi samt analysera och belysa centrala frågor och utmaningar
för svensk sjöfart, forskning och teknikutveckling. Det blir aktiviteter vid Göteborgs
Garnison under förmiddagen som följs av sjötransport till S/S Marieholm där lunch
serveras. Därefter följer ett symposium i Wallenstamsalen Göteborgs stadsmuseum
och slutligen middag på The Royal Bachelors Club för inbjudna gäster. Marinens Musikkår kommer att framföra musikstycken under hela dagen.
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Program under jubileumsveckan
Den 8 november 2021. Försvaret av Sverige börjar till sjöss.
Dagen kommer att innehålla materielförevisningar och ett symposium. Syftet är att ge
Kungl. Örlogsmannasällskapets perspektiv på dagens och framtidens utveckling av
marina operationer och marin taktik. Genomförandet äger rum i heldagsform på Berga
och på Hårsfjärden.
Den 9 november 2021. Symposium om Marinens officersutbildning.
Symposiet består av tre delseminarier som behandlar yrkesofficersutbildningen (officersprogrammet) reservofficersutbildningen och mariningenjörssystemet. Symposiet
genomförs under eftermiddagen på Karlberg.
Den 10 november 2021. Framtidens marina teknik – svensk forskning och
teknikutveckling.
Genomföres under eftermiddagen i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler,
Stockholm. Syftet är att presentera trender och visioner inom forskning och teknikutveckling under medverkan av svenska framstående försvarsindustriföretag, Försvarets
forskningsinstitut samt universitet.
Den 11 november 2021. Marinkonferens – Marinen som strategisk resurs
Marinkonferensen genomförs som ett halvdagssymposium i Medelhavsmuseets lokaler. Deltagare blir representanter från Riksdag, Regering, försvarsledning, näringslivet
m.fl.
Den 12 november 2021. Bokrelease av Jubileumsskrift.
Konteramiralen och Hedersledamoten Thomas Engevall presenterar Jubileumsskriften. Aktiviteten genomföres under eftermiddagen på Sjöhistoriska museet i Stockholm
och avslutas med mingel.
Den 15 november 2021 Högtidssammanträde och Jubileumsmiddag.
Högtidssammanträdet genomför på Musikaliska (Nybrokajen) i Stockholm med start  
kl 16.00. Jubileumsmiddagen genomförs på Grand Hotel i direkt anslutning till Högtidssammanträdet.
Kompletterande upplysningar kan vid behov erhållas från KÖMS projektledare för
250-årsjubileet Per-Anders Emilson. Mob 070-665 55 26. pa@paemilson.se.
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Ledamoten
JOHN TIMERDAL

Kommendörkapten John Timerdal tjänstgör som chef för
Marinens fartygsinspektion och som inspektionens överinspektör. Han har mer än 20 års erfarenhet som projektör och projektledare på FMV. Han har varit engagerad i
nybyggnads- och ombyggnadsprojekt samt studier för sjöstridsförband, amfibieförband och för Kustbevakningen.

Örlogsfartygsprojektering med framgång –
några påståenden
Abstract: Total Ship Systems Engineering requires formal skills in a number of
engineering disciplines, systems engineering (SE) and naval tactics. More skills
are needed from a systems engineering point of view, skills not learnt at school or
perhaps not experienced, as there are pitfalls encountered in the workflow. Inadequate integration of SE-processes is a problem – identification of the stakeholder’s
requirements and requirement analysis are performed in one context, architectural
design in another context. Inadequate integration of SE-processes incures risks in
cost, engineering, safety and time schedule. Another possible pitfall is continuously
changing stakeholders’ requirements because of changed operational or tactical
scenarios. To counter the possibility of pitfalls the organisation of the defence acquisition administration needs to deliver “performance” rather than “manpower”
to ongoing acquisition programmes. Utilizing the possibilities for skill accumulation
in “small” programmes can pay off in “large” programmes.

Inledning

Örlogsfartygsprojektering förutsätter att en mängd olika kompetenser finns tillgängliga och att de kan och får samverka på ett ändamålsenligt sätt. Även om alla erforderliga
kompetenser finns att tillgå kan projekteringsarbetet råka ut för svårigheter. Framtagen
information såsom tekniska specifikationer kan innehålla svagheter som är svåra att
upptäcka, när de väl har inarbetats i specifikationer och annat underlag för upphandling. Många gånger har svaga jobb i projekteringsskedet inneburit stora svårigheter och
merkostnader i efterföljande konstruktions- och byggnadsskede.
Artikeln visar på exempel på fallgropar och framgångsfaktorer för projekteringsarbetet och hur de förhoppningsvis kan hanteras. Artikeln bedöms ha relevans för kravställare, upphandlare och leverantörer.
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Sjöfarkosten
Sjöfarkostens natur är, förutom att den är rörlig, att den är formbar och skalbar, till en
grad som kanske saknar motsvarighet. En utrustad och normalbemannad optimistjolle
väger ca 70 kg, en utrustad, bemannad och lastad råoljetanker kan väga 400 000 ton.
Båda är sjöfarkoster. Exempel från vår egen marin är en stridsbåt 90 H som utrustad,
bemannad och lastad väger ca 20 ton och korvett typ Visby som väger ca 700 ton. Båda
är bemannade örlogsfartyg.
Förmågor nyttiga för örlog ställer krav på funktioner och egenskaper som kan eller
som inte kan, eller bara svårligen kan förenas i ett och samma örlogsfartygskoncept.
Kravställning av flerfunktionsfartyg är den lilla örlogsflottans lott, eftersom antalet
fartygstyper och fartyg är begränsat. Flerfunktionsfartyg (multi purpose) kan dock bli
otillräckliga på allt (multi useless), om man inte är uppmärksam vid tillblivelsen av
ett örlogsfartygskoncept. Det är således en ”smal led att navigera på” för kravställare.
Förutom förmågor nyttiga för örlog, såsom vapen-, sensor- och ledningssystem, rörlighet och uthållighet ska bl.a. sjukvård, vila, avkoppling och matservering med tillhörande regler anordnas. Många olika sorters krav och kravställare.
Sådan är sjöfarkostens natur och det har betydelse för förloppet när ett örlogsfartygskoncept ska utvecklas.

Projektering och systemarbete – fallgropar och framgångsfaktorer
Otillräcklig samverkan eller otillräcklig parallellitet i tiden mellan
systemarbetsaktiviteter
Om ett komplext system såsom ett ytstridsfartyg ska tas fram, kan då krav på nyttiga förmågor beslutas utan att vetskap finns om vad för örlogsfartygskoncept som är
lösningen? Nej, kravarbete respektive arbete med alternativa systemlösningar behöver
ske parallellt. Under arbete med kravställning av de nyttiga förmågorna kan man vara
omedveten om att kravställningen leder till ett koncept som är orealistiskt stort och
kostsamt. Eller orealiserbart. Förmågor kan svårligen kostnadsbedömas, det kan dock
tekniska system, ingående i ett sammanställt örlogsfartygskoncept.
Vad som ska undvikas är alltså att identifiering av krav på nyttiga förmågor och
kravanalys sker i ett sammanhang (kallat ”systemarbete”), och utformning av teknisk
systemlösning (t.ex. kallat “projektering”) i ett annat. Alltså otillräcklig parallellitet i
fråga om kravställning och analys respektive framtagning av teknisk systemlösning.
Otillräcklig samverkan eller otillräcklig parallellitet kan leda till:
•

Bristfällig kontroll på realismen i funktionell kravställning

•

Begränsade möjligheter att veta att teknisk lösning tillgodoser intressenternas krav

•

Bristfällig kravspårning

•

Suboptimering av delsystem och egenskaper

Optimeringsexempel: Utan insikt om örlogsfartygets storlek kan inte optimal avvägning av egenskyddet göras, alltså avvägning mellan aktiva egenskyddsfunktioner,
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passiva egenskyddsfunktioner och -egenskaper och sårbarhetsbegränsande funktioner
och -egenskaper.
(Örlogs-)fartygsprojektering är det traditionella begreppet som omfattar helheten
(krav, kravanalys och utformning av systemlösning. Systemarbete (Systems Engineering) och standardiserade processer för detta, är bl a sprunget ur behovet av ordning
och reda i sammanhang som utveckling av mjukvarusystem. Eftersom begreppet har
spridits till flertalet teknikområden och anammats av somliga upphandlande myndigheter används begreppet nedan, som en benämning på helheten (krav, kravanalys och
utformning av systemlösning).
Systemarbetet behöver ske iterativt. I figur 1 nedan är de typiska arbetsstegen ”identifiera intressentkrav”, ”analysera krav” samt ”utforma systemlösning” grupperade enligt MIL-STD 499B. Grupperingen visar mycket bra på det iterativa arbetssättet som är
nödvändigt för att systemarbetet skall leda till något som går att upphandla.

Figur 1. Ur MIL-STD 499B1
Arbetet fortskrider på två täter, krav och kravanalys (kravloopen) respektive fortsatt
kravanalys och utformning av systemlösning (designloopen). För att undvika otillräcklig samverkan eller otillräcklig parallellitet bör båda looparna vara aktiva över tiden.
Resultat från underliggande aktiviteter bör utan dröjsmål återmatas.
Exempel: Resultat av aktiviteten utformning av systemlösning återmatas till aktiviteten kravanalys. ”Det finns ingen sonar idag och troligen inte om tio år heller som
klarar prestanda enligt kravanalysen”. Kravanalys hittar förhoppningsvis en annan väg
1. US Department of Defense: MIL-STD 499B är en aldrig officiellt utgiven uppdatering av MILSTD 499A. En US industristandard (EIA/IS-632) gavs ut 1994 och är en civil version av MIL-STD
499B.
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framåt som är realiserbar. Om inte behöver resultatet återmatas till aktiviteten intressentkrav för hantering.
Kravloopen används för att:
•
•
•
•

Beskriva systemets funktioner och egenskaper
Arbetsresultat skall kunna konfigurationsledas (versionshantering m.m.)
Förenkla kommande validering
Den andra täten alls skall komma framåt

Designloopen används för att:
•
•
•
•
•
•

Kunna identifiera var svårigheter ligger
Kontrollera att funktionella krav är realiserbara
Ge möjlighet till många, snabba iterationer
Undvika dyra och tidsödande stickspår
Ge utrymme för ”vetenskap och konst” (KTH:s devis)
Den andra täten alls skall komma framåt

Exempel: Anskaffning av HMS Loke. Ett PTTEM (Preliminär Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning) hade tagits fram 1991. Motsvarande handling benämns idag inom
Försvarsmakten systemmålsättning (SMS).
Projekteringsarbetet inleddes i januari 1992. En målsättning kan innehålla krav som
”sticker ut”, som ensamt gör konceptet väsentligt dyrare. Även motsatsen kan förekomma: Innan realisering/utformning av systemlösning kan det var svårt att inse att ett
krav, en nyttig förmåga kan läggas till, till liten merkostnad. I fallet HMS Loke bestämdes fartygets huvudmått av olika kombinationer av roro- (roll on roll off) och lolo- (lift
on lift off) laster. Då fartkravet var måttligt och innebar deplacerande toppfart skulle
tyngre last kunna bäras utan att huvuddimensionerna ändrades. Det var med andra ord
slack i viktbudgeten.
Projektörens insikt att drivmedel är den enskilt största utmaningen för varje marin avseende förnödenhetsförsörjning, gjorde att det föreslogs att drivmedelskapacitet
skulle tillföras. Detta bejakades och innebar att mer än 90 m3 kunde inrymmas utan att
fartygslängd, bredd eller djup ändrades. Den begränsade merkostnaden bestod i transportpumpar och slangar. Konkurrensupphandling av byggnationen inleddes i oktober
1992, då projekteringen var klar och fartygskonceptet beskrivet i en teknisk specifikation. I januari 1993 beställdes fartyget från Oskarshamnsvarvet och i juni 1994 levererades fartyget till Försvarsmakten.
Genom balansering och optimering kan alltså av resultat av kravanalys och utformning av systemlösning återmatas till kravdokument (SYD). Det är lönsamt att identifiera dimensionerande förmågor/intressentkrav som sticker ut och ensamt gör den
tekniska systemlösning väsentligt dyrare respektive förmågor som kan tillföras till
begränsad merkostnad. Förfarandet kallas ibland ”iterativ kravhantering”.
I figur 3 på nästa sida illustreras förmågor/intressentkrav av de mörklagda fälten
och kostnaden för fartygskonceptet av respektive yttercirkel. Till vänster ett exempel
på krav som ”sticker ut”, till höger en möjlighet att tillföra en förmåga/intressentkrav.
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Figur 2. HMS Loke

Kravglidning
En annan anledning till problematiskt genomförande av systemarbete kan härledas
till svagt målsättningsarbete som gör att
kravställning förändras under projekttiden
– kravglidning.
I figur 4 t.h. visas den s k projektspiralen. Projektspiralen har historiskt används
för att illustrera det iterativa förloppet av
en fartygsprojektering. Genom ett antal
iterationer erhålls tillräcklig precision i
tekniska prestandaberäkningar, prestandaFigur 3. Iterativ kravhantering
simuleringar och egenskapspredikteringar.
När intressentkraven ändras, ändras målet för arbetet. Ett ”yttervarv” i projektspiralen följs därvid inte av ett ”innervarv”, innebärande en konvergering av systemlösningen, utan av ett nytt yttervarv. Det finns många exempel på hur förödande detta kan
vara för arbetet med att ta fram en systemlösning. Kalendertid och arbetstid går åt till
att komma fram till samma låga precision i beräkningarna om och om igen, för successivt förändrade kravställningar. Tendenser till kravglidning behöver uppmärksammas
och hanteras.
När kravnivåerna till slut sätter sig måste några hastiga varv som innebär faktiskt
konvergering hinnas med, innan specifikationer fastställs och systemet kan beställas.
Många gånger har dock säkerheten i projekteringsarbetet inte blivit den som avsågs
från början.
Med andra ord, gör jobbet i målsättningsskedet – lätt realisering, svagt jobb i målsättningsskedet – svår realisering.
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Figur 4. Projektspiralen
Viss kravdrift måste tillåtas och för att det skall kunna medges måste marginaler för
alla storheter få finnas (t.ex. för vikt, tyngdpunkt, ytor, volymer, prestanda, kostnad
osv.). För att marginalerna skall räcka ända fram behöver marginalerna tidigt vara stora.

Tidiga skeden

Som framhållits kan ändrad kravställning ställa till problem för systemarbetet. Samtidigt ska sägas att det i tidiga skeden finns fall när intressentkravet kan vara svåra att
precisera och då är det en styrka att kunna löpa igenom snabba loopar (kravloop och
designloop) för att kolla realismen i kravställningen. Sådant behov ska bejakas och
kvaliteten och säkerheten i framtaget underlag behöver i sådana lägen vara tillräckligt
för att inte vilseleda, inte bättre än så och framför allt inte sämre.
I tidiga skeden kan det också vara en svaghet att alltför snabbt söka samförstånd
i kravställningen. Nya och omvälvande tankar bryter definitionsmässigt mot det invanda, och mot rutiner. Det är ej lätt att gå mot strömmen. En samförståndsvarning
utfärdas. Kreativitet, kunskap om innovationer, övertygelse och mod är lämpliga färdigheter för representanter för intressentkraven. Projektet på upphandlande myndighet
behöver i sin tur balansera särintressen och ha förståelse för helhet.

Organisation och kompetensförsörjning

För ett framgångsrikt systemarbete behöver fallgropar, som potentiellt kan ställa till
problem, undvikas. Möjligheter att tillföra en förmåga/intressentkrav till begränsad
merkostnad bör åtminstone identifieras och eventuellt tas tillvara, om Försvarsmakten finner förmågan efterfrågad. Med en bra organisation och en bra bemanning på
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upphandlande myndighet, liksom hos leverantörer ökar chansen att undvika fallgropar
respektive identifiera möjligheter.

Organisation – problemformulering
Projekt vill uppnå övergripande projektmål; tid, ekonomi och prestanda. Det finns en
inbyggd mekanism i projekt som innebär att man vill ”gena” för att uppnå de övergripande målen.
Gena måste man, för att det skall bli möjligt att åstadkomma en helhet. Resultatet
skulle annars bli orimligt dyrt, orimligt stort eller tekniskt orealiserbart. Konsten är att
gena lagom mycket. Man bör inte på ett dumdristigt sätt avstå från att utreda en fråga
tillräckligt, inte blunda för behov av utredning för att man vet att man blir försenad om
man tar sig tid att reda ut eller inte uppfylla regler (föreskrifter och bestämmelser, externa som interna). Sådana misstag kan begås för att man medvetet ignorerar ett behov
eller en regel, men det kan också ske på grund av okunnighet eller bristande erfarenhet.
I praktiken händer följande: Antag att en projektledning som vill klara tid och ekonomi vill förenkla ett avsnitt i en teknisk specifikation. En sakhandläggare inom ett
projekt som på det sättet håller på att bli överkörd behöver en instans att söka stöd
hos. I en dålig organisation är uppdragsdimensionen maktfullkomlig, inget balanserar
uppdragsmakten. En fungerande dualism saknas. Projektets vilja att nå övergripande
mål får stå oemotsagd och risker kan därmed uppstå i fråga om funktion, teknik och
säkerhet.
Det behöver därför finnas en motvikt till uppdragsdimensionen i form av en saksida
som håller emot. Ett tekniskt avgörande ska ske först efter prövning med jämbördiga
parter.

Organisation – makt och ansvar
Varför diskutera maktbaser? För att identifiera möjligheter till sund maktdelning, nödvändigt för att gena lagom, undvika suboptimeringar och för att etablera verklig kvalitetskontroll. Det finns tre maktbaser:
•
Linjemakt
•

Uppdragsmakt

•

Lagmakt

Linjemakt är linjechefens rätt att leda och fördela arbete.
Uppdragets maktbas är uppenbar, uppgiften är att driva projektet mot projektmål
och innehåller alla ekonomiska resurser. Man skall inte underskatta svårigheten med
att etablera en annan maktbas som kan balansera uppdragsmakten.
Lagmakt utgår först och främst från införlivande förordningar, föreskrifter och
bestämmelser, och därtill även externa och interna handlingsregler. Angränsande till
nämnda handlingar ligger också vetskap om och föresats att genomdriva Försvarsmaktens förväntningar, utöver vad som framgår av kravdokument. Förväntningar kan
utgöras av att befintliga tekniklösningar i stort och smått i Försvarsmakten om möjligt
ska beaktas. Upphandlande myndighet förväntas också ha kunskap om marintaktik
och Försvarsmaktens organisation.
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Det finns tre ansvarsområden:
•

Personalansvar

•

Uppdragsansvar

•

Sakansvar

Personalansvar styrs av lagar och avtal. Underställd personal ska skötas om och utvecklas. Uppdragsansvar är att klara avtalade projektmål. Sakansvar är ”att göra rätt”,
ha vetskap om och intention att vara följsam med allt som lagmakt omfattar.
Oavsett hur upphandlande myndighet väljer organisationsform bör ansvarsfördelningen innebära att linjechefen är ansvarig för medarbetarnas prestationer.
Linjechefen har möjlighet att kolla medarbetarnas prestationer och förstår när ytterligare kompetens kvalitativt och/eller kvantitativt behöver tillföras. Linjechefen kan
identifiera behov av vidareutbildning.
Om rollerna begränsas till chef respektive medarbetare behöver inget förklaras. I
takt med att antalet roller växer, växer också svårigheterna att förklara vad rollen innebär, vilken maktbas rollen möjligen vilar på och vilket eventuellt ansvar som hör till
rollen.
En fungerande matrisorganisation
I en tvådimensionell matrisorganisation bör den ena dimensionen vara en linjedimension där personalansvar och sakansvar samlas. Den andra dimensionen är uppdragsdimensionen där uppdragsansvar ligger.
Linjedimensionen levererar prestationer (performance) till uppdragsdimensionen,
inte arbetstimmar (manpower). Prestationen kan t.ex. vara en utredning eller ett specifikationsavsnitt. Linjechefen har ansvar för kvaliteten på leveranserna till uppdragsdimensionen.
En upphandlande myndighet har tidigare haft en matrisorganisation där fördelningen av ansvar till de båda dimensionerna var annorlunda. Föredelningen innebar att
en ”resursdimension” levererade arbetstimmar (manpower) till uppdragsdimensionen.
Uppdragsdimensionen var därmed maktfullkomlig, med de risker det medför.
En fungerande traditionell hierarki (linjeorganisation)
Linjeorganisation med personalansvar och sakansvar. Inom linjeorganisationen organiseras projekt med ansvar att nå övergripande projektmål; tid, ekonomi och prestanda.
I likhet med en väl utformad matrisorganisation levererar linjen prestationer till projektet.
Med en linje som levererar tjänster fortsätter sakansvaret upp i linjehierarkin, från
sakhandläggare till 1.a chef, 2.a chef och så vidare. Ett tekniskt avgörande kan ske först
efter prövning med jämbördiga parter.

Kompetensförsörjning
Projektkompetens vid upphandlande myndighet och industri
Systemarbete/projektering är en specialistkunskap som handlar om att ha helhetssyn och tillräckligt bra kunskap inom alla ingående teknikområden för att kunna
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interagera med specialister inom enskilda teknikområden. Projektören/systemarbetaren behöver ha förmågan att tänka på alla aspekter samtidigt, hela tiden. Personer
dugliga för denna specialitet kan identifieras genom in house-arbete enligt diskussion
nedan, eller rekryteras externt om man har tur.
Projektören/systemarbetaren behöver ha en linje-hemvist i en organisationsenhet där
färdigheterna kan bevaras. Enheten kan t.ex. benämnas projektsektion.
Kompetensförsörjning – hur få tag i kunnig personal? Två möjligheter, antingen
anställs färdiga, välutbildade och erfarna eller så utvecklas medarbetare inom organisationen. Många gånger är man hänvisad till den senare möjligheten.
Därvid bör tillfällen till kompetensutveckling i ”små” projekt tas tillvara. Projekten
kan vara ”små” i fråga om varaktighet, ekonomi och/eller komplexitet. De kan likafullt
erbjuda värdefull övning i systemarbete/projektering:
•

Små, men systemarbetsmetodik används

•

Små, men fallgroparna finns

•

Små, men mekanismerna som verkar när ett fartygskoncept ska skapas finns där.

Sådana möjligheter till kompetensuppbyggnad går förlorad om tillfällen till att genomföra systemarbete i stället beställs som en upphandlad, extern tjänst.
Det är genom att delta i verkliga anskaffningsprojekt som innehåller hela kedjan av
aktiviteter såsom sammanställning av intressentkrav, kravanalys, utformning av systemlösning (=ett sammanställt fartygskoncept) och iterativ kravhantering (=jämkning
av krav enligt tidigare resonemang), som nyckelpersonal för systemarbete/projektering
kan övas och befinnas vara lämpliga för uppgiften. En projektör behöver vara kunnig
nog, ha vilja att göra jobbet och även visa sig ha talang för uppgiften. Den tredje egenskapen är nödvändig och antagligen omöjlig att kravställa vid rekrytering, liksom svår
att påvisa. Talang behöver visa sig i realiserat arbete.
Uppbyggd kompetens kan sedan användas i samband med ”stora” projekt. Projekten
kan vara ”stora” i fråga om varaktighet, ekonomi och/eller komplexitet.
En betydande del av systemarbetet sker externt i stora projekt, vid försvarsindustrin.
Varför?
•

Det skulle vara en orealistiskt stor arbetsvolym för upphandlande myndighet att
göra jobbet i egen regi. Observera att upphandlande myndighet likväl behöver ha
en tillräckligt vass laguppställning för att kunna möta och kontrollera industrin.

•

Ett så omfattande ingenjörsarbete ingår inte i den upphandlande myndighetens uppdrag.

•

Fördelning av designansvar i konstruktions- och byggnationsskede: Kommersiellt
ansvar behöver överföras till leverantör i samband med beställning av konstruktion
och byggnation. Om inte leverantör har medverkat och haft ingående del i skedena
före beställning av fartyg sker i praktiken inte en tillräckligt tydlig överföring av
designansvar.

Värdet av att genomföra mindre projekt (systemarbeten resulterande i ett tekniskt upphandlingsunderlag) i egen regi är att man blir bra på att beställa motsvarande tjänster
i större projekt.
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Att göra jobbet internt i små projekt ger färdighet i att:
•
Specificera och upphandla motsvarande jobb,
•
Vara uppmärksam på fallgropar och möjligheter,
•
Ställa de rätta frågorna,
•
Granska resultat.
Övrig specialistkompetens
En specialist kan vara kunnig inom ett enskilt teknikområde.
Internationellt pågår kontinuerligt en militärteknisk utveckling av betydelse för
svenska marina stridskrafter. Nya förmågor kan utgöra ett hot mot svenska marina
stridskrafter, men också innebära en möjlighet om motsvarande förmågor realiseras
inom svenska marina stridskrafter.
Ingående kunskap om utvecklingstrender krävs för såväl svensk taktikanpassning
som adekvat kravställning på nya svenska marina system. Utan sådan kunskap riskerar
kravställningen i upphandlingsprojekt att inte kunna möta en aktuell hotbild. Teknikområdena och kunskaperna är synnerligen speciella och kan inte ”köpas på stan”.
Specialister på svenska myndigheter som Försvarsmakten, FMV och FOI, liksom i
svensk försvarsindustri behöver försörjas över tiden, för att finnas tillgängliga i samband med anskaffningsprojekt.
Utmaning: ”Totalsystem”, såsom komplett ubåt, ytstridsfartyg, minröjningsfartyg,
amfibiefarkost eller autonom farkost anskaffas med många års mellanrum. Vid varje
sådant tillfälle behöver tillräckligt djup och uppdaterad kunskap finnas för kravställning och för stöd vid projektering och specificering. Vad kan stödja tillgång till dessa?
•

Nationella forsknings- och teknikutvecklingsprojekt, vilka kan ge ”frön” till möjliga utvecklingsprojekt inom försvarsindustri.
•
Studier och systemutvecklingsprojekt mellan myndigheter och försvarsindustrin
för att säkra den militära försörjningsförmågan och teknisk mognad inom en känd
ekonomi.
•
Nationell försvarsindustri.
Alternativet att sådan kunskap skulle kunna fortsätta att existera enbart genom myndigheters informationssökning faller på att få eller inga skickliga människor står ut
med att ”torrsimma” i åratal. Arbetet behöver hängas upp på t.ex. relevanta forskningseller teknikutvecklingsprojekt.
Genom forsknings- och teknikutvecklingsprojekt, studier och systemutvecklingsprojekt liksom nationell försvarsindustri kan oumbärliga specialister vara försörjda,
á jour med utvecklingen i omvärlden och tillgängliga för stöd i samband med anskaffningsprojekt.

Sammanfattning

Varför har jag valt att tala och skriva om händelseförloppen och mekanismer som verkar i samband med fartygsprojektering?
a. För att det är vad jag i huvudsak har ägnat mitt yrkesliv åt och
b. därför att det är viktigt.
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Det räcker inte att ha en projektbeställning och en stor projektbudget,
c. man måste kunna göra jobbet och
d. utan en sund maktdelning riskerar man att ta tekniska, ekonomiska och tidplanemässiga risker, liksom säkerhetsrisker.
Favoritpåståenden
•
Sjöfarkostens natur? Betydande formbarhet och skalbarhet, förmågor, funktioner
och egenskaper som kan eller inte kan, eller bara svårligen kan förenas i ett och
samma örlogsfartygskoncept
•

Vad behöver ske i kravställningsfasen? Arbete med systemlösning parallellt med
kravarbete

•

Vad är typiska fallgropar? Bristfällig samverkan mellan kravanalys och utformning
av systemlösning, svagt kravarbete i tidigt skede samt kravglidning

•

Hur undvika fallgropar? Bra organisation och bra bemanning
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•

Hur åstadkomma bra organisation? Säkerställ maktdelning

•

Hur åstadkomma bra bemanning? Forsknings- och teknikutvecklingsprojekt, studier och systemutvecklingsprojekt som försörjer specialister på
såväl myndigheter som nationell försvarsindustri. Ta vara på möjligheter till In house-jobb inom myndigheter när projektstorleken är lämplig.
Matcha bemanningen så att ett projekt inte står helt utan medarbetare som
har tidigare erfarenhet av motsvarande jobb.
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Kommunikation för en marin strategi på väg
mot 2050-talet – Behov, hinder, desinformation och möjligheter på vägen
Bearbetad version av inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid
sällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm och via webb den 17 mars 2021.
Abstract: Sweden has a need to increase capacity in the maritime theatre in order to
match the complexity of security threats of the future. But naval issues do not often
make the headlines in the public debate and so generate little political interest. This
article points out the obstacles of communication. The main problem, argued in the
article, is the public´s misunderstanding of strategic geography: the mental map is
not corresponding with the reality in the debate. Sweden is a de facto island nation,
sharing the strategic Fennoscandia island with Norway and Finland, but Swedes do
not see themselves as islanders dependent on the sea. Other problems are the understanding of a larger operational area beyond Swedish territory, the public´s disconnection from the sea, disinformation and the communication work by the Swedish
Armed Forces. In order to make naval security a part of the election debate in 2022
both alliances and creativity are needed.
Det finns flera kommunikativa utmaningar för att Sverige ska kunna skaffa sig en marin strategi som motsvarar de utmaningar som väntar i en nära framtid. Det handlar om
bristande förståelse för vårt strategiska läge såväl som bristande förståelse för sjöfartens betydelse för vårt välfärdssamhälle. Andra hinder är också desinformation från
statsaktörer liksom brister i Försvarsmaktens kommunikation. Men det finns också
möjligheter att förändra den kommunikativa bilden under det kommande valåret 2022.
Det första hindret, och kanske den svåraste att hantera är en frågeställning som kan
verka vara närmast filosofisk - vilken är vår verklighet?
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Den verklighet vi ser är skapad av våra mentala bilder. Dessa mentala bilder påverkar vår förmåga att förstå och dra slutsatser. Det gäller inte minst Sveriges strategiska
läge som kan beskrivas som att vi är en ö-nation där vårt öde är bundet i en ödesgemenskap med Norge och Finland. Tillsammans delar vi på det som kan sägas vara den
Fennoskandiska ön. Även om det som utgör den geologiska och geografiska enheten
Fennoskandia också omfattar Kolahalvön och formellt sett inte är en ö så handlar det
här om den politiska geografins realiteter.
Det enda direkta hotet om en konflikt, eller i värsta fall öppet krig, som under överskådlig tid kan drabba Sverige, Norge och Finland kommer från Ryssland.
En sådan konflikt kapar Fennoskandia från Ryssland och gör Sverige, Norge och
Finland till de facto önationer. Tre högteknologiska länder som redan i fredstid är beroende av havet för export såväl som import. Havet är också vägen för få hjälp från
västliga vänner.
Utan hamnarna stannar våra samhällen. Utan sjöfarten stryps livsblodet; enligt
Havs- och Vattenmyndigheten så går 90 procent av det gods som exporteras till någon
del med fartyg.1 Den pågående pandemin har här blivit en påminnelse när handelsflöden störs och handelskrig står för dörren när det gäller vaccin. Den regelbaserade
världsordningen med globala flöden på fria hav kan snabbt störas, förändras eller rent
av förstöras.
Vår bild av kartan, för att dra rätt slutsatser, är därför direkt avgörande för vår säkerhet. Här finns det många mentala bilder att kämpa emot.
Under Kalla Kriget var den strategiska förståelsen hos allmänheten huvudsakligen
begränsad till det nationella territoriet. Med dåtidens ”Alliansfrihet i fredstid syftandes
till neutralitet i krig” handlade det om en karta som betraktade Sverige som utskuret ur
ett geopolitiskt sammanhang.
Visst fanns den större bilden där Finland och Sverige var vita mellan Warszawapaktens röda och Natos blå territorier, men vårt universum och vår tanke på vårt eget
militära agerande var ändå begränsat till det egna territoriet.
Idag behöver vi se en större kartbild för att förstå Sveriges strategiska läge. Det är
kartbilden som formas av vårt faktiska geografiskt läge men också av hur operationers
räckvidd och ytor förändrats samt vad vi själva har sagt ska styra vår säkerhetspolitik.
På den kartan är Sverige en ö. Men den solidariska säkerhetspolitiken, som är grunden för vår säkerhetspolitik, som det står i regeringens totalförsvarsproposition, gör
vår strategiska verklighet så mycket större än den var under Kalla kriget:
”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp
skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att
dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige ska därför kunna
ge och ta emot civilt och militärt stöd.”2
Det regeringen säger i klartext, med stöd av riksdagen, är att Sverige behöver kunna
bidra militärt från Grönland och Svalbard i norr till Medelhavet i söder, från Nuuk i
väster till Narva i öster.
1. Havs- och Vattenmyndigheten, sidan uppdaterad 2018.
2, Regeringens proposition 2020/21:30, Totalförsvaret 2021-2025.
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Om vi smalnar av den bredare bilden till vårt närområde, så utgör Östersjöområdet
och Arktis två delar av ett stort operationsområde som hänger ihop. Sverige är både en
östersjöstat och en arktisk stat som är medlem i Arktiska rådet tillsammans med sina
Fennoskandiska ö-grannar och Danmark.
Att Östersjön och Arktis hänger ihop blir ännu tydligare eftersom den dimensionerande aktören Ryssland agerar i båda områdena.
Arktis strategiska betydelse ökar dessutom i takt med att isarna smälter; råvaror och
nya sjöfartsleder drar till sig stormakternas intressen.
Kina har under flera år flyttat fram sina positioner, medan USA precis har vaknat.
Till osäkerheten i regionen kan tillföras självständighetsrörelser på Grönland, Skottland och Färöarna, som riskerar att försvaga och splittra västländerna och som kan
exploateras av Kina och Ryssland.
Att det är fler än Ryssland som ser att Östersjön och Arktis hänger ihop kan man
konstatera genom att det arktiska Nato-landet Kanada också finns välrepresenterade
i Östersjön genom att kanadensarna har huvudansvaret för Natos roterande bataljon i
Lettland, med runt en tredjedel av styrkan.
Önationen Sverige, som är beroende av sjöfarten för sin överlevnad och som säger
sig kunna bistå sina grannar och vänner civilt och militärt i åtminstone Arktis såväl
som Östersjön har dock inte marina eller civila sjökrafter som motsvarar utmaningen.
Isbrytarflottan är på väg att falla för åldersstrecket. Behoven för marinen är skriande stora. Brister i såväl fartyg som personalförsörjning gör det svårt att lösa även
begränsade uppdrag över tid.
Anskaffningstiderna för nya fartyg, från beslut till drift ligger ofta på mer än ett
decennium, medan medelåldern på befintliga fartyg ligger på runt 30 år. I ett internationellt perspektiv har Sverige en gammal flotta.
Om Sverige snabbt ska kunna ge hjälp av större omfattning så kan vi också konstatera att vi även saknar mängden amfibieförband som en konflikt i Östersjön och/eller
Arktis skulle kräva. Beträffande skyddet av det egna territoriet på vår fennoskandiska
ö så är havet också en formidabel vallgrav.
Innan det finns ”kängor på marken” har Ryssland behövt ta sig över havet, här är det
flygvapnet och marinen som utgör den första försvarslinjen. Den andra vägen går över
Nordkalotten, genom finskt och kanske norskt territorium.  
Behoven är stora för att hantera komplexa utmaningar, men exakt hur det ska lösas
ligger utanför den här artikelns ram. Här är frågan hur kommer vi över de kommunikativa hindren för att kunna börja lösa problemen när vi nu konstaterat att behoven är
stora.
Det största och första problemet är att åtgärda den felaktiga bilden av verkligheten.
Okunskap och bristande förståelse för vårt strategiska läge och sjöfartens betydelse är
roten till problemet.
Att svensk debatt inte har problembilden klar för sig har komplexa orsakssamband.
En felaktig mental kartbild är inte hela förklaringen. Det finns flera delar som samspelar för att den riktiga kartbilden inte vill sätta sig.
För allmänheten är det inte längre ett fartyg som är biljetten till världen. Det är flyget. Flygets segertåg och prispress har gjort att de flesta svenskar som före pandemin
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reste utomlands gjorde det med flyg. Från den första charterresan med 1955 fram till
pandemin har flygets utveckling varit häpnadsväckande. Skeppets tusenåriga dominans som länken till världen har brutits.
Den här förändringen har pågått i några årtionden. Om jag går till en personlig
och mer anekdotisk bevisning i frågan så hämtar jag exemplet ur min egen släkt. Min
morbror Kenneth, som dog för fem år sedan, gick till sjöss som 16-åring i början av
60-talet. Det var den chansen som fanjunkaren Söderbergs son hade att se världen och
komma hemifrån. Kenneth stannade på sjön i 37 år, där de mest dramatiska åren var
på tankfartyg i Persiska viken under kriget mellan Iran och Irak på 80-talet. Han passerade för övrigt ekvatorn 130 gånger och besökte 100 länder.3
För mig var morbror Kenneths vykort med motiv på hamnar från världens alla hörn
en dörr till något avlägset, exotiskt och spännande. Något som dåtidens jag bara kunde
resa till i fantasin.
I den verkliga världen var det fartyget som tog en ut i världen. Under min uppväxt på
80-talet var den geografi familjen rörde sig begränsad till hemmet i Sverige och farmor
och farfar i Finland. Transporten sköttes av Vikings röda fartyg mellan Kapellskär och
Nådendal, och jag kan än idag tycka att ångorna på ett bildäck luktar spännande. Men
mitt tidiga tonårsjag drömde mig längre bort, som att få åka till England eller Tyskland
från Göteborg, ett fjärran äventyr som aldrig uppnåddes.
Säg den trettonåring idag som drömmer om en resa till London eller Lübeck med
båt. Idag är det flyget som gäller för den som ska se världen. Den känslomässiga kopplingen till havet är därmed bruten för de flesta svenskar.
Idag är det också så självklart att det finns varor hemma på hyllorna i affären. Just in
time-samhället gör att de bara finns där. Det är ingen nyhet längre att det kommer ett
fartyg med bananer till Göteborg.
Samhällets framsteg har gjort det exotiska vardagligt, och med det vardagliga så ser
vi inte längre transportkedjornas länkar som leder till köpet av bananer i affären. Det
bara ska bara fungera.
En annan orsak till det bortglömda havet kan spåras till gammal dysfunktionalitet i
försvarsmaktsfamiljen. Rivaliteten mellan storebrodern armén, nästan lika gamla marinsystern och ”lill-sladdisen” flygvapnet som av de andra barnen upplevs som föräldrarnas favorit sedan födseln, är inte utan skuld.
Utan att älta för mycket i historien och rivaliteten så går det för flottans del tillbaka
till åtminstone försvarsbeslutet 1958. Det var ett beslut som blev dödsstöten för de
stora övervattensfartygen. Marinens andel av försvarsbudgeten minskade medan flygets ökade. Flottans förband skulle över tid reduceras med 50 procent.4
Att prata om havets betydelse ligger alltså inte i de andra försvarssyskonens egenintresse. Men det som är än värre, sett ur ett marint perspektiv, är att när det riktas
desinformation mot Försvarsmakten så är det påtagligt ofta som marinen är den drabbade delen.
Det handlar om att undergräva förtroende och tillit mellan Försvarsmakten och befolkningen för övrigt, men också minska viljan att finansiera ett försvar.
3.
4.

Ljusnan, 23 oktober 2003
Kungl. Maj:ts proposition nr 110 år 1958
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Ta ett halvsekel av ubåtsfrågor som exempel. Ryska och sovjetiska ubåtar har gjorts
till sillstim, sälar, minkar, amerikanska ubåtar, nederländska ubåtar, tyska ubåtar, budgetubåtar; ja gud vet vad. Att den enda ubåt som ertappats fysiskt, påtagligt och som
synligt bevis för ubåtskränkningar i svenska folkets ögon är den grundstötta U 137 gör
inte saken bättre.
Det här har gjort ubåtar till ett tacksamt tema för desinformation och det går att bygga konspirationsteorier kring ubåtsjakterna som har lätt att få fäste. Begreppet budgetubåt myntades under 70- och 80-talet och fick fäste. Begreppet kom både att framställa
marinen i ett löjets skimmer samtidigt som allvaret i kränkningarna spelades ned.
Eftersom propaganda fungerar bäst när fysiska bevis inte finns och när det finns
en resonansbotten så kom samma budgetubåtsnack fram i samband med underrättelseoperationen Örnen 2014. Ryska medier spelade med, och gjorde utspel som fick
svenska medier att skicka nyhetsflashar om att det var en nederländsk ubåt. Eller så
hånades Sverige för ubåtsnoja. Formuleringen ”ställt utom all rimligt tvivel att svenskt
inre vatten har kränkts” skulle trollas bort i det allmänna medvetandet.
Ett av Sveriges stora samtidstrauman är kopplade till förlisningen av M/S Estonia.
I vågorna av desinformation och konspirationsteorier som kommit sedan 1994 finns
marinen som ett inte oviktigt föremål för uppmärksamheten. Den organiserade desinformationen började med den så kallade Felixrapporten, som kan misstänkas komma
från rysk underrättelsetjänst. Där var inte marinen måltavlan utan målet var snarast att
skada Estlands förtroende hos omvärlden. Men den lade grunden till att misstänkliggöra den officiella haverikommissionens arbete.
Teorier om sprängningar och genomförda hemliga svenska militära transporter
som bärgats har dragit in marinen i konspirationsbyggandet. Dessa berättelser, om en
svensk mörkläggning genomförd av den djupa staten där marinen har en viktig roll,
har de senaste åren frodats i den högerextrema miljön med Rysslandskopplingar. Här
intar Nya Tider-gruppen en särställning i att underblåsa och hålla konspirationsteorier
vid liv. Nya Tiders ägare har kontaktytor både mot Putins, av USA efterlysta, kockmiljardär Jevgenij Prigozjin och SVR, ryska utrikesunderrättelsetjänsten. Bland annat
har Nya Tider rest som valobservatörer i Afrika i regi av en av Prigozjins frontorganisationer5 och en av gruppens profilerade skribenter har bland annat pekats ut som
beställare av en attack mot ett ungerskt kulturcentrum i Ukraina.
Men tillbaka till Estonia – centralt i dessa berättelser är den hemliga svenska militära lasten som påstås ha funnits ombord vid olyckstillfället.
Sedan kom Estoniadokumentären på Dplay, med ett uppvisat hål och ett mörkat hål,
där tittaren ska ledas till att tro på att något kolliderade med Estonia - som en vit ubåt.
Dokumentären följdes upp med uttalanden från den för detta estniska riksåklagaren
att Estonia sänktes av en svensk ubåt och förre miljöpartistiska riksdagsledamoten
Lars Ångström påstod att Estonia sänktes i en kollision med ett militärt fartyg. Tittarna på den konspirativa och högerextrema kanalen Swebbtv har fått veta att Estonia
sänktes av en torped, ja inte bara en torped utan faktiskt två eftersom det finns två hål
i fartyget.
5. Weiss, Michael, ”Russia is using undercover racists to exploit Africa´s anti-racist political revolt ”, The Daily Beast, 8 September 2020.
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Digitaliseringen skapar nya möjligheter både för spridning av desinformation men
också att manipulera informationsmiljön. I våras gick Försvarsmakten ut och berättade att kommersiell fartygsinformation visat rörelser för marinens fartyg som inte
stämmer. Det handlar om tjänster som bygger på AIS, Automatic Identification System
- sändaren som berättar vilket fartyget är, samt dess position, kurs, fart och hur det
seglat.
Bland annat har HMS Gävle varit till sjöss trots att hon ligger inne för ombyggnation. Det svenska fartyget ska ha varit utanför Kaliningrad trots att de inte varit där
och Dagens Nyheter berättade om en händelse där användarna av Marine Traffic kunde
tro att nio av marinens fartyg lämnade Karlskrona och spred sig som en solfjäder.
Mönstret som går igen att är att den felaktiga informationen visar att svenska fartyg
rör sig längre österut (läs alltså uppträder ”mer aggressivt” mot Ryssland) än vad verkligheten är. Dessutom har västliga fartyg felaktigt placerats i svenska hamnar, för att
förstärka bilden av en marin upptrappning mot Ryssland som använder sig av svenskt
territorium.
Ytterst finns det risker med att desinformation av den här typen påverkar svensk försvarsförmåga. Som dåvarande kommunikationsdirektören Max Arhippainen vid Finlands försvarsministerium konstaterade vid Folk och Försvars Rikskonferens 2018, med
hänvisning till den pågående finländska upphandlingen av jaktplan och byggandet av
nya korvetter, att det lättaste sättet att skjuta ned hälften av Finlands jaktplan inte är att
göra detta i strid utan att genom desinformationskampanjer se till att de inte blir köpta.6
Så med en strategisk oförståelse för Sveriges säkerhetspolitiska geografi, en kognitiv tappad förståelse för havets betydelse tillsammans med att sjötransporterna tas för
givet, försvarsmaktsrivalitet och toppad med desinformation så har marinen något som
kan kallas för en kommunikativ utmaning. Särskilt eftersom marinens fysiska närvaro
för den breda allmänheten är begränsade till några sommarveckor nära någon flottbas.
Vi är alltså långt ifrån den självklarhet hos allmänheten som bar fram försvarsengagemanget för över hundra år sedan med pansarbåtsinsamlingen. Den folkliga mobiliseringen ledde till att pansarskeppet Sverige byggdes. Uppgiften att vända detta
motstånd till att skapa en medvetenhet som leder till handling för att åtgärda decennier
av nedprioriteringar kommer inte att vara lätt, men det är långt ifrån hopplöst.
Kommunikationen måste nu ut bredare, det är inte beslutsfattarna som i första hand
ska förstå det här. För att förändra något på riktigt behöver det finnas ett tryck underifrån som ställer krav på politiken att åtgärda brister. När röster står på spel och väljarna
ställer krav på politiken kommer det att hända saker.
Det behöver finnas en folklig förankring för försvarsmakten i allmänhet och marinen i synnerhet, tillsammans med ett brett samtal kring Sverige som önation. Havet behöver bli ett naturligt alternativ, för yrkesval såväl som för resor, för att det ska finnas
en emotionell grund för prioritering som kombineras med insikten om vårt beroende
av sjövägarna.
Denna kommunikativa utmaning kan inte KÖMS ensamt klara av, inte ens tillsammans med marinen och sjöfartsnäringen.
6.
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Folk och Försvar, ”Rikskonferensen 2018 tisdag 15:50”, Youtube, 16 januari 2018.

Det behövs betydligt bredare allianser än så för att få det genomslaget som behövs.
För att nå ut brett måste de som är direkt beroende av havet engageras; här finns såväl svensk exportindustri som matvarukedjorna. En annan strategisk viktig grupp är
svenskt jordbruk, som är beroende av import av bland annat konstgödsel och drivmedel.
Det är med hjälp av aktörer som dessa som en bredare kommunikation kan rubba
svenska folkets mentala karta. Några konkreta exempel på hur det skulle kunna se ut:
SCA med 4000 anställda och cirka 20 miljarder kronor i omsättning skickar 85 procent på export. Stora exportländer är Tyskland, Storbritannien och Frankrike. SCA
äger själva tre RoRo-fartyg som går på en fast rutt och tidtabell mellan Umeå/Sundsvall
och Kiel/Sheerness i Storbritannien samt till andra terminaler. Därtill chartras containerfartyg och andra lastfartyg.7
SCA jobbar med profiler i sin marknadsföring, som Charlotte Kalla. Tänk en reklamserie: ”Kalla mönstrar på”, med lånat tilltal från gamla TV-såpan rederiet.
LRF organiserar svenskt lantbruk, och är en återkommande deltagare på Folk och
Försvars rikskonferens. Svenskt jordbruk är en väsentlig del av svensk totalförsvarsförmåga, men som också har beroende av fria hav. 90 procent av drivmedelsimporten
kommer över havet, utan traktorn stannar svenskt jordbruk. Om LRF kommunicerade
detta ömsesidiga beroende skulle det kunna illustreras med reklambudskap som kan
summeras med ”Öppna landskap kräver Öppna hav” och ”Utan hamnar, ingen svensk
mat” med betoning att totalförsvar är en kedja där vi behöver varandra.
Utan drivmedel stannar leveranserna också till matvarubutikerna. Och även om
drivmedel finns så brukar man säga att hälften av maten vi äter importeras. Sveriges
största dagligvaruhandel är ICA som har omkring 36 procent av marknaden. Via hamnar kommer bananer såväl som frysvaror till butikerna. Även om den totala volymen
som kommer sjövägen, enligt ICA-Sverige, bara är omkring 5 procent så rör det sig
ändå betydliga mängder. För att inte tala om vad som skulle hända om Öresundsbron
stängdes.
Tänk om ICA skulle börja kommunicera vårt beroende av havet i sin reklam? Det
skulle kunna ske både i notisform ”visste du att” i printbaserad reklam och rent av ta
plats i ICA:s succéartade reklamsåpa. ICA-Stina som var ute och såg världen kanske
har varit i handelsflottan? På så sätt kan faktan också vara personlig. Varför inte låta
Stinas dotter dyka upp och berätta att hon ska göra värnplikten i marinen?
Det här är tre exempel på starka svenska varumärken som har egenintressen i att
haven hålls fria, att svenska hamnar är öppna och att vår handelsflotta kan skyddas och
hur de skulle kunna engageras i att kommunicera sin beroendeställning.
Kommunikationen kommer inte att räcka med bara det. Det finns mycket att göra
på närmare håll.
Försvarsmaktens kommunikation präglas allt för mycket av centralisering och hämmande överbyggnad. Dessutom saknas ett målmedvetet och kontinuerligt arbete att
bygga långvariga och förtroendefulla relationer till kommunikationsbärare och medintressenter, som exempelvis de företag och organisationer som nämnts ovan.
7.

SCA Årsredovisning 2019.
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Kommunikationsbärare ska i det här sammanhanget förstås som personer som har
förmågan att nå ut brett och som har stort förtroende i allmänhetens ögon. Det är inte
exklusivt journalister, utan kan vara andra aktörer som influensers, artister, politiker,
opinionsbildare och företagsledare.
Ett centraliserat förhållningssätt för kommunikationen förtar också mycket lokal
skaparkraft och kommunikativa möjligheter. Det som sker lokalt kan snällt beskrivas
som att det sker trots central styrning, ibland genom att agera först och fråga sen om
förlåtelse snarare än lov.
Här ska det dock understrykas att det skett en viss förbättring efter att försvarsgrenarna fått egna staber, som fått egna kommunikationschefer. Den här decentraliseringen behöver fortsätta.
Decentraliseringen gör det också lättare att samarbeta med andra myndigheter och
regionala aktörer som kan förstärka kommunikativa effekter. Att staten pratar med en
röst som hörs i olika kanaler förstärker kommunikationen.
En annan aspekt är tilltalet i kommunikationen. Visst behövs siffror och logik för att
bygga argumentation, men den som tror att vi kommer att se en satsning på marinen
med hjälp av tabeller kommer att bli besviken.
Känslor och identifikation kan inte nog understrykas.
Alla som vet att Sveriges tuffaste soldat är ubåtskocken Loke förstår vad jag menar.
Tack vare marinens kommunikationschef Rebecca Landberg har Youtubeprofilen
Mauri Hermundsson från Uppdrag Mat (som Aftonbladet ligger bakom) kunnat besöka
marinen, inte bara en utan två gånger.
Det första klippet publicerades september 2019 och var ett besök på ett par ytfartyg.
Det har setts av över 1,6 miljoner tittare på videokanalen Youtube.8 Initiativet att bjuda
in Mauri kom från en matros.
Året efter var det dags igen. Ubåtsåkandet blev till ett 23 minuter långt inslag som
publicerades i november 2020 på Youtube.
Under ett dygn befinner Mauri och fotografen sig ombord på ubåten, något som visats över 1,5 miljoner gånger.9 De båda inslagen har nått många i en yngre målgrupp,
som idag saknar en relation till havet och marinen. Det är inte bara viktigt utifrån
rekryteringen, utan också för att bygga både en relation till och en förståelse för marinens roll i försvaret för framtida beslutsfattare.
Den olycksdrabbade ubåtskocken Loke, signalisten Vera på Trossö som slår fast att
”jag är beredd att offra mitt liv för Sverige och dess invånare”, sekonden Daniel som
vinkar in i kameran och säger ”tjena motståndarna” och alla de andra som Mauri mött
ombord på flottans fartyg är centrala kommunikatörer och bärare av budskap.
Verksamheten kommuniceras bäst av de som är i den.
Det finns en särskild kommunikativ möjlighet, tack vare jubileumsåren, att lyfta marinens frågor det kommande året. KÖMS har sitt eget jubileumsår på 250 år i år att
ta spjärn emot för att prata om Sveriges sjöberoende i historien såväl som nutid och
8.
9.

Uppdrag Mat, ”Testar att leva en dag som svensk militär”, Youtube, 22 september 2019.
Uppdrag Mat, ”Lever 24 timmar i en svensk ubåt”, Youtube, 1 november 2020.
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framtid, men framför allt skapar flottans 500-årsfirande tillsammans med ett valår
möjligheter för ett genombrott 2022.
Att Sverige är värd för Baltops 2022 och att Stockholm kommer att ha besök av 70
fartyg från olika länder nationaldagshelgen gör att havet kommer att märkas i huvudstaden under jubileumsåret. 500-årsfirandet är också ett argument för att närma sig
andra partners vars levebröd är beroende av havet, som ICA, SCA och LRF för att
använda mig av tidigare exempel, i syfte att få dessa att prata om sjöberoendet.
För att få genomslag i en valrörelses brus behövs inte bara problembilden kommuniceras. Det behövs också lösningar som är konkreta, greppbara och (i alla fall i teorin)
realistiska för politiken att ta ställning till. De här lösningarna behöver kunna fastna,
hos både allmänhet och politiken.
Som till exempel 50 för 50. Det ska utläsas som 50 miljarder kronor ytterligare till
marinen de kommande åren för en strategi som tar oss mot utmaningarna 2050, en
satsning som behövs för en 500-årings förnyelse.
Varför 50 miljarder? Kommer det att lösa alla problem? Nej, de här pengarna löser
inte alla problem. Men summan ska ses som en kommunicerbar siffra som ger verkliga
tillskott i förmåga och utvecklingskraft för att hantera snabba teknikskiften såväl som
att bygga volym och skapa bättre uthållighet här och nu.
Det är en summa att enkelt trycka på i kommunikationen kring vad som behövs
för att svara mot utmaningarna. Det handlar om att leverera förmåga i förhållande
till vår politiska geografi som öbor i en allt osäkrare omvärld. Det ger också Sverige
handlingsfrihet att agera på det sättet vi säger att vi ska göra i den solidariska säkerhetspolitiken.
Vilket innehåll som miljarderna ska fylla ligger utanför den artikeln, men här har
KÖMS en roll att fylla för att kunna ge svaret under valåret. Svar som förhoppningsvis
tar sig in i valdebatten.
Tänk om valet 2022 kommer att handla om Sveriges framtid som önation där vi
tillsammans med andra gör skillnad i bruset. Eller som John Donne 1623 skaldade i
meditation XVII:
No man is an island entire of itself; every man
is a piece of the continent, a part of the main.
Det är bara tillsammans med andra som det går att göra skillnad och bryta vår mentala
isolering i fråga om havets betydelse för Sverige.
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Vetenskapsgren IV – sjöfartsfrågor, marinhistoria, specialistkunskaper och framtidsfrågor

Abstract: This article describes the activities of Scientific Division IV of the Royal
Society of Naval Sciences (RSNS). Scientific Division IV has its focus on shipping,
naval and maritime history, maritime law, oceanography, maritime safety and security, coast guards, police, environment, maritime support and industry. Sea-blindness and the strong dependence on the sea, coupled with fast-paced global geostrategic changes, climate change and technological trends constitutes the new normal.
The shipping industry and society in general is thus presented with a number of interlinked challenges. It falls on the division to analyse, describe, discuss and present
these challenges, using the deep expertise of the fellows of the RSNS.
Kungl. Örlogsmannasällskapets vetenskapsgrenar har organiserats på olika sätt under
sällskapets 250-åriga historia. Ämnena är dock närmast eviga och har adresserats på
olika sätt under skiftande förutsättningar under århundrandena. För Vetenskapsgren
IV står sjöfartsfrågorna tillsammans med marinhistoria och andra specialkompetenser i centrum. Under tidigare epoker, liksom idag, var kopplingen mellan handelsflottan och marinen mycket tydlig. Sjömännen och deras kunnande om de förutsättningar
som havet ger var gemensamma. Inte minst var och är beroendet av säkra sjövägar för
import och export för välstånd, idé- och informationsutbyte, teknologisk och ekonomisk utveckling centralt. Det är en av KÖMS centrala uppgifter att kunna bidra till
att rätt förstå den utvecklingen, sammanställa och förmedla den. Kommunikationen
av frågeställningar, utmaningar och förhållanden är en viktig uppgift. Sverige lider
idag av ett kunskapsunderskott på det marina och maritima området – också kallat
sjöblindhet.
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I våra stadgar beskrivs Vetenskapsgren IV:s områden:
”…sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet. Sådana andra verksamhetsområden av betydelse är navigation, oceanografi och havsmiljö, samverkan mellan organisationer som verkar inom det
maritima området t.ex. kustbevakning samt räddningstjänst och militärhistoria.”
En lång rad områden kräver alltså moderna specialistkunskaper som kontinuerligt behöver vidmakthållas och vidareutvecklas för att möta förändringar och kunna verka
under skiftande förhållanden. Dessa specialistkunskaper behöver i sin tur ses i ett bredare sammanhang för att bättre förstå växelverkan mellan olika områden, det samlade
utfallet och ge en välunderbyggd bild av helheten. Inom Vetenskapsgren IV, liksom
inom de övriga vetenskapsgrenarna, finns många av dessa nödvändiga kunskapsfält
företrädda genom våra ordinarie och korresponderande ledamöter. Utan bidrag från
ledamöterna skulle verksamheten inte kunna bedrivas.
Bland de områden som alltid är aktuella och står i fokus kan uppräkningen göras
lång. Här är tre exempel:
•

Den marina och maritima historien är central för att förstå de tekniska, operativa,
ekonomiska och strategiska förutsättningarna. Historien upprepar sig som bekant
inte, men ibland rimmar den. Rätt använt blir marin och maritim historia ett verktyg
för djupare förståelse av de längre utvecklingslinjerna. De kan bidra till att motverka nostalgi, undvika missuppfattningar och rena felaktigheter – medvetna eller
omedvetna.

•

Havs- och sjörättens utveckling under århundradena har lett till mer förutsägbarhet internationellt för sjöfarten, men också ökade behov av komplex kunskap för
att förstå förutsättningarna och kunna agera på dem. Ledamoten Brings artikel om
Estonia-målet i detta nummer av TiS är ett illustrativt exempel.

•

Oceanografisk kunskap har starkt utvecklats under det kvartsmillenium KÖMS hittills verkat. Trots det är det tydligt att vi vet att det är mycket vi inte vet om hur
haven fungerar – ungefär 70 procent av jordens yta är ju som bekant täckt av hav.
Inte minst i ljuset av de snabba klimatförändringarna – en accelererande global
uppvärmning – behöver mycket ny kunskap tas fram om de grundläggande förutsättningarna när dessa förändras. Insikter om hur tidigare uppvärmningar har sett
ut är en central del av den kunskapsuppbyggnaden för att kunna agera på rätt sätt.
Även här kan bidrag ges till att motverka mytbildningar på området och efterhand
ersätta dem med alltmer välgrundade naturvetenskapliga insikter.

En förbättrad samverkan är också centralt. Myndigheter med uppgifter inom sjöfartssektorn är i behov av att förbättra och vidareutveckla hur och om vad de samverkar för
att möta olika former av hot – med en aktör bakom eller för att hantera olika slags aktörslösa olyckor och incidenter. Med utvecklingen av det som kallats gråzonen, där en
aktör agerar ”utan avsändare” och under nivån där öppen konflikt utbryter, har denna
uppgift förändrats till att vara kontinuerligt pågående och mer resurskrävande än tidigare. Under pandemin – ett hot utan en medveten aktör – störs fortfarande den transo468

ceana sjöfarten. Störningen av tillförseln av allt slags gods och inte minst insatsvaror
till tillverkningsindustrin drabbade oss hårt. Vårt starka beroende av fungerande sjöfart illustrerades tydligt. Hur kan då existerande resurser användas på ett mer optimalt
sätt för ökad resiliens? Är resurserna tillräckliga och rätt utformade? Samverkan mellan forskningen, näringslivet och sjöfartsnäringen och övriga relevanta myndigheter,
inklusive Försvarsmakten, är också ett ökande behov. Inte minst ställer den mycket
snabba tekniska utvecklingen på flera områden hela bredden av sjöfartssektorn inför en
rad utmaningar. En lång rad frågor har redan anmält sig. Hur ska t.ex. tekniska system
för framdrivning, navigation, lastning och lossning utformas framåt? Hur påverkas
transportkedjorna? Med ökande transportbehov kan kapaciteten för landtransporter
inte byggas ut i tillräcklig takt, eller är kanske inte ens möjlig. Havs- och vattenvägarna
som redan idag transporterar runt 90 % av allt gods, utgör däremot en redan etablerad
och oförstörbar transportväg som kan nyttjas i högre grad. Det går dock inte av sig
självt, utan koordinerade och samordnade satsningar krävs.
Härtill kommer hela det område som ligger inom EUs begrepp ”blå ekonomi” bl.a.:
utvinning och kommersialisering av levande resurser i havet, utvinning av mineraler,
gas och olja i havet, vind- och andra kraftverk till sjöss samt utvinning och kommersialisering av biokemiska produkter ur havet. Havet har också sedan länge använts
för telekommunikationer. Den första atlantkabeln lades ut redan 1866. Ett omfattande
nätverk av kablar för informationsöverföring för den alldeles övervägande delen av
alla data går binder idag samman världsdelarna.
Det finns alltså en lång rad frågor, ämnen och teman som behöver adresseras och behandlas framåt – listan ovan gör inte anspråk på fullständighet. Vi avser att adressera
aktuella och relevanta frågor mot bakgrunden skisserad ovan.
I en omvärld där där det nya normaltillståndet är snabbt föränderliga förutsättningar,
finns en rad brister när det gäller insikterna om sjöväsendets roll och förutsättningar.
Vetenskapsgren IV kommer med olika angreppssätt ta sig an framtidsfrågorna i syfte
att bidra till att skapa en mer övergripande syn på sjöfarten, dess sammanhang och
betydelse för Sverige.
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Estoniarättegången: Juridiskt feltramp i
havsrättslig materia

Abstract: The night of 28 September 1994 the Estonian passenger carrier M/S Estonia sank just off the Finnish coast in international waters, taking more than 800
passengers and crew with it. The three states most concerned (Estonia, Finland and
Sweden) concluded an Agreement in February 1995, by which they designated the
wreck as a maritime grave. The parties undertook to institute legislation to criminalize any activities disturbing the peace of the final place of rest for the victims.
The idea was that imprisonment would be the appropriate form of punishment. The
Swedish Act in question entered into force on 1 July 1995. In April 1996 the trilateral international Agreement was supplemented by a Protocol so as to allow other
states to join the Agreement. Six states have done so, but not the Federal Republic
of Germany.
On 23-24 September 2019 a film production team, consisting of two Swedish citizens, used an underwater camera to film parts of the hull of M/S Estonia. They
worked from a vessel registered in Germany. The film revealed a so far undetected
hole in the hull of the wreck. A Swedish prosecutor charged the two persons in question with crimes under the Swedish Act of 1995. The Court in Gothenburg acquitted
the two with the argument that their activities were performed from a German vessel
and that an implementation of the Swedish Act would violate principles of international law, in particular the principle of “exclusive” jurisdiction of the flag state.
This article argues that the court´s reasoning on international law was misconceived
and that a Swedish court could exercise jurisdiction over Swedish citizens. However,
the article also argues that, due to the circumstances of the case, no punishment
should be meted out.
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Bakgrunden

Estoniakatastrofen i september 1994 ägde rum i internationellt vatten, strax utanför
den finska territorialhavsgränsen. I februari 1995 slöts i Tallinn ett avtal mellan Sverige, Finland och Estland (SÖ 1995:36) att dessa länder skulle betrakta fartygsvraket
med omkringliggande område som en slutgiltig gravplats för offren i katastrofen. De
tre avtalsslutande länderna åtog sig att, i sin nationella lagstiftning, kriminalisera, det
vill säga straffbelägga, handlingar som störde gravfriden, särskilt dykningar eller andra aktiviteter som syftade till att bortföra offren eller föremål från platsen.
En svensk lag om straff för brott mot gravfriden förbereddes och trädde i kraft den
1 juli 1995.1 Den svenska förbudsregeln skulle visa sig bli mer kategoriskt formulerad
än vad som föreskrevs i den internationella överenskommelsen. Lagens 2 § stadgade:
”Dykning och annan undervattensverksamhet får inte bedrivas” i vrakområdet. Ett
undantag gjordes för insatser för att förhindra förorening av den marina miljön.
Den bakomliggande internationella överenskommelsen stadgade att parterna skulle
kriminalisera ”any activities disturbing the peace of the final place of rest, in particular
[kursiverat här] any diving or other activities with the purpose of [kursiverat här] recovering victims or property from the wreck or the sea-bed”. Här lämnades en öppning
för aktiviteter som inte hade till syfte att störa gravfriden. Dessutom stadgades redan
här ett explicit undantag för åtgärder vidtagna för att ”prevent pollution of the marine
environment from the wreck”.
I april 1996 slöt de tre staterna ett tilläggsprotokoll till Tallinnöverenskommelsen
där de inbjöd andra stater att ansluta sig till den proklamerade gravfriden.2 Eftersom
proklamationen avsåg en bit av det fria havet satte den internationella havsrätten stopp
för en reglering som inskränkte andra staters rätt att fritt röra sig i området. Men andra
stater kunde frivilligt ansluta sig till en kriminalisering av brott mot gravfriden. En
sådan kriminalisering kunde dock bli giltig endast gentemot egna medborgare eller
andra avtalsslutande staters medborgare. Tilläggsprotokollet blev framgångsrikt såtillvida som Danmark, Lettland, Ryssland, Storbritannien, Polen och Litauen anslöt sig.
Tyskland däremot inte.

Åtalet

Till följd av händelser i Östersjön i september 2019 väckte åklagare i februari 2021
talan mot Linus Andersson och Henrik Evertsson som deltagare i ett filmteam. Åklagaren begärde att Tingsrätten i Göteborg skulle döma de två för brott mot gravfriden
enligt den svenska Estonialagen. Enligt gärningsbeskrivningen hade de inom ramen
för en filmproduktion utövat undervattensverksamhet i det ”fridsförklarade” området
vid vraket av M/S Estonia. Filmteamet hade från en chartrad båt sänkt en kabelbunden dykrobot i vattnet och filmat vraket under ytan. Andersson hade som teknisk expert hanterat roboten, granskat undervattensdatan på de inspelade filmerna och skapat
1. Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia.
2. Se beträffande Tallinnavtalet och Tilläggsprotokollet Marie Jacobsson & Jan Klabbers, ”Rest in
Peace? New Developments Concerning the Wreck of the M/S Estonia”, Volume 69 Nordic Journal of
International Law 2000, s. 317 ff.
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3D-modeller av vad som spelats in. Evertsson hade som regissör och produktionsansvarig ombord haft ett övergripande ansvar för filmteamet och undervattensverksamheten. Åklagaren påpekade att de tilltalade hade begått gärningen med uppsåt.
Filmen användes sedan i produktionen av den tv-sända dokumentären Estonia –
fyndet som förändrar allt. Här avsågs att filmen visade ett tidigare okänt hål i färjans
skrov.

Målet i Tingsrätten

Under rättegången i Tingsrätten framkom att filmteamet, för att undgå straffansvar, beslutat använda sig av ett tyskflaggat fartyg eftersom Tyskland, till skillnad från andra
Östersjöstater, inte hade anslutit sig till Tallinnöverenskommelsen av 1995. Det fartyg
som chartrades blev M/S Fritz Reuter (uppkallat efter en tysk bondeförfattare) med
hemmahamn i Rostock.
När Fritz Reuter ankom till det av gravfriden skyddade området den 23 september
2019, befann sig det finska gränsbevakningsfartyget Turva just ovanför bogen på Estonias vrak. Det tyska fartyget anropade det finska med en förfrågan om hon kunde flytta
sig. Från Fritz Reuters sida meddelades att man avsåg ägna sig åt undervattensverksamhet med dykrobot varpå Turva gav beskedet att området var Estoniaoffrens sista vilorum. Den finske befälhavaren förhörde sig därefter om nationaliteten på personerna
ombord på det tyska fartyget och fick besked om att filmteamet bestod av två svenska
medborgare, men inte av några finska eller estländska medborgare.
Det framkom vidare under rättegången att Turva, efter att ha ställt sina frågor, flyttat
på sig och därefter på visst avstånd följt dykverksamheten, men lämnat området tidigt
följande morgon.
Evertsson och Andersson uppgav att de hade de anhörigas medgivande att filma
vraket, att de var övertygade att verksamheten var straffri eftersom den skedde från ett
tyskflaggat fartyg på internationellt vatten, att dykroboten aldrig var inne i själva vraket och att inga kvarlevor sågs eller dokumenterades. Syftet var enbart att undersöka
om det fanns någon annan förklaring till förlisningen än den som den av de berörda
staterna tillsatta Haverikommissionen kommit fram till.

Domslutet

De åtalade, båda alltså svenska medborgare, frikändes då Tingsrätten fann att Estonialagen, i sin straffrättsliga del, ”strider mot folkrättens principer om att stater inte kan ta
sig jurisdiktion över öppet hav och utöva makt över andra staters fartyg som befinner
sig där”. Slutsatsen var att Estonialagens straffbestämmelse inte bör tillämpas ”när
gärningen har begåtts ombord på ett utländskt fartyg vars flaggstat inte är en del av den
överenskommelse som lagen grundar sig på, även om några av gärningsmännen råkar
vara svenska medborgare.”3 Den senare formuleringen förklaras av att Estonialagen
är tänkt att tillämpas gentemot svenska medborgare och de länders medborgare som
anslutit sig till Tallinnöverenskommelsen eller dess Tilläggsprotokoll, men inte gentemot andra staters medborgare. Tyska medborgare kan inte fällas till ansvar och tyska
3.

Dom 2021-02-08 meddelad av Göteborgs Tingsrätt i mål B 18677-19, s. 10.
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fartyg kan inte hindras verka på internationellt vatten. Här kommer den internationella
havsrätten in i bilden. Dess norm om fri rörlighet utanför territorialhavsgränsen respekterades också av bevakningsfartyget Turva, som ju flyttade på sig efter att (enligt
sina instruktioner) ha informerat om den gravfrid som gäller för vissa stater.
Det var i och för sig välkommet att de två åtalade frikändes från ansvar, men det
borde ha skett med åberopande av ett samhälleligt allmänintresse, enligt läran om social adekvans. Journalisten och den tekniske experten tjänade samhällsnyttan. Tallinnöverenskommelsens parter, Sverige, Finland och Estland, har den journalistiska
expeditionen att tacka för mycket. Nya omständigheter har uppdagats och tre regeringar har tänkt om. Man har enats om nya undersökningar vid vraket och Sverige
kommer att revidera och precisera Estonialagen. Åtalet var mot denna bakgrund inte
rimligt. När starka samhälleliga behov föreligger kan man, undantagsvis, åberopa en
i lag oskriven grund för ansvarsfrihet. Åtalseftergift var en möjlighet. När målet ändå
kom före i Göteborgs tingsrätt kunde domstolen ha fastnat för påföljdseftergift, istället för att genom det uppseendeväckande påståendet att Estonialagen stod i strid med
folkrätten nå ett frikännande.
Domstolen var inte enig. Nämndemannen Björn Oxne var skiljaktig och anförde att
de tilltalade var skyldiga under Estonialagen. Däremot ansåg han att det var möjligt
att, till följd av omständigheterna i målet, meddela påföljdseftergift enligt 29 kap. 6
§ Brottsbalken. Nämndemannen påpekade att kvarlevor och föremål lämnats orörda
i vraket och att dykroboten filmat på en meters avstånd från skrovet. Dessutom hade
resultatet blivit att Statens Haverikommission begärt att Estonialagen skulle ändras för
att möjliggöra nya dykningar och undersökningar av vraket. Mot den bakgrunden konkluderade nämndemannen att det vore ”uppenbart oskäligt att döma Linus Andersson
och Henrik Evertsson till någon påföljd”.

Folkrätten

Författaren till denna text hörde till en grupp av fyra folkrättsjurister som argumenterade på DN Debatt att Tingsrätten missuppfattat folkrätten i Estoniadomen.4 Vi ansåg
att folkrätten/internationell rätt, ett begrepp som i sig innefattar ämnesområden som
havsrätt, suveränitet, territorium och jurisdiktion, feltolkats på två viktiga punkter.
För det första. Domstolen hade noterat att filmningen av skrovet skedde från ett
tyskflaggat fartyg och därav dragit den långtgående slutsatsen att expeditionen verkade på tyskt territorium. Men fartyg utgör inte flytande delar av staters territorium.
Tingsrätten hade här antagit ett synsätt som har varit övergett i åtminstone hundra år.
Samma felaktiga inställning finns även beträffande ambassader som ibland påstås vara
förlängningar av den sändande statens territorium.
För det andra. Domstolen skiljde inte mellan å ena sidan lagstiftande och dömande
jurisdiktion utanför det egna territoriet (som är helt möjlig enligt folkrätten) och å
andra sidan verkställande jurisdiktion utanför det egna territoriet (som i princip är
folkrättsligt förbjuden). Kustbevakningen som verkställande organ kan inte ingripa
4. Mark Klamberg, Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange, “Tingsrätten missuppfattar folkrätten i Estoniadomen”, Dagens Nyheter, DN Debatt den 19 februari 2021.
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mot andra staters fartyg på det fria havet, men svenska domstolar kan döma svenska
medborgare för brott utanför riket så länge som detta inte bryter mot någon specifik
folkrättslig regel. Samma möjlighet har tyska domstolar gentemot tyska medborgare.
Enligt den s.k. flaggstatsprincipen är det den stat i vilken fartyget är registrerat som har
jurisdiktion över brott som begås på fartyget.
Tingsrätten i Göteborg åberopade artikel 89 i FN:s havsrättskonvention av 1982 att
ingen stat kan framföra giltiga anspråk på suveränitet över någon del av det fria havet.
Den svenska Estonialagen innebär emellertid inte något suveränitetsanspråk, utan enbart en domsrätt över i första hand egna medborgare.

Brottsbalken

Svensk straffrättslig lagstiftning (Brottsbalken) täcker inte sällan in brott som begåtts
av svensk medborgare på annan stats territorium. Det gäller exempelvis svenska FNsoldater som tjänstgör utomlands. Brottsbalkens andra kapitel, med rubriken ”Om til�lämpligheten av svensk lag”, ger flera exempel på brott som begåtts utanför riket och
som avdöms efter svensk lag vid svensk domstol. Således gäller detta brott på svenskflaggade fartyg utanför vårt territorialhav. Brottsbalkens tillämplighet i dessa och andra fall anses inte på något sätt strida mot internationell rätt. Även utländska medborgare på svenska fartyg kan straffas om brottet är straffbelagt i vederbörandes hemland.
Detta strider inte heller mot internationell rätt. Generellt gäller gentemot utlänningar
ett krav på dubbel straffbarhet om vederbörande ska kunna dömas i svensk domstol,
således att gärningen i fråga är straffbar inte bara under svensk rätt utan även under
utlänningens hemlands rättsordning. Dock att folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser kan bestraffas oavsett dubbel straffbarhet.

Havsrätten

Vraket av Estonia ligger i internationellt vatten, utanför den finska territorialhavsgränsen (men inom finsk fiskezon). Därmed hade det tyska fartyget enligt havsrätten rätt att
befinna sig där det befann sig. Det avvisades inte heller, som vi noterat, av den finska
kustbevakningens fartyg. Det står också klart att tyska medborgare inte kan fällas
till ansvar för brott mot gravfriden eftersom Tyskland inte har anslutit sig till det til�läggsprotokoll som kompletterat överenskommelsen från Tallinn. Men den svenska
lagen gäller för svenska medborgare, och även för finska och estländska medborgare i
linje med Tallinnöverenskommelsen. Den gäller inte för ytterligare staters medborgare
såvida inte dessa stater genom tilläggsprotokollet anslutit sig till gravfridstanken genom egen nationell lagstiftning. I så fall föreligger dubbel straffbarhet, i det här fallet
åstadkommen genom internationella avtal, och även utländska medborgare (från de avtalsslutande staterna) kan fällas till ansvar i svensk domstol. Men havet är fortfarande
fritt och den aktuella platsen kan besökas eller genomkorsas av fartyg från alla länder.
De havsrättsliga begreppen fiskezoner och exklusiva ekonomiska zoner ger kuststaten
vissa rättigheter utanför territorialhavsgränsen, men dessa zoner undermineras inte av
regionala avtal som Tallinnöverenskommelsen eller nationella lagar som den svenska
Estonialagen. På detta sätt kan den internationella havsrätten fungera och respekteras
parallellt med existensen av nationell strafflagstiftning.
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Jurisdiktionsfrågan

Tingsrätten i Göteborg ansåg att Estonialagen stred mot folkrätten på det sättet ”att
andra stater inte kan ta sig jurisdiktion över öppet hav och utöva makt över andra staters fartyg som befinner sig där”. Men Sverige har inte genom lagen tagit sig makt över
andra staters fartyg, utan enbart över svenska medborgare, eller om dubbel straffbarhet
föreligger även över vissa andra staters medborgare. Sverige har utnyttjat den rätt till
lagstiftande jurisdiktion som föreligger i detta fall.
Sverige har även en rätt till dömande jurisdiktion. Man skulle kunna uttrycka det så
att Göteborgs tingsrätt har större möjlighet att döma i ett mål utanför svenskt territorium jämfört med Kustbevakningens rätt att ingripa (verkställa ett påbud) på det fria
havet. Skillnaden mellan dömande och verkställande jurisdiktion är viktig.

Flaggstatsfrågan

Tingsrättens felaktiga uppfattning att ett tyskflaggat fartyg utgjorde tyskt territorium
ledde den till slutsatsen att gärningen inte var kriminaliserad eftersom dubbel straffbarhet saknades, gärningen var ju inte kriminaliserad i Tyskland. Däremot är tyskflaggning av fartyg av juridisk relevans för Tyskland som kan låta sin straffrättsliga
jurisdiktion omfatta tyska och andra medborgares agerande på tyska fartyg. Flaggan
utgör en anknytningspunkt i fråga om önskad lagstiftning, men den skapar inte territorium. Om M/S Fritz Reuter hade utgjort tyskt territorium i begreppets alla bemärkelser skulle det ha fått den absurda konsekvensen att fartyget skulle ha ett medföljande, rörligt tyskt territorialhav om 12 nautiska mil runt om fartyget, liksom att
fartygets yta skulle generera en luftpelare uppåt med tyskt luftrum, en rörlig nationell
luftpelare.
Det bisarra i en sådan tolkning har också påpekats av professorn i sjö- och transporträtt vid Stockholms universitet, Johan Schelin, som också noterar att Tingsrätten har
missuppfattat flaggstatsprincipen såsom den beskrivs i havsrättskonventionen. Schelin
landar således, vad gäller den territoriella aspekten av flaggstatsfrågan, på samma slutsats som oss fyra som skrev på DN Debatt. Men till skillnad från oss hävdade han att
domen i Göteborg borde överklagas.5 Vi kunde inte komma överens om en gemensam
linje på denna punkt och avstod därför från att kommentera överklagandefrågan.

Överklagandet

Tingsrätten fann alltså att Tyskland var gärningsorten eftersom det tyskflaggade fartyget utgjorde tyskt territorium. Eftersom gärningen bevisligen inte är kriminaliserad
i Tyskland så råder ingen dubbel straffbarhet och tingsrätten kunde dra den felaktiga
slutsatsen att de två åtalade inte kunde straffas.
Domstolens motivering var ett juridiskt feltramp och domen har inte överraskande
överklagats av åklagaren i målet, kammaråklagare Helene Gästrin.6 Hon påpekade att
5. Johan Schelin, ”Estoniadomen bör överklagas”, inlägg på nätet den 12 februari 2021 via Norstedts Juridik, nj.se/nyheter/tag/internationell-rätt-folkrätt.
6. Överklagande 2021-02-19, ställt till Hovrätten för Västra Sverige, av Göteborgs tingsrätts dom
2021-02-08, B 18677-19.
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synen att svensk domsrätt kan föreligga även vid gärningar som sker på internationellt
vatten delas av Högsta Domstolen i ett rättsfall från 2004. Hon åberopade också i detta
sammanhang skribenterna Klamberg, Bring, Mahmoudi och Wrange och vårt inlägg
på DN Debatt. Inlägget bifogades överklagandet. Gästrin påpekade vidare att även om
båten vore tyskt territorium och alla ombord enbart lydde under tysk lag så ”kvarstår
det faktum att undervattensaktiviteten samtidigt utfördes i det internationella vattnet,
som inte är tyskt territorium. Där gäller Estonialagen för de tilltalade”.
Författaren till denna text välkomnade ett överklagande, men för oss i ”de fyras
gäng”7 som skrev i DN var detta inte centralt. Vi förenades som folkrättsjurister i
uppfattningen att svenska domstolar borde tillämpa folkrättsliga regler på att korrekt
sätt. Om så inte sker behöver den rätta tolkningen komma till uttryck på annat sätt.
Svensk utrikespolitik lägger traditionellt stor vikt vid folkrätten och svensk statspraxis,
inklusive domstolspraxis, bör vara ensartad i sitt stöd för den folkrätt som gäller. Även
om det enbart torde vara utslag i ländernas högsta domstolar som folkrättsligt räknas
som utslag av statspraxis, är det olyckligt om underdomstolar missuppfattar folkrättsliga regler i sin dömande verksamhet. Överklaganden som resulterar i en mer korrekt
rättstillämpning möjliggör då en uppstyrning av nationell rättspraxis i linje med folkrättsliga normer.
När Johan Schelin i sitt debattinlägg hävdade att Estoniadomen borde överklagas
motiverade han det på ett helt annat sätt. Han menade att om den friande domen skulle
vinna laga kraft skulle det öppna för dykningar från fler fartyg framöver. Det skulle
gälla fartyg som var registrerade i länder som inte anslutit sig till Tallinnöverenskommelsen om gravfrid. Man kunde befara dykningar som företas i andra syften än rent
journalistiska, exempelvis expeditioner för att hämta upp makabra ”souvenirer” från
vraket. Estonia skulle då inte längre betraktas som en grav utan som vilket vrak som
helst. Med tanke på detta förvånade det Schelin att talespersoner för de anhöriga
snabbt gick ut i media och lovprisade domen. Sannolikt rörde det sig här om den anhöriggrupp som önskar bärga kvarlevorna av omkomna släktingar, men som Schelin
påpekade finns det en annan anhöriggrupp som önskar att de avlidna ska få vila i frid.
En genomsökning av vraket efter vissa personer ger upphov till svåra etiska överväganden.
Sammantaget framstod det för Schelin som anmärkningsvärt att en tingsrätt valt ”att
på ett så öppet sätt döma i strid med ordalydelsen i svensk lag”. Domstolen hade kanske
låtit sig förledas av det vällovliga syftet bakom dykningarna, men fråga var om domstolen skulle ha resonerat på samma sätt om det varit fråga om regelrätt gravplundring.
I linje med den skiljaktige nämndemannens uppfattning borde istället hänsyn till det
vällovliga syftet ha påverkat påföljden, men inte lett till ett frikännande.
Medan vi i ”de fyras gäng” fokuserade på tingsrättens brist på folkrättslig kompetens, var Schelin mer störd över själva frikännandet, ”i strid med ordalydelsen i svensk
lag”. Om detta kan sägas att oavsett hur domstolen dömt i skuldfrågan, kan fartyg från
alla länder som inte anslutit sig till gravfriden besöka vrakområdet, i olika syften.
7. Ursprungligen en nedsättande benämning på fyra kinesiska ledare som efter Mao Zedongs död
utrensades och anklagades för kontrarevolutionära brott.
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Och detta i förlitande på havsrättens regler om det fria havet. Och redan innan någon domstol frikänt någon för dykningar, besöktes olycksplatsen (i augusti 2000) av
dykare. Det var den tyska journalisten och filmproducenten Jutta Grabe som, finansierad av den amerikanske miljonären Gregg Bemis, sökte svar på frågan om M/S Estonia
sänkts av en bomb. Mr Bemis är en känd vrakjägare och dykare som bland annat i
amerikansk domstol skaffat sig rättigheterna till vraket av RMS Lusitania, som sänktes
under första världskriget.8

Om sjörättsdomstolar

I Sverige och många andra länder finns specialdomstolar som prövar mål inom ett avgränsat sakområde. I sådana domstolar kan ingå ledamöter med särskild sakkunskap
eller representanter för intresseorganisationer. I Sverige kan det röra sig om självständiga organisatoriska enheter, som Arbetsdomstolen, eller om speciella avdelningar vid
allmänna domstolar som handlägger vissa typer av mål, som fastighets- och vattendomstolarna. Stockholms tingsrätt har en särskild avdelning som utgör Patent- och
Marknadsdomstolen.
I sjölagen från 1994 stadgas att första domstol i sjörättsliga frågor är den tingsrätt
som regeringen utser. Detta gäller även brottmål i fråga om en gärning som faller under sjölagen.9 Ingenting sägs emellertid om brottmål som följer av speciallagstiftning,
som Estonialagen av 1995. Regeringen har genom en förordning, som senast ändrades 2004, föreskrivit att tingsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Luleå,
Sundsvall och Värmland ska vara sjörättsdomstolar.10
I Göteborgs tingsrätt fungerar avdelning 6 som sjörättsdomstoI. Estoniamålet handlades på avdelning 6 och man skulle tro att domstolen, med tanke på den marina anknytningen i målet, då fungerade som sjörättsdomstol. Så var emellertid inte fallet.
Målet togs upp av Göteborgs tingsrätt eftersom en av de tilltalade hade sin hemvist i
Göteborgsområdet. Samtidigt förefaller det som man valde avdelning 6 eftersom där
fanns sjörättslig expertis som kunde visa sig nyttig i Estoniamålet, nämligen en rådman som studerat vid Nordisk Institutt for Sjörätt i Oslo och läst transporträtt för professor Kurt Grönstedt vid Handelshögskolan i Göteborg. Specialdomstolen som sådan
aktiverades inte men dess personal utnyttjades.11
Det var naturligt att inte formellt konstituera avdelningen som sjörättsdomstol eftersom denna hade att tillämpa sjölagen som inte var aktuell i Estoniafrågan. Å andra
sidan interfolierar nationell sjörätt stundom med internationell havsrätt och eftersom
Estoniamålet delvis berörde det senare området kunde en domare med viss marinrättslig kompetens vara ett naturligt val. En domare på avdelning 6 förväntas visserligen
inte vara expert på internationell rätt, men om vederbörande är sjörättsligt kunnig kan
det mycket väl finnas ett intresse också för den internationella dimensionen.  
8. Lusitania var ett brittiskt passagerarfartyg, med en viss last av vapen, som sänktes av en tysk
ubåt utanför Irlands kust i maj 1915. Nästan 1 200 människor omkom.
9. Detta enligt 21 kap. 1 § sjölagen.
10. Detta enligt förordning i SFS 1975:931, senast ändrad genom SFS 2004:1218.
11. Jag är här tacksam för e-postinformation från rådman Kavita Bäck Mirchandani 2021-04-15 och
2021-04-16.
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En tanke för framtiden vore att bättre utnyttja landets sjörättsdomstolar som specialdomstolar. Även om dessa domstolar är tänkta att i första hand tillämpa sjölagens
regler, kan det vara lämpligt att utnyttja dem för vidare syften. Avdelning 6 i Göteborgs tingsrätt har en inriktning även på den med sjörätten överlappande transporträtten. Sjölagen omfattar inte alla frågor som rör sjöfart och på internationellt vatten kan
uppstå behov av att juridiskt hantera tvister som inte har med sjöfart i sig att göra.
I fallet Estonia rörde det sig överhuvudtaget inte om sjörättsliga frågor, utan om en
gravfrid som aktualiserade såväl havsrättsliga som allmänt folkrättsliga frågeställningar.
Finns det då behov av att inrätta en ny specialdomstol som är inriktad på havsrätt
och folkrätt i svensk rättstillämpning? Svaret är nej. Tillämpningsområdet skulle bli
för smalt, en sådan domstol skulle till största delen bli sysslolös. Det är bättre att existerande domstolar söker fylla den funktion som behövs. Den juridiska verkligheten
är flerdimensionell och det är viktigt att den juridiska kompetensen i alla domstolar
är anpassad till detta förhållande. Detta gäller särskilt mål med internationell anknytning. Den nya generationen av domstolsjurister är medveten om detta och visar ofta
ett intresse för kopplingen till internationell rätt. Det var rätt tänkt att utnyttja den
kompetens som fanns på avdelning 6 i Göteborgs tingsrätt, även om den inte räckte till
i det här fallet. Det var fel av domstolen att säga att folkrätten trumfade den svenska
Estonialagen. Motsättningen mellan nationell rätt och folkrätt existerade inte i det
här fallet. Skuldfrågan hanterades olyckligt genom ett frikännande i strid med gravfridslagen. Påföljdsfrågan gavs inte tillräcklig uppmärksamhet. Effekten av domslutet
– straffrihet – blev ändå helt rimlig, men den effekten borde ha uppnåtts genom ett
resonemang om påföljdseftergift på grund av särskilda omständigheter, de tilltalade
hade onekligen agerat till båtnad för det allmännas bästa. Som filmmakare har de fått
till stånd ett nytänkande. En närmare undersökning av skrovet är på gång, och detta i
officiell mellanstatlig regi.

Målet i Hovrätten

När detta skrivs har målet ännu inte kommit upp i Hovrätten för Västra Sverige. Den
huvudförhandling som var utsatt till den 30 augusti 2021 inställdes till följd av domstolens höga arbetsbelastning. Det meddelades att man hade många förtursmål att hantera
och att nytt datum för huvudförhandling skulle fastställas vid senare tillfälle. Rubriken
ovan har ändå fått stå kvar som en markering av att den juridiska bedömningen förts
vidare till högre instans.
I avvaktan på ett avgörande kan det vara värt att återigen reflektera över vad som
skett hittills i målet. I den tingsrätt som samtidigt var en sjörättsdomstol saknades en
fingertoppskänsla för allmän folkrätt och dess förhållande till havsrätten. Vad kan man
lära av detta? Behövs det inte någon form av reformering?
Även om vi ovan uteslutit tanken på en havsrättslig specialdomstol, behöver något
göras på personalförsörjningens område. Bland de jurister som i fortsättningen rekryteras till sjörättsdomstolarna borde det, på varje sådan domstol, finnas åtminstone en
person med kompetens i såväl nationell sjörätt som relevant internationell rätt, särskilt
med inriktning på FN:s havsrättskonvention av 1982 (UNCLOS). Då avses inte krav på
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specialistkunskap rörande den mycket omfattande FN-konventionen, utan basal kunskap om förhållandet mellan allmän folkrätt och konventionen. En efterfrågan på sådan kompetens skulle sannolikt upplevas som stimulerande bland de sökande i rekryteringsprocessen. Samtidigt borde, som redan påpekats, sjörättsdomstolarna utnyttjas
just såsom sjörättsdomstolar i mål med havsrättslig anknytning.
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Ledamoten
ANDERS FRIIS

Captain (N) Anders Friis, Royal Danish Navy. Presently
serving at the Danish Defence Command as Deputy Chief
of Staff Plans and Capabilities. He was acting commodore,
(as seen on the picture) as Force Commander of operation
AGENOR in 2021.

A small state navy’s contribution to freedom of
navigation
From 17th of April to 15th of July 2021, I had the honour and pleasure of being the
commander of Operation AGENOR. AGENOR is the military operation of EMASOH with a focus on protecting merchant ships in the Strait of Hormuz. In this
article I will describe the mission, based on my experience as the AGENOR Commander and bring some perspectives on what a small state’s navy should look for
when it comes to efforts to maximize its influence. The reflections and statements are
all made in my personal capacity and do not necessarily reflect the official policy or
position of EMASOH or the Royal Danish Navy.

EMASOH

After a series of incidents in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Gulf of
Oman occurring between May and July 2019, eight European states agreed in January
2020 on a political declaration to initiate a European-led maritime operation around the
Strait of Hormuz and the adjoining seas. The initiative was named EMASOH; European
Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, created by Belgium, Denmark, France,
Germany, Greece, Italy, Netherlands and Portugal.
Among the incidents in the Gulf region were attacks on four tankers in the vicinity
of Fujairah in May 2019, two tankers attacked off Jask in July 2019 and the British
tanker Stena Impero seized by Iran in October 2019. Obviously, these incidents created
an unsafe and tense atmosphere. This development can quickly have a negative effect
on the prices of the many goods and products transported by sea. This format does not
grant me the opportunity for a comprehensive description on how incidents like this
can have on the blue and related economy. Let me just as a way of illustration, point to
the tension and almost chaos created by the closure of the Suez Canal by Ever Given,
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a 20.000 TEU container ship in March 2021. As you read this article you might notice
an increase in prices amongst other due to effect of Ever Given that blocked the Suez
Canal.
The joint declaration of the eight European nations stated:
“Sharing the assessment that the current situation in the Gulf and the Strait of
Hormuz remains unstable in a region critical to global stability, and supporting
the de-escalatory approach when it comes to dealing with regional security issues, the Governments of Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Italy,
the Netherlands, and Portugal politically support the creation of a European-led
maritime surveillance mission in the Strait of Hormuz. We welcome any contribution in kind as already declared by Denmark, France, Greece, and the Netherlands to this effort and look forward to further commitments in the coming days”.1
EMASOH was established with a multinational political working group, as well as a
military operation named AGENOR. France offered to host the land based staff at a
French Naval Base in the United Arab Emirates (UAE). Geographically this is a very
suitable location in the center of the Joint Operation Area (JOA) and with good logistics
as well. In all this, EMASOH is able to draw on the good relations established by France
with the UAE, including both the UAE Navy and Coast Guard also represented in the
AGENOR HQ with liaison officers.
As a maritime nation we, Denmark, were involved from the beginning and we are
still involved. Since the establishment of the operation, we have had Danish staff officers embedded at the headquarters. And in the autumn of 2020, the frigate Iver Huitfeldt was deployed for three months to support AGENOR.

Command and Control – and beyond

Due to the multinational setup and purpose of EMASOH, a political contact group was
established to control the comprehensive effort and issue direction and guidance. To
lead this effort the political contact group appointed a Senior Civilian Representative.
The Senior Civilian Representative is leading the diplomatic efforts to de-escalate tensions in the JOA and to promote confidence building measures in the maritime domain
based on a broad regional dialogue related to maritime security. This position is presently held by a Danish ambassador.
The French military commander of the French forces in the Indian Ocean is dual-hatted and is the operational commander of AGENOR. The Force Headquarters is
commanded and staffed by the member states on a rotational basis, and the ships and
aircraft are assigned to AGENOR on the basis of availability. From Final Operational
Capability (FOC) February 2020 until January 2021, France commanded AGENOR,
and on 13 January 2021, Denmark assumed command for the following six months.
Beyond the military Command and Control (C2), the diplomatic effort was a crucial
force multiplier. Represented, in the time I was in command of the AGENOR mission,
1. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/news/article/european-maritime-awareness-in-the-soh-emasoh-political-statement-by-the
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by the Danish ambassador Julie Pruzan-Jørgensen, Ms. Jørgensen was key in reaching
out to a number of external and regional actors engaged in efforts to enhance regional
security in the Gulf region, including UN with a view to being updated on current UN
reflections on how to enhance regional confidence building. Equally, Ms. Jørgensen
often participated in reaching out to regional experts/think tanks, including through a
number of informal virtual exchanges and participation in webinars on regional dynamics and maritime security in the region.

Key actors in the region

The EMASOH initiative is just one of several international initiatives launched with an
intent to secure freedom of navigation in the region.
)

When looking at the figure, the map shows that EMASOH is not the only actor in the
region seeking maritime security. The number of actors could be seen as a problem
and a possible cause of conflict.  It also shows the great importance of the area. The
amount of actors, as well as their different focus areas was one of the main efforts of
my staff to be aware of. One of the aims of EMASOH was to be recognized by other
actors in the region.
As a starting point, the UAE liaison officers could be consulted and give insights
from a local perspective by informing of the whereabouts and intents of UAE assets in
the near region.

IMSC

International Maritime Security Construct (IMSC) was formed in July 2019 in response to an increase in threats to the freedom of navigation and the free flow of trade in the
international waters of the Middle East region. Operation Sentinel is the operational
pillar of IMSC with a mission to deter state sponsored malign activity.
IMSC mission of reassuring merchant shipping is quite similar to EMASOH, but the
initial “raison d’être” of IMSC was clearly towards Iran oriented in the framework of
the maximum pressure policy.
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Member Nations are Albania, Bahrain, Estonia, Lithuania, Saudi Arabia, United
Arab Emirates, United Kingdom and United States of America.

CMF

Combined Maritime Forces (CMF) is a multinational maritime partnership of 32 willing nations established in 2001 in Bahrain, which objective is to maintain maritime
security operations in order to provide security and stability in the maritime environment, including countering non-state actors conducting illegal acts, e.g. piracy and
smuggling.
CMF operates three Combined Task Forces (CTF) across the Red Sea, Gulf of Aden,
Somali Basin, Northern Arabian Sea, Gulf of Oman, Indian Ocean and the Arabian
Gulf:
•
CTF 150 is responsible for maritime security and counter-terrorism,
•
CTF 151 is  responsible for deterring, disrupting and suppressing piracy, and
•
CTF 152 is responsible for maritime security and counter-terrorism specifically in
the Arabian Gulf.

EU NAVFOR

The mission of the European Union Naval Force (EU NAVFOR) is to protect World
Food Programme, vulnerable shipping and to deter, prevent and repress acts of piracy
and armed robbery at sea. This requires the enhancement of cooperation and coordination with an increasingly wide range of maritime actors to uphold freedom of navigation across a broad maritime security architecture. Thus, acting as a catalyst for action,
EU NAVFOR continues to promote solutions to regional maritime security issues, thereby contributing to the EU’s much wider security, capacity-building and capabilitybuilding work in the area.
In addition to military actors in the region, there are a significant numbers of civilian
actors within the maritime industry. Besides different international shipping associations, the military forces, including AGENOR liaise with centers which acts as the primary contact for merchant vessels. Among them two should be mentioned.

UKMTO

United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) is a capability under the Royal
Navy and thereby a United Kingdom national authority, which object is to provide
an information conduit between military forces and the wider international maritime
trade.
It is UKMTO’s intention to deliver maritime security information and act as the
point of contact for merchant vessels travelling within a high risk area. Furthermore,
UKMTO aims to produce a maritime domain picture from various sources, including
voluntary reports, in order to warn vessels in the area of any danger.
UKMTO in the Indian Ocean covers the Western part of the ocean and in particular
Red Sea, Gulf of Aden and Arabian Sea.

MICA

Maritime Information Cooperation and Awareness Center (MICA-Center) is a French
based maritime security initiative established in June 2016 in Brest, France, which
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object is to provide information exchange and cooperation in response to maritime
threats. It is MICA-Center’s intention to, 24 hrs a day and 7 days a week, to:
1.

Analyze situations and incidents affecting maritime navigation worldwide and

2.

Provide security information to ships and owners.

It is noted that MICA-Center is founded upon cooperation between military and merchant navies.
The scope of the MICA-Center is worldwide; however, in relation to the EMASOH
JOA the Horn of Africa is a focused area based upon cooperation with the EU NAVFOR, Operation ATALANTA.
It was a clear impression that regional actors recognize EMASOH, our presence is
known and tolerated due, also, to our tactical posture which will be described in the
following section.

EMASOH from an operational perspective

As described in the above, the relations to other actors in the region served the wider
purpose of EMASOH, including its military efforts, namely to establish and maintain
maritime situational awareness in the region. This formed the basis of the military
task of reassuring freedom of navigation in the region through measured naval and air
presence.
The concept of Operation AGENOR is to be present at sea, monitor the situation
and support ship traffic. By patrolling the approaches, above and through the Strait of
Hormuz, AGENOR assets were showing presence in the area in order to reassure the
civilian maritime traffic, and deter irregular and illegal acts.

This was done with a non-escalatory and stabilizing approach and posture, thereby
seeking to avoid misunderstandings in relation to external actors, also by clearly communicating the aim of our mission – to secure the freedom of navigation.
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This tactical posture supports the overall purpose of the mission, by being present to
monitor and observe in the area, AGENOR thereby provided the contributing European
nations with independent and unbiased intelligence in order to maintain an autonomous
situation appreciation. Awareness is the key to support the best predictions possible, to
allow AGENOR to act proactively.
Our capabilities in monitoring merchant shipping, and identifying vessels of interest increased as a result of scaling up the NCAGS section (Naval Coordination and
Guidance for Shipping) in EMASOH to two officers, with the possibility of further
scaling this to three NCAGS officers in the near future. Besides monitoring merchant
shipping, the NCAGS officers provided the interface to the military operation. This interface involves the provision of military cooperation, guidance, advice, and assistance
to merchant shipping.
As well as increasing the NCAGS section, Denmark posted an additional Public
Affairs Officer (PAO) to the EMASOH staff for STRATCOM purpose. This allowed us
to expand our visibility through a wider media exposure, and to target further relevant
actors both regionally and in Europe.
As part of the operation, the naval assets could accompany EMASOH-flagged, or
operated, vessels through the Strait of Hormuz, to further reassure the shipping industry by close presence, if necessary. By being present, AGENOR units strived to contribute to a stable environment while, at the same time, promoting European action in the
area. In this regard, we were cautious and were constantly seeking to stay aware of what
happened on the strategic level, including change of administration in the United States
of America as well taking into account any implications that might arise in connection
with, for example, the Iranian presidential election. In that respect, one could say that
it is a simple operation but in a complex region.
It was crucial to be perceived as impartial to the many different actors in the area
as well as acting in a non-escalating manner, so that the situation remained calm and
stable. The clearest sign that this was the case is that merchant ships were and are still
passing unhindered through the Strait of Hormuz.

So, what was achieved on the military track?

During the six months of Danish-led command, the situation in the maritime domain
remained calm. The Gulf states’ activities were low to moderate including the Iranians. They were monitoring closely their approaches and territorial waters, including
through an increasing use of UAVs. The interactions with AGENOR assets were always
cautious and professional. Our posture was predictable and we were well recognized by
the regional actors as well as merchant ships well-known to the area.
For AGENOR assets, the keyword was vigilance. There was no routine mission in
this complex naval and air environment, as we had to be aware at all times that certain
bilateral disputes could implicate the wider threat picture in and around the Strait of
Hormuz. In these conditions, AGENOR keep reassuring merchant shipping by its presence.
To conclude, I assess that the EMASOH mission has contributed to the stabilization of the region. It has shown that the Europeans are involved in the region, and by
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their presence provide an unbiased assessment on maritime security issues. Our efforts
towards the shipping industry have been noticed and reassurance of merchant shipping
has been carried out. The mission remains relevant and AGENOR has proved to be a
useful contribution to maritime security in the region.

Reflections and perspectives

In this section, I will offer some thoughts on ways that small states’ navies can join or
form partnerships of interest and what they can achieve in and through coalition missions.
Although Denmark is a small country, our commitment to international missions
could be said to help making a difference and maintain Denmark’s position as an attractive partner for larger countries in relation to the security policy challenges around
the world.
EMASOH, including Operation AGENOR, clearly demonstrates that European
countries can work together at the political as well as the military level to support maritime security in key hubs such as the Strait of Hormuz. As such, EMASOH is a really
good example and a usable model that can be applied to other safety challenges. What
worked in this region may be implemented in other parts of the world as well. First
and foremost, the fact that EMASOH is not limited to the military pillar of Operation
AGENOR but has a diplomatic pillar as part of a comprehensive approach to regional
maritime security issues, in conjunction with all stakeholders. With its low military
footprint approach, this European ad hoc initiative contributes to the international
community’s efforts to preserve stability and avoid escalation.
However, there are other actors and indeed other coalitions working towards maritime security in and around the Strait of Hormuz. The European mission was a specific
answer to a specific threat picture that emanated in 2019. Other actors and coalitions
in the region while sharing some of the assessments had other approaches towards the
regional actors. In this situation, Denmark assessed that the French initiative was the
right approach in this region.
What the future holds for the EMASOH mission is too early to say, and in any case
something on which I hold no direct influence. Looking back at the section on different
actors in the region, one could speculate as to whether there might be a fusion of efforts.
At least at the tactical level, joining military assets could prove valuable, but of course
this should not interfere with the political aims of the different efforts.
Other possible coalitions of relevance to the Danish Navy could be NATO, which
Denmark joined for the counter-piracy missions off Somalia in 2008-16. But the NATO
option is not one that would be first choice in this particular region, for different reasons. Therefore, other options could be worth looking at for smaller states’ navies
seeking to maximize their influence through concerted efforts. In fact, the right approach might exactly be to remain flexible and assess the situations on a case-by-case
basis. One such effort could be the French initiated European Intervention Initiative
(EI2). EI2 is a joint military project between 13 countries where Sweden is one of the
countries. A flexible pragmatic and non-binding defence forum, that was launched in
2018. The objective for the armed forces is to better coordinate their military action,
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by calling on their recent operational experience and by working together to develop a
common approach to crises within the EI2:
•

To develop common capabilities to react to crisis rapidly and through collaborative
work

•

To direct non-combatant national evacuation operations

•

To strengthen European capability to conduct high-intensity military operations
wherever the situation requires.2

EI2 is an obvious forum for initiating a collaboration and where there is the fundament
to obtain the necessarily political objectives and further down the road also to set up a
command-and-control structure with a clear mandate and clear rules of engagement.
In November 2021, Denmark will deploy a frigate to the Gulf of Guinea region.
Initially, the Danish task, which focuses on preventing and combating piracy, will be
purely national, but exactly in order to maximize efforts, Denmark will be looking for
partners to form a coalition, or seek to draw on already existing formats like the EU’s
maritime security presences, CMP (Coordinated Maritime Presence)3.

Conclusion

Maritime security is first and foremost a part of an operational framework. This was the
case in 2008 with the establishment of different Task Forces from i.a. EU and NATO,
which helped to curb piracy in the Gulf of Aden region and along the Somali coast. The
last recorded piracy action in that region was in April 2019. Nevertheless, suspicious
approaches are still observed and it can be assumed that decreasing this deterrent naval
presence would be enough to let it develop again.
This was also the case in early 2020, following a sharp rise in tensions in the Persian Gulf in the spring and summer of 2019, with discreet and unclaimed offensive
actions on merchant vessels. This is one of the visible faces of the grey area operations
that characterize our new geopolitical cycle. Several international initiatives have been
launched to guarantee security and freedom of navigation in the region, among them
EMASOH.
EMASOH’s military pillar, Operation AGENOR has provided a permanent united European naval presence in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Gulf
of Oman. This maritime surveillance operation was made operational in less than a
month thanks to the facilities offered by the French naval base in Abu Dhabi and the
agreement of the Emirati authorities. It aims to obtain an autonomous European assessment of the maritime situation, to reduce the level of tension arising from the antagonism between states and other actors in the region and to reassure merchant shipping.
On a daily basis, it deploys one or two frigates and a maritime patrol aircraft. Perfectly
integrated into the regional environment, it is well understood by regional actors and
actors in the European maritime world.
2.
3.
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european_defence_-_situation_analysis.pdf (gouvernement.fr)
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/coordinated_maritime_presences.pdf

EMASOH is not limited to the military pillar of Operation AGENOR. It also as described has a diplomatic pillar as part of an inclusive approach to regional maritime
security issues, in conjunction with all stakeholders. With its low footprint approach,
this European ad hoc initiative contributes to the international community’s efforts to
preserve stability and avoid escalation. It is open to all countries, which share the objectives of de-escalation, non-confrontation and the two-track approach.
In conclusion, the multinational framework is conducive to the establishment of an
effective cooperation of maritime actors and the strengthening of cooperation with
partners in the region and contributes to small states’ navies’ efforts to maximize their
influence.
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Ledamoten
PER ANDERSSON

Överstelöjtnant (PA) Per Andersson verkade de sista 20
åren av sin aktiva karriär inom underrättelseområdet.
Han arbetade bland annat i den marina analysgruppen
och biträdde både Ubåtskommissionen 1995 och Ubåtsutredningen 2001 med underlag i ubåtsfrågan. Efter
pension ingick han också i FOKK särskilda arbetsgrupp
om undervattensverksamhet riktad mot Sverige

U 137 – Verkligheten är aldrig som den ser ut
att vara

Abstract: This marks the 40th anniversary of the running aground of the Soviet submarine U 137 in the Karlskrona archipelago. In this article, the author explains how
the submarine consciously steered into Swedish territory and the bay of Gåsöfjärden. Here it ran aground as a consequence of a too late turn. Running aground was
of course a mistake, its presence in Swedish internal waters was not. [editor]

Inledning

I år, 2021, är det 40 år sedan U 137 grundstötte i Karlskrona skärgård efter en felaktig
manöver i inloppet till Gåsefjärden.
Grundstötningen och efterföljande aktiviteter på både militär och politisk nivå fick
omedelbart en medial spridning och ett stort antal reportrar från många länder rapporterade om händelsen på plats i Karlskrona. Ett flertal böcker har skrivits om händelsen
och debatten i olika media och har varit stor och har åter ökat i samband med ”fyrtioårsjubileet”.
En ”verklighet” som har förfäktats av en del personer är att grundstötningen var en
ren olyckshändelse orsakad av en felaktig och slarvig navigering av besättningen på en
gammal och omodern ubåt. Verkligheten är dock en annan. Min avsikt med denna artikel är att ge läsaren en så korrekt och komplett bild av vad som egentligen hände under
dessa dramatiska dagar, dvs. ge en bild så nära den riktiga verkligheten under denna
dramatiska händelse som vi i Sverige har kunnat få fram under årens lopp.
Händelsen utreddes bland annat av Ubåtskommissionen 1995 (Ubåtsfrågan 1981 –
1994, SOU 1995:135) och kommissionens slutsats var ”att U 137:s inträngande i Gåsefjärden varit avsiktlig”. Ubåtskommissionen var enhällig i sin slutsats. Regeringen
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beslöt 5 oktober 2000 att tillsätta en särskild utredare, ambassadör Rolf Ekéus, som
ytterligare en gång skulle granska undervattensverksamheten mot Sverige från början
av 1980-talet (Perspektiv på ubåtsfrågan. Hantering av ubåtsfrågan politiskt och militärt, SOU 2001:85). Beträffande händelsen med U 137 skriver utredaren. ”För denna
utredning finns det inte anledning att ta definitiv ställning i avsiktsfrågan. Det räcker
med att notera att Sverige efter incidenten politiskt och militärt agerade utifrån föreställningen om avsiktlighet.”
Det tillgängliga underlaget kring U 137 grundstötning är mycket omfattande och jag
har valt att koncentrera artikeln till ett mindre antal källor. Presentationen sker i stora
drag i kronologisk följd och redovisar händelseförloppet på den centrala nivån och
ombord på ubåten samt vad som framkommit vid mina olika samtal med f.d. sovjetiska
ubåtsofficerare och andra befattningshavare.
Artikeln baseras dels på tillgängliga dokument men även på så kallad källinformation. En källa kan vara någon/något som du kan få information från. Det kan vara en
person, en bild, en text eller elektronisk information. Man kan dela in källor beroende
på hur tillförlitlig, bekräftad, informationen är. Det bästa är en förstahandskälla och
det kan vara en person som har egen access och själv varit med om en händelse eller sett
något eller läst dokument m.m. och som senare berättar om det. Inom undervattensverksamheten är förstahandskällor av förklarliga skäl, främst beroende på den höga
sekretessgraden som i alla länder omger denna verksamhet, ofta svåra att få tag på.
Denna artikel grundar sig, trots detta förhållande, i stor omfattning på information
från förstahandskällor. Alla tidsangivelser i artikeln är angivna i svensk tid.

Order och ubåtens bakgrund

Den 27 augusti 1981 utfärdade Östersjömarinens stab i Kalingrad en företagsorder/
stridsorder nr 0033/OP. Den reglerade en verksamhet i södra Östersjön som enklast kan
beskrivas som en ubåtsspärr med syfte att upptäcka och skugga främmande ubåtars
(från väst) eventuella verksamhet mot Sovjetunionen och Warzawapakten. Företagsordern reglerade i detalj vilka marina enheter som skulle ingå. I spärren ingick olika
övervattensfartyg samt ubåtarna S 363 och S 345. Även enheter från Östersjömarinens
marinflyg ingick men reglerades inte av denna företagsorder.
Huvuduppgiften som gavs i företagsordern var att söka efter och skugga främmande
ubåtar i särskilt angivna områden. Kompletterande uppgifter var att inhämta underrättelser om främmande staters marinstridskrafters verksamhet, att observera främmande
forskningsfartygs verksamhet och att observera intensiteten i sjöfart och fiske. En uppgift var också att uppdatera särskild information till Östersjömarinens ubåtsbrigader.
Vad detta exakt innebar är inte känt men bedöms att exempelvis kunna vara att kartlägga djupförhållanden i detalj för vissa utvalda områden eller platser.
I företagsordern regleras i detalj patrulleringsområdena, vilken beväpning ubåtarna
ska medföra ombord under uppdraget, bruk av vapen inklusive kärnvapen, rapporteringsbestämmelser, m.m. Det var en mycket detaljerad order som var hemlig och
även innehåller en kvalificerat hemlig bilaga. För S 363 (under denna händelse och i
denna artikel benämnd U 137) fanns också en förutbestämd tid för ett hamnbesök i
Swinuoujscie 7 – 17 oktober för reparationer, förrådskomplettering och vila.   
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S 363, med administrativt nummer U 137, var en ubåt av typen projekt 613 (Nato benämning ”Whisky”) med hemmahamn Paldiski i den estniska sovjetrepubliken. Längden var 76 m, bredd 6,7 m, djupgående ca 4,6 m. Den var byggd 1956, operativ 1957,
moderniserad november 1979 – februari 1981, togs ur operativ tjänst juli 1988 och
flyttades till varv för avrustning oktober 1988. Skrotningen av U 137 avslutades under
1990. Beväpning var 18 torpeder/24 minor. Fart 13 knop i u-läge, 18 knop i ytläge.
Besättning omkring 60 man. Upp till runt 30 ubåtar av projekt 613 fanns som mest i
Östersjön under det Kalla Kriget.
Hösten 1981 var den moderniserade ubåten U 137 fullt operativ och redo för stridsuppdrag och tillhörde därför ”första linjens” ubåtar (beredskapsubåtar). Hon ingick i
157.ubåtsbrigaden i Östersjömarinen.
Inledningsvis vill jag även påpeka att Sovjetunionen i samband med underrättelseinhämtning och krigsförberedelser använde de bäst lämpade resurser de hade för att lösa
de specifika uppgifter som skulle utföras. Detta förhållande har tydligt framkommit
i vårt arbete inom underrättelsetjänsten. Skulle det krävas en undervattensfarkost av
något slag för att släppa ut dykare i ett förhöjt beredskapsläge skulle man även använda
dessa resurser i fredstid vid förberedelser, även om det skulle vara mycket enklare att
använda fritidsbåtar eller något annat. Detta ”modus operandi” har förklarats som en
självklarhet av många av de personer från forna Sovjetunionen som jag har talat med
under åren.

Stridsuppdraget

Den 13 september (bedömt datum) 1981 avgick U 137 från Paldiski där 157.ubåtsbrigadens stab låg. Den 15 september (bedömt) ankom U 137 till Baltijsk och kärnvapnen
lastades. Dagen efter, den 16 september, lämnade ubåten Baltijsk och påbörjade sitt
stridsuppdrag enligt företagsordern. Under uppdraget skulle även prov med eldledningen till de nya kärnvapentorpederna ske till havs. Detta var en av anledningarna att
stabschefen för 157.ubåtsbrigaden, kommendören Josef Avrukevitj, var med ombord
och förtecknades i företagsordern som ”äldste ombord”.
Ubåten genomförde sin patrullering och underrättelsehämtning enligt plan och laddade sina batterier regelbundet i ett särskilt laddningsområde nattetid.
I patrulleringsområdet skedde en hel del trålfiske och man fick därför manövrera
ubåten så att man undvek trålarna. Trots detta skedde en kollision den 2 oktober kl.
17.10 och en trålvajer hasade längs ubåtens skrov. Ombord var man orolig under denna
händelse, det kunde ju även röra sig om en vajer från en gammal förankrad mina från
andra världskriget som fortfarande hade flytkraft kvar. Man var också orolig för att
vajern kunde komma in i en propeller eller skada rodret. Vad som hände var att den hakade tag i radiopejlantennen på tornets övre del och stukade densamma några grader.
Den 7 – 17 oktober befann sig U 137 enligt plan i hamn i Swinuoujscie. Under denna
period tittade tekniker på pejlantennen och konstaterade att den fungerade utan problem. Att den stukats någon grad var knappt märkbart för pejlens funktion vilket vi
själva senare kunde konstatera.
U 137 hade en fastställd radioplan för kommunikation med högre chef så att besättningen visste exakt när de skulle gå upp mot ytan. På lördagskvällen 24 oktober kl.
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21.35 bröts sambandsrutinen enligt företagsordern och man närmade sig ytan och hissade radiomasterna tre gånger under kort tid för att lyssna på eventuell inkommande
trafik. Vid det tredje tillfället kl. 22.58 mottog man en signal innehållande bland annat
ett kodord.
Av företagsordern till U 137 framgick att man hade tre olika ”paket” med förseglade
order ombord. Paket Nr 1 (Grön) omfattade stridsordern och övergång till näst högsta
beredskap. Den innebar också att från och med att ”Grön” började gälla skulle nya order till ubåten sändas med ett sambandssystem styrt från Moskva. Ubåten hade också
paket Nr 4 (Gul). Det var en order från generalstaben avseende bruket av ubåtens kärnvapen. Efter det att denna order öppnats och börjat gälla skulle efterföljande order till
ubåtens sändas med ett särskilt kryptosystem. Paket 1 och 4 skulle öppnas samtidigt.
Utöver dessa två paket hade ubåten paket nr 14.
Min bedömning av detta skede är att ubåten har gått ut på en normal patrullverksamhet, deltagande i en ”ubåtsspärr”, medveten om att den vid ett senare tillfälle under
patrullen skulle få ett särskilt direktiv avseende en specialoperation.
Vid den planerade mottagningen av ett specialmeddelande ökades mottagningsberedskapen genom tätare mottagningsperioder nära ytan. Efter mottaget specialmeddelande satte ubåten nordlig kurs till strax utanför svenska kusten då stridssnorkling
utfördes för att öka uthålligheten, dvs. ha fulladdade batterier, inför det kommande
dolda uppträdandet. Efter att ha laddat fullt i batteriet, påbörjades inseglingen mot
Gåsefjärden vilken kräver varsam och noggrann navigering och manövrer.

Tisdag 27 oktober; grundstötningen

Samtidigt som U 137 navigerade in mot kusten pågick svenska torpedprov från helikopter mot ubåten HMS Neptun inte långt från området där U 137 gick in mot Gåsefjärden. Sikten i området var god vilket var ett krav då följehelikoptern flyger på 300
meters höjd för att följa torpedens banljus i dess bana mot och runt målubåtens två
uppåtriktade strålkastare under torpedskottet.
U 137 grundstötte tisdagen 27 oktober kl. 19.57. Ombord vidtogs åtgärder för att
kontrollera eventuella skador på ubåten och dykare gick ner för att kontrollera roder
och propellrar samt del av ubåtens botten. Man fastställde sin position kl. 21.00 (vilken
dock var ca 1,7 nm, 3 200 meter fel). Positionsfelet berodde sannolikt på Deccasystemet
vilket hade en känd otillförlitlighet i kustzonen men en hög noggrannhet till havs.
Den grundstötta ubåten observerades av en fiskare ca kl. 22 och fiskaren begav sig
snabbt från platsen för att kontakta en annan person innan de ringde in observationen.

Onsdag 28 oktober, dag 1

Ombord gjordes ett första försök att backa loss från grundet kl. 00.00 och ett andra
försök gjordes kl. 03.55. Kl. 04.25 avbröts försöket att ta sig loss genom backmanövrar.
Från ubåten skickades därefter ett radiomeddelande till staben kl. 04.36 om grundstötningen och positionen och de fick en kvittens kl. 04.41. För säkerhets skull rapporterades positionen en gång till och ny kvittens erhölls.
En officer ombord berättade för mig långt senare hur de upplevde händelsen: ”Jag
var som sagt nere i ubåten när den gick på grund. Det var egentligen ingen hård stöt
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Utdrag ur U 137 loggbok i samband med grundstötningen

Anmärkning: Ett frågetecken i tabellen innebär att det inte gått att tyda och översätta
vad som var handskrivet i originalhandlingarna.
som inträffade utan flera små smällar när ubåten ”hoppade” upp en bit på grundet.
Jag klättrade snabbt upp i tornet och vi tände en strålkastare och lyste på omgivningen
och såg då att vi var intill land. Vi släckte då både strålkastaren och lanternorna som
vi hade haft tända för att inte upptäckas. Därefter kontrollerade vi ubåten för att se
om den var skadad vilket den inte var och därefter försökte vi backa loss från grundet.
Jag tänkte först att vi skulle trimma om ubåten så pass mycket så att hela akterskeppet
skulle glida ner under vattnet med stor baktyngd om vi backade och på så vis kunna
glida av grundet men eftersom vi inte visste hur djupt vattnet var akter om ubåten
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tordes vi inte göra denna manöver
fullt ut då ubåten skulle kunna ha
skadats om den glidit in i stenar eller botten om vi lyckats komma av
grundet. Vi försökte trots detta att
backa loss. Vi kontaktade därefter
staben och rapporterade om grundstötningen”.
Sydkustens örlogsbas fick in rapporten om den siktade ubåten kl.
09.54. Det innebar att Marinstaben
i Kaliningrad hade haft kunskap
om händelsen och ubåtens position
Bild från en sjöuggla tagen dolt av ubåtens aktra
lite mer än fem timmar före det
del för att se om roder och propellrar skadats.
svenska försvaret fick rapport om
händelsen. Under denna tid hann den sovjetiska marinstaben beordra marina enheter i
beredskap samt att kasta loss mot Hanöbukten.
Ovanstående sakförhållande om ubåtens rapportering hem och kvittensen av densamma från högre chef är viktigt att beakta då det i svensk media snabbt spreds information om att Sovjetunionen trodde att ubåten hade grundstött öster om Bornholm och
att man där letade med flyg efter ubåten. Denna uppgift var helt fel. Flygenheterna som
uppehöll sig öster om Bornholm var en del av den ubåtsspärr som upprättats i södra
Östersjön under den pågående operativa verksamheten som ägde rum.
När Örlogsbasen i Karlskrona fått rapporten om ubåten vidtogs omedelbart olika
åtgärder. En var att beordra ett fartyg att bege sig till platsen, därutöver skicka rapporter till Milostab Syd och till Försvarsstaben. Överbefälhavaren beslutade omgående
om beredskapshöjningar bland annat för 1.Attackeskadern i flygvapnet samtidigt som
förstärkning av marina resurser till Milo syd påbörjades. Flygspaningsföretag genomfördes av flygvapnet med stor intensitet för att följa läget på de ryska marina enheter
som var på väg mot Sverige. Samverkan mellan den markterritorielle chefen och polismyndigheten påbörjades i Blekinge.
Att ubåten grundstötte berodde på
att man i ett ledavsnitt girade åt babord för sent. Sannolikt utnyttjade
man de militära ensmärken som fanns
i leden. Att samla in information hur
bl.a. våra militära militärleder var utmärkta kallas för massinformationsinhämtning och skedde på bred front
mot olika typer av totalförsvarsobjekt
över hela landet. Det som hände var
att U 137 efter giren kom att ligga för
långt åt styrbord och gick på en uppgrundning och fastnade. Ett av de två
498

aktermärkena som skulle leda dem på rätt kurs in i Gåsefjärden kunde sannolikt inte
upptäckas.
I Ubåtskommissionens rapport, Ubåtsfrågan 1981 – 1994, om sina egna iakttagelser
vid sin rekonstruktionsresa som genomfördes 2 november 1995 med Marinens fartyg
Ägir konstaterades att vädret var likartat det som rådde vid grundstötningen 1981. Man
följde U 137:s navigationsjournals spår in i Gåsefjärden fram till och förbi platsen för
U 137 grundstötning. Navigeringen utfördes med optiska hjälpmedel för att påvisa att
andra hjälpmedel inte var nödvändiga för passagen in i Gåsöfjärden. Trots mörkret
syntes öarna med växtlighet och med kikare kunde detaljerna lätt urskiljas. CÖrlB S
nämner i sin tidigare hemliga utredning om händelsen, 1981-11-03 att förutsättningarna att använda ljusförstärkare ombord på ubåten var ytterst gynnsamma.
Kl. 11.10 anlände vedettbåten HMS Smyge med kommendörkapten Karl Andersson,
stabschef vid Örlogsbasen, ombord. Följande händelse inträffade då ombord vilken blivit klassisk i marina kretsar beaktandes att vi i efterhand vet om att de redan hade rapporterat hem sin bedömda rätta position och belägenhet.

Utdrag ur ÖrlB S rapport efter första samtalet ombord på U137
Ubåten hade ca kl. 21.00 Moskvatid grundstött på svenska kusten. Befälet kunde inte
ange platsen för grundstötningen. Vid förfrågan om position framtogs ett sjökort i
mycket tydlig skala, sannolikt danskt eller västtyskt, över BLEKINGE skärgård. Innan
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diskussion ang. position hunnit igångsättas rycktes emellertid sjökortet bort under
våldsamma förebråelser mot den officer som tagit fram detsamma. Nytt sjökort i skala
omfattande hela Södra Östersjön framtogs.
Ubåtens läge där den stod på grundet var mitt i en våra fredsutlagda mineringar och
mellan dess båda minlinjer. Det var bara ca 150 meter till närmaste bottenmina.
När U 137 stod på grund sändes flera krypterade meddelanden från Östersjömarinens stab till ubåten. Ett par av dessa var riktade personligen till kommendör Avrukevitj och kom från den ryske marinchefen personligen där denne försäkrade Avrukevitj
att han inte skulle bestraffas vid hemkomsten. Man var orolig för att han skulle hoppa
av i Sverige om han riskerade få hårda straff p.g.a. grundstötningen. Han var trots allt
äldste officer ombord vilket hade klargjorts i företagsordern. Det hade varit mycket lätt
för honom att hoppa av eftersom han vid flera tillfällen var ombord på kustbevakningens fartyg.
Den 28 oktober blev en mycket jäktig dag i de svenska militära staber och förband
som skulle hantera situationen. I Stockholm kallades redan kl. 13.15 den sovjetiske
ambassadören Jakovlev till UD för att officiellt informeras om att en sovjetisk ubåt stod
på grund i Karlskrona skärgård.
Kl. 14.00 genomfördes ett viktigt möte på UD med chefer från Försvarsstaben. Beslut togs att sovjetiska bogserbåtar inte fick komma in på svenskt sjöterritorium och
att personal från den sovjetiska ambassaden inte fick besöka ubåten. Detta var två
viktiga beslut vilka togs tidigt och som kom att prägla efterföljande politiska samtal
mellan sovjetiska ambassaden och utrikesdepartementet. Kl. 14.45 kallades den sovjetiska ambassadören Jakovlev till UD återigen och fick nu träffa utrikesministern som
överlämnade en note. Ambassadören återvände sedan ännu en gång kl. 18.00 till UD
och meddelade att orsaken till grundstötningen var fel på gyrokompassen. Han begärde
att de tre bogserbåtarna som var på väg mot området skulle få dra loss ubåten. Denna
begäran avslogs emellertid av UD och besvarades med beskedet att losstagning/bärgning skall ske med svenska resurser.
Under kvällen anlände ett antal sovjetiska fartyg till området och ankrade utanför
den svenska territorialgränsen. Kl. 19.30 angavs antalet till 10 enheter. Ett ubåtsbärgningsfartyg lossgjorde sig från styrkan och överträdde gränsen kl. 20.14 men avvisades
av svenska enheter och satte sydlig kurs kl. 20.32.

Torsdag 29 oktober, dag 2

En ubåt observerades syd Utklippan kl. 08.50. Några timmar senare får en av ubåtsjakthelikoptrarna sonarkontakt med ubåten. Det kan sannolikt ha varit ubåt S 345 som
också ingick operationen med ubåtsspärren enligt tidigare nämnd företagsorder.
På UD skedde med början kl. 10.00 ett stort sammanträde med deltagare från Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsstaben och
Marinstaben. Diskussioner skedde avseende om U 137 hade immunitet eller ej. Något
formellt beslut om immunitet togs inte på mötet. Mötets slutsats blev att det inträffade
var en grov kränkning. Sverige skall kontrollera/undersöka om ubåtens skick är sjövärdigt, förhöra fartygschefen samt dra loss ubåten och bogsera denna ut till de väntande
sovjetiska fartygen på internationellt vatten.
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ÖB, Lennart Ljung, och kabinettsekreteraren, Leif Leifland, informerade därefter
statsministern, Thorbjörn Fälldin, om det aktuella läget och de beslut som tagits vid
mötet på UD.
Immunitetsfrågan, huruvida immunitet förelåg eller inte, blev en viktig fråga och
olika uppfattningar fanns inom UD där den folkrättsansvarige, Bo Jonsson-Theutenberg framlade en tolkning som godkändes av både statsminister Torbjörn Fälldin och
utrikesminister Ola Ullsten. Tolkningen innebar en försiktig tolkning av regelverket så
att man kunde tillämpa ”sunt förnuft” under händelsernas gång. Frågan om stormning
av ubåten med militär personal och upptvingande av besättningen ur densamma för
omhändertagande diskuterades.
Riksåklagaren lämnade besked samma dag på en fråga från länsåklagaren i Blekinge och Kronobergs län huruvida en förundersökning rörande misstänkt brottsligt
förfarande borde inledas i samband med U 137 inträngning. Svaret från riksåklagaren
blev:
Under de förhållanden som för närvarande råder får besättningen på den sovjetiska ubåten på folkrättsliga grunder anses åtnjuta straffrättslig immunitet. Förutsättning för inledande av förundersökning saknas därför.
Vid ett extra regeringssammanträde kl. 13.30, fick ÖB uppdrag att genomföra en utredning om omständigheterna till intrånget i skyddsområdet och förbereda en bärgning
av ubåten efter genomförd sjövärdighetsundersökning. Ingen sovjetisk ambassadpersonal fick komma ombord. Ambassadör Jakovlev kallades till UD direkt efter regeringssammanträdet och informerades om ÖB uppdrag och att regeringen förutsatte att
personalen på U 137 får instruktioner att samarbeta samt att Sovjetunionen skyndsamt
beklagade händelsen officiellt. Statsministern höll sin första presskonferens om U 137
och vad som beslutats kl. 14.30.
I Gåsefjärden påbörjade Försvarets Forskningsanstalt, FOA (nuvarande FOI), kl.
20.00 dolda mätningar inifrån ett av kustbevakningens fartyg för att se om det finns
radioaktivt material ombord. Samtidigt denna kväll avvisades återigen ett sovjetiskt
fartyg från vårt territorium, nämligen en av de sovjetiska bogserbåtarna vilken kommit in på svenskt territorialhav med kurs mot Gåsefjärden. Denna gång genomfördes
avvisningen av den svenska ubåten HMS Neptun. Det är det enda kända tillfället i
Sverige där en ubåt avvisat ett främmande örlogsfartyg.
Kl. 21.00 skickades från styrkans chefsfartyg, jagaren Kashin 446 ankrad i Hanöbukten, en order till fartygschefen på U 137: 1. Släpp ingen iland, 2. Släpp inga dokument, 3. Åberopa immunitet, 4. Orsak: Gyrokompassfel.

Fredag 30 oktober, dag 3

Sovjetiska ambassadören kallades till UD och meddelades att regeringen ansåg att
Sovjetunionen skulle svara för kostnaderna för bärgningen av ubåten. UD meddelade
också att förhör skulle ske i Karlskrona och att personal från ambassaden tillåts att deltaga. Ambassadören meddelade att militärattachén Jurij Prosvirnin (tillhörande GRU,
militära underrättelsetjänsten) och konsul Boris Grigorjev (konsul var en täckbefattning för BG (som talar flytande svenska) vilken i verkligheten var KGB-officer och
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chef för sovjetiska illegalister i Sverige) avdelades för att delta i samtalen. Dessa flög
ner till Karlskrona. Fartygschefen på U 137 hade ännu inte fått instruktioner från sin
stab om förhören som skulle hållas i Karlskrona.
Ambassadör Jakovlev framhärdade till UD att Sverige inte hade rätt att förhöra personalen. UD konstaterade i en replik att det inte förelåg en nödsituation eftersom ubåten inte larmade svenska myndigheter när grundstötningen inträffade.
Aktiviteten i ubåten hade ökat. Man startade dieselmotorerna och blåste tankarna.
Detta sågs som naturliga åtgärder då behov troligen fanns att ladda batterierna och
att tömma smutsvattentankarna. Isbrytaren HMS Thule, som ombaserats till området,
fick uppgiften att lägga sig i utloppsleden för att förhindra/spärra vägen för eventuella
ytterligare fritagningsförsök från bogserbåtarna som fann på internationellt vatten utanför Gåsefjärden. Thule var på plats ca kl. 11.55.

Lördag 31 oktober, dag 4

FOA startade ny mätning kl. 09.00. Nu var det ingen tvekan om att radioaktivt material
finns ombord. Sekretessen kring detta hölls mycket hög.
Ambassadör Jakovlev träffade utrikesministern och meddelade att Sovjetunionen
accepterade att möte kan ske mellan svensk personal och fartygschefen på U 137, men
att det måste ske ombord på ubåten samt att de ryska ambassadrepresentanterna skulle
vara med. Utrikesministern meddelade att om de sovjetiska representanterna skulle
vara med måste detta möte ske utanför skyddsområdet. Dvs. det kunde inte hållas
ombord i ubåten.
Bemanningen av flera kustartillerianläggningar hade genomförts med början den 29
oktober och på lördagseftermiddagen genomfördes korrektionsskjutning med Tjurköbatteriet som hade 4 kanoner med kalibern 15.2 cm. Korrektionsskjutning innebär att
man väljer en punkt i havet och skjuter mot den och mäter med eldledningsradar exakt
var projektilerna slår ner och jämför med avsedd plats. Om det är en differens justeras
detta i eldledningen så de är helt ensade mot varandra. Därmed kan träff erhållas redan
i första salvan.
Underlag för utfrågningen av personalen ombord hade förberetts och tolkar fanns
på plats i Karlskrona.

Söndag 1 november, dag 5

Sovjetiska regeringen accepterade nu att svensk personal skulle besöka ubåten och
kontrollera navigationsutrustning och navigationsdokument, men framhärdade i att
även utfrågningen skulle ske ombord på ubåten. Något senare meddelade dock ambassadören underhand att de gick med på att utfrågningen kunde ske på svenskt fartyg
utanför skyddsområdet, men att de ryska officerarna från ubåten då måste garanteras
immunitet och att de tillresta diplomaterna från ambassaden skulle tillåtas närvara.
UD fick därefter även en officiell bekräftelse från ambassadör Jakovlev, som på egen
begäran sammanträffade med utrikesministern, om att sovjetiska myndigheter accepterade att samtalen får hållas på ett svenskt fartyg. UD meddelade samtidigt den sovjetiska sidan att immunitet för sovjetisk personal från ubåten skulle gälla enligt tidigare
löfte.
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En viss oro fanns nu hos svenska myndigheter att svenska fiskebåtar till havs eventuellt skulle kunna uppbringas i provocerande/utpressande syfte.

Måndag 2 november, dag 6

FOA mätning nr 3 startade. Nu var det ingen tvekan om att ubåten har kärnvapen ombord placerat i en av torpedtuberna.
Väderförhållandena i Hanöbukten och i skärgården förvärrades snabbt under dagen.
Från U 137 skickades nödraketer upp kl. 13.52. Stormen medförde att ubåten rörde sig
på grundet och riskerade att skadas.
Utrikesministern höll presskonferens och meddelade att Sovjetunionen nu accepterade en utfrågning av ubåtsbefälet utanför skyddsområdet på en svensk enhet då
svenska regeringen garanterade officerarnas säkerhet liksom deras personliga immunitet i samband med utfrågningen.
Rapporter inkom att två fartyg var på väg mot den svenska territorialvattengränsen.
Dessa upptäcktes med radar och de befann sig i området där den sovjetiska fartygsgruppen låg till ankars. Bedömningen var inledningsvis att det var två av dessa sovjetiska fartyg som nu var på väg mot gränsen. Beredskapen höjdes till nivån högsta på
samtliga enheter. Överbefälhavaren ringde Statsminister Fälldin som efter en mycket
kort betänketid yttrade de nu klassiska orden ”håll gränsen”. Kort därpå identifierades
de två fartygen som västtyska lastfartyg vilka hade passerat igenom området där de
sovjetiska fartygen var låg till ankars på sin väg mot svensk hamn. Beredskapen på de
svenska enheterna kunde därmed sänkas något.
Förhöret av fartygschefen på U 137 och den politiska officeren börjades kl. 15.06.
Diplomaterna från den sovjetiska ambassaden deltog. Förhören skedd ombord på torpedbåten HMS Västervik. Samtidigt som förhören pågick hade vindstyrkan tilltagit
och U 137 högg allt mer mot grundet. Detta medförde att arbetet med att dra loss ubåten
påbörjades och ubåten flöt fritt ca kl. 15.15. Den förtöjdes därefter mellan två bojar som
förberetts längre in i Gåsefjärden där sjöhävningen var mindre.
Förhören hade under kvällen avslutats ombord på torpedbåten HMS Västervik. Fartygschefen på U 137 och den politiska officeren fick reda på att ubåten hade dragits loss.
De transporterades därefter tillbaka till ubåten.
När vinden sedermera avtagit i styrka och då ubåten var förtöjd mellan bojarna gjordes en andra dold undersökning med dykare av ubåtens botten för att se om det fanns
luckor som skulle kunna användas för minfällning.

Tisdag 3 november, dag 7

ÖB meddelade regeringen att mätningar visade att en viss mängd uran 238 med intill
visshet gränsande sannolikhet finns i ubåtens förliga del men att man inte med säkerhet kunde avgöra om kärnladdningar fanns ombord utan ytterligare mätningar och
undersökningar. ÖB förklarade att för att detta skulle kunna ske krävdes tillträde till
ubåten och mer tid.
Ambassadör Jakovlev hade möte med utrikesministern och klagade på söndagens
utfrågning ombord på det svenska örlogsfartyget vilken hade pågått i hela sju timmar
och att det förekommit ovidkommande och provokativa frågor.
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Ambassadör Jakovlev kallades senare samma dag till utrikesministern som meddelade att en viss mängd uran 238 indikerats till ubåtens förliga del. Detta innebar inte att
man med säkerhet kunde bedöma att det fanns kärnladdningar ombord men att någon
annan rimlig förklaring inte fanns. Ambassadören lovade att framföra detta till sina
chefer och framföra att ubåten snarast borde överlämnas utan en svensk sjövärdighetsförklaring. På denna senare begäran fick han svaret nej.

Onsdag 4 november, dag 8

ÖB överlämnade sin rapport avseende den sovjetiska ubåtskränkningen till regeringen.
I rapporten framfördes att lämnade uppgifter under utfrågningen om ubåtens framförande var motstridiga och delvis orimliga. Att besättningen skulle ha navigerat fel var
inte heller trovärdigt. Den troligaste anledningen till inträngandet i skärgården bedömdes av ÖB vara underrättelseverksamhet och att en fortsatt utfrågning troligen inte
skulle öka klarheten i händelsen i sig.
Ambassadör Jakovlev begärde efter instruktioner från Moskva ett möte med UD och
meddelade att på den sovjetiska ubåten U 137, liksom på andra sovjetiska örlogsfartyg
till havs, fanns erforderliga vapen och ammunition. Frågan hade emellertid inget att
göra med omständigheterna kring ubåtens oavsiktliga intrång på svenskt territorium.
Utrikesministern meddelade ambassadör Jakovlev att han tolkade dennes svar som
att man inte förnekade att det fanns kärnvapen ombord och att den svenska regeringen
följande dag kl. 09.00 kommer att offentliggöra sin uppfattning avseende befintligheten
av kärnvapen ombord. Svensk personal hade dessutom nekats tillträde till torpedrummet i fören på ubåten för kontroll av torpederna som fanns i tuberna där.
Till havs i Hanöbukten hade nu en flottstyrka om elva fartyg från Sovjetunionen
samlats innehållande bl.a. två robotjagare och tre bogserbåtar.

Torsdag 5 november, dag 9

Ombord på ubåten gjordes funktionsprover och ubåten intog mellanläge (halvt undervattensläge) vilket skapade oro hos svenska myndigheter. Efter ca 30 minuter var dock
ubåten i fullt övervattensläge igen.
Ambassadör Jakovlev kallades tidigt upp till utrikesministern vilken meddelade att
regeringen skulle komma att besluta om att ubåten skulle bogseras ut med början kl.
15.00 denna dag. Sjövärdighetsbesiktning skulle genomföras under morgonen.
Regeringssammanträdet inleddes kl. 10.00 och man beslutade, efter att ha tagit del
av ÖB rapport, att uppdra åt ÖB att ombesörja ett överlämnande av U 137 till representanter för den sovjetiska krigsmakten ute på internationellt vatten.
Försvarsstabschefen meddelade att fartygschefen på ubåten vägrade att medverka
i sjövärdighetsbesiktningen. UD kontaktade då ambassaden och meddelade att besiktningen var en förutsättning för att ubåten skulle tillåtas gå till sjöss igen. Kort
därpå kallades ambassadör Jakovlev till utrikesministern som läste upp texten till
den svenska protestnoten vilken skulle publiceras när ubåten är på väg ut från svenskt
vatten.
Statsminister Thorbjörn Fälldin hade kallat till en presskonferens under eftermiddagen och meddelade då bl.a. följande;
504

Vad som är ännu allvarligare och vad jag nu för första gången ger offentlighet åt
är att enligt de undersökningar som vi företagit är den sovjetiska ubåten med stor
sannolikhet bestyckad med kärnvapenladdningar. Med ännu större sannolikhet –
en sannolikhet som gränsar till visshet – kan det sägas att uran 238 finns ombord.
Och ingen har kunnat finna någon annan användning för detta uran.
Detta gör att det här i själva verket rör sig om den mest uppseendeväckande
kränkningen mot Sverige sedan andra världskriget.
Utbogseringen var planerad ske samtidigt som statsministerns presskonferens skedde
men väderförhållandena medgav inte detta då risk både för personal och för materiel
förelåg varför utbogseringen och överlämnandet sköts upp till följande dag.

Fredag 6 november, dag 10

Kl. 08.00: Vädret tillät att utbogseringen kunde påbörjas.
Kl. 08.26: Bogseringstrossarna släpptes vid passage av skäret DANAFLÖT vid de yttersta skären. Eskorteringen av svenska fartyg och ubåtsjakthelikoptrar fortsatte dock
enligt plan. Fart ca 8 knop. Anledningen till att bogseringstrossarna släpptes tidigare
än planerat var vädret. På grund av den hårda sjön kunde det inte längre finnas folk på
ubåtens däck som kunde lägga av trossarna i den rådande sjöhävningen till havs varför
bogseringen avslutades tidigare än planerat och ubåten fick gå för egen maskin ut till
den väntande flottstyrkan.
Kl. 10.45: Ubåten överlämnades på territorialhavsgränsen till representanter för den
sovjetiska marinen. Radiomeddelanden om överlämnandet utväxlades formellt mellan
viceamiral Kalinin med befälstecknet hissat på jagaren Kashin 446 och kommendör
Roderick Klintebo ombord på ett av marinens fartyg, HMS Kaparen. Planeringen var
att Klintebo skulle gå ombord på jagaren där viceamiral Kalinin befann sig och låta
denne underteckna ett dokument att U 137 formellt överlämnats till Sovjetunionen.
Sjöhävningen var dock så kraftig att detta inte kunde utföras. Radioöverlämningen avslutades med att Klintebo sa ”jag återgår till min bas och lyckönskar er på den vidare
färden”. Svaret kom på högtalare och var ”Do svidanija (på återseende)”. I och med
detta lämnade U 137 svenskt sjöterritorium och samtliga sovjetiska fartyg lämnade
Hanöbukten varav vissa eskorterade U137.
Chefen för Örlogsbas Syd meddelar kl. 10.45 ÖB att: ”Företag U 137 avslutat.”

Särskilda kommentarer och händelser
FOA analys 1981 av kärnladdningarna ombord i U 137
Den upptäckta strålningskällan vid spetsen av de övre förliga torpedtuberna på U 137
var kärnvapen. Under antagandet av att det endast var en laddning så verkade en placering i styrbords övre tub troligast. Senare har ryssarna erkänt att det fanns två kärnladdningar, en i vardera av de övre förliga tuberna, något som med vissa rimliga parameteranpassningar mycket väl stämde med vad som uppmättes.
Grunden för slutsatsen om kärnvapen var att uran-238 samt neutroner hade detekterats och att ingen annan rimlig förklaring fanns till dessa observationer än att det i
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tuberna fanns en eller två implosionsladdningar med plutonium som bränsle och att
dessa laddningar var “konventionellt” byggda med höljen av uran-238.
Den svenska analysen pekade på en laddningsstyrka av cirka fem kiloton per laddning, vilket var en fjärdedel av bomben som fälldes av USA över Nagasaki 1945. Det
motsvarade ganska väl de laddningar på 10 och 25 kt som fanns i den sovjetiska arsenalen i början av 60-talet. Den nu mindre laddningen som uppmättes kan kanske förstås i ljuset av de ryska uppgifterna om att U 137 var bestyckad med modernare laddningar vilka var både fysiskt och styrkemässigt något mindre än tidigare laddningar.
Sovjetunionen började forskningen för att utveckla kärnvapentorpeder redan en kort
tid efter sina lyckade kärnvapenprov 1949. Det var även en Whiskyubåt, S 144 byggd
1953, som slutligen testade en kärnladdad T5 torped med en RDS-9 kärnladdning vid
Novaja Zemlja första gången. Detta skedde 10 oktober 1957. Laddningsvikten motsvarade 10 kt och torpeden detonerades på 35 meters djup och förstörde 2 jagare, 2 ubåtar
och 2 minsvepare som var utrangerade och utgjorde målet. Torped T-5 med RDS-9
kärnvapenladdning blev operativ 1958 och överlämnades då till marinen.
Överbefälhavarens rapport till Regeringen
I december 1981 sammanfattade Överbefälhavaren en rapport till regeringen angående
kränkningen av den sovjetiska ubåten U 137. Nedan återges huvuddragen i rapporten:
•

Svenska torpedprov hade ägt rum i området mellan 19 – 23 oktober.

•

Den 27 oktober fanns endast en svensk ubåt och två helikoptrar i området för torpedprovverksamhet.

•

Bullret som hördes under kvällen/natten kom från en av marinens helikoptrar.

•

U 137 kunde inte komma av grundet för egen kraft.

•

Bara svenska resurser fick användas för bärgning.

•

Skulden för felnavigeringen lades av den sovjetiska marina ledningen på radiopejlen och på Decca systemet.

Svenska experter fick efter många turer undersöka U 137 navigationsutrustningar, men
inte undersöka torpedrummet. Inget fel på navigationsutrustningen kunde upptäckas.
Omfattande förhör med personal från U 137 genomfördes. Orimliga svar gavs vilket
medförde att ytterligare utfrågningar inte gjordes då detta ansågs meningslöst. Information avseende vad deras uppdrag gick ut på, mm. gavs ej. Det bedömdes att U 137
hade underrättelseuppgifter. Det var en planerad inträngning. Uppgifter i ubåtens besticksjournal hade i några fall ändrats i efterhand. Konstaterades att ubåten hade kärnvapen ombord.
Efter det att U 137 lämnat Sverige gjordes omfattande bottenundersökningar av området i Gåsefjärden.
Uppgifter från några sovjetiska officerare jag träffat i samband med arbetet
kring U 137
En tidigare sovjetisk officer med hög grad som läser ur den hemliga företagsordern:
Nu ska jag läsa upp den order som ubåten som stod på grund hade. Här står tydligt
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att som extrauppgift hade ubåten uppdrag att spionera på utländska militära mål och
främmande makt, bl.a. Sverige. Här är en stridsorder från Baltiska Flottan till kommendören för ubåten S 363 (U 137). Det Sovjetiska kommandot gav sådana här order
utan att dölja något. De hade ju kunnat förfalska om de velat. Ubåten hade ju till uppgift att spionera utöver att patrullera.
Tidigare sovjetisk marinofficer med hög grad pekar ut färdvägen på sjökort och
kommenterar den hemliga ordern
Alla militära fartyg och ubåtar hade särskilda sjökort med markeringar mm. varifrån
hotet kunde komma. Det här är en stridsorder från Baltiska Flottan till kommendören
för ubåten S 363 (U 137). Självklart var det av stor vikt för den sovjetiska flottan att
veta var den svenska marinens stridsstyrkor skulle vara. Ubåtarna som skickades till
Sverige kom från Sovjetunionen.
Tidigare rysk ubåtsofficer i central roll och med mycket god kunskap om U137:s
verksamhet september – november 1981
Vi hade mycket god kunskap om marinbasen i Karlskrona. Ubåten spionerade mot
Sverige. Efter grundstötningen påbörjades omedelbart försök att backa loss ubåten
men detta avbröts efter två – tre försök då risken var för stor att propellrarna skulle
skadas mot sjöbotten. Besättningen var mycket orolig för att en vätgasexplosion skulle
ske i batterierna eftersom ubåten rullade kraftigt i stormen när de stod på grund. I
uppgifterna till ubåtschefen ingick att särskilt spana mot västubåtar och deras verksamhet.
Ubåten hade en ny typ av mindre torpeder med kärnladdning. Systemet ombord
skulle testas.
Kärnvapen medfördes normalt av alla ubåtar i första linjen (beredskapsubåtar). En
särskild grupp med signalspaningspersonal fanns ombord. Order skickades till fartygschefen på ubåten att skylla på att gyrokompassen och att åberopa immunitet. Trots
att Sverige störde radiotrafiken till/från ubåten hade de samband hem till Sovjetunionen eftersom ett större flygplan flög på hög höjd över östra Östersjön och reläade den
krypterade radiotrafiken.
Det har framförts att ubåten hade en Spetsnaz grupp ombord. Det var fel, det var
en Osnaz grupp för signalspaning. Ingen personal släpptes iland. Inga försökte hoppa
av till Sverige.
Miniubåtar som tillhörde GRU fanns i Paldiski och tillhörde samma förband (Dvs:
redan 1980-81. Förf. anm.).
Händelsen med U 137 brukar man på militärakademin i Moskva tala om som en
anekdot.
Planer på fritagning av U 137 när den stod på grund
Det fanns en planering för väpnad fritagning av U 137. När detta skulle ske fanns det
olika uppgifter om. Order gavs för start av fritagningen vid en viss tidpunkt, men
denna order stoppades 30 minuter före verkställighet. (Denna information fick tidigare
ÖB Bengt Gustafsson personligen inofficiellt i samband med ett besök i Ryssland.)
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Militära enheter från Sovjetunionen på internationellt vatten utanför Karlskrona skärgård
Sedan incidentens början och under hela tidsperioden som den pågick fanns till havs i
Hanöbukten ett varierande antal sovjetiska fartyg av olika slag nära den svenska territorialhavsgränsen. Fartygen skiftades efter hand. Marininfanteri bedömdes finnas
ombord. Följande fartygsklasser och antal enheter var representerade i flottstyrkan:
•

Två jagare av Kashin-klass. Robotar, artilleri och torpeder.

•

En jagare av Kildin-klass. Robotar, artilleri och torpeder.

•

Två fregatter av Riga-klass, Anti-ubåtsvapen, minor, artilleri och torpeder.

•

Två robotbåtar av Nanuchka-klass. Robotar och artilleri.

•

Ubåtsbärgningsfartyg, tankfartyg och flera bogserbåtar.

•

Hydrografiskt fartyg av Moma klass.

•

Närmare ryska kusten fanns ett flygplan för att transitera/reläa radiotrafik till/från
ubåten.

Ledningen

U 137 grundstötning kom som en blixt från en klar himmel. Inom Försvarsmakten
fanns väl genomarbetade instruktioner hur att agera vid olika slags kränkningar till
lands, till sjöss över och under ytan samt i luften, nämligen IKFN. (Grundläggande författningar om Försvarsmaktens Ingripande vid Kränkningar av Sveriges territorium
under Fred och Neutralitet). Denna har senare ändrats ett antal gånger. IKFN bygger
på att vid en händelse i form av en kränkning ska ansvarig organisation kunna agera
omedelbart enligt fastställt regelverk och inte behöva efterfråga hur att agera eller vad
som ska göras.
Redan på förmiddagen den 28 oktober beordrade chefen för Örlogsbas syd att ubåten
skulle kvarhållas vilket beslut även delades av ÖB. I och med detta var IKFN bestämmelserna satta ur spel under agerandet med U 137, men gällde fortfarande beträffande
de sovjetiska fartygen på internationellt vatten om dessa skulle förflytta sig in på, dvs.
kränka, svenskt sjöterritorium. Detta enhälliga beslut avklarades inom loppet av en
timma.
Erfarenheterna beträffande ledning av en så pass komplex händelse som grundstötningen med U 137 blev vid de efteranalyser som gjordes, att de övergripande besluten
måste samordnas och tas högt upp i systemet. I detta fall blev de politiska kontakterna
mellan utriksdepartementet och den sovjetiska ambassaden av stor omfattning och beslut togs som sedan kom att påverka ÖB ledning i linjeorganisationen. Inledningsvis
kom en hel del muntliga order från försvarsstaben till örlogsbasstaben. Ansvarsförhållandena mellan örlogsbaschefen och den territoriella chefen för kustartilleriförsvaret
klarades ut. Situationen var unik. Ubåten stod nästan på land och mycket av vår verksamhet skedde från land men också från och med fartyg/båtar i området. Det var därför
viktigt att snabbt avlysa området både på land och omgivande vattenområde vilket
Länsstyrelsen gjorde kl. 03.00 den 30 oktober. Detta gjorde att det fanns laglig grund
att avvisa mediafolk och andra nyfikna som strömmade mot grundstötningsplatsen.
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Samverkan med polismyndigheter på olika nivåer, med landstinget för förberedelse
om skadeutfall skulle inträffa, mm. är exempel där en nära samverkan genomfördes
på ett bra sätt.
De ärenden som tidigt diskuterades vid ett möte på Örlogsbasstaben med representanter från många samverkande myndigheter var bl.a.
•

IKFN problematiken

•

Frågan om ansvar vid lossdragning av U 137

•

Hade ubåten bottenskador, alternativ förtöjningsplats efter loss dragning

•

Hur skulle man agera om ubåten tog sig loss själv

•

Vilka regler gällde för eventuellt kvarhållande av ubåten och besättningen

•

Vad skulle göras om det blev avhoppare från ubåten

•

Vilka motåtgärder från sovjetiska enheter kunde ske

•

Hur skulle kontakten med personalen ombord ske

•

Hur skulle kontakter med massmedia ske

Avslutning

Denna långa redogörelse visar tydligt att tesen om en slarvig navigering ombord i en
gammal omodern ubåt inte är korrekt. Den med tillgängliga källor mest korrekta beskrivningen av verkligheten har jag redogjort för ovan. Det visar sig att denna verklighet är en helt annan än vad den är eller har varit för en del personer i den debatt som
har förevarit i denna fråga.
U 137 var en fullt rustad och fullt operativ ubåt, en s.k. beredskapsubåt, och ingick
i vad som kallades första linjen. U 137 genomgick en stor översyn och modernisering
under 1 ½ år och återgick i beredskapstjänst februari 1981. Ubåten var i mycket bra
tekniskt och operativt skick när den grundstötte 27 oktober 1981. Att så verkligen var
fallet kunde också konstateras vid de funktionsprov av de tekniska system som normalt
utnyttjades för navigation och spaning och som gjordes av de svenska utredarna vid
sjövärdighetskontroll av ubåten i de utrymmen de fick tillträde till. De uppgifter som
framförts i media och böcker om icke fungerande system ombord saknade helt grund.
Gåsefjärden har betraktats av många som ett område man inte kan gå in med ubåtar
av Whiskyklass storlek. Flera svenska ubåtsofficerare har dock berättat hur man utnyttjade Gåsefjärden när man sökte väderskydd. De hade vid ett antal tillfällen manövrerat
in ubåtar av Hajen-klass i området och ankrat, och det var aldrig några problem att
göra detta. Hajen-klassens djupgående var nästan 0,4 meter större än Whiskyubåtarnas, men de var dock ca 10 meter kortare i längd.
Att medföra kärnvapentorpeder, alternativt kärnvapenminor, var helt naturligt ombord i en ubåt av denna typ när den ingick i första linjen. Kunskap hos oss om att
kärnvapen även ingick i vapenarsenalen för Whisky-ubåtar fanns redan innan 1981
men den var inte allmänt känd.
U 137 grundstötning i Karlskrona skärgård 1981 och Hårsfjärdenincidenten 1982 är
de hittills mest kända och omskrivna händelsen avseende undervattenskränkningarna
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av svenskt sjöterritorium under 1980 och 90-talen. Händelserna är också de två tillfällen
där den svenska regeringen pekat ut kränkande nation, Sovjetunionen, och överlämnat
protestnoter.
Trots att det nu gått 40 år sedan händelsen finns det fortfarande några viktiga detaljer
som inte gått att komma till botten med trots idoga försök. Detta beror bland annat på
att flera personer med god insikt i händelsen inte längre lever.
Den stora frågan som alltid kommer upp när händelsen diskuteras är varför ubåten
gick in innanför ö-barriären. Det har framförts många teorier kring detta. Det sanna
svaret finns fortfarande endast i de numera ryska arkiven. Vi har dock gjort våra bedömningar om avsikten, underrättelseinhämtning, på goda grunder.
Vi vet bland annat sedan lång tid tillbaka att våra undervattensinstallationer, minor,
sensorer, fiberkablar, elkablar med stor överföringskapacitet, mm. har varit några av
målen för undervattensverksamheten. Även militära anläggningar i skärgården, inklusive förråd för minor och robotar, har kartlagts av denna undervattensverksamhet.
Även kärnkraftverk med kylning från havet har varit underrättelsemål i flera länder
liksom olje- och gasledningar.
I de flesta andra länder som utsatts för underrättelseverksamhet med undervattensfarkoster och dykare offentliggörs inte detta. Även bottenspår med stora likheter med
de som registrerats i våra vatten finns dokumenterade i andra länder.
Ett exempel på detta är den observation som norska försvaret gjorde i Jarfjorden i
Nordnorge, nära gränsen till Ryssland, av en mindre undervattensfarkost den 20 november 1990. De därtill kopplade bottenspår som norska försvaret fann har likheter
med de som den svenska marinen har säkrat från bl.a. Hårsfjärden 1982 och från Kapellhamnsviken på norra Gotland 1987. Denna observation från Nordnorge offentliggjordes först den 22 december 2019 i norsk television i del fem av deras serie ”Kald
Krig”.
U 137 stod de facto på grund mitt i en av våra fredsutlagda mineringar, Östra Hästholmen 2. Det var bara några hundra meter till närmaste mina som hade en laddningsvikt på 300 kg hexotonal. Mineringen var av typ M4 och skulle ersättas av den senaste typen av minsystem typ M7 som hade helt andra sensorer. Skiften av minsystem
skedde i alla områden längs våra kuster efter en särskild plan.
Jag nämner denna detalj då det kan ha varit en möjlig förklaring/motiv för intrånget.
Dvs. kontroll av statusen på vår minering. I Ubåtskommissionens rapport från 1995
finns förtecknat flera av de händelser som berört våra fredsutlagda system. Det har
försvunnit en mina (eventuellt minor), utrustning har saboterats på botten, annan utrustning har skadats genom påsegling på stort djup, ubåtsnät har skurits sönder mm.
Det är de händelser vi själva upptäckt. Hur många gånger våra utlagda utrustningar
haft besök utan att de skadats är givetvis okänt men att det skett vet vi. Även militära
anläggningar i land har haft fysiska besök av dykare/grodmän under årens lopp.
Andra motiv kan ha varit förberedelser för utplacering av utrustning. Om det exempelvis skulle var en rekognosering för utläggning av någon form av minor eller en
laddning av konventionell typ eller kärnladdning som skulle kunna fjärrutlösas, krävs
mätning på plats beträffande möjligheterna för utsända signaler att mottagas på botten
på den aktuella platsen. Detta sker genom fältstyrkemätning.
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Den grundstötta U 137. I bakgrunden ses en torpedbåt av Norrköpingsklass. Källa:
Marinmuseum, CC BY 4.0.
Det är i detta sammanhang, när vi försöker förstå motivet, viktigt att komma ihåg
den stora spänning som rådde mellan USA/NATO och Sovjetunionen/WP på tidigt -80
tal vilken i sin tur resulterade i offensiva verksamheter på båda sidor.
Vilken den exakta uppgiften var som U 137 skulle utföra har således av olika anledningar inte helt säkert kunnat fastställas, bland annat beroende på rädsla att berätta hos
de som har kunskapen.
Det är dock inte osannolikt att det fortfarande kan gå att få fram den sista pusselbiten. Det vill säga en helt säker information om exakt vilken uppgift ubåt U 137
egentligen hade och som var anledningen/motivet till dess insegling i Gåsefjärden. En
insegling under vilken en för sent lagd babordsgir orsakade att ubåten kom ur enslinjen
och därmed blev sittande fast på grund intill Torhamnaskär.
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Obemannade system och Artificiell Intelligens
– ett trumfkort för Marinen

Abstract: The Swedish Navy is much too small for its strategic environment. This is
a consequence of years of political neglect and erroneous strategic calculations. The
Navy has too few ships; worse the allowances for personnel are too restricted meaning that a real build-up cannot be accomplished without the training of additional
personnel, which takes time. In this situation, and due to the general strategic and
technological development, Sweden should go down the road of Artificial Intelligence (AI) and unmanned systems (UxS). This article explores the tactical possibilities such a strategy could create. It should be noted, however, that AI and UxS are
sensitive to physical and electronic (cyber, electronic warfare) problems due to the
influence of the sea, technological calamities, and the chaos of battle. Consequently,
commanders must still be able to win with rudimentary command-and-control (C2)
facilities – as Nelson did. Education, training, mission command, seamanship, and
an offensive spirit are still necessary.

Scenario1

Vårmorgon 2030, kommendör Pia Hxx tar över som taktisk chef (TACOM) från ställföreträdaren kommendör Hasse Pxx, som haft nattpasset.  Pia går igenom förbandets
taktiska status med det AI-stöttade ledningssystemet2, AISIS (Artificial Intelligence
Supported Information System), som ger en god bild av vad som händer i hennes ansvarsområde: Stockholm södra skärgård och utanför liggande havsområde. AISIS ger
Pia och hennes kollegor möjlighet att hantera komplexa frågor och fatta snabbare och
1. Artikelförfattaren vill framföra sitt tack till ledamöterna i Kungl. Örlogsmannasällskapet Edling, Gardesten, Lindén och Wikingsson samt till Tekn Dr Lars T. Johnson för deras ovärderliga
bidrag.
2. Hur samspelet maskin – människa kommer att se ut är för tidigt att sia om. Klart är att det måste
finnas en stab dels för att klara redundans dels för att människan är mer innovativ än en maskin.
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bättre beslut än motståndaren – komma innanför OODA-loopen3. Den ryska hybridkrigföringen med propaganda, desinformation, cyberattacker och störningar av sjötrafiken har pågått i flera månader. På senare tid har även sabotage förekommit. Underrättelsetjänsten bedömer att en större aktion mot Stockholmsområdet är att vänta. Ett stort
problem är att marinen har så få fartyg – det finns nästan inga resurser på västkusten
vilket lett till stora problem för sjöfarten med ty åtföljande varubrist i samhället.
Stridsvärdet i förbandet är gott, meddelar AISIS. Kroppssensorerna på besättningen
på den nya korvetten HMS Västerås visar dock på begynnande utmattning – vila är
snart av nöden. Vidare visar sensorerna i HMS Visbys maskinrum på en begynnande
felfunktion. Pia bedömer dock att det kommande dygnet måste man köra så det ryker.
Förnödenheter finns men nästa dygn måste komplettering ske – staben får i uppdrag
att förbereda.
AISIS visar vidare på förbandets aktuella verksamhet. I inloppet till Norvikshamnen och i Danziger Gatt går två torpedliknande föremål – undervattensdrönare (UUV)
fram och tillbaka och spanar mot inkräktare. Amfibieförbandets små flygande spaningsdrönare (UAV) avspanar skärgårdsområdet. Från Musköbasen är ett obemannat
bunkringsfartyg (USV) på väg till morgondagens bunkringstillfälle – dess låga fribord
gör den mycket svår att upptäcka.
Korvetterna är utspridda så att deras luftvärnsrobotsystem får maximal täckning.
De har kontinuerligt samband med luftförsvarsledaren iland. För att inte den potentielle angriparen skall kunna pejla in fartygen reläas sambandet via en spanings- och
sambandsdrönare (UAV) som ser ut som en liten helikopter och som är baserad på
en av korvetterna. Om förbandet utsätts för robotinsats så verkar UAV:en också som
elektroniskt skenmål.
Ubåten HMS Blekinge ligger framskjutet och spanar. Hon ligger tyst på botten men
har en spaningsdrönare som undersöker de ryska sensorer som finns på de numera
oanvända gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Man tappar dem regelbundet på information. Spaningsdrönaren kan också kartera kust eller skärgård inför landsättning
av dykare och spana ut minor och sensorkedjor. Blekinge har också en skyddsdrönare
(UUV) som närskydd. Ubåten följs av en X-UUV, en obemannad, delvis autonom ubåt
som följer med som ”wingman” under ett företag. Dess uppgift är att på nära och
på stora avstånd från ubåten, utrustad med högupplösta sonarer och optroniska/ESM4
master, utföra framskjuten spaning med ytnära uppträdande och/eller i en bottenkarterande/sökande funktion. Den reläar information direkt till land och till Blekinge och
den ges nya uppgifter efterhand från henne. Skyddsdrönaren skapar också en skenmålseffekt och ökar därigenom osäkerheten för fienden.
Plötsligt larmar AISIS. Ubåten har upptäckt den ryska fjärrspaningen med minutläggningsförmåga, som är obemannade smyganpassade plattformar, och två luftvärnsfregatter som ska skydda fjärrspaningen. Ubåten och korvetterna samordnar
lägesbilden och därefter anfaller korvetterna luftvärnsfregatterna genom att skjuta sjömålsrobot. Den ena fregatten slås ut medan den andra fregatten framgångsrikt försvarar sig. Eftersom striden är samordnad med ubåten, kan denna sänka den återstående
3.
4.

Beslutscykeln: observation, orient, decide, act eller på svenska  uppfatta, bedöm, besluta, agera.
Electronic Support Measures; signalspaning
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fregatten med torped (vilket underlättas eftersom den har ökat farten och är fokuserad
på luftstrid). Fiendens obemannade plattformar slås ut med flygstridskrafter (JAS 39
med laserstyrd bomb, helikopter med tung kulspruta). Allt leds ifrån Pias AISIS, samordnat med flygstridskrafterna och med ubåtsledningen som har representant ombord
på Pias fartyg.
Trots den framgångsrika insatsen fortsätter flyg- och robotinsatserna mot fastlandet.
Korvetternas huvuduppgift blir nu att bidra till luftförsvaret och de integreras med den
centrala luftförsvarsledningen.
Samtidigt händer det saker i skärgården. Den ena minspanings-UUV:en hittar
minor i Danziger Gatt; Pia skickar dit en minröjnings-USV tillsammans med ett
ledningsfartyg. Vidare har en amfibiepluton fått stridskontakt med ett ryskt specialförband. Detta bekämpas med indirekt eld som leds med hjälp av plutonens UAV
– inhandlad i en välsorterad leksaksaffär och med GPS, mobiltelefon och kamera. En
svensk korvett med RB 15 i markmålsversion är beredd understödja om det dyker upp
ett robotvärdigt mål.
AISIS följer noga utvecklingen och varnar snart för behov av ammunitionskomplettering. Efter att ha gått igenom alla relevanta resurser föreslår systemet en plan
för komplettering redan under den kommande natten. Obemannade system (UxS),
som kan frakta robotar, är emellertid en trång resurs så Pia måste hantera detta med
OPCOMs ledningssystem.
Efter en framgångsrik strid, med de flesta enheterna intakta samt med ammunitionskomplettering förberedd unnar sig Pia en kaffe och en smörgås. Hon tänker: ”Det
här gick ju bra. Kanske hade vi klarat det även för tio år sedan, men jag undrar om vi
hade hunnit med. Det hade tagit betydligt längre tid för mig att få samma lägesbild
och logistikförsörjningen hade varit betydligt långsammare – tack och lov att Marinen
satsade på AI och obemannade farkoster i början av 2020-talet”.
En annan tanke som far genom Pias huvud är hur den ryska fjärrspaningen kunde
vara oupptäckt så länge. De svenska och finska marinerna bevakade Finska viken med
en obemannad ubåt medan tyskarna gjorde detsamma utanför Kaliningrad – eller inte?
Den svenska marinen är fortfarande alltför liten efter nedskärningarna i början av
seklet men efter ”kontrollstationen” 2023 är den nu på väg upp – men byggnation av
nya fartyg samt rekrytering och utbildning av besättningar tar tid.
*******

AI och obemannade system

Scenariot ovan visar hur Artificiell Intelligens (AI) och obemannade farkoster kan öka
effekten hos den svenska marinen. Förhoppningsvis blir det som ”kommendör Pia”
tänker – en förstärkning av marinens fartygsbestånd och dess personal i den så kal�lade kontrollstationen 2023. Men även om så är fallet – och det finns överväldigande
strategiska argument för detta – så tar en förstärkning tid innan den får genomslag.
De misstag som politikerna gjorde i början av seklet har satt oss i en farlig situation.
AI är en förutsättning för obemannade farkoster (UxS för unmanned systems) men
har också stort värde i sig. Vi börjar därför med AI för att därefter övergå till UxS.
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I den fortsatta diskussionen utgår vi från scenariot. I ett första steg diskuteras vad
systemen skulle kunna göra, i nästa avsnitt diskuteras de tänkbara konsekvenserna av
den så kallade verkligheten: hårt väder, tekniska risker och stridens kaos.5

Vad är AI?6

Amerikanska försvarsdepartementet har definierat AI som ”AI refers to the ability to
perform tasks that normally requires human intelligence – for example recognizing
patterns, learning from experience, drawing conclusions, making predictions, or taking action – whether digitally or as the smart software behind physical system.“7
AI är i grunden datorprogrammering som lär och anpassar sig. Artificiell intelligens
är det namn som används för datorsystem som har lärt sig härma intelligent mänskligt
beteende.
Det avser allt från program som lärt sig spela brädspel och översätta språk till komplexa system som kan hålla konversationer som låter mänskliga, analysera aktiemarknaden eller diagnosticera hälsotillstånd.
Under de senaste årtiondena har det skett stora framsteg tack vare snabbare datorer
och nya tekniker som t.ex. maskininlärning. Till följd av detta blir nu AI en allt större
del av sättet som vi lever, arbetar och förstår världen på.
AI är lite grand av tulipanaros; många har starka åsikter om vad som är respektive
vad som inte är AI. Ett AI-system består av dator och mjukvara: program, algoritmer
och insamlade data. Ett AI-system kan slå en mästare i schack eller i go-spelet därför
att den kan hantera mer data (Big Data) på kortare tid än vad en människa kan. Den kan
simulera resultatet av ett stort antal kombinationer och kan dessutom ”känna igen” ett
mycket stort antal speldrag genom sin förmåga att lära.8 Medan människan i bästa fall
kan analysera resultatet av ett hundratal drag – kan maskinen analysera hundratusentals.9 Principiellt blir maskinen bättre för varje gång den spelar.
Men maskinen är inte intelligent i meningen besluta under osäkerhet; den kan inte
prestera ett etiskt tänkande även om den kan programmeras med krigets lagar etc. En
AI-maskin är en dator som räknar i nollor och ettor.10
Tanken på det vi kallar AI har funnits i varje fall sedan 1950-talet vilket kan illustreras av en artikel om ”Teknik, taktik och cybernetik” i Tidskrift i Sjöväsendet nr 11
1951 av dåvarande kommendörkaptenen Magnus Hammar. Den artikeln mynnar ut i
5. François-Olivier Corman: Innovation et stratégie navale, Nuvis, Paris 2020, sid. 31
6. Se Evelina Hedskog: ”Betydelsen av Artificiell Intelligens för framtidens marina ledningssystem”, Tidskrift i Sjöväsendet 1 2020, Charles Guénois: ”AI is onboard”, Tidskrift i Sjöväsendet 1
2020, Henrik Kriisa: ”Möjligheter med AI i den marina miljön – Nu och i den nära framtiden”, Tidskrift i Sjöväsendet 3 2020.
7. Sam J Tangredi and George V Galdorisi Eds): AI at War: How Big Data Artificial Intelligence
and Machine Learning Are Changing Naval Warfare, Naval Institute Press, Annapolis, 2021, sid. 71.
8. Man talar om Machine Learning (ML) resp. Deep Learning (DL). ML: omfattar algoritmer designade för att lära ”maskinen” en specifik uppgift, men också den stora mängd data som krävs för
att träna algoritmen. Deep Learning (DL): en utveckling av ML, maskinen kan själv skapa kategorier
och regler samt hantera ännu mycket mer data, DL använder neurala nätverk (som vår hjärna är uppbyggd av). (Hedskog sid 34).
9. Tangredi and Galdorisi sid. 2
10. Ibid sid. 3
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tanken på en ”taktisk matematikmaskin”. Denna skulle ge, vad vi kallar, beslutsstöd.
Han var långt före sin tid men nu närmar vi oss hans vision. Faktiskt användes termen
Artificiell Intelligens första gången redan 1955 i samband med ett forskningsprojekt i
USA.11
Ett ledningssystem typ AISIS (Artificial Intelligence Supported Information System)
kommer att kunna, och kan delvis redan, revolutionera tjänsten ombord. Egentligen
skulle det inte behövas någon brygga – kan en bil köra autonomt kan ett fartyg det
– men det vore orimligt m.h.t. de tre faktorerna ovan; hårt väder, tekniska risker och
stridens kaos. Manöverofficeren (ManO) kan nöja sig med att övervaka och ge muntliga
order eftersom systemet är röststyrt. Precis som stridspilotens HUB (Head Up Display)
kombineras den optiska bilden av omgivningen med data – direkt på vindrutan eller i
en 360o display ovanför.12 Ett fartyg som syns genom vindrutan kombineras med data
(vilket fartyg, kurs och fart) från ledningssystemet, ett föremål (en fyr t.ex.) får sitt
namn angivet. Härigenom ökas ManO omgivningsförståelse medan hans arbetsbelastning minskas. Vidare kan personalen på bryggan drastiskt minskas – man behöver inte
signalmän för att skicka och motta optiska signaler. Någon rorgängare behövs inte.
Detta minskar risken för utmattning hos personal med åtföljande risker för felaktiga
beslut. Flera olyckor de senaste åren har berott på trötthet och dålig organisation på
bryggan som KNM Helge Ingstad 2018 samt USS Fitzgerald och USS John S. McCain
2017. AISIS kan givetvis också hantera maskintjänsten.
Med hjälp av Sakernas Internet (Internet of Things) kan ett kylskåp kommunicera
med sin ägares mobiltelefon och, exempelvis, tala om vad som håller på att ta slut. Med
samma teknik kan AISIS samla in uppgifter om fartygets stridsvärde. Kroppssensorer,
som de på HMS Västerås i scenariot, finns redan i franska Fantassin à Equipements et
Liaisons Intégrés (FELIN). På nya fartyg kan man bygga in sensorer som larmar om
begynnande tekniska problem, vilket innebär att man inte behöver genomföra förebyggande underhåll i allmänhet utan kan koncentrera sig på det som måste åtgärdas. På
samma sätt kan AISIS hålla reda på behov av bunkring, ammunitionskomplettering
etc. Det hela kombineras till en relevant ”bild” anpassad för ”kunden” – TACOM,
logistikofficeren m.fl.
Idag är nästan alla system – från mobiltelefon och uppåt – beroende av satellitnavigeringssystem som GPS. Dessa är dock känsliga för störning och manipulation genom
cyberattacker. Samtidigt har tröghetsnavigering gått starkt framåt och dess data kan
kombineras med alla andra relevanta sensorer i syfte bl.a. att göra fartyget i fråga oberoende av rymdbaserade system; så kallad e-navigering.13
Ljusmorse är ett klassiskt kommunikationsmedel till sjöss. Dess fördelar är att sådan
kommunikation inte kan spåras elektroniskt och inte heller manipuleras. Nackdelen är
den låga överföringshastigheten och kraven på stor vana för att nå säkert resultat. Att
använda AI både för att sända och läsa av kan inte vara svårt. Därigenom kan meddelandena gå direkt in i eller från AISIS.14 Frågan är vilken överföringshastighet som
kan nås.
11. Ibid sid. 30
12. Exempel Cetos e-vision; https://www.ixblue.com/products/ Cetos e-vision | iXblue
13. Se https://www.ixblue.com/sites/default/files/2020-06/ Cetos-Positioning.pdf
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AI har många andra användningsområden. Ett sådant är att i ett radarspaningssystem filtrera fram mycket små mål; ett användningsområde som kan komma i radarsystemet till kommande Visby Ny.15
Allmänt kan sägas att framtidens stridsmiljö kommer att vara så komplicerad att det
blir mycket svårt att vinna striden utan AI-stödda system.
14

Vad är en autonom obemannad farkost; en drönare eller UxS?

I Sverige används allmänt begreppet drönare av engelska drone för obemannade farkoster. Vi använder detta begrepp (med viss motvilja) i fortsättningen.
Man kan dela in drönare i16:
a. Beroende på domän

b. Användning

c. Autonomi;

1. Luft: UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) eller RPA för (Remotely Piloted Aircraft);

1. Spaning;

1. Styrd av tråd, radio,
mm.

2. Havsyta: USV (Unmanned
Surface Vehicle);

2. Sambandsrelä;

2. Halvautonom (människan tar viktiga beslut);

3. Landyta: UGV (Unmanned
Ground Vehicle) ;

3. Transporter;

3. Helt autonom

4. Undervatten: UUV (Unmanned Underwater Vehicle).

4. Ubåtsjakt;
5. Elektronisk krigföring;
6. Cyberkrigföring;
7. Förstöring (minor, hinder…);
8. Vapenbärare inkl. minläggare;
9. Autonom stridande drönare (Unmanned Ground
Combat Vehicle), UCAV
(Unmanned Combat Aerial
Vehicle);
10. Leverans – Amazon
planerar att leverera varor
med UAV.
11. Nya användningsområden tillkommer.

14. Se Håkan Henning: ”Innovationsförmåga i Marinen – för överlevnad till övertag”, Tidskrift i
Sjöväsendet 3, 2021 sid 350 -35815. Se Fredrik Wising : ”Saabs marina radarutveckling – utmaningar och möjligheter”, Tidskrift i
Sjöväsendet 3, 2021 sid. 381 – 389.
16. Lars Wedin: From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia, The Royal Swedish Academy of War Sciences, Stockholm 2019, sid. 82 – 83.
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Det finns sedan länge obemannade farkoster i marinen. Vid minröjning används idag
en ROV M2 – en Remotely Operated Vehicle – för att placera en sprängladdning vid
en upphittad mina. Sådana används exempelvis också vid undersökningarna av vraket
efter M/S Estonia.
En autonomt obemannad farkost kan däremot navigera, röra sig, utföra uppdrag etc.
i enlighet med beslut som den tar själv men, givetvis, i allmänhet i samband med en
bemannad farkost av något slag. I denna artikel diskuteras inte tekniken eller de grundläggande principerna; dessa har diskuterats tidigare i Tidskrift i Sjöväsendet17 och det
finns en omfattande men inte alltid lättbegriplig litteratur i ämnet. Här fokuseras i stället på tänkbara användningsområden ur taktisk synvinkel.
Undervattensdrönare (UUV)
Små undervattensdrönare kan spela viktiga roller. En ECA A9-M är inte större än att
de kan fraktas med lastbil och sjösättas med en vanlig kran.18 Sedan kan den ”simma”
omkring i en hamn eller en viktig led och kontrollera att inget nytt har tillkommit –
sedan flera år kartlägger marinen bottnarna just för att relativt lätt kunna se om det
tillkommit något.19
Men UUV kan givetvis spela en mängd andra roller i våra skärgårdar och hamnar
exempelvis som sensor avseende främmande verksamhet under vattnet. HMS Blekinge
och systrar kommer att vara speciellt utformade för att kunna sätta in UUV av olika
slag.
99% av all datainformation går genom fiberkablar på havsbottnen.20 Dessa kan förstöras eller avlyssnas. Ubåten USS Jimmy Carter är specialutrustad för denna uppgift.
Som i scenariot är detta en tänkbar uppgift för en mindre UUV från en svensk ubåt.
Ett exempel på en stor UUV är amerikanska ORCA X-Large som i praktiken är en
konventionell ubåt men utan besättning.21 Eftersom besättningsutrymmen utgör en stor
del av ubåtens kostnad samtidigt som ubåtspersonal är såväl dyr som svårrekryterad
är detta ett synnerligen intressant alternativ. Det är snarast en sådan som fungerar som
”wingman” till HMS Blekinge i scenariot. Priset för ORCA uppges till ungefär 100
MSEK – att jämföra med mer än 7 Mdr per ubåt av de två av Blekingeklass som nu
under byggnad. En bemannad ubåt är givetvis mer flexibel men jämförelsen är ändå
intressant.
En UUV som ORCA skulle kunna ligga som sensor utanför inloppen till Kaliningrad eller St Petersburg under långt tid. Den skulle också kunna bära vapen – torpeder
och/eller minor. En autonom vapenbärare är emellertid politiskt känsligt – frågan diskuteras längre fram i artikeln.
17. Se exempelvis Göran Larsbrink: ”Obemannade och autonoma system, ett marint paradigmskifte”, del 1, Tidskrift i Sjöväsendet 2, 2020 sid. 155 – 163 och del 2, Tidskrift i Sjöväsendet 3 2020, sid.
249 – 257.
18. Exempel https://www.ecagroup.com/en/solutions/ ECA A9-M. A9-M / AUV / Autonomous Underwater Vehicle  
19. Se Gunnar Möller: ”Bottenkartering och taktiska kartor – en förutsättning för effektiv strid till
sjöss”, Tidskrift i Sjöväsendet 2, 2019 sid 115 – 126.
20. Se https://www. Submarine Cable Map
21. https://navalpost.com/ ORCA X-Large UUV to relief submarine fleet of the US Navy
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Flygande drönare (UAV)
Spaningsdrönare av enklare slag kan redan idag köpas i en leksaksaffär. Utrustade med
kamera och GPS-mottagare har dessa redan stor användning22 för övervakning av järnvägar (för att hindra kopparstölder), av polisen för sökning efter spår eller försvunna
personer mm.
Bl.a. franska specialförband använder micro-drönare som ett ”framskjutet öga” exempelvis vid en intervention i en okänd byggnad.23
Väsentligt mer kvalificerade UAV-er för spaning har olika slags sensorer, lång uthållighet och klarar hårt väder.24 VSR-700 är ett projekt för en obemannad helikopter
för fartygsbruk med hög uthållighet 2 * 10 tim/dygn), kvalificerade sensorer och sambandslänk bl.a. avsedd för ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and
Reconnaissance). Den stora utmaningen är här att kunna landa på relativt små fartyg i
hårt väder. Rimligen kan den förses med lättare vapen. Systemet beräknas bli operativt
2025 - 2028.25
Amazon arbetar nu för att använda drönare (UAV) för att distribuera sina produkter.
Att använda UAV för distribution av lättare förnödenheter i skärgårdar bör därför vara
en naturlig dellösning.26
Marinen och Kustbevakningen är båda allt för små för sina uppgifter. Till 2030
borde de kunna ha inlett ett nära samarbete. Redan idag samarbetar Sverige och Finland avseende en UAV av helikoptertyp tillhörig EMSA (European Maritime Security
Agency).27 EMSA erbjuder också flygande obemannade system med längre uthållighet. Israelsiska Orbiter 4 är en lätt (50 kg) havsövervakningsdron med en uthållighet
i luften om upp till 24 tim – ett bemannat spaningsplan kan uppenbarligen inte flyga
så länge. Marinen och kustbevakningen borde gemensamt anskaffa några UAV som
då också ges de sensorer som respektive organisation behöver. AI-system stöder spaningen med identifiering mm.
USV
USV av olika slag är under stark frammarsch. De finns i alla storlekar för en mängd
olika uppgifter. IX Blue har exempelvis utvecklat en drygt 7 m lång sensorplattform
med kapacitet att med låg fart spana till havs även i hårt väder i 14 dagar.28
Minröjning är en typisk uppgift för ett system av USV och UUV. Brittisk-franska
systemet SLAMF (Système de Lutte Anti-Mines du Futur)/MCMM (Maritime Mine
Counter Measures) skall bestå av fartyg eller central i land för ledning, ett antal USV
med sonar för minsökning och ROV:ar för identifiering och röjning, frigående UUV
för minspaning (jfr ovan), vartill kommer fartyg för eventuell insats av röjdykare.29
22. I Frankrike i varje fall
23. Cyril Hofstein: “Dans le secret des forces spéciales” , Le Figaro 6 août, 2021, sid.31.
24. Exempelvis  https://www.ecagroup.com/en/solutions/UAV IT180/60.
25. https://www.airbus.com/helicopters/VSR 700,
26. Se Erik Watsfeldt: ”Logistik i varje vik – framtidens logistikförsörjning av amfibiestridskrafterna”, Tidskrift i Sjöväsendet nr 4 2020, sid. 393 – 396.
27. http://www.emsa.europa.eu/newsroom/latest-news/item/4438- Finnish authorities actively using
EMSA’s remotely piloted aircraft to support vital coast guard tasks over the Baltic Sea
28. https://www.ixblue.com/products/ DriX
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Vapendrönare användes av LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) mot Sri Lankas
regeringsstyrkor under inbördeskriget 1983 - 2009. Dessa var snabba USV med stor
sprängladdning som radiostyrdes mot regeringsflottans patrullfartyg.
Två koncept för ett svenskt sjöövervakningssystem har presenterats av ledamoten
Larsbrink i Tidskrift i Sjöväsendet nr 3, 2020.30
I den övre delen av spektrumet finns autonoma USS Sea Hunter som är avsedd för
ubåtsjakt; ”fartyget” är på 145 ton och har 30 – 90 dagars autonomi. Sea Hunter skall
i år delta i övningsverksamheten. Hon ingår i SURFDEVRON (Surface Development
Squadron One) som leds från USS Zumwalt. En Sea Hunter 2 skall levereras under
innevarande år – kostnaden uppges till 170 MSEK per enhet.
Men Sea Hunter anses vara en medium USV (MUSV) och speciellt lämpad för ISR
(Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). US Navy ser framför sig stora USV –
LUSV – med sjö- och landmålsrobotar. En tanke är att en LUSV tjänar som vapenbärare åt ett bemannat fartyg.31
Kina avser att bli världsledande när det gäller autonoma fartyg. Jin Dou Yun 0 Hao
är det första operativa autonoma handelsfartyget. Intressant är att fartyget anges vara
20 % billigare att bygga, 20 % billigare att utnyttja samt drar 15% mindre bränsle än
motsvarande bemannade fartyg.32 MUNIN – Maritime Unmanned Navigation through
Intelligence in Networks är ett projekt för utveckling av obemannade civila fartyg där
bl.a. Chalmers deltar.
I US Navys utvecklingsplan finns USV för följande uppgifter:
•
Minröjning
29

•

Ubåtsjakt

•

Maritim säkerhet

•

Ytstrid

•

Stöd av specialförband

•

Elektronisk krigföring

•

Sjöfartskontroll

Drönare i svenska marinen
Utvecklingen är snabb. Allt fler uppgifter kan lösas av obemannade farkoster. Marinen
måste ta tillvara de nya möjligheterna.
Både Kustbevakningen och Marinen är alldeles för små och har därigenom låg
uthållighet. UAV/USV/UUV av olika slag kan och bör användas för att reducera de
bemannade fartygens belastning och för att öka dessas räckvidd. 2030 kommer ett
fartygsförband bestå av ett nätverk av bemannade och obemannade farkoster över, på
och under havsytan.
29. https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/ Dossier de presse_Le Systeme
de lutte anti-mines marines futur de la Marine nationale-(SLAMF).pdf
30. Larsbrink: Obemannade system, TiS 3 2020, sid. 256
31. Tangredi and Galdorisi, sid. 82
32. https://www.seatrade-maritime.com/technology China’s first autonomous cargo ship makes maiden voyage (seatrade-maritime.com)
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I amfibiekåren har drönare en självklar uppgift. Större drönare - på ytan och marken,
i luften och under vattnet - behövs för övervakning av våra stora skärgårdar, små drönare blir ett omistligt hjälpmedel i strid.
I den svenska marinen kommer huvuddelen av personalen inom logistiksektorn att
vara värnpliktig – d.v.s. den måste kallas in vid krig eller krigsfara. Detta gör att denna
sektor borde vara särskilt lämplig för obemannade fartyg för tyngre transporter (jämför LUSV ovan) – för lättare transporter kommer UAV att kunna utnyttjas (se ovan).
Varför drönare i marinen? Det finns många argument för dessa farkoster, varav en
del framgår av scenariot. Allmänt har dessa utvecklats för DDD-uppgifter (Dull, Dirty,
and Dangerous). Men den viktigaste fördelen är just detta med obemannat: man slipper
ha plats för personal med alla de kringsystem denna kräver (sängar, toaletter, kök….).
En drönare blir inte sjösjuk och inte trött eller rädd. Den kan följaktligen bli mindre
och därigenom billigare än ett bemannat fartyg med samma prestanda. Dessutom är
personalen i sig dyrbar – ekonomiskt men också humanitärt – och tar lång tid att utbilda. I en autonom obemannad farkost ersätts personalen med ett antal sensorer och
den manövreras med hjälp av AI. Drönare kan också generellt ges mycket längre uthållighet än bemannade system.

Diskussion

Trovärdighet
En central fråga är trovärdighet – ”kommendör Pia” måste ju lita på sin AISIS. Eftersom systemet bygger på lärande blir denna process central. Vem har styrt systemets
lärande och hur? Kan processen manipuleras genom cyberattack eller annan påverkan?
Hur vet Pia att algoritmerna är relevanta?
Å andra sidan är AISIS fortfarande ett datasystem och inte en kreativ person. Hur
kommer detta att fungera när Pia vill göra något oväntat, något nytt? Eller när motståndaren gör det?
”… utvecklingen av andra för plattformsutvecklingen relevanta områden [kommer]
att vara av betydelse. Det handlar om material- och energiteknik, som kan skapa förutsättningar för miniatyrisering och längre uthållighet, samt sensorteknik och informationsteknologi i stort. För att realisera en autonom funktionalitet för komplexa situationer krävs komplex programvara med hög tillförlitlighet.”33
Utbildning blir således mycket viktigt. Pia och hennes kollegor måste ha en mycket
god teknisk allmänbildning för att kunna hantera aktuella system – förstå vad de kan
och inte kan.
En annan aspekt är frågan om vem som programmerar. Att köpa ett AI-system utifrån (från USA t.ex.) innebär att användaren (Pia och hennes besättningar i detta scenario) inte har koll på vad programmet innehåller. Är det utformat m.h.t. vår miljö, vår
doktrin, våra krav? Innehåller det några rader som medger en annan makt (USA t.ex.)
att ta över systemet i en viss situation?
33. Jonas Kindgren: ”Maskinerna är här för att stanna, dags att kavla upp ärmarna”, Tidskrift i Sjöväsendet 3, 2021, sid 400.
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Cyber
Informationsteknisk materiel som arbetar med datateknik, vilket nästan allting gör, är
känslig för cyberattacker. För de system som skissats här kan effekterna av en lyckad
attack bli förödande. Farlig kod (malware) kan byggas in redan under materielens konstruktion för att sedan vid lämpligt tillfälle aktiveras men kan också överföras i princip
när som helst när materielen är i bruk. Handlingsmöjligheterna är många. Resultatet
kan bli att datorsystem inte fungerar, blir avlyssnade eller får förändrad funktion. Sofistikerade cyberangrepp kan emellertid ta lång tid att förbereda – Stuxnet-attacken
mot Irans kärnvapenprogram skall ha beslutats 2006 medan själva attacken först skedde 2009 – 10. Enklare malware finns att köpa på nätet.
En cyberattack kan givetvis vara ett resultat av en fientlig handling men kan också
komma från andra håll – exempelvis från en av besättningens datorer eller mobiltelefoner. Cyberhygien är därför extremt viktigt och kräver sannolikt en specialutbildad ansvarig person vid varje enhet (fartyg, kompani…) samtidigt som alla måste ha
grundkunskap i problematiken. Varje sjöman en cybersoldat!
Cyberattacker kan också genomföras av våra enheter mot fienden men den frågan –
svår! – ligger utanför ramen för denna artikel.

Ansvarsfrågor

När en obemannad farkost förorsakar en olycka uppstår frågan vem som är ansvarig
– vem skall åtalas? Med tanke på det allt ökande antalet självkörande bilar och obemannade civila fartyg kan man nog anta att denna fråga kommer att lösas genom prövning
av olika rättsfall.
I prospekt över USV framgår att dessa ofta har en liten rudimentär brygga – sannolikt för fredsbruk. Det kan vara nödvändigt att dessa drönare förses med en bryggmodul som säkerhetsställer ansvarsfull manöver och navigering i fredstid.
En annan fråga är när automatiserade vapensystem – obemannade eller inte – förorsakar olyckor. Här kan man nog anta att det är den militära hierarkin som görs
ansvarig. Det bör också påpekas att många olyckor – de flesta? – förorsakas av den
s.k. mänskliga faktorn. Ett känt exempel är när den synnerligen kvalificerade USS
Vincennes (CG-49) sköt ner ett iranskt passagerarfartyg (Iran Air Flight 655) 1988.
Olyckan förorsakades av att data från ledningssystemet misstolkades i en spänd situation och, troligen, pga. oordning i stridsledningscentralen. Fartygschefen avskedades.
Moderna ledningssystem måste vara snabba. Det gäller att komma innanför motståndarens OODA-loop (Observation, Orientation, Decision, Action) – dvs fatta rätt
beslut snabbare än fienden i en mycket komplex miljö. Många stridssituationer – försvar mot anfallande robotar t.ex. – kräver extremt snabba beslut. Svaret är allt mer
automatiserade ledningssystem. De gamla exercisreglemententena typ ”Luftanfall BB
10” – ”På mål” – ”Öppna elden” – ”Automat” – elden öppnas34 är inte tillfyllest. Här
finns tre olika principer:

34. Exercisreglemente för automatkanon 40/48
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1.

Helautomatiskt

2.

Man-on-the-loop: systemet fungerar automatiskt men en människa kan lägga in
ett veto

3.

Man-in-the-loop: systemet fungerar automatiskt men en människa måste ta ett
aktivt beslut

1. är givetvis snabbast. Valet mellan dessa tre nivåer är uppenbarligen känsligt. Det
handlar om risktagning: risken att fartyget (motsv.) inte hinner med contra risken att
systemet gör fel. Detta leder över till frågan om beväpning av drönare.

Beväpnade drönare

Att drönare bär vapen av olika slag är knappast kontroversiellt. En ORCA X-Large kan
bära minor och torpeder och lägga dessa efter en order. En UUV skulle alltså kunna
ligga på botten på ett lämpligt ställe och efter order, och kanske en förflyttning, skjuta
torped eller lägga minor. Problemet är att kommunikation under vattnet är svårt. UUV
kan därför tänkas få ett eldtillstånd och därefter själv välja mål och bekämpa detta. Då
är man inne på frågan om ”robotar får döda”.35 Det är lätt att tänka sig att detta görs till
en politisk fråga.
I själva verket har sjöminor funnits i varje fall sedan Krimkriget – Tidskrift i Sjöväsendet nr 3 1855 rapporterar att Royal Navy utanför ”Cronstadt” hade fiskat upp
”helvetesmaskiner” – d.v.s. de första minorna. Sjöminor har sedan spelat en viktig roll
i snart sagt alla krig till sjöss och också i svensk försvarsplanering. Skillnaden mot
en beväpnad drönare är att den klassiska minan inte kan röra sig och inte hade någon
målvalsfunktion innan magnetminan kom under andra världskriget.
Men om man, som USA i Afghanistan, använder flygande drönare med ett automatiskt igenkänningsprogram för att eliminera terrorister blir det mycket kontroversiellt.
Kommer militära chefer att acceptera risken att bli dömda som krigsförbrytare för
brott som begåtts av en maskin?36

Drönarkrig

President Putin har sagt ”When one party’s drones are destroyed by drones of another,
it will have no other choice but to surrender.”37 Kriget som dataspel.
Men Clausewitz tes att ”Kriget är en våldsakt för att påtvinga fienden vår vilja”38 är
fortfarande giltig, d.v.s. kriget förs till dess att den ena sidans vilja är bruten. Putins idé
är därför sannolikt en falsk profetia. Inget land skulle ge upp vitala intressen bara för
att drönarna är slut – även om man hade satsat alla försvarspengar på sådana. Det återstår alltid gevär, machetes, klubbor etc. som kan användas ända tills viljan att försvara
sig är borta. Så länge den ena sidans vilja är obruten är kriget inte slut.
35. Se Linda Johansson: ”Bör robotar få döda? Etiska aspekter på militära autonoma system”, Tidskrift i Sjöväsendet 1, 2017. För en utförligare diskussion se Grégoire Chamayou: Théorie du drone,
La fabrique Eds, 2013.
36. Tangredi and Galdorisi sid. 53
37. Ibid sid. 98.
38. Carl von Clausewitz: Om kriget, Bonniers, Uddevalla 1991, sid. 29.
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Uthållighet, anpassning
Ett problem med de tekniska lösningar som diskuterats ovan är att de å ena sidan (nog)
är nödvändiga för att vinna men å andra sidan är känsliga inte bara för fysisk förstöring utan också för elektronisk krigföring, cyberattacker, tekniska fel och havets kraft.
Detta innebär att en fartygsbesättning, eller annat militärt system, inte kan slå sig till ro
med att maskinerna hanterar manöver, navigering, vapeninsats mm. Den måste också
kunna föra krig när många av dessa system inte fungerar. Man måste kunna använda
reservmetoder. I praktiken kräver detta att besättningen dels måste utbildas på de system som kan ge maximal effekt, dels kunna övergå till mer manuella metoder. Detta är
ofta dyrt och tar tid.
Exempel: på Hallandjagarna hade det medelsvåra artilleriet många möjligheter. Det
normala var ledning från eldledningscentral. Men Divisionsbefälhavaren (DIB – chefen för ett av de två medelsvåra tornen) på en 12/50 kunde också skjuta med hjälp
av riktarstativ. Slutligen kunde tornet riktas av höjd- resp. sidriktare. Men reservmetoderna övades ytterligt sällan trots att de egentligen krävde mycket mer övning än
huvudmetoden.39
Drönare för leverans av underhåll – reservdelar, bunkers – tillsammans med Internet
of Things, 3D-teknik, som ger möjlighet tillverka reservdelar på förbandsnivå, kommer
att revolutionera logistiken. Klimatfrågan kommer att driva fram nya bränslen till 2030
med, ännu relativt oanade konsekvenser.40 Segelteknik går starkt framåt och är redan
operativt för vissa USV.41 Kanske kan kommande Visby II drivas av segel under operationer som syftar till att visa flaggan lång tid till sjöss (”marin närvaro”)?
Den snabba teknikutvecklingen kommer att kräva innovationsförmåga hos marinens personal men denna måste paras med god teknisk utbildning. Sjömanskap är lika
viktigt idag och i morgon som igår.

Uppdragstaktik
Den svenska försvarsmakten har uppdragstaktik som grundläggande doktrin. Men leder inte AI automatiskt till central beslutsfattning – inte ens chefen är nödvändigtvis i
loopen när maskinerna tar beslut?
Rätt använd ger AI chefen mer tid för strategiskt/operativt/taktiska överväganden
och mer tid för att söka bra lösningar i samarbete med sina underordnade. AI skall vara
ett verktyg, ett medel och inte ett mål. ”AI should enhance a commander’s intuition. It
must not replace it.”42 Krig är inte schack eller go – det är en kamp mellan människor.
I denna kamp kan AI ge stora fördelar om människans resp. AI relativa fördelar utnyttjas: människor är bäst på att tänka flexibelt, maskinen på hantera förutsägbara och
repetitiva uppgifter i en komplex miljö.43
39. Artikelförfattaren var eldledare på HMS Småland och HMS Halland 1971 - 73
40. Se Per Stefenson: ”Bränslen och framdrivning av fartyg i en fossilfri värld”, Tidskrift i Sjöväsendet, nr 3, 2021, sid. 404 – 412.
41. http://www.saildrone.com
42. Tangredi and Galdorisi sid. 147
43. Ibid sid. 158
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Men AI är känsligt för vilseledning, kan inte skilja mellan rätt och fel och fungerar
inte bra i tillämpningar där reglerna är föränderliga eller inte är förutsebara.44 Människans omdöme är minst lika viktigt som förr.
När de moderna ledningssystemen har fallit ur krävs uppdragstaktik, förtroende och
offensivanda. Nelsons klassiska ”No captain can do very wrong if he places his ship
alongside that of the enemy” gäller om än i modern tappning.

Militär AI i Ryssland

Ryska säkerhetsexperter är ense om att utveckling och användning av AI är väsentlig
för de framtida framgångsmöjligheterna för de ryska militära styrkorna och en nyckel
till rysk militär förmåga. Rysk utveckling inom området följer samma linjer som i andra länder med sådan utveckling. Ryssland fokuserar dock särskilt på informationshantering för beslutsfattning och autonomi. Ryska militärstrateger prioriterar etablerandet
av informationsöverlägsenhet på slagfältet. AI-stödda teknologier förutses kunna hantera de data som finns på slagfältet i syfte att skydda ryska styrkor och hindra att andra
styrkor får denna fördel.45
I Ryssland pågår dock en diskussion om det slutliga målet för AI. Det finns en stark
opinion för att det skall finnas människor i systemet för att undvika oavsiktliga konsekvenser såväl militärt som etiskt. Men det finns också de som förespråkar total autonomi som en oundviklig företeelse i framtida konflikter – bland annat baserat på hur
man uppfattar utvecklingen i USA46.
Enligt en artikel i nättidskriften National Defense Magazine47 gör Ryssland ingen
hemlighet av att man utvecklar en rad AI-stödda autonoma vapensystem. Ryssland
avser bli ledande avseende AI-stödda vapen. En rapport (Artificial Intelligence and
Autonomy in Russia) har identifierat 150 sådana vapen i olika stadier av utveckling.
Särskilt intressanta områden är luft-, undervatten-, yt- och markbaserade plattformar.
Användningen av AI gäller särskilt elektronisk krigföring, underrättelsetjänst, spaning
och strategisk beslutsfattning.
Ryssland, som inte är ledande i kommersiell användning av AI, avser tydligt att uppnå denna position inom vapenområdet. Vice ordföranden i amerikanska Joint Chiefs of
Staff, general John Hyten, har sagt att Ryssland investerar enorma summor i utvecklingen av AI, Big Data och mjukvaroteknologier.48
Ryssarna har genomfört verkliga och simulerade övningar med automatisk kontroll
(ACS, Automatic Control Systems) av flyg-, mark- och sjöstridskrafter inom en och samma informationsdomän. Härvid lagrades data från upptäckta mål in i ledningssystemet i
realtid och analyserades med hjälp av AI varefter detta valde bäst anfallstaktik.49
44. Ibid sid. 163 - 164
45. Jeffrey Edmonds, Samuel Bendett, Anya Fink, Mary Chesnut, Dmitry Gorenburg, Michael Kofman, Kasey Stricklin, and Julian Waller: “Artificial Intelligence and Autonomy in Russia”, CNA
rapport mai 2021.
46. Ibid.
47. https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/7/20/Russia Expanding Fleet of AI-Enabled Weapons
48. Ibid
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Sammanfattningsvis måste våra förband räkna med att, vid ett angrepp från Ryssland, möta en fiende som med stöd av AI kan samordna militära insatser inom samtliga
domäner (mark, sjö, luft, cyber, rymd) och göra detta snabbt.
49

Sammanfattning och rekommendationer

Marinen är för liten för vårt havsomflutna land; det är välkänt. Det är nödvändigt att
kontrollstationen 2023 ger fler fartyg och ökade personalramar. Men en förstärkning
tar tid. Desto viktigare att den marin som finns – kommer att finnas 2030 – är så vass
som möjligt. Det är krigets krav som skall styra utvecklingen och där gäller det att
vinna – god tvåa räcker inte. Utnyttjande av Artificiell Intelligens (AI) och obemannade farkoster är ett kostnadseffektivt sätt att under de närmaste åren genomföra den
nödvändiga förstärkningen av marinen.
AI ger oss möjlighet att fatta bättre beslut snabbare än motståndaren. AI ger möjlighet till en rationellare drift av våra system och bättre utnyttjande av vår personal. Obemannade system ger varje fartyg och amfibieförband ökad räckvidd avseende sensorer
och vapen. Obemannade system kan revolutionera logistiken.
Områdena AI och obemannade system utvecklas mycket snabbt. Det är nödvändigt
att marinen snarast tar fram en plan för hur denna utveckling skall tas till vara. Vilka
obemannade system bör anskaffas – i vilken prioritetsordning? Hur mycket autonomi,
hur mycket automatik i våra bemannade och obemannade system? Hur skall personalen utbildas för att dra maximal nytta av de tekniska möjligheterna?
Den snabba teknikutbildningen kräver innovationsförmåga hos marinens personal
parat med god teknisk förmåga.
Obemannade system kompletterar men ersätter inte bemannade system (fartyg). Det
går inte att skicka ett antal drönare till västkusten för att reda upp en situation som
uppstått pga. avsaknad av fartyg. Däremot blir de ett nödvändigt komplement
Omdöme, bra utbildning, gott sjömanskap och offensivanda vinner även i framtiden
men behöver stödjas av tekniska innovationer och grundas på uppdragstaktik.
49. Ibid
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Ledamoten
GUNNAR MÖLLER

Örlogskapten Gunnar Möller är chef för Maritime Warfare
Data Centre (MWDC). Han har en bakgrund som ytstridsofficer och har under många år tjänstgjort i underrättelsebefattningar. Sedan han 2005 tillträdde som chef för MWDC
har han bidragit till grundandet och utvecklandet av nationella och internationella samarbeten inom minröjning, marinbiologi och undervattensdata.

Den klimatneutrala sjökrigsarenan

Abstract: With the signing of the Paris Agreement, the expansion of climate-neutral energy systems has intensified. For Sweden, 20% of electricity supply by 2050
is projected to consist of wind power at sea. This means that large sea areas will be
used for wind farms, which will have an impact on the practical and tactical environment of naval operations. In addition to the wind farms, the expansion of the
underwater infrastructure includes power cables from wind farms to landfall and
so-called “interconnectors” for electricity transmission between countries. With
the development of these huge facilities and related underwater infrastructure, the
Armed Forces are faced with a completely new naval warfare arena that requires
both new resources and new tactics, in order to be able to defeat an opponent and
to protect the facilities.

Sjökrigsarenan

Havsområden har genom sin sammansättning av en vattenvolym – begränsat till yta av
kustlinjer, öar och skär och till djup av havsbottnen - sedan begynnelsen och till skillnad mot landområden, varit så gott som opåverkade av mänskligheten, och därför konstant varit ödslig till sin utformning. Detta till skillnad mot landmassan, som genom
etablerandet av städer, jordbruk, infrastruktur med mera, varit i konstant förändring.
Den svenska marina strategin har i princip utgått från att havsområdet utgjort en
öde försvarsbarriär mot en invasion, och att de livsviktiga sjökommunikationerna varit
det enda som på den öde havsytan måste försvaras. Dessa geografiska och strategiska
förhållanden är nu förändrade och en bidragande orsak är det så kallade ”Parisavtalet”.
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Bild 1. Den nya sjökrigsarenan. (Källa: AFP)

Det ökande behovet av klimatneutral elproduktion

För att bromsa klimatförändringarna har världens länder ställt sig bakom Parisavtalet
som bland annat innebär att den globala uppvärmningen ska hållas långt under två
grader och med målet att begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå.
En viktig del för att uppnå Parisavtalet är att ställa om världens energisystem, från
att i dag främst baseras på fossila bränslen, till att bli klimatneutrala. Åtgärder för att
möta hotet med klimatförändringarna är den viktigaste drivkraften för utvecklingen
av kraftsystemet.
Europeiska kommissionen presenterade i december 2019 ”The Green Deal”, som
slår fast att EU ska bli klimatneutralt senast 2050. Det svenska klimatmålet är att senast
2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå
negativa utsläpp. Samtidigt slår målet för energipolitiken fast att Sverige ska ha 100
procent förnybar1 elproduktion 2040.
Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher i Sverige under
2018, 2019 och 2020 presenterat färdplaner för att uppnå fossilfrihet eller klimatneutralitet till 2045. I färdplanerna uppskattats behovet av biobränslen och el. Flera aktörer
i Sverige har sammanvägt färdplanerna och tillsammans med antaganden för övrig
elanvändning uppskattat Sveriges totala behov av el. Uppskattningarna för årsmedelbehovet varierar mellan 180 och 225 TWh el inklusive förluster, alltså en stor ökning
jämfört med dagens cirka 140 TWh.2
1. Med förnybar energi menas energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd och
därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Källorna baseras direkt eller indirekt på
solens strålning och förnyas därför i samma takt som de används. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi.  
2. Svenska kraftnät, Långsiktig marknadsanalys 2021 – Scenarier för elsystemets utveckling fram
till 2050.
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Havsbaserad vindkraft

För att möta det ökande behovet av klimatneutral elproduktion har en stor utbyggnad
skett av vind- och solkraft. I Sverige har framför allt landbaserad vindkraft hittills
byggts eftersom havsbaserad vindkraft idag generellt inte är lönsamt enbart sett till
elpriset. Mycket stora ansökningsvolymer om utbyggnad av havsbaserad vindkraft har
dock inkommit till Svenska kraftnät under de senaste åren. Intresset är även stort i
övriga Norden och Europa att fokusera mot möjligheten att kombinera havsbaserad
vindkraft med nätförbindelser mellan länder. Europeiska kommissionen presenterade i
november 2020 en strategi för havsbaserad vindkraft där produktionskapaciteten förordas öka från dagens 12 GW till 60 GW år 2030 och till 300 GW år 2050.3  
Svenska kraftnät har i sin ”Långsiktsanalys 2021” simulerat fyra scenarier vilka gemensamt har grunden i ett ökat behov av el. I scenarierna varieras elbehovet beroende
bland annat på omställningstakt, genomslag för vätgasproduktion med hjälp av el, energieffektivisering, digitalisering, importberoende gentemot självförsörjningsgrad och
i vilken utsträckning till exempel biobränslen utgör en del i energimixen. Med tanke
på den snabba utveckling under det senaste året, till exempel när det gäller elektrifieringen av industrin, är det dock inte omöjligt att behovet av el kommer att bli än större
än vad som antagits i scenarierna. I scenarierna som sträcker sig till år 2050, varieras
produktionskapaciteten för olika kraftslag i syfte att skapa en bild av hur olika tänkbara utvecklingsvägar påverkar vår verksamhet.4
De fyra scenarierna är enligt följande:
1.

Småskaligt förnybart (SF): Stigande elanvändning jämfört med idag, men inte lika
mycket som i övriga scenarier. Kraftig utbyggnad av solkraft. I huvudsak landbaserad vindkraftsutbyggnad (förhållandet vindkraft land/hav i MW = 22/1).

2.

Färdplaner mixat (FM): Stigande elanvändning. Sol- och vindkraft byggs ut (förhållandet vindkraft land/hav i MW = 27/8). Två kärnreaktorer finns kvar.

3.

Elektrifiering planerbart (EP): Kraftig ökning av elanvändningen. Stor import av
grön gas. Förnybar produktion byggs ut tillsammans med bibehållen eller ökad
planerad sådan (förhållandet vindkraft land/hav i MW = 25/12).

4.

Elektrifiering förnybart (EF): Kraftig ökning av elanvändningen. Förnybar produktion prioriteras (förhållandet vindkraft land/hav i MW = 28/35). Framväxten av
vätgasekonomi är centralt.

Enligt det beräknade resultatet för varje scenario, kommer andelen el som produceras
av vindkraften till havs att utvecklas i förhållande till den totala elproduktionen (havsbaserad elproduktion i TWh/totalt predikterad produktion) enligt följande:
3.
4.

Ibid.
Ibid.
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SF

FM

EP

EF

Medel

2025

0,5% (1/182)

0,5% (1/182)

0,5% (1/182)

0,5% (1/182)

0,5%

2035

1% (2/187)

4% (7/185)

6% (14/215)

14% (34/238)

7% (14/206)

2045

3% (6/187)

13% (29/215)

14% (39/269)

37% (113/304)

19% (47/244)

Som tabellen visar förutspås en markant utbyggnad av vindkraften till havs vilket i
stora områden, på grund av vindkraftsparkernas fysiska existens, påtagligt kommer
att ändra förutsättningarna för sjökrigsverksamhet. Förutom den fysiska påverkan på
sjökrigsarenan, kan även vindkraftparkernas nationella betydelse komma att påverka
de uppgifter som ställs till Försvarsmakten, beträffande försvar av dessa. Men det är
inte bara vindkraftparkerna som kan behöva försvaras utan även att den omfattande
undervattensinfrastruktur som hör ihop med den pågående utvecklingen av elkraftsförsörjningen.

Bild 2. Projekterade områden för vindkraftparker till sjöss den 11 september 2021.
Många av områdena är ännu inte godkända för utbyggnad medan några är påbörjade
och ett fåtal färdigställda. (Bild: Gunnar Möller. Källa: www.4offshore.com)

Undervattensinfrastrukturen

Eftersom elkraftsproduktionens utveckling mer och mer kommer att utgöras av väderberoende kraftkällor blir den mindre förutsägbar än tidigare, och riskerna för möjliga
driftfall ökar. Flexibilitet i produktion och användning, samt överföring av el såväl
nationellt som internationellt kommer därför få allt större betydelser för kraftsystemet.
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Sverige blir beroende av flexibilitet i elanvändning för att klara ansträngda timmar
samt att behovet av import från grannländer ökar.5
Förutom anläggandet av så kallade exportkablar från vindkraftsparker till landnätet,
kommer även överföringskablar mellan länderna att byggas ut. De sistnämnda för att
möjliggöra det ökande behovet av import (och export). En störning i form av sabotage
av en eller flera av dessa kablar kan innebära allvarliga men för det svenska samhället.
Sålunda krävs någon form av skydd för att motverka att så sker.

Anläggningarnas påverkan på sjökrigsverksamhet

Utbyggnaden och betydelsen av den havsbaserade vindkraften samt undervattensinfrastrukturen i form av elkabelnät innebär för sjökrigsverksamheten:
1. En begränsning av havets yta till att i vissa områden bli kanaliserande.
2.

Behov av strategi och taktikutveckling.

3.

Utmaningar att utveckla system och resurser för att försvara anläggningar.

Begränsning av havets yta
Vindkraftparkernas fysiska påverkan på sjökrigsverksamhet kan till del liknas vid
mineringsverksamhet eftersom tillträdet till havsområden genom mänsklig påverkan begränsas. Till skillnad mot mineringar innebär vindkraftsparker dessutom en
begränsning för radarspaning eftersom anläggningarnas skapar svårgenomträngliga
ekon. Sålunda kan utbyggnaden av anläggningarna liknas vid situationen på land där
den kontinuerliga nybyggnationen av alla möjliga byggnader och infrastruktur ständigt
förändrar markstridsarenan.

Strategi och taktikutveckling

Vindkraftparkernas fysiska påverkan på sjökrigsarenan, i kombination med dess och
undervattensinfrastrukturens betydelse att försvaras, innebär ett påtagligt behov av
att sjökrigsstrategin och taktiken utvecklas för en anpassning till de nya sjökrigsförutsättningarna.
Å ena sidan kan vindkraftparkernas begränsning av den farbara havsytan ses som
en fördel för vårt invasionsförsvar, eftersom de höga framskjutna vindkraftsmasterna
utgör fördelaktiga sensorplattformar (radar, signalspaning m.m.) samt att fiendens förflyttningsmöjligheter begränsas till ytor mot vilka vi kan kraftsamla. Å andra sidan
kommer det vara synnerligen svårt att försvara, över och under ytan, så stora områden
som anläggningarna kommer att utgöra.

System och resursutveckling

Ur ett samhällsperspektiv kommer anläggningarna (vindkraftparkerna samt elförsörjningens undervattensinfrastruktur) i såväl krig som fred att vara mycket viktiga
att hålla driftsatta och oförstörda. Sålunda krävs eller åtminstone bör dessa kunna
försvaras mot yttre hot. För att lyckas med det krävs att övervaknings6- och försvars5.
6.

Ibid.
System för detektion av hot och skadegörelse.
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system7 införskaffas och utvecklas, samt att erforderliga insatsresurser8 dimensioneras
och organiseras.

Reflektion

Hela systemet för elförsörjning håller på att förändras från att tidigare varit i huvudsak
nationellt självförsörjande och enkom landbaserat till att bli nästan det motsatta, det
vill säga utlandsberoende och till en icke obetydlig del havsbaserat. Med hänsyn till det
stegrande behovet av el samt digitaliseringen av alltifrån fordon till det monetära systemet blir samhället alltmer sårbart för störningar i elförsörjningen. För en motståndare
krävs det inte någon fysisk påverkan för att störa viktiga samhällsfunktioner eftersom
störningar kan ske via så kallade cyberattacker – något som fått stor publicitet innevarande år då t.ex. Coop kassasystem drabbades och slutade att fungera. Ännu allvarligare störningar kan orsakas av fysiska attacker som t.ex. sabotage av undervattensinfrastrukturen eller vapeninsatser mot de alltmer samhällsviktiga vindkraftsparkerna.
Försvarsmakten har med dagens resurser, en mycket begränsad möjlighet att på ett
effektivt sätt försvara de planerade havsbaserade vindkraftsparkerna samt den omfattande undervattensinfrastruktur som är under utveckling. Frågan är om det ens är lönt
att försöka. Ska den svenska havsbaserade elkraftsförsörjningen som kontinuerligt
kommer att byggas ut, försvaras krävs att vi börjar reda ut hur och vad vi ska göra, och
vilka resurser som eventuellt krävs. Sjöofficerare och sjömän måste också vänja sig vid
en ny sjökrigsarena där infrastruktur såväl över som under ytan kommer att påverka
våra möjligheter och förmågor. Taktik- och systemanpassning måste till. Vi måste våga
tänka nytt samt förbereda och anpassa oss till den verklighet som ligger framför oss,
och som beslutades 2015 i Paris.
7.
8.

System för att neutralisera hotet.
Förband motsv. för att möta uppkomna hot.
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Fleet-in-being längs kusten – ett försök till
analys av svensk tillämpning
Float like a butterfly sting like a bee – his hands can’t hit what his eyes can’t see.
-Muhammad Ali, 1974
Abstract: The concept of fleet-in-being is known throughout the naval communities
around the world. However, the concept lacks a universal definition. The different
definitions range from merely keeping one’s fleet alive, to being a more general definition regarding the defensive operations of an inferior fleet vis-à-vis a superior
one. There is also a geographical element to consider pertaining fleet-in-being operations; namely how far from shore naval operations are being conducted, and how
these operations are affected by weather, hydrography, and merchant shipping.
This article focuses on a Swedish perspective, and how Sweden – being a coastal
state of limited resources, with its primary naval focus on a narrow sea – can operationalize the concept of fleet-in-being. The findings are that seven areas of interest
emerge that require keen attention from naval planners and strategists. These areas
are: Command and distributed control; superior logistics and secure basing; force
fragmentation of the adversary’s fleet; utilization of the coastal geography; effective
plans and doctrine; superior and distributed recognized maritime picture; and qualitative and quantitative assets.

Begreppet Fleet-in being1

Begreppet Fleet-in-being grundas på amiralen Lord Torringtons försvarsbrev när han
efter slaget vid Beachy Head 1690 ansågs ha varit alltför passiv gentemot den överlägsna franska flottan. Det var den brittiske amiralen Colomb som i sin bok ”Naval Warfare”, via dess översättare kommendörkapten C.G. Flach, populariserade strategin Fleet1.

Avsnittet är skrivet av redaktören i samråd med artikelförfattaren.
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in-being i Sverige.2 Flach översatte boken till svenska: Sjökriget, Dess grundregler och
dess förande historiskt behandlat (1903). Principen hade han då redan introducerat på
svenska genom det företal som han skrev till sin översättning av Arnold-Forsters bok
”In a conning Tower”: ”I manövertornet” (1892).3
Enligt Colomb hade denna princip i allmänhet använts ”för att benämna vad man
inom landstrategin kallar en flankerande armé.” Fleet-in-being borde alltså definieras
som en flotta med förmåga och vilja att attackera en fiende som anfaller det territorium den är satt att försvara. Colombs definition av begreppet är, i Flachs översättning,
”… en ’fleet in being’ skulle sålunda vara en flotta, som är i stånd och fast besluten att
anfalla en fiende, hvilken i sin ordning ämnar företaga ett anfall mot det landtområde,
förstnämnda sjöstyrka sig uppdraget att skydda.” 4

Inledning

Under det kalla kriget och fram till millennieskiftet var svenska marinen inriktad mot
att med kraft direkt möta en sjöburen invasionsstyrka. Detta skulle göras med ett stort
antal robot- och patrullbåtar, kustkorvetter, ubåtar, samt ett väl utbyggt kustartilleri.
Efter år av neddragningar återstår idag en handfull ubåtar, korvetter, patrullfartyg,
minröjare och två amfibieregementen. Dessa enheter, tillsammans med samverkande
flygstridskrafter, är de plattformar som i dagsläget kan leverera vapenverkan mot en
motståndare i den marina arenan – en motståndare som sannolikt kommer vara överlägsen den svenska, åtminstone numerärt. I och med detta underläge bör marinen anpassa sina operationer till en defensiv hållning. Författaren avser att i denna artikel undersöka hur svenska defensiva operationer baserade på fleet-in-being-konceptet skulle
kunna ta sig uttryck i en nutida konflikt. Syftet är dels att väcka tankar hos personal i
marinen om hur fleet-in-being-konceptet kan användas utifrån givna förutsättningar;
men det handlar även om att försöka nyansera och anpassa konceptet till en svensk
kontext så att det inte riskerar att vara en tom kliché som saknar substans eller relevans.

Sjökontroll

Sjökrigets syfte kretsar kring begreppet sjökontroll, som ett medel för att vinna kriget
på land.5 Om detta är flertalet marina tänkare överens. I krigshandlingarna mellan de
stridande parterna sker uppdelningen, förenklat, så att parten som vill uppnå sjökontroll är den offensiva och parten som bestrider detta är den defensiva. En defensiv hållning intas oftast av den part som genom en faktiskt eller upplevd underlägsenhet inte
kan hoppas uppnå eller på lika villkor tävla med motståndaren om sjökontroll.6
2. C.G. Flach i företalet till sin översättning av Viceamiral P.H. Colomb. Sjökriget, Dess grundregler och dess förande historiskt behandlat. Tredje upplagan. Linköping 1903. s. IX.
3. John B Hattendorf and Gunnar Sundell. “Med sjövinden till Newport. De första svenskarna vid
US Naval War College”,  Forum Navale nr 41, 1986, s. 47.
4. Flach s. XVI.
5. Jerker Widén, Theorist of Maritime Strategy – Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought, (New York, New York: Routedge, 2016), s.93.
6. Geoffrey Till, Seapower – a guide for the twenty-first century, 4 uppl. (New York, New York:
Routledge, 2018), s.218; Wayne Hughes & Robert Girrier, Fleet Tactics and Naval Operations, 3 uppl.
(Anapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2018), s.24.
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Begreppet sjökontroll är framförallt användbart då man talar om större hav och
oceaner; och i och med detta blir parterna som strider om sjökontroll i olika grad sjömakter. Norrmannen Jacob Børresen erbjuder en alternativ syn när han skriver om
kuststaten som ett komplement till sjömakten och kustkontroll som komplement till
sjökontroll.7 En kuststat kan sägas vara en mindre stat med kust, som antingen inte kan
eller vill tävla om sjökontroll med sjömakter utanför eget territorialhav och ekonomisk
zon (EEZ). Denna nyansering av stater med maritima intressen beskriver tydligare
Sverige och dess betingelser än tidigare teorier.

Marin defensiv

Ovan beskrevs marin krigföring som en kamp mellan en offensiv och en defensiv part.
Defensivt uppträdande i marin kontext ska inte ses som en sjöburen motsvarighet till
markstridskrafternas defensiv som syftar till att försvara terräng mot anfall. Defensiven syftar istället till att förneka motståndaren sjökontroll i ett särskilt operationsområde. Det rör sig alltså inte om ett nollsummespel, utan mer om att uppnå det som
Clausewitz kallade positiva eller negativa målsättningar, där den defensiva partens mål
är att förhindra att den offensiva uppnår sina.8 Ett tydligare sätt att uttrycka den marina
defensiven är att beskriva den som ett bestridande, snarare än att att absorbera ett anfall
eller en attack.
De vanligt förekommande filosofierna för försvar inom det marina kriget är fleet-inbeing och guerre de course (stridshandlingar riktade mot ekonomiska mål, snarare än
militära). Utöver dessa nämns en rad olika andra varianter såsom tillfälliga offensiver
för att uppnå begränsade sjökontroll samt avregling av vissa områden genom kraftig
ansamling av luft- och sjöförsvarssystem (även kallat A2/AD – Anti access/Area Denial). För Sverige, med sina begränsade resurser och med majoriteten av sina marina
stridskrafter fokuserade i Östersjöområdet, torde en anpassad fleet-in-being vara ett
rimligt koncept för defensiva operationer till sjöss.

Fleet-in-being

Fleet-in-being misstolkas ibland som att blotta existensen av en flotta påverkar en angripare menligt. Detta må ha varit sant förr, men i en tid av precisionsvapen, satelliter
och autonoma spaningssystem ställs andra krav på en fleet-in-being att vara aktiv, inte
bara existera – en slutsats som Corbett drog för över hundra år sedan.9
Geoffrey Till påpekar att begreppet är för vagt formulerat och erbjuder fyra olika
nyanser av fleet-in-being:
•
En jämbördig part undviker större drabbningar genom utmanövrerande, för att vid
gynnsamma förhållanden anfalla för att erhålla sjökontroll,
•

Ett aktivt uppträdande från en underlägsen part gentemot andra delar av motståndarens sjömakt än dennes sjöstridskrafter, i syfte att nå positiva strategiska målsättningar

7. Jacob Børresen, “The seapower of the coastal state”, The Journal of Strategic Studies 17:1 (1994),
s.154–155.
8. Carl von Clausewitz, Om kriget, (Stockholm: Bonnier Fakta, 1991), s.37, 49.
9. Widén 2016, s.130.
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•

En underlägsen part som helt fokuserar på negativa målsättningar, genom att kontinuerligt trakassera motståndaren för att inte låta denne utnyttja sin överlägsenhet
till fullo,

•

Samt, en underlägsen part som har som målsättning att försäkra sig om den egna
flottans överlevnad, för att kunna använda denna i ett senare skede.10

Dessa punkter kan förvisso även de ifrågasättas (exempelvis punkt 2, vilken påminner
väldigt mycket om guerre de course), men de tjänar till att nyansera ett begrepp som i
brist på en tydlig definition riskerar att reduceras till en tom kliché.
Av Tills punkter ovan anser författaren att de två sista är mest tillämpbara på svenska marinen idag. Vilken av dem som används kommer vara beroende av en rad faktorer, men framförallt svenska marinens relativa underläge gentemot en angripare, samt
marinens förmåga att påverka motståndaren utifrån olika förutsättningar och omständigheter.
En av dessa faktorer är förmågan till ledning av sjöstridskrafterna. Ledning definieras i doktrin för gemensamma operationer såsom ”…att inrikta och samordna tillgängliga resurser så att de åstadkommer de effekter som krävs för att lösa tilldelat
uppdrag eller uppgift”.11 Ledningen utövas genom uppdragstaktik, vilken bygger på att
organisationen kan växla mellan central direktstyrning och decentraliserad uppdragsstyrning. Till reser dock ett varningens finger kopplat till ledning; flottornas tidigare
mer utbredda delegering av befäl utmanas idag av den teknologiska utvecklingen som
tillåter en högre grad av centraliserad styrning.12
Hughes talar om förmåga till ledning och förmågan att degradera en motståndares
ledning som en gemensam, samverkande konstant (C2 & C2CM).13 Hughes berör även
ett ämne som är av stor vikt för ledningen av sjöstridskrafter; samband och friktioner
kopplat till bortfall av detsamma. Vid ett angrepp på Sverige måste en motståndare förutsättas ha målsättningen att degradera svensk förmåga till att insamla, sammanställa
och distribuera en samlad lägesbild (Recognized Maritime Picture – RMP), tillsammans med order och inriktningar för sjöstriden, genom att bekämpa våra sambandssystem och ledningsplatser. Denna bekämpning kommer sannolikt vara både kinetisk mot
fysiska installationer, men även genom elektroniska- och cyberattacker. Alltså måste
marinens taktiska ledning förutsätta att sjöstridsförbanden inte kan ledas med mer än
de order som de får vid losskastning. Därefter bör ledning ske genom uppdragstaktik
lokalt, i syfte att hålla en fleet-in-being aktiv gentemot motståndaren.
För att kunna hålla en fleet-in-being aktiv och farlig för motståndaren krävs att
stridskrafterna försörjs med vapen, drivmedel, samt har säkra basområden där sådan
försörjning kan ske. Børresen talar om kuststatens styrka i detta hänseende, genom att
flottan har en helt annan närhet till logistikresurser och skydd från landbaserat flyg och
kustartilleri (framgent benämnt amfibiestridskrafter).14 Detta är en fördel gentemot en
10.
11.
12.
13.
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Till 2018, s.218.
Försvarsmakten, Doktrin Gemensamma operationer, (Stockholm: Försvarsmakten, 2020), s.98.
Till 2018, s.66.
Hughes & Girrier 2018, s.200–210.

motståndare som kommer från havet, vilken har betydligt svårare att fylla på framförallt förbrukad ammunition till sjöss. Även om sjökriget står mot en grannstat måste
dess enheter likväl återvända till sin hemmabas för omladdning och reparationer vilket
leder till, en för svenska marinen, positiv utveckling av styrkeförhållanden. En bärande
komponent för en säker bas är minröjningsförband som tillser rörlighet i området.15
Dessa säkerställer stridsfartygens rörlighet till och från bas och kan även minera, för
motståndaren viktiga, farleder. Således är en väl utbyggd minerings och minröjningsfunktion vital för kustförsvaret.
En aktiv fleet-in-being måste vila på egen överlevnad och uthållighet. Detta kräver ett risktagande som balanserar flottans överlevnad och förmågan att kontinuerligt påverka motståndaren genom manövrar och vapenverkan. Något som kan utjämna
oddsen är att tvinga motståndaren till kraftsplittring. Corbett talar om koncentration
genom en elastisk sammanhållning, där förbanden sprids ut för att täcka så stort område som möjligt, men samtidigt kan kraftsamla i tid och rum gemensamt.16 Detta är än
mer applicerbart i nutid, då långräckviddiga vapensystem kan överlappa varandra på
avstånd överstigande hundratals kilometer. Corbetts syn på koncentration avsåg främst
en överlägsen motståndares tillvägagångssätt att locka en underlägen motpart att kraftsamla mot vad som uppfattades som ett lokalt gynnsamt förhållande. För en kuststats
fleet-in-being med långräckviddiga vapensystem skulle detsamma kunna gälla genom
att medelst vilseledning och aktivt uppträdande i olika områden – tillsammans med
effektivt utnyttjande av ubåtar – splittra en överlägsen motståndares stridskrafter och
bekämpa dessa.
14

Geografins betydelse

Vid genomförandet av en marin defensiv är svenska kusten en viktig faktor att räkna in
i ekvationen. Denna kust är dels lång, men innehåller även betydande skärgårdsavsnitt.
Kännedom om denna miljö är viktig för att utnyttja den för taktiska och operativa
förflyttningar, bas- och logistiktjänst, samt vilseledning genom plötsliga utfall på för
motståndaren oväntade platser.17
Sina fördelar till trots, kan skärgården presentera problem för en defensiv småstat.
För det första är skärgårdar svåra att kontrollera i sin helhet och över tid. Detta kräver
en stor mängd sensorer, tid för spaning och personal för analys.18 För det andra ger
skärgården samma skydd till en anfallare som en försvarare, när och om denne kommer i besittning av ett skärgårdsavsnitt. Att återta detta kommer ske med hög risk för
egna förluster. För det tredje är skärgårdar svårnavigerade, även under fredsförhållanden. Att under krig navigera med avslagen radar, släckta lanternor och sannolikt störda
positioneringssystem ökar risken för förlorade fartyg på grund av grundstötningar.
14. Børresen 1994, s.166.
15. Børresen 1994, s.165.
16. Widén 2016, s.111–115.
17. Børresen 1994, s.166–167.
18. Ett talande exempel är de otaliga ubåtsjakter som marinen genomfört, utan kända bekämpade
eller upptvingade ubåtar.
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Ytterligare en aspekt av geografin är trafiktätheten i kusttrader och ut till EEZ. Denna trafiktäthet kommer sannolikt att bidra både till fördelar och dilemman. En fördel
är att kunna genomföra dolda förflyttningar i skydd av handelstrafik, med tillhörande
dilemma att riskera denna om motståndaren insätter vapenmakt vid utspaning eller
misstanke om egna stridskrafters läge. Det omvända är en möjlighet också; att motståndaren litar på att Sverige inte insätter vapenmakt som kan äventyra tredje parts
säkerhet.

Genomförande

Som ovan nämnt kommer ledning av en fleet-in-being ställa krav på både chefer och
underlydande. Dessa krav innebär bland annat att acceptera och anpassa sig till en
miljö där sambandet är begränsat och förmågan till direktstyrning nedgått. I denna –
åtminstone initialt – kaotiska miljö är vikten av tydliga order och en doktrinär samsyn
viktig för att spontan samordning lokalt ska uppstå och verka koherent med övriga marinen.19 Doktrinen blir, med Tills ord: ”tillämpningen av maritim teori vid en specifik
tid och plats” (Författarens översättning).20
Ett ofta upprepat talesätt i militär verksamhet är att ”reglementet är den starkes stöd
och den svages lag”. Huruvida detta är vetenskapligt belagt lämnas därhän, men det
förtjänar att utvecklas något. Personal berörd av doktrinen bör förstå dess andemening,
snarare än dess ordalydelse; men på samma gång ställs krav på att doktrinen är välskriven, med en tydlig koppling till verksamhet och mål. Den värsta kombinationen torde
således vara otydliga och osammanhängande doktriner, tillsammans med en idéfattig
marin organisation präglad av paragrafrytteri.
För att Sverige som kuststat ska kunna sträva mot målet att genom fleet-in-being
uppnå kustkontroll krävs en så god lägesbild som möjligt. RMP sammanställs av taktisk chef och baseras på rapporter från alla de sensorer som står till dess förfogande, såsom fartyg, fasta installationer osv; för att därefter spridas till stridskrafterna. Vikten
av god lägesbild påpekas som en av de viktigaste faktorerna för framgång i sjökriget
av en rad tänkare.21 RMP behöver inte bara komma från marina enheter, utan i detta
hänseende kan även flygvapnet, armén, Försvarets Radioanstalt (FRA), frivilligorganisationer eller till och med lokalbefolkning vid kusten fungera som sensorer för byggandet av RMP.
Självfallet kommer även motståndaren inrikta sina medel för att bygga en lägesbild
för att kunna uppnå sina mål genom bekämpning eller kringgång av svenska stridskrafter. Dessa medel kommer antagligen vara mer sofistikerade än de svenska, med
marint spaningsflyg, obemannade farkoster till sjöss och i luften, samt rymdbaserade
system. Kampen i detta hänseende blir om att uppnå bäst lägesbild över motståndaren
för att först och effektivast kunna bekämpa dennes förmåga att påverka eget önskat
slutläge.
19. Hughes & Girrier 2018, s.16, 22–23.
20. Till 2018, s.68.
21. Hughes & Girrier 2018, s.198–200; Yedidia Ya’ari, “The Littoral Arena: A Word of Caution”,
Naval War College Review 48:2 (1995), s.2; Børresen 1994, s.162; Widén 2016, s.105.
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I slutändan är sjöstridskrafternas uppgift att med vapenmakt påverka en motståndare. För en kuststat som ställs mot en stormakt, handlar det inte främst om att vinna
sjöslag, utan om att vinna tid då en anfallare kan förutsättas vilja uppnå målet med sina
stridshandlingar så fort som möjligt.22 I själva striden står två förmågor mot varandra, enligt Hughes; eldkraft och motmedel ( firepower och counterforce).23 Eldkraften
kan bestå av sjömålsrobotvapen och motmedel kan bestå av luftförsvarssystem eller
skenmål. För svenskt vidkommande är de mest slagkraftiga vapensystemen torped och
sjömålsrobot; alltså firepower. Dessa är på intet sätt nya förmågor varför det i dagsläget finns en mångfald av motmedel – counterforce – mot dessa, vilket en motståndare
förutsätts inneha. Som beskrivet ovan kan även ett bekämpat vapensystem ses som en
del i nednötningen av motståndaren, men målsättningen bör alltid vara att slå ut motståndarens vapenplattformar med vapensystemen ombord oanvända. Detta kan uppnås
genom att nyttja tillgängliga förmågor på ett avvägt och effektivt sätt. I idealfallet
skulle ett koordinerat anfall med maximalt antal robotar och torpeder mot fiendens
högvärdiga mål vara eftersträvansvärt. Dock kommer friktioner, degraderad ledning,
avstånd och egna förluster begränsa förmågan till ett stort, koordinerat anfall, varför
en fleet-in-being bör inriktas mot ett tillräckligt bra anfall – präglat av flexibelt och
oväntat utnyttjande av egna vapensystem.24
Utöver vapensystem är en balanserad flotta, som både kan möta och utgöra mångfacetterade hot, en viktig planeringsförutsättning för en fleet-in-being. Detta ställer, enligt Børresen, krav på att kuststaten har en balanserad flotta, kopplat till förmågebredd
snarare än kvantitet.25 Detta argument stöds av Finkel som talar om balansen som ett
medel att överkomma överraskning.26

Sammanfattning

Målet med detta arbete har varit att undersöka hur svenska defensiva operationer baserade på fleet-in-being-konceptet skulle kunna ta sig uttryck i en nutida konflikt. I denna
analys har framkommit sju faktorer en kustflotta bör fokusera på att utveckla för att
effektivt kunna verka som en fleet-in-being:
•

Ledning och distribuerad ledning

•

Logistisk överlägsenhet och säker bas

•

Kraftsplittring av motståndaren

•

Maximalt utnyttjande av kustens geografi

•

Effektiva planer och doktrin

•

Sammanställd och aktuell lägesbild

•

Tillräckliga och balanserade förmågor

22. Børresen 1994, s.152.
23. Hughes & Girrier 2018, s.194–198.
24. Försvarsmakten 2020, s.34.
25. Børresen 1994, s.158–160.
26. Meir Finkel, On Flexibility – Recovery from Technological and Doctrinal Surprise on the Battlefield, (Stanford, California: Stanford University Press, 2011), s.74–75.
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Ett samspel och balans mellan dessa sju faktorer, tillsammans med tydliga målsättningar och medveten risktagning kan bidra till att Sverige kan bedriva defensiva operationer i kustnära miljö med bibehållen uthållighet. Detta gäller för nuvarande marin,
men bör även påverka framtida materielanskaffning, doktriner och övningsverksamhet.
Det förtjänas att påpeka att ovanstående delar av arbetet avser en traditionell väpnad
konflikt. Det ska nämnas att vissa omständigheter bör tas i beaktande när man talar om
fleet-in-being. Den första rör hybridkrigföring och gråzonsproblematik. Denna gråzonskonflikt är troligtvis ett mer sannolikt framtida scenario än ett traditionellt krig,
varför begreppet fleet-in-being blir ett överspelat koncept, då motståndaren inte ens
betraktar flottan som ett potentiellt hot i det fallet. I och med att gråzonen är en fredsproblematik bör en tydligare rollfördelning, men även integrering, av kustbevakning
och marin utvecklas.
Den andra omständigheten är hur fleet-in-being anpassas till, eller kanske till och
med upphör vara relevant vid mottagning av stöd från tredje part och övergång till
offensiva operationer. Detta kan kräva större operativa förflyttningar till andra operationsområden för att övergå till sjökontrollsoperationer, i syfte att säkra tillförsel av
– och integrering i – tredje parts sjöstridskrafter.
Den tredje omständigheten rör Gotland. Gotland presenterar en svårighet för ett
kustförsvar i det att ön är befinner sig på ett icke ringa avstånd från normal basering av
marinstridskrafterna, samt att den saknar en skyddande skärgård – vilket gör den mer
svårförsvarad. Skulle en motståndare ockupera ön med luftlandsättning skulle marinen kunna komma att tvingas lämna fleet-in-being-konceptet för att offensivt tillkämpa
sig kontroll över Gotska sjön, i syfte att säkra sjötransport av egna markstridskrafter.27
Sist, men inte minst bör nämnas att marinen inte verkar ensam i konflikten. Arbetet
har enbart fokuserat på en renodlad marin konflikt, emedan verkligheten är en annan. Armé, flygvapen och civilförsvar kommer att engageras och samspela med marinstridskrafter på ett sätt som är svårt att förutse och ännu svårare att sammanfatta i
en essä av denna omfattning.
Slutligen önskar författaren att detta arbete inspirerar läsare att mer kritiskt granska
och förstå militära begrepp, såsom fleet-in-being, uppdragstaktik och operativt djup,
eljest de riskerar att blott bli buzz words utan relevant innehåll eller tillämpning.
27. Ett icke geografiskt, men principiellt likt exempel är brittiska dilemmat med Falklandsöarna
1982.
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under många år.

Hur minan förändrade sjökriget och skapade
minsveparen M 20 – del I

Abstract: The sea mine has existed a long time, however it was during the RussoJapanese War and the First World War that it really showed what a deadly weapon it
is. Before the navy developed a specific type of ship for mine sweeping, the methods
for clearing the mines were very primitive. In the late 1930s, Sweden built two minesweeper types, one larger and one smaller. Of the larger one, HMS Arholma and
HMS Landsort were built and of the smaller one, HMS M 1 and HMS M 2. Both
types were successful and it was decided to build more. Occupancy at the Swedish
shipyards was large with all new warships to be built before the war. Therefore, only
one of the two minesweeper types could be built and they chose to build the larger
type where 12 ships were ordered. However, the need for the smaller type remained
and since the smaller wooden boat yards did not have much to do once the war broke
out it was decided to build 24 smaller minesweepers, M-boats, constructed in wood.
Many were skeptical about building them in wood because they would be unlikely to
last for more than 10 - 15 years. However, as they were wartime production, longevity was not a prioritized factor. One of the remaining M-boats today, is the museum
ship M 20, which is owned by the Maritime History Museum and operated by the M
20 Association. She turns 80 this year, and shows that no one knows how old a Mboat can get.

Bakgrund

Minan dvs. en sprängladdning under vattenytan med avsikt att skada ett fartygsskrov
har funnits sedan Krimkriget och troligen ännu längre tillbaka men i sin moderna
form som vi ser den, kom den till i slutet av 1800-talet. I TiS nr 3 1878 återges kommendörkapten 1.kl Stackelbergs årsberättelse i sjökrigsvetenskap inom Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Skribenten konstaterar visserligen att minvapnet, som använts
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i rysk-turkiska kriget (1877 – 78), inte kunde ersätta artilleriet men föreslår att vapnet
byggs upp i Sverige såväl organisations- som utbildningsmässigt. 1878 var minvapnet
helt klart på frammarsch. Utvecklingen ledde fram till den förankrade hornminan.
Immanuel Nobel var en svensk mångsidig uppfinnare men ingen affärsman trots sina
geniala idéer. Ekonomiskt obestånd tvingade honom på 1830-talet att flytta till Åbo i
dåvarande storfurstedömet Finland som tillhörde Ryssland. Efter något år hamnade
han i St. Petersburg, där ryssarna visade stort intresse för hans idéer. Immanuel Nobel
utvecklade en undervattensmina, som till skillnad från tidigare modeller antändes via
beröring och inte av galvanisk kabel. Ryska regeringen köpte hans minpatent. Immanuel Nobel uppfann tillsammans med sin son Alfred (nobelprisets skapare) sprängämnet nitroglycerin, som senare utvecklades till dynamit. Nu fanns beståndsdelarna till
ett fruktansvärt vapen tillhanda.
Grovt förenklat är minan en rund kropp av plåt, inuti försedd med en sprängladdning av varierande storlek, tillräcklig för att slå hål på vilket fartygsskrov som helst.
I minan finns som sagt sprängladdningen, på ytterskalet är ett antal horn monterade
som, när ett fartyg seglar på minan, krossas och startar en elektrolyt som elektriskt
antänder sprängladdningen. Minan fälls från ett örlogsfartyg och flyter i vattnet, dess
ankare med vajer går mot botten, när rätt avstånd till botten nåtts, slutar vajern löpa och
ankaret drar minan under vattenlinjen till förutbestämt djup och ankrar minan där. Minan hade som sagts använts redan på 1800-talet men det var först under Rysk-Japanska
kriget 1904 – 1905 som den verkligen visade vad den kunde ställa till med.

Rysk-japanska kriget

Ryssland bredde ut sig åt öster mot Manchuriet och Korea, vilket kolliderade med det
kejserliga Japans intresse. Japanerna ville åt naturtillgångarna i området vilka saknades i moderlandet. Japanerna förhandlade med ryssarna och försökte få till en överenskommelse men förgäves, det kejserliga Ryssland ansåg sig inte behöva böja sig för en
asiatisk uppkomlingsstat. Det såg ut att bli krig. Rysslands Stillahavsflotta med bas i
Port Arthur, nuvarande kinesiska Lüshun, var mäktig med bl.a. 6 slagskepp men den
japanska flottan var också stark och tack vare samarbete med Storbritannien var deras
örlogsfartyg modernare. Båda staterna var förberedda på minkrig och hade stora lager
av minor.
Den 6 februari 1904 bröt japan de diplomatiska förbindelserna med Ryssland, som
anade att fara var på färde, men reagerade senfärdigt. En del tyckte, att blev det krig,
kunde japanerna börja, det såg bättre ut. Oroligheter hade förekommit i Ryssland med
strejker och demonstrationer mot tsarregimen, ett krig skulle ena nationen resonerade
man. Natten den 8 februari gick tre japanska jagardivisioner in i Port Arthurs hamn och
sköt torpeder mot de på redden ankrade ryska fartygen och tre stora ryska fartyg skadades svårt, av dem två slagskepp. Anfallet skedde överraskande och utan krigsförklaring,
man kan se likheten med det som skulle hända nästan 40 år senare i Pearl Harbour.
Nu tog det ”hus i helsike” i Sankt Petersburg. Befälhavande amiralen för ryska Stillahavseskadern fick gå och ersattes av amiral Makarov. Makarov eller ”Böljeskägget”
som hans folk kallade honom, var en stor man med ett långt kraftigt skägg, han hade
karisma och var beundrad av hög som låg. Med sin energi satte han genast igång med
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Ryska slagskeppet Petropavlovsk 1899 i Kronstadt.
att effektivisera verksamheten i basen. Kryssargrupper patrullerade ständigt utanför
hamnen, inte sällan var han själv ombord på någon av kryssarna, vilket mycket uppskattades av besättningarna. Experter från varven i Östersjön fördes ner för att vara
behjälpliga i reparationerna av de skadade fartygen. De rådande förhållandena i Port
Arthur med trång passage, relativt grunt vatten och besvärliga tidvattenströmningar
gjorde att det vanligtvis tog 24 timmar att få ut hela flottan. Makarov lyckades få ut
flottan på 2,5 timmar, under ett enda högvatten! De skadade skeppen reparerades succesivt och ryssarna började se optimistiskt på en kommande drabbning med japanerna.
Under tiden lade man ut defensiva mineringar medan japanerna lade ut offensiva sådana. Den ryska Stillahavseskadern repade sig snabbt och japanerna handlade därefter
och utlade med jagare i snötjocka natten den 12 april 1904 mineringar utanför Port
Arthur. En patrullerande rysk jagare hade blivit sänkt av fienden och kryssaren Bajan
skickades ut för att söka efter överlevande. Bajan blev själv angripen av en japansk
kryssarstyrka. Makarov gick då till sjöss ombord på slagskeppet Petropavlovsk som
följdes av ytterligare fyra slagskepp. Normalt minsveptes bukten innan utlöpande men
denna dag hade detta glömts bort i all upphetsning. Japanerna drog sig tillbaka mot
horisonten men plötsligt siktades den japanska huvudstyrkan med bl.a. sju slagskepp.
Makarov ville inte ha ett avgörande slag innan alla hans slagskepp var reparerade, och
drog sig därför tillbaka i skydd av kustbatterierna. Då inträffar följande, citerat från en
rysk ögonvittnesskildring:
”Klockan 9,40 uppgav fienden förföljandet utan att ha lossat ett enda skott och
drog sig väster ut. Tretton minuter senare, då Petropavlovsk skulle gira för att
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inleda en ny manöver, följde omedelbart på varandra fyra åskliknande explosioner
– flaggskeppet hade gått på en mina, som rev upp hela bottnen. Aderton torpedkoner exploderade, alla pannorna och omedelbart därpå även ammunitionsdurkarna.
Slagskeppet rämnade i bitar, stridmasten bröts av, aktern höjde sig högt upp i luften, och propellrarna snurrade meningslöst i all röken. Efter några sekunder hade
Petropavlovsk sjunkit i havets djup.”
Med sig i djupet förde hon den man, som skulle kunnat bli Rysslands Nelson, amiral
Makarov. Slagskeppet Pobjeda hade också gått på en mina och fick slagsida men kunde
ta sig in i hamnen.”
De amiraler som tog över Stillahavseskadern efter Makarov var inte alls av samma
kaliber och flottan förföll i passivitet. Japans armé var framgångsrik och inringade
Port Arthur från landsidan, bringade upp artilleri på bergen runtomkring och besköt
de i hamnen liggande fartygen och sänkte dem ett efter ett, stillahavseskadern hade i
stort sett upphört att existera. Eskadern benämndes därefter Första Stillahavseskadern,
medan den Andra Stillahavseskadern bildades av Östersjöflottans fartyg och gjordes
klar för att gå runt jorden och slå japanerna. Efter många strapatser kom flottan fram
till Fjärran Östern bara för att bli totalt slagen i Tsushima sundet av japans flotta i det
stora sjöslaget där 1905. Ryssland var slaget, Japan expanderade. Bestörtningen i Ryssland var stor, upprorsandan fick fart igen med strejker och myterier. Upproret återkom
som bekant 1917 och Ryssland blev Sovjetunionen. Hade det inte varit för den där minan under Petropavlovsk 1904 kanske världen hade sett annorlunda ut. Det är förstås
lite långsökt men tänk ändå vad en mina kan ställa till med!

Första världskriget
De sjömakter som drogs in i 1:a världskriget var fullt medvetna om minans farlighet
och förfogade över stora förråd, bara i Östersjön fälldes cirka 60 000 minor. Minan
blev det farligaste vapnet i sjökriget och sänkte flest fartyg. Det finns massor av berättelser om minkrigföring som inte ryms här. Jag vill dock ändå nämna några som fick
avgörande betydelse för krigs utvecklingen.
Winston Churchill, som var brittisk marinminister 1915, ville öppna en ”andra
front” i söder för att avlasta Ryssland och bryta dödläget på Västfronten. Resultat blev
slaget vid Gallipoli. Det var väsentligt för hela operationen att de turkiska forten som
med artilleri bevakade Dardanellerna slogs ut, det skulle göras med kustbeskjutning
från slagskepp och kryssare. För att hindra den brittisk-franska slagstyrkan, bestående
av äldre slagskepp, lade turkarna ut mängder av minor, ententen visste om detta och för
att röja dem rekvirerades vanliga civila fiskare med sina båtar, som med trålar skulle
få upp minorna. När fiskebåtarna plötsligt blev beskjutna, vände de helt sonika om
och flydde till hälsosammare områden, minröjning skedde sedan endast under nattens
mörkaste timmar. Engelsmännen och fransmännen trodde sig veta var mineringarna
låg och 18 mars 1915 tog sig slagstyrkan under amiral de Robeck förbi dem och började
den kraftiga beskjutningen. Vad de inte visste var att turkarna lagt ut en ny minering,
på det ställe där slagskeppen trodde sig vara säkra. De turkiska forten nedkämpades
ett efter ett men kl 12:51 gick det franska slagskeppet Bouvet på en mina som antände
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Franska slagskepp ångar in i Dardanellerna 1915. Till höger i bilden slagskeppet
Bouvet. Foto American Press Assosiation.
krutdurken, hon exploderade och sjönk i ett moln av rök och ånga på två minuter. Kl
16:11 gick slagkryssaren Inflexible på en mina och fick svår slagsida. Tre minuter senare
gick även slagskeppet Irresistible på en mina och fick också slagsida och blev liggande.
Amiral de Robeck beslöt då att avbryta operationen. Slagskeppet Ocean skickades till
att undsätta Irresistible men gick själv på en mina, och båda slagskeppen sjönk under
natten sedan deras besättningar räddats. Efter många förlustbringande markstrider och
ytterligare fartygsförluster, inställdes slutligen hela Dardanell-företaget i slutet av 1915
och Churchill skrev i sina minnen att huvudorsaken till misslyckandet var minorna.
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De farliga minorna behövde röjas, någonting skulle dras under vattenytan för att få
upp de dödliga föremålen, ansåg man. Fiskefartyg hade denna förmåga och användes
till minröjning, även ångtorpedbåtar och mindre örlogsfartyg användes för att bogsera
virar under vattnet, t o m ångbarkasser från de större skeppen användes, man tog det
som fanns. Svepmaterielen utvecklades med paravaner (en spolformad flytkropp,) bojar etc. men det behövdes en fartygstyp som specifikt var konstruerad för minröjning.
Tyskland var först med en sådan, redan 1914 hade de påbörjat detta projekt. En minsvepare skulle ha följande egenskaper:
1.

Vara ett hanterbart fartyg med goda sjöegenskaper.

2.

Vara relativt grundgående vilket ibland står i motsatsförhållande till sjöegenskaperna.

3.

Vara lätt att manövrera med två propellrar.

4.

Ha ett brett stort akterdäck för att underlätta hanteringen av svepmaterielen.

5.

Vara bestyckad med artilleri för självförsvar.

Den så kallade Minsuchboote M1-klassen hade dessa egenskaper, maskineriet var ett
koleldat ångmaskineri som var vanligt i handelsfartyg på den tiden och som det fanns
många av, därför kunde tillverkningen komma igång snabbt. ”Urminsveparen” var
född och blev förebild för alla kommande minsvepare, även hos oss. Tyskland fick
behålla minsveparna även efter Versailles-freden, minorna skulle ju röjas även efter
kriget, många tjänstgjorde också under 2:a världskriget. Cirka 150 byggdes men det
skulle behövts fler.
Elddopet för minsveparen kom 1915 då tyska flottan gjorde en framstöt i Riga-bukten. Avsikten var att utföra beskjutning av ryska ställningar, blockera hamnar, minera
Moonsundet och locka ut de ryska slagskeppen till strid. Östersjöflottan var därför
förstärkt med två slagskeppseskadrar från Högsjöflottan. Operationen beräknades vara
utförd på två dagar och minsveparna sändes in för att röja de av minor infekterade
farvattnen. Ryssarna besköt naturligtvis minsveparna så fort de kom åt och tyskarna
fick ett hårt jobb, det tog istället sex dagar att röja leder och operationen lyckades endast delvis trots att man nu hade lämpliga minsvepare. Man övergav Moonsundet, det
var alltför riskabelt att tränga igenom ansåg man och de ryska slagskeppen stannade
klokt nog i hamn. De tyska slagskeppen gick i alla fall inte på några minor och kunde
återvända till Nordsjön, fartygstypen minsvepare hade visat att den rationellt kunde
bekämpa minhotet. När tyskarna lämnat Riga-bukten minerade ryssarna igen.
Båda de krigförande marinerna i Östersjön använde minvapnet flitigt, främst i defensivt syfte. Engelska ubåtar trängde 1915 in i Östersjön via Bälten och torpederade
flera värdefulla fartyg. 1916 hade tyskarna effektivt spärrat Bälten med minor. England kunde därefter endast förstärka sin styrka med ubåtar transporterade på floder
från Arkhangelsk i Norraishavet. Eftersom endast mindre äldre ubåtar var lämpade
för transporten, uteblev i stort sett de brittiska framgångarna. En notabel minering på
3500 minor som lades 1916 ut av tyskarna mellan Dagö och gränsen utanför Stockholms skärgård är ett annat exempel.
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I Nordsjön runt de brittiska öarna utlades mängder av minor. Redan 1914 gick slagskeppet HMS Audaciuos på en mina norr om Irland och blev svårt skadat. Under försök
att bogsera henne till hamn sjönk hon, vilket var en stor skandal, ett modernt slagskepp
en s.k. ”superdreadnought” borde klara en minträff, sänkningen hemlighölls därför.
Mineringen hade utlagts av det tyska hjälpminfartyget Berlin. Engelsmännen minerade
främst för att förhindra de tyska ubåtarnas utlöpande till Atlanten. Tyska minsvepare
av M-klass och beväpnade trålare var essentiella för ubåtskriget.
Minsveparen hade blivit ett mycket viktigt fartyg. När Tyskland åter skulle operera i Rigabukten i samband med arméns uppmarsch i Baltikum och ockupationen av
Dagö och Ösel 1917, beslutades att ombasera slagskepp från Nordsjön till Östersjön.
Det innebar en försvagning av ”Hochseeflotte” i Nordsjön men marinledningen var i
stort sett överens om att det var lämpligt, inte minst p.g.a. den dåliga stämning som
rådde bland manskapet med myteritendenser, beroende på långvarig overksamhet. Att
aktivera slagskeppen och ge dem en uppgift skulle stärka moralen ansåg man. Det var
illa nog att försvaga tyskarnas ”fleet in beeing” men värre var att, för att möjliggöra
slagskeppens operationer i Rigabukten, minröjningsresurser flyttades från Västerhavet
till Östersjön.
I oktober 1917 sattes operation ”Albion” igång i Rigabukten. Ryska armén var delvis paralyserad av den begynnande revolutionen och en del fartyg passiva p.g.a. att
”matrosråd” tagit över men de flesta ryska fartygen som var kvar bjöd på hårdnackat
motstånd. De tyska minsveparna hade som väntat ett mödosamt jobb och operationen
lyckades men med kännbara förluster: En jagare, tre torpedbåtar och åtta (sic) minsvepare sänktes. Vidare hade tre moderna slagskepp gått på minor men kunde ta sig i
hamn.

Tysk minsvepare sjunker. Okänd fotograf.
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Minan och motmedel i Sverige

Hur var det i Sverige? Även vi var medvetna om minans farlighet men också möjligheter. Även Sverige ville ha möjlighet att lägga ut minor och 1908 påbörjades projektet att
bygga en minkryssare som skulle vara en minutläggare men också kunna fungera som
en vanlig kryssare dvs. spana och understödja jagare och torpedbåtar. År 1909 beviljades medel och 1912 kunde minkryssaren Clas Fleming sjösättas vid Finnboda Varv
i Stockholm, 1914 var hon klar att tas i tjänst, lagom till Världskrigets utbrott. Rutiner
utarbetades de kommande åren för minutläggning. Hon gjorde god tjänst under två
neutralitetsvakter men är lite hemlig, det är svårt att hitta uppgifter och foton av henne.
Inför 2:a världskriget byggdes hon om och det gamla maskineriet revs ut och endast
de förliga ångpannorna behölls för ekonomi d v s uppvärmning och el-generatorer och
ett helt nytt maskineri med dieseldrivna spolpumpar som drev två ”gasturbiner,” sic,
sattes in. Tillsammans med bl.a. Drottning Viktoria, inte pansarskeppet utan tågfärjan
som rustats till hjälpminfartyg med samma namn, var de ansvariga för utläggningar av
de mineringar i Södra Kvarken som tillsammans med de finska benämndes ”Ålandsspärren.”

Minkryssaren HMS Clas Fleming efter ombyggnaden 1940. Hon har ännu inte fått den
tredje skorstenen, som utan funktion monterades mellan de befintliga, endast för att
få ett mer harmoniskt utseende. Luftvärnskanonerna saknas också. Okänd fotograf,
Sjöhistoriska museet.
Men hur skulle man svepa bort dessa explosiva undervattensklot? Ett fotografi togs
av min morfar Ivar Falkman som då var mariningenjör i Kustflottans stab Flaggen
från en av pansarbåtarna, på baksidan skrev han ”minsvepning.” På bilden syns några
ångtorpedbåtar som tillsammans med skeppsbåtar ligger stilla och är uppenbarligen
sysselsatta med att dra något genom vattnet (tur att det inte blåste.) Vid den här tiden
pågick insamlingen till F-båten, som skulle bli det första pansarskeppet i en ny serie,
pengarna räckte till byggandet av HMS Sverige men det blev också lite över, dessa
medel skulle gå till att bygga tre ”minsvepare” våra första. Hur skulle de se ut och
fungera? Man var på det klara med att något skulle bogseras i vattnet, därför byggdes
de närmast som bogserbåtar. De hade i övrigt inga av de egenskaper man önskade av
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”Minspvepning” 1914. Foto Ivar Falkman.
en minsvepare men gjorde lång och trogen tjänst i Flottan som just bogserbåtar, en av
dem finns kvar än idag museifartyget Sprängaren, hon rustas för att bli sjögående och
ingår i Veteranflottiljen.
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Ledamoten
CHRISTER HÄGG

Ledamoten och marinflygaren Christer Hägg (f 1939)
var den förste svenske helikopterpiloten som utbildades
till provflygare vid Empire Test Pilots School i England
(1971) som ett led i anskaffningen av ett nytt helikoptersystem till Marinen. Han har även tjänstgjort som chef
för 1.helikopterdivisionen, som marinattaché i Washington DC samt Flaggkapten i Kustflottan.

Genom svårigheterna mot stjärnorna –
Anskaffning och utprovning av HKP 4C 1971-75

Abstract: Procurement and testing of a new helicopter system for the Royal Swedish
Navy in the 1970s. The RSN realized in the late 1960s that the old helicopter system, Boeing Vertol 44, had to be replaced with a modern helicopter to achieve allweather capability, especially during antisubmarine missions. After investigating
several competitors the choice fell on a licensed built version of Boeing Vertol 107
(HKP 4) from Kawasaki Aircraft Industries in Japan. However, the whole success
of the procurement depended on the development of a programmed flight autopilot
to give zero visibility capability during ASW operations. After major difficulties in
the beginning of the program a joint effort by Kawasaki, Boeing and the Swedish
Defence Materiel Administration succeeded and the RSN got the system they had
asked for and in due time for fighting the submarine intrusions into Swedish waters
during the 1980s. The procurement, development, testing and introduction to the
squadrons took 4 years in all, which could be compared with the procurement of its
present successor that took more than 10 years. Captain Christer Hägg RSN tells the
story from a test pilot´s point of view.
Vägen fram till anskaffningen av HKP 4C var lång. Den började redan i slutet på
1960-talet då Marinen började planera för en omsättning av HKP 1 (Vertol – 44). Det
stod helt klart att det nya systemet måste få allväderskapacitet, vilket inte HKP 1 hade.
Om detta lyckades skulle den möjliga operationstiden för hkp-ubåtsjakt fördubblas.
Ubåtar brydde sig föga om det var dag eller natt och då kunde inte heller ubåtsjakten
göra det. Dessutom skulle sonarspaningsprestanda öka väsentligt om man kunde få automatisk hovring på sonarkabeln så att kabeln alltid stod vinkelrätt mot havsytan. Med
HKP 1 och ”handjagad” hovring med hjälp av ett enkelt korsvisarinstrument var detta
svårt under dager och helt omöjligt under mörker. Otaliga är de tillfällen då HKP 1
släpade sonarkabeln och spanaren ”hovsamt” bad piloten att skärpa sig.
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Själva nyckeln till mörkerubåtsjakt var att kunna genomföra en plané till en förplanerad dip-punkt, hovra upp på avsedd höjd och övergå till att hålla plats med hjälp av
sonarkabeln. Några hemsnickrade lösningar hade prövats på HKP 4B men de var alla
misslyckade.
Efter det att en Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (TTEM) tagits fram i Marinstaben, började Marinens hkp-detalj i FMV (Sohlman och Söderberg) undersöka marknaden. Först vände man sig till Boeing Vertol i USA med en specifikation, men där höll
man på att avsluta CH-46/BV-107 linan och en utveckling av en styrautomat för så få
exemplar som vi kunde anskaffa, skulle bli orimligt dyrt. Boeing var en återvändsgränd.
Westlands Sea King kunde uppfylla en hel del av specifikationen, framför allt fanns
det en operativ styrautomat med kabelmod och radar. Redan då var Sea King gammal,
men det var tydligen enda lösningen. Beslut togs att gå vidare den vägen och som ett
led i detta skulle Försökscentralen på Malmslätt, som då inte hade någon marin hkpkompetens, skicka en pilot till Empire Test Pilots School, som drevs av RAF. Den piloten blev undertecknad. Jag fick order att packa min sjösäck och ge mig av till England
och efter den dryg ettåriga utbildningen skulle jag flytta till Westland Helicopters i SV
England för att bli FMV:s provflygare på de Sea King som Sverige planerade anskaffa.
Jag fick, som en speciell förmån, flyga en hel del med en Sea King i ubj-version. Det var
inte så upphetsande. Kärran var som en gammal traktor och styrautomaten helt analog,
oprecis och ”knyckig”.
Efter ca 6 månader fick jag besked hemifrån att man fått en offert från Kawasaki Aircraft Industries i Japan, som innebar en uppdaterad HKP 4B (byggd på licens
från Boeing) med en styrautomat och med brittiska Rolls Royce-motorer (standard var
amerikanska General Electric-motorer), vilka vi redan hade i HKP 4A och B. Jag var
mycket belåten över valet eftersom tandemrotorkonfiguration var överlägsen singelrotor dito i de viktigaste uppdragstyperna i Marinen. Det var uppenbart efter mina erfarenheter med Sea King. Mer betänksam blev jag när jag förstod att Kawasaki inte hade
en färdig styrautomat, utan den skulle utvecklas från grunden. Jag fick order att skicka
hem familjen vid kursens slut och själv åter packa sjösäcken och ta mig till Japan.  
Styrautomaten, SA08, var det kritiska systemet för hela projektet. Om inte den
utvecklingen lyckades skulle vi bara få 8 nya HKP 4B utan allvädersförmåga under
ubåtsjakt. Och denna hett önskade förmåga skulle då, med vår omsättningstakt av
helikoptrar, troligen dröja ytterligare 20 - 25 år.
När jag kom till Kawasaki och skulle prova SA08 för första gången, så var alla dess
ingående komponenter uppsatta på träskivor som täckte hela babordsidan i kabinen.
Det satt konduktorer, potentiometrar, reläer och vred och knappar överallt. Piloten hade
ingen möjlighet att själv trycka in kommandon, utan provledaren sade via intercom t ex  
”Now, please Mister Hägg-san, approach (plané)”. Min japanske co-pilot kunde bara
ett ord engelska och det var ”Yes”. Jag lärde mig att uppskatta att det åtminstone inte
var ”No”. Om Sea King´s styrautomat var ganska ruff så var SA08 protypen brutal. Om
man t ex skulle ändra kurs 90 grader i planflykt, så rollade hkp på cirka en sekund över
till 30 graders bankning och när kursen passerade önskad kurs, rollade hkp tillbaka
på en sekund, sköt över angiven kurs och rollade tillbaka 30 grader åt andra hållet osv
osv. Under mörker över hav utan visuella referenser var detta ett recept för att ge en
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pilot vertigo och villor. Efter det att jag fått provledaren att förstå att rollhastigheten
var för hög och bankningsvinkeln för stor samt att girhastigheten måste dämpas ut då
man närmade sig önskad kurs, så skruvades det frenetiskt där bak och ”Now, please
Mister Hägg-san, now everything is perfect” Jag: ”Let´s try it once more” Provledaren:
”No need, everything is perfect”.
Om alla HKP 4C-piloter jämför denna enkla manöver med hur slutresultatet blev så
är det nog förståeligt att det var en lång väg att vandra. Det var likadant inom hela envelopen och det värsta var att om ett fel hyggligt kunde fixas så förvärrades ofta något
annat samtidigt. Vi flög och skruvade, flög och skruvade, men till slut så avbröt vi provserien och skickade hem ett telegram att Kawasaki inte hade grepp om situationen och
att hjälp behövdes. Generalmajor Gunnar Lindquist från FMV-F med några experter
dök upp inom en vecka. Boeings chefsprovflygare Frank Duke, kom och flög med prototypen. Han trodde inte heller att Kawasaki skulle greja det hela inom rimlig tid. Han
skakade på huvudet och återvände hem med beskedet att Boeing hade ett ultrasmart
gäng ingenjörer, som kanske kunde fixa alla problem. Lindquist inledde förhandlingar
med två alternativ 1) Sverige skulle hoppa av kontraktet hävdande att Kawasaki inte
kunde uppfylla kontraktets specifikationer (det skulle innebära Sea King) eller 2) Fortsätta utvecklingen under ledning av experter från Boeing, inhyrda för dyra pengar av
Kawasaki (dvs. troligen ytterligare osäkerheter och förseningar).
Kawasaki valde under många krumbukter alternativ 2; att hyra in experter från Boeing och redan en vecka senare kom ett dussin Boeing-ingenjörer och det första dom
gjorde var att riva ut det mesta av prototypen på träskivorna, bygga upp en ny prototyp
med ytterligare kontroller och installera fler mätpunkter med kopplade skrivare. Kabinen såg ut som ett el-laboratorium. Varje kontrollmanöver finslipades i luften för att
vinna tid. Boeings provledare satt i färdmekanikerns stol mellan piloterna och efter
varje manöver ville han veta vad jag tyckte, han hade hela styrautomatens wirediagram
i huvudet och sa efter mina kommentarer t.ex. konduktor 3 upp fyra, motstånd 2 ner
3, kortslut relä 6, eller något dylikt obegripligt. Samtidigt läste en annan ingenjör av
skrivarna och meddelade t.ex. vilken rollhastighet som uppnåtts i grader per sekund
eller acceleration i meter per sekundkvadrat. På så vis kunde jag t.ex. föreslå en lämplig
rollhastighet i ett siffervärde, inte bara bedöma om den var för hög, för låg eller acceptabel. Detta arbetssätt gav omedelbart resultat och prestanda blev bättre och bättre och
till slut kunde vi låsa värde efter värde.
De japanska flygingenjörerna var välutbildade, men det fanns en del kulturella
skillnader som orsakade gnissel. Dels var våra helikoptrar Japans första leverans av
krigsmateriel (förbjudet sedan 1945) och man satte olika täcknamn på saker och ting;
helikoptern var en Rescue Helikopter, Sjunkbomb 51 (i trä) var Rescue markers och sonaren var till för att lyssna in pingsändare från störtade flygplan. Redan första dagen på
Kawasaki hade jag svårt att komma in genom huvudporten där det stod några hundra
japaner med plakat och ropade och skrek. När jag kunde fråga en Kawasakianställd vad
det handlade om så fick jag svaret att de protesterade mot att Japan sålde krigsmateriel
till Sverige. Detta kändes lite avigt till en början och ibland glömde man sig t.ex. när
jag kallade ”rescue markers fixtures” för vad de var: ”Bomb schackels”. Alla japanerna
drog efter andan och tittade oroligt omkring sig.
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Briefing/debriefing för varje provpass var ofta sällsamma tillställningar. Alla inblandade japaner var med på briefingen och var övertygade att allt skulle fungera perfekt
och rullade ut en dagsfärsk aktivitetsplan med en ny tidsaxel med alla verksamheter
för två år framåt. Om proven gick hyggligt bra var alla med på debriefingen och sken
som solar, men om de misslyckats ekade rummet tomt. Bara en mycket underordnad
tekniker var på plats för att ta emot negativa resultat och klarspråk från Boeings killar och undertecknad. Kulturkrockarna var många men så småningom satte sig det
hela och allt bättre resultat höjde stämningen. Först efter 3 månader med ett eller två
flygpass om dagen var systemet i ett sådant skick att man kunde printa ut kretskort och
sätta in i SA08-boxen i cockpit. Därefter skedde verifiering av alla prestanda. Jag meddelade hem att jag var nöjd med prototypen som uppfyllde de flesta krav som en pilot
kunde kräva (de övriga fick man ta hand om i förarinstruktionen eller utbilda sig runt)
och FMV preliminärgodkände den under förutsättning att den fungerade med en fullt
sensor- och vapenutrustad helikopter i samtliga uppdragsprofiler.
Ett problem var t.ex. radarhöjdmätaren (det fanns bara en installerad till en början).
Man kunde räkna ut sannolikheten för ett specifikt fel på den, s k ”slow creep failure”,
kunde inträffa 1 gång på 6 millioner. Eftersom kontraktet specificerade max 1 gång
på 8 millioner, så måste något göras. Felet var lurigt eftersom piloten troligen inte observerade att radar-höjdmätaren långsamt visade fel till SA08. Vid t.ex. hovring på 20
meters höjd över hav utan visuella referenser så fanns det inte mycket marginal innan
man satt i drickat.
Många fantasifulla lösningar diskuterades men till slut valdes att installera ytterligare en radarhöjdmätare (utan indikator) och en röd lampa ”Alt Warning” framför
piloten. Sannolikheten att båda skulle få slow creep samtidigt och åt samma håll var
närmast obefintlig. Lampan varnade för en med höjden proportionell höjdskillnad mellan höjdmätarna och tändes upp. Pilotens åtgärd blev att göra en vertikal nödstart och
om sonaren var ute fick den vindas in under startförloppet, vilket gick bra om man höll
ned farten tills den var invindad och stuvad. Detta provades och ingick i SFI (förarinstruktionen) och utbildningen.
Till slut var det hela färdigt hos Kawasaki och nu återstod vapen och sensorprov i
Sverige med Bromma/Ostermans aero (generalagent) som bas. Den första helikoptern
välsignades av shintupräster och skvättes ned med heligt vatten och dagen därpå flög
jag den helt omärkta HKP 4C-1 (Y65) från Kawasaki i Gifu till Nagoya och landade på
kajen intill en stor styckegodsbåt. Rotorbladen demonterades och kärran rullades in i
en jättestor trälåda och lyftes ombord och placerades längst ned på durken i lastrummet. Nu skulle den hem, lossas i Hamburg, göras flygklar och flygas till Bromma. Det
var nu våren 1974.
FMV hade emellertid fått ett diffust meddelande att trälådan med Y65 hade fått
”mindre” skador. När vi kom till Hamburg och tittade ned i lastrummet fick vi en
chock. En container (fylld med trådrullar) hade under orkan i Stilla Havet ramlat ned
från gretingen och hamnat på vår låda. Den var i princip mosad platt. Det heliga vattnet
vid leveransen i Gifu måste ha varit utspätt. Det enda som klarat sig var rotorbladen
och cockpit. Mellan- och bakkroppen var en total avskrivning. Befraktaren skyllde
på Force Majeure och gick bara med på en symbolisk ersättning. Eftersom staten inte
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försäkrar sin egendom utan anses få ta smällar när de kommer, så uppvaktades finansminister Sträng, för att få staten att släppa till pengar för en ny mellankropp och
bakkropp med växel och motorer. Det blev tvärt nej, utan motivering. Jan Sohlman
lyckades skramla ihop medel för att beställa en ny mellankropp, men de räckte inte till
den dyra bakkroppen. Sohlman fick då nys om att det fanns en helikopterkyrkogård
i Vietnam där bl a skadade CH-46:or låg i travar. Han åkte dit och fann en bakkropp
som bara hade några kulhål genom aktra fenan och köpte den för några hundra dollar,
fick den hemfraktad med båt (gick bra den gången) och med många kompletteringsköp
av utrustningar kunde en ny HKP 4C (version HD – hopplockade delar) skruvas ihop.
Det första mörkerprovet med SA08 över hav genomfördes en blåsig höstnatt 1974
utanför Huvudskär, med räddningshelikopter och båtar i beredskap. I Japan medgav
inte Kawaski att detta gjordes (man ansåg att det var för farligt!!!), utan alla prov för
att utforska pilotens upplevelser utan visuella referenser utfördes under dager med en
delvis förskärmad cockpit, endast copiloten kunde se ut och manuellt ta över om det
behövdes. Det mesta fungerade som tänkt, men i hovringsmod fick vi problem och fick
till slut avbryta proven. Helikoptern började en odämpad oscillation i höjdled, vilket
snabbt närmade sig effektmaxima. Nästa dag över Mysingen fungerade höjdhållningen
perfekt, men fler prov över hav visade att problemen uppstod när det blåste friskt med
tillhörande våghöjder. I Japan hade det inte varit några problem med höjdhållningen i
hovringsmod över hav även när det blåste. Till slut förstod vi att problemet orsakades
av förhållandet bottendjup/våglängd/våghöjd. I Japanska sjön var det långa våglängder
och helikoptern steg sakta och kontrollerat uppför en våg för att sedan sjunka ned lugnt
och fint då vågtoppen passerat under helikoptern. I Östersjön är sjön kort och krabb
och när en våg med kort våglängd rullade under helikoptern steg den hastigt för att
sedan sjunka ned lagom till det att nästa våg kom och SA08 tog i med all effekt för
rätta till höjden men då hade vågen redan rullat förbi och höjden minskades hastigt då
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man mötte en ny våg osv., osv. Rörelsen var odämpad och efter några oscillationer var
man tvingad att avbryta och ge sig av hemåt. När orsaken till problemet väl var funnen
var åtgärden ganska enkel – man dämpade radar-höjdmätarens insignal till SA08 så att
den höll ett medelvärde mellan vågtopp och vågdal. Det var nog första gången jag hade
praktisk nytta av hydrografilektionerna på Sjökrigsskolan.
Det är min uppfattning att HKP 4C systemet blev mycket bra och effektivt. Piloterna
kände sig säkra med SA08, om dom hanterade den rätt förstås, som de facto gjorde
vad de själva inte kunde på ett lugnt och kontrollerat sätt. Ingen pilot, av kvinna född,
kunde mäta sig mot SA08 i uthållighet och exakthet i flygprofilen på låg höjd över hav
under mörker och dåligt väder. Tilliten till systemet var A och O, om den inte fanns hos
piloterna skulle de aldrig utsätta sig för att flyga fram på 20-50 meters höjd i 200 km/t,
över en vattenyta de inte kunde se. I princip kunde man flyga ”hands off ” under hela
ubåtsjaktprofilen med stor säkerhet, noggrannhet och flexibilitet. Spanaren och sonaroperatören var supernöjda – sonarkabeln stod som ett spett mot vattenytan och spanaren
kunde med lätthet och precision radarleda såväl den egna helikoptern som rotetvåan
från dip-punkt till dip-punkt och insättande av sjunkbombanfall eller fälla torped
med trådstyrning. Marinen hade fått allt man kunde önska sig – en helikoptertyp som
man redan hade och var väl förtrogen och nöjd med samt därtill allvädersprestanda.
HKP 4C flög som en dröm och var till 100% ”A pilots aircraft”. Allt var perfekt och
uppdraget slutfört på 4 år. 1975 var systemet introducerat och operativt på helikopterdivisionerna och utbildningen i full gång. Med god omvårdnad hade vi troligen kunnat
flyga dessa helikoptrar än i dag – några gör det ännu, men inte i Marinens regi utan för
att lyfta ut timmer ur de kanadensiska skogarna. Inte heller Marinens flygväsende finns
kvar. Försvarsmaktens helikopterförmåga för ubåtsjakt är nu bara en spillra av hur det
såg ut under 1980- och 90-talen.
Jag hörde långt senare att USN/USMC installerat en variant av SA08 (utan kabelmod
eftersom CH-46 inte utnyttjades i ubåtsjaktprofilen) i ett antal av sina helikoptrar. Ett
gott betyg.
Boeing Vertol måste ha skrattat hela vägen till banken; först fick man rejält betalt av
Kawasaki för utvecklingsarbetet av SA08, sedan kunde man sälja hela konceptet till
USN då man satt på hela konstruktionsunderlaget.
Jag är säker på att HKP4C på sin tid var världens bästa ubåtsjakthelikopter och vill
därför nämna en del personer som bidrog särskilt mycket till projektets framgång: Marindirektörerna Jan Sohlman (projektledare) och Gunnar Karlsson, Flygdirektörerna
Christer Söderberg och Bo Gellerhed, FMV:s styrautomat- och elsystemexperter Per
Nilsson och Jan-Allan Mårtenson, Generalmajor Gunnar Lindquist FV, Kawasakis
projektledare Futasugi och copilot Inuyama, Rolls Royce motorexpert John Le Clair,
Boeings chefsprovflygare Frank Duke och Boeings provledare Milton Feldman  (The
Miracle  Man) samt vår outtröttlige färdmekaniker Gregor Kym och provflygaren Gunnar Lund m.fl., m.fl.
Jag tycker att denna historia för 50 år sedan är värd att berättas innan alla som var
med gjort sin sista molngenomgång.
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ANNE WEDIN

Anne Wedin har varit aktiv marinlotta inom områdena stridslednings- och stabstjänst. Civilt har
hon arbetat med information som seniorkonsult
på KREAB och i eget företag.

Bokanmälan

Ledamoten Peter Hore har i Bletchley Park´s Secret Source. Churchill’s
Wrens and the Y service in World War II. (Greenhill Books, Barnsley.
210 sidor, £ 19.99) skrivit den hittills okända historien om Y Service verksamhet.
Y Service var en mycket väsentlig informationsinhämtare för det arbete som utfördes
i Bletchley Park1 under andra världskriget. Arbetet med att knäcka koder har skildrats
och dokumenterats i detalj. Men varifrån kom de meddelanden som Bletchley Park
dechifrerade?
Författaren ger en välförtjänt uppmärksamhet åt den hittills okända verksamhet som
Y Service bedrev. Han sätter ljuset på hela den kedja av trådlösa bevakningsstationer,
som byggdes upp efter Englands kuster och över hela världen. Ofta bemannade av
kvinnor ur Women´s Royal Naval Service: Wrens. Dygnet runt avlyssnade dessa både
kodade och öppna talmeddelanden. Resultatet blev att både den militära och politiska
ledningen fick utomordentligt underlag för både kort-och långsiktiga beslut.
1939 fanns endast en handfull marina bevakningsstationer i Flowerdown, Scarborough, Gibraltar, Malta och Hongkong. Fler var under uppbyggnad i bland annat Bombay, Singapore och Australien. Finansdepartementet var givetvis negativa men gav så
småningom klartecken till ytterligare sex stationer som skulle byggas av General Post
Office. De extrema sekretesskraven gjorde dock att General Post Office inte riktigt
förstod de krav som ställdes på stationerna och resultatet blev att stationerna var undermåligt utrustade för sin verksamhet. Dessutom fick Y Service veta att deras verksamhet
var onödig i krigstid eftersom fienden antingen skulle vara radiotyst eller så skulle den
skicka så många signaler att det inte skulle gå att lyssna på alla. Y Service kämpade
dock på i motvind och när kriget bröt ut hade man 205 operatörer färdigutbildade.
1.

Centrum för de brittiska dechiffreringstjänsten under 2.Världskriget [Reds. anm.]
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Freddie Marshall, mannen bakom idén att rekrytera Wrens, fann sommaren 1940
sig sittandes i en oanvänd kustbevakningsstation på klipporna vid South Foreland. Helt
ensam med uppdraget att fullgöra en trådlös bevakning under dygnets mörka timmar
då fiendens aktivitet förväntades vara som mest intensiv. Mat fick han av en bevakningsman. Snart visade det sig att Freddie behövde hjälp om han skulle behålla skärpan
och vara effektiv under sina vakter. Några dagar senare kom tre Cambridgestudenter.
De hade acceptabla akademiska kunskaper i tyska men visade sig ha svårt att hänga
med i snabb ordergivning och meddelanden som levererades på slarvig vardagstyska.
Nykomlingarna arbetade i treskift och Freddie kallades ut så snart det var något på
gång d.v.s. i princip varje natt. Snart kom meddelandet ”studenterna behövs någon annan stans” och Freddie lämnades ensam igen.
Freddie, hårt prövad, blev mycket förvånad när han fick besked om att hans station
skulle få besök av Admiral Bertram Ramsay, Commander-in-Chief, Dover  åtföljd av
Vice-Admiral James Somerville, ansvarig för signalunderrättelsetjänsten, samt ett antal sjöofficerare från amiralitet. Somerville ville nu höra vad Freddie egentligen gjorde
och efter att ha fått en genomgång fick Freddie höra att ett antal Wrens skulle komma
om några dagar.
Freddies förvåning var stor när den första truppen Wrens kom: de hade alla arbetat
inom andra yrkesgrenar än samband men de hade en gemensam nämnare – de hade
grundläggande kunskaper i tyska. De anfördes av en äldre Wrens-officer iklädd en
mycket urblekt uniform och ett bröst fullt av medaljband. Ett var, trodde han, från
Matabele-kampanjen 2. Den äldre kvinnliga officeren visade sig vara förste officeren
Violetta Thurstan. Hon hade inte tjänstgjort i Matabelekrigen men hon var verkligen
täckt med medaljer inkl. Military Medal för sin insats som sjuksyster under första
världskriget och hade även medaljer från Belgien, Ryssland och Serbien. Hon hade
nyligen arbetat för RAF, arbetat med flyktinghjälp och krigsfångar. Violetta hade rest
mycket, lärt ut vävning till dervisher i Afrika samt arbetat i Spanien under inbördeskriget. Efter att ha fuskat om sin ålder (den övre gränsen var 50 år) hade Violetta blivit
avdelad till Wrens när kriget bröt ut. Violettas uniform var flottans uniform modell
Ä samt en enormt sliten trekantshatt. Hennes språkkunskaper hade fört in henne på
rekryteringen av de första Wrens inom Y service samt arbetet med att sätta upp Y stationerna i South Foreland, Fayreness och Harwich.
Det första problemet Freddie hade att lösa var att förste officeren vägrade att låta
kvinnorna arbeta på natten. I stället skulle hon arbeta tillsammans med honom, vilket
snart visade sig inte fungera eftersom hon somnade och så var Freddie ensam igen
på nattvakterna.  Lyckligtvis löstes detta genom en överenskommelse att Wrens fick
arbeta två och två på nätterna.
Förutom ovanstående enorma personligheter innehåller boken fantastiska personporträtt av Wrens som kom undan Japans attack på Singapore men på vägen tillbaka
till England blev torpederade i Atlanten. Här återfinns skildringar av de tysktalande
Wrens som lyssnade på radiosnattret från E-båtar i engelska kanalen och av den roll
Y service spelade i jakten på Bismarck och hur de hjälpte till att sänka en japansk
2
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Utspelades i dåvarande Sydrodhesia 1896 – 97 [Reds. anm.]

kryssare i krigets sista dagar. Allt sammantaget, otroliga historier som visar en verklighet av livet under andra världskriget som aldrig tidigare återgivits. De få fotografier
som finns i boken väcker en längtan efter fler.
Med boken har författaren kunnat lyfta fram det arbete, den entusiasm, uthållighet
och kamratskap som Y service och dess personal stod för och som inte fått sitt erkännande förrän nu.
En fascinerande bok som kan läsas av både män och kvinnor.  
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Bli medlem i Sjöhistoriska Samfundet!

Sjöhistoriska Samfundet grundades 1939 för att bidra till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska. Samfundet ger varje år ut tidskriften Forum navale
och ett varierande antal böcker i Forum navales skriftserie.
Som medlem i Sjöhistoriska Samfundet får du Forum navale och böckerna i skriftserien. Du kallas också till Samfundets två årliga möten med föredrag i sjöhistoriska ämnen. Talare vid höstmötet är oftast vinnaren av Samfundets forskningspris
till Jan Gletes minne.
Ansök om medlemskap till Samfundets sekreterare:
Sjöhistoriska Samfundet
c/o Jenny Rosenius
Kornhamnstorg 2
111 27 Stockholm
E-post: info@sjohistoriskasamfundet.se
Medlemskap beslutas av Samfundets styrelse. Årsavgift är 300 kr för privatpersoner och 600 kr för institutioner och insätts på Sjöhistoriska Samfundets plusgiro:
15 65 19-1.
Besök gärna Sjöhistoriska Samfundets hemsida för mer information om Samfundets verksamhet och för att ta del av förteckning över tidigare utgivna skrifter och
verk:
https://sjohistoriskasamfundet.se/
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Kommendör Lars Wedin är redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet.

Intryck vid läsningen av

Julian Pawlak, Johannes Peters (eds.). From the North Atlantic to the
South China Sea. Allied Maritime Strategy in the 21st Century. Nomos.
The Kiel Seapower Series. The Institute for Security at Kiel University
(ISPK). 106,37€ (Amazon men finns också som ebook).
Abstract: This is an extraordinary book that discusses a large number of the maritime challenges that Allies – and non-allies like Sweden – will have to meet in the
coming decades. To just mention three aspects against the background of the ever
increasing importance of the sea for food, transport, energy, minerals and other
commodities, as well as for information: 1) the complex future regarding political
development, technological transformation, and climate change; 2) The importance
of planning and training not only for high-end warfare but also for the more probable hybrid threats; 3) The tension between the need to be able to deter and possibly
fight Russia and to handle the challenges of China – Europe, Sweden included –
must take a greater responsibility for its own security.
Redigerade böcker utgörs ofta av en mer eller mindre disparat samling artiklar. Med
tanke på att denna bok innehåller 24 kapitel av olika författare var det med betydande
tveksamhet som jag började gå genom verket. Visst finns det överlapp och artiklar som
kunde varit bättre MEN det finns många ”diamanter bland gödseln” för att citera Fredrik den store apropå Chevalier Folards (1669-1752) skrifter.1 Riktigt många faktiskt.
Boken kräver därför en mer djupgående granskning än vad som normalt är fallet för
recensioner i TiS.  Nedan pekar jag på några av de viktigaste poängerna med boken.
Inledningsvis två invändningar. Priset är närmast provocerande högt. Titeln är lite
missvisande – boken behandlar inte bara Allied Maritime Strategy utan är i stora delar
också i hög grad relevant för svenska läsare.
1.

Eugène Carrias : La pensée militaire française, Presses Universitaires de France, Paris, 1960, sid. 167.
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Redan i förordet konstateras att krigföring till sjöss även fortsättningsvis kommer att vara ett nyckelområde för strategiskt tänkande; den maritima domänen
har aldrig varit så viktig som idag. Maritim säkerhet måste därför vara ”a chief
concern” för medlemmarna i Nato och
EU. Som svensk kan man bara konstatera
att den internationella marina debatten
inte fått något genomslag i Sverige
Sebastian Bruns (se TiS nr 5 2020)
konstaterar att Nato och EU har en praktisk arbetsfördelning avseende marin politik; EU koncentrerar sig på ”good order
at sea, secure sea lines of communication…” medan Nato koncentrerar sig på
”the sharp end of the spear”. Ett exempel
på det förstnämnda är den europeiska
Maritime Situational Awareness Operation Agénor i Persiska viken. Bruns tar
också upp EUMSS (EU Maritime Security Strategy) som borde ha legat till
grund för det senaste försvarsbeslutet men förefaller vara helt negligerad i Sverige.
Frank G. Hoffman är författare till ett mycket nyttigt kapitel om hybridkrigföring
till sjöss. Hybridkrigföring beskrivs som en koordinerad blandning av militära och
icke-militära åtgärder inkluderande propaganda och cyberattacker. Hoffman ger ett
antal exempel på rysk användning av denna strategi inom det marina området inkluderande ubåtskränkning mot Sverige 2014, fejkad attack mot bl.a. Gotland 2015 mm.
Ett särskilt viktigt fall var blockaden av Kerch-sundet (mellan Azovska sjön och Svarta
havet). Ett allvarligt hot utgörs av den ryska satsningen på undervattensteknik – inte
minst autonoma farkoster (UUV) och utnyttjandet av civila fartyg för mineringar av
hamnar. Nato bör därför särskilt uppmärksamma hot mot maritim infrastruktur i Östersjön och Svarta havet och här arbeta nära med allierade och partners. Sverige är ju
en del av de senare och hybridkrigföring framstår som ett betydligt troligare hot än
någon form av invasion av Sverige samtidigt som vi konstitutionellt har särskilt svårt
att hantera gråzonen mellan krig och fred.
Johannes Peters fortsätter diskussionen om undervattensdomänen. Han tar särskilt
upp hotet mot de undervattenskablar där ”99% of the world’s data” transporteras. Han
tar dock inte upp annan viktig infrastruktur som pipelines och elkablar; de senare av
stor vikt för Sverige. Intressant är att han ser det som möjligt att Ryssland låter Kina
stationera strategiska atomubåtar (SSBN) i Arktis, vilket ytterliga skulle öka spänningarna i detta vårt närområde; en fråga som också tas upp av Sidhart Kaushal. Slutligen
pekar han på vikten av ubåtsjaktförmåga och tar särskilt upp behovet av samarbete i
Östersjön avseende undervattensspaning.
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Alix Valenti tar upp hur de allierade marinerna bör samarbeta avseende effekterna
av klimatförändringarna.
Dirk Siebels skriver om vikten av att sjöofficerare förstår hur den maritima industrin, spec. shipping, fungerar. En sådan förståelse är givetvis av avgörande betydelse
för ett effektivt sjöfartsskydd.
Julien Pawlak diskuterar Nordeuropa och de strategiskt viktiga förträngningarna
mellan Svalbard och Nordnorge (Bear Gap) resp Grönland-Island-Skottland (GIUK
Gap). Han pekar också på Natos plan att skapa en särskild maritim samordningsfunktion i Östersjön – Baltic Maritime Coordination Function. Det måste vara ett vitalt
svenskt intresse att delta i detta.
Ledamoten Niklas Granholm är inne på samma spår när han diskuterar vikten av
området Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt som är extremt viktigt ur sjöfartssynvinkel
och avseende maritim infrastruktur. Inte minst måste Sverige, hävdar Granholm, ta
säkerhetsintressena på västkusten på allvar. I detta sammanhang betonar han samarbetet med de nordiska länderna, Storbritannien, USA med flera. Det nya amfibieregementet är en bra start men mycket mer behöver göras, speciellt då avseende förmåga
till minröjning och ubåtsjakt. Han pekar här också på behovet av en svensk satsning på
obemannade farkoster.
Pauline Pic och Frédéric Lasserre diskuterar Arktis och håller fram Sveriges arktisstrategi från 2020 som ett bra exempel. Nato bör öka sin förståelse för och närvaro i
Arktis samtidigt som man undviker formella åtaganden.
Deborah Sanders tar upp Kinas intressen i Svarta havet och kopplar dem till ”Ett
bälte, en väg” samt frågan om ryskt-kinesiskt samarbete i området. Hon tar också upp
president Erdogans projekt att bygga en ny kanal, ”Istanbulkanalen”, som en alternativ
rutt till Bosporen som är trångt men nämner inte de stora frågetecken detta projekt
möter – inte minst avseende miljö. Det kan noteras att Kina är mycket intresserat av att
låna ut pengar till detta faraoniska projekt.
Sidhart Kaushal diskuterar Kinas marina strategi ur perspektivet Allied Maritime
Strategy; denna bör anpassas till den kinesiska utvecklingen. Han beskriver Kinas
utnyttjande av sina marina styrkor: flottan, kustbevakningen och den maritima milisen 2 som karaktäriseras som en ”hybrid sea control force is to contribute to a gradual
Finlandisation” av den Sydkinesiska sjön.
James Goldrick för den ovanstående diskussionen vidare och in på frågan om Australiens säkerhet. Landet vill att Europa tar större ansvar för sin säkerhet så att USA
bättre kan koncentrera sig på hotet från Kina som man ser som större än det ryska.
Frågan om Europas (och därmed Sveriges) roll i en amerikansk - kinesisk öppen konflikt är onekligen en av vår tids stora strategiska frågor. Att som Sverige förlita sig på
amerikanskt stöd för att kunna hålla försvarsutgifterna nere är en strategi som förr
eller senare kommer att visa sig orimlig.
Jeremy Stöhs diskuterar Natos maritima kapacitet. Han noterar att många medlemsstater inte har tillräcklig kapacitet samtidigt som han pekar på att å ena sidan krävs
kapacitet att utkämpa ett krig på hög våldsnivå så är det också nödvändigt att kunna
2.

Se Lars Wedin, ”Bokanmälningar”, Tidskrift i Sjöväsendet nr 3 2021, sid. 421
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hantera de mycket troligare konflikterna ”below the threshold of conventional warfare”. Ett resonemang som våra försvarspolitiker skulle behöva sätta sig in i.
Tom Guy identifierar tre särskilt viktiga trender. Den första är informationsteknologins snabba utveckling medan den andra är autonoma farkoster i luften, på ytan samt
under densamma samt slutligen konsekvenserna för Command and Control (C2). Ett
viktigt fenomen är också att informationsexplosionen gör narrativet till ett allt viktigare vapen; inte bara agerandet i sig utan hur det presenteras i media blir allt mer
avgörande.
Chris Parry diskuterar erfarenheterna från Falklandskriget (1982) och hur bristen
på förutseende hos försvarspolitikerna nära nog omöjliggjorde den brittiska insatsen.
En annan viktig erfarenhet är konsten att förutse krigets krav när det gäller uthållighet i olika avseenden, inklusive ammunitionstillgång. Den brittiske amiralen Sandy
Woodwards bok One Hundred Days är fortfarande viktig läsning! Parry avslutar med
att konstatera att endast ”real, demonstrated, and immediate available” förmåga har
något värde avseende förmåga att avhålla en potentiell angripare från att anfalla oss.
Redaktörerna Julian Pawlak och Johannes Peters avslutar med en uppsummering.
De konstaterar att vårt århundrade ofta beskrivs som ett maritimt århundrade. Samtidigt är antalet potentiella utmaningar svåra att förutse eftersom det finns så många
komplexa utvecklingslinjer som autonoma obemannade vapensystem, konsekvenserna
av klimatförändringarna samt det ökade antalet nationalistiska och populistiska regeringar. Nato och väst i allmänhet måste därför planera för att ett ständigt ökande antal
tänkbara farliga händelseutvecklingar.
Sammanfattningsvis finns det mycket ”diamanter” i denna bok. Den borde vara obligatorisk läsning för Sveriges politiska och militära ledare.
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Kommendör och Fil.Dr. Hugues Eudeline är pensionerad
fransk sjöofficer. Han tjänstgöring skedde huvudsakligen inom
ubåtsvapnet. Han är idag en oberoende konsult inom området
marin säkerhet och säkerhetspolitik och har specialiserat sig
på maritim terrorism och Kina som maritim stormakt.

News from the seas of China and Indo-Pacific
region
10 June – 11 September 2021
10 June 2021

China’s National People’s Congress Standing Committee has passed an anti-sanction
law, providing legal backing for Beijing’s measures to counter foreign sanctions.

10 June 2021

Mr. Johnson and Mr. Biden announced a renewal of the Atlantic Charter—the declaration of cooperation that Prime Minister Winston Churchill and President Franklin
D. Roosevelt laid out during World War II.
“I believe we’re in an inflection point in world history,” Mr. Biden said, “a moment
where it falls to us to prove that democracies not just endure, but they will excel as we
rise to seize enormous opportunities in the new age.”

15 June 2021

Taiwan reports largest incursions yet by the Chinese air force. Twenty-eight Chinese
air force aircraft, including fighters and nuclear-capable bombers, entered Taiwan’s air
defense identification zone (ADIZ), the largest reported incursion to date.

15 June 2021

A U.S. strike group group led by the USS Ronald Reagan has entered the South China
Sea as part of a routine mission at a time of rising tensions between Washington and
Beijing.

26 June 2021

South Korea commissioned the second Dokdo-class amphibious ship. ROKS Marado
(LPH-6112) has a 19 000 tons full load displacement. It has a length of 200 meters, a
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beam of 31 meters and a draft of 6.6 meters. The ship has a crew complement of 330
sailors and is capable of carrying 720 marines, 6 MBTs, 7 KAAVs, 2 LCACs, and 7 to
12 helicopters such as the MUH-1s and recently selected MAH helicopters. Compared to ROKS Dokdo, ROKS Marado benefits from significantly improved anti-air and
flight systems.

1 July 2021
The date is both the 100th anniversary of the founding of China’s ruling Communist
Party and the 24th anniversary of Hong Kong’s return to Chinese control. Just over one
year ago, on 30 June 2020, Beijing imposed a sweeping national security law on Hong
Kong.

9 July 2021
The British Royal Navy’s HMS Queen Elizabeth and her escorts and auxiliaries passed through the Suez Canal. The group is on a seven-and-a-half-month deployment to
promote solidarity and cooperation with the United Kingdom’s NATO partners and
show the flag globally.

11 July 2021
On Ixigua.com, a Chinese online video-sharing platform owned by the Beijing-based
Chinese company Bytedance posted a video warning that China would carry out nuclear strikes to deter Japan from defending Taiwan.
It stated: “The general guiding principle is: When we liberated Taiwan, if Japan
dares to intervene by force, even if it only deploys one soldier, one plane and one ship,
we will not return reciprocal fire, but wage an all-out war against Japan. We will use
nuclear bombs in the first battle and we will use nuclear bombs continuously until Japan
declares unconditional surrender for the second time.”
11 July 2021
In a written statement marking the fifth anniversary of a ruling by an arbitration tribunal repudiating China’s vast territorial claims in the South China Sea, U.S. Secretary
of State Antony Blinken repeated a warning to China that an armed attack on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke U.S.
mutual defense commitments under Article IV of the 1951 U.S.-Philippines Mutual
Defense Treaty.
That article of the treaty says in part that “each Party recognizes that an armed attack in the Pacific area on either of the Parties would be dangerous to its own peace and
safety and declares that it would act to meet the common dangers in accordance with
its constitutional processes.”

12 July 2021
The destroyer USS Benfold conducted a freedom of navigation operation (FONOP) in
the Paracel Islands.
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18 July 2021
Two Chinese spy vessels are on track to monitor the Talisman Sabre exercises, a routine
military collaboration training between the U.S. and Australia which takes place every
two year. The Talisman Sabre series is the principal Australian-U.S. bilateral military
training activity, focused on mid-intensity, high-end warfighting.

20 July 2021
UK would permanently deploy two warships in Asian waters after its HMS Queen
Elizabeth aircraft carrier and escort ships sail to Japan in September. The British ships
will not have a permanent base.

20 July 2021

In last state of the nation speech, the Philippine President Rodrigo Duterte told lawmakers that he could not have been more assertive about territorial claims in the contested
maritime region because of the risk of war with Beijing.
Since taking office five years ago and with one year left before his single term expires, Duterte has been criticized at home for not doing enough to assert the 2016 ruling
by the Permanent Court of Arbitration in The Hague that affirmed Manila’s sovereign
rights in the South China Sea as valid.
He said he had made the case of the Philippine victory before the United Nations last
year, but that he could not do anything about it when China chose to ignore the international arbitration court’s ruling.

20 July 2021

The South Korean destroyer Munmu the Great was nearing the end of a six-month antipiracy mission off the Horn of Africa when an outbreak of COVID was detected. Two
hundred and forty-seven of the 301 personnel on board tested positive.
South Korean President Moon Jae-in sent two planes to evacuate the entire crew including those hospitalized - and bring them home for treatment. The operation was
completed on 20 July.

30 July 2021

The 70-year-old defense alliance between Manila and Washington is back on track
after Philippine President Rodrigo Duterte said he would fully restore a key bilateral
military pact following his meeting with Pentagon chief Lloyd Austin in Manila.
President Duterte decided to recall or retract the termination letter for the 1999 Visiting Forces Agreement (VFA),—meaning military drills and exercises in Philippine
territory involving U.S. troops would proceed unhampered.

2 August 2021

The German Navy dispatched the frigate Bayern to the South China Sea, showing its
support for the multinational effort to offset Chinese expansionism in the region.
She will call in Vietnam, South Korea, Japan and Australia in addition to transiting
the South China Sea. China is not currently on Bayern’s itinerary.
Unlike U.S. Navy vessels, which periodically challenge Chinese maritime claims
by passing close to Chinese-occupied islands, the Bayern is expected to stay near
571

established shipping lanes. It illustrates that European naval deployments can actively
undermine rather than help uphold international law or support a strategy of deterrence
against China—in fact, they can even go so far as to strengthen Chinese territorial
claims in Asia

5 August 2021.
The UK carrier strike group of HMS Queen Elizabeth passed through the Strait of
Malacca and enters the Pacific, marking Great Britain’s new commitment to maritime
security in the Far East in an era of great power competition. It met up with vessels of
the Thai, Malaysian and Singaporean navies for passing exercises and maneuvers along
the way. Meanwhile, the Royal Fleet Auxiliary tanker RFA Tidespring made a port call
in Singapore to take on supplies.

8 August 2021
The U.S. Senate confirmed businessman and former Navy officer Carlos Del Toro as
the 78th Secretary of the Navy. Del Toro retired with the rank of commander after a 22year career in the Navy. In his confirmation hearing in July, Del Toro said to the Senate
Armed Services Committee:
“I am going to be exclusively focused on the Chinese threat and exclusively focused on moving our maritime strategy forward in order to protect Taiwan and all
of our national security interests in the Indo-Pacific theater.”
The defense of Taiwan is a key mission, he suggested, including arms sales. “It’s
incredibly important to defend Taiwan in every way possible.”
He said that to meet these demands, he is committed to investing in the fleet to hit the
Navy’s 355-ship target—alongside investments in new technology.

10 August 2021
Taiwan’s navy is scrapping an NT$31.6 billion (US$1.1 billion) project to build 60 mini
missile assault boats originally aimed to boost the island’s asymmetric warfare ability
against the mainland. In a statement, the navy said the project was canceled because
the boat design could not meet its needs against an enemy. The defense ministry had
already started mass-producing of homegrown Tuo Jiang-class missile corvettes dubbed the “aircraft carrier killer.” The small but powerful corvette is a state-of-the-art
stealth warship.

12 August 2021
The U.S. Navy and maritime forces from 20 Indo-Pacific nations have kicked off the
annual Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT). The twentieth edition of
SEACAT underway in Singapore is designed to enhance cooperation among Southeast
Asian countries and provide mutual support and a common goal to address crises,
contingencies and illegal activities in the maritime domain using standardized tactics,
techniques and procedures.
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12 August 2021
The head of U.S. Strategic Command (STRATCOM) described China’s investments in
its nuclear arsenal as a “strategic breakout” that will shortly allow Beijing to execute
“any plausible nuclear” strategy it wishes to pursue.
Adm. Charles Richard based this warning on the fact China is boosting all areas of its
missile force, including both quantity and quality of its strategic delivery systems—the
“explosive growth and modernization of its nuclear and conventional forces can only be
what I describe as breathtaking. Frankly, that word, breathtaking, may not be enough.”

13 August 2021

The Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) delivered the first
3 000-ton-class submarines capable of firing submarine-launched ballistic missiles (SLBMs) to the Republic of Korea Navy (RoKN). The submarine, named Dosan
An Chang-ho, is the first of three Changbogo-III Batch-I submarines that South Korea
plans to build by 2023 using domestic technologies as part of a $2.7 billion project
launched in 2007 that calls for a total of nine submarines.

24 August 2021

During a visit to Singapore U.S. Vice President, Kamala Harris accused Beijing of
coercion and intimidation to back unlawful claims in the South China Sea.
Harris’s seven-day trip to Singapore and Vietnam is aimed at standing up to China’s
growing security and economic influence, addressing concerns about Beijing’s claims
to disputed parts of the South China Sea and showing Washington can lead the way.

24 – 25 August 2021

On Aug. 24 to 25, USCGC Munro (WMSL-755) participated in a cooperative twoday deployment with the Japan Coast Guard patrol vessel JCG Aso (PL41) in the East
China Sea.
U.S. Coast Guard continues to expand presence in the Western Pacific. USCGC
Munro under the U.S. 7th Fleet, has conducted engagements with the Japanese Maritime Self-Defense Force, Japan Coast Guard, Philippine Coast Guard and the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. As a military service of the United
States, the Coast Guard can integrate seamlessly into defense operations alongside the
U.S. Navy and other U.S. military services, and is fully interoperable with U.S. allies.
It has conducted FONOPs with U.S. Navy destroyers.

27 August 2021

The USS Kidd, an Arleigh Burke-class guided-missile destroyer, accompanied by the
Coast Guard cutter Munro sailed through the Taiwan Strait, transiting “through international waters in accordance with international law.”
The passage comes amid a spike in military tensions in the past two years between
Taiwan and China, and follows Chinese assault drills last week, with warships and
fighter jets exercising off the island’s southwest and southeast.

30 August 2021

Last US soldiers departed from Kabul.
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30 August 2021
The Republic of Korea Navy (ROK) conducted a combined naval exercise with the
UK Royal Navy in the Sea of Japan for the first time in the history of their bilateral
relationship.
The UK’s HMS Queen Elizabeth Carrier Strike Group and the ROK Task Group, consisting of the amphibious ship Dokdo, an Aegis destroyer and submarines, participated
in a SAREX focusing on humanitarian search and rescue and replenishment and supply
at sea. The Carrier Strike Group (CSG 21) consisted of 8 ships, 2 destroyers, 2 frigates, 2
support ships, and 1 submarine, including a U.S. Navy and Royal Netherlands Navy ship.

31 August 2021
Taiwan’s Ministry of National Defense (MND) submitted a budget proposal of
NT$471.7 billion (US$17.05 billion) to the Legislative Yuan (parliament) for the procurement of defense systems. The budget proposal has to be reviewed and passed by
the Legislative Yuan.

1 September 2021
Beijing announced that, beginning 1 September, China will require foreign vessels to
“report their detailed information” whenever entering what China claims as its “territorial waters.”
This new regulation introduced by China’s Maritime Safety Administration is opened by declaring:
“Operators of submersibles, nuclear vessels, ships carrying radioactive materials
and ships carrying bulk oil, chemicals, liquefied gas and other toxic and harmful substances are required to report their detailed information upon their visits to Chinese
territorial waters.”
The report went on to state “vessels that may endanger the maritime traffic safety of
China prescribed by laws, administrative regulations or provisions of the State Council—China’s cabinet—should also follow the new regulation.” This would require vessels
to register name and call sign, position, next port of call and estimated time of arrival.

2 - 4 September 2021
28th edition of Singapore-India Maritime Bilateral Exercise (SIMBEX). The Indian
Navy was represented by Guided Missile Destroyer INS Ranvijay with a ship-borne
helicopter, ASW Corvette INS Kiltan and Guided Missile Corvette INS Kora and one
P8I Long-Range Maritime Patrol Aircraft. Participants from the RSN included one
Formidable Class Frigate, RSS Steadfast, embarked with an S-70B naval helicopter,
one Victory Class Missile Corvette, RSS Vigour, one Archer Class Submarine and one
Fokker-50 Maritime Patrol Aircraft. Four F-16 fighter aircraft of the Republic of Singapore Air Force (RSAF) also participated in the exercise during the Air Defense Drills.

5 - 13 September 2021

Australia held maritime exercise AUSINDEX 2021 with Indian Navy. The exercise
included a harbor phase in Darwin, followed by a sea phase in the North Australian
Exercise Area.
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The exercise will see the Royal Australian Navy frigate HMAS Warramunga train
alongside Indian Navy warships INS Shivalik and INS Kadmatt.
The ships will be joined by an Australian submarine, a Royal Australian Air Force
(RAAF) P-8A maritime patrol aircraft, RAAF tactical fighter jets, as well as embarked
helicopters from both navies. The 2019 event in India saw the first anti-submarine warfare exercises.

6 September 2021
HMS Queen Elizabeth aircraft carrier has docked in Yokosuka, which is the home of
the USS Ronald Reagan, Washington’s only forward deployed carrier. Japan’s defense
minister, Nobuo Kishi, and senior Japanese military commanders were shown round
the carrier. Japan also plans to fly short-takeoff and vertical-landing F-35Bs from two
converted helicopter carriers.

7 September 2021
The U.S. Navy’s Seventh Fleet is conducting a series of exercises in the South China
Sea. The increased activity, which the Navy terms a “freedom of navigation operation,”
includes the first deployment of 2021 for the Carl Vinson Carrier Strike Group in the
area.

7 September 2021

South Korea has successfully test-fired a domestically produced underwater ballistic
missile (SLBM) from a new submarine, becoming the eighth country in the world to
possess such a weapon.
The Defense Development Agency (D.D.A.) conducted underwater ejection tests of
the SLBM from the Dosan Ahn Chang-ho submarine last week, following successful
launches from an underwater barge last month. The locally developed 3 000-ton submarine is equipped with six vertical launch tubes.
The SLBM is said to be a variant of the South Korean Hyunmoo-2B ballistic missile, with a flight range of about 500 kilometers, and is equipped with conventional
warheads. The missile is reportedly codenamed Hyunmoo 4-4.

7 September 2021

Patrol ships HMS Spey and Tamar have begun their deployment to the Indo-Pacific
to bolster Britain’s presence in the region. The two warships will arrive in the Pacific
just after the maiden deployment by HMS Queen Elizabeth and her strike group. They
will show the UK’s presence in the region. In an unusual arrangement for such a long
forward-deployed mission, they will have no home port, but will use multiple bases
throughout the tour. Their patrol area will cover the Indian and Pacific Oceans, as far
north as the Bering Sea and as far south as New Zealand.

8 September 2021

The Arleigh Burke-class destroyer, USS Benfold transited within 12 miles of Mischief
Reef, a portion of the Spratly Islands, that China is asserting are within its territorial
waters and subject to its new maritime rules. The U.S. Navy said the destroyer was
conducting routine underway operations.
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8 September 2021
A British researcher, found in the British National Archives the translation of a document that indicates that, until the end of the Qing Dynasty, Chinese authorities did not
consider the Paracel Islands to be part of Chinese territory.
It is the translation of an 1899 letter in which the Zongli Yamen—equivalent to the
foreign ministry—of the Qing Empire informed British officials that the Chinese authorities could not accept responsibility for the looting of a ship’s cargo in the late 1890s
in the Paracels.
The letter refers to the “Bellona affair,” a German ship that was wrecked in the archipelago a few years earlier and whose cargo of copper was stolen by Chinese fishermen.
The Chinese government “refused to compensate” the copper insured by Britain
because the islands were on the “high seas” and were not Chinese territory.
Although the original letter in Chinese has not yet been found, this discovery could
be further evidence discrediting China’s claim of historical rights to the disputed Paracel Archipelago.

10 September 2021

Japan’s navy identified a submerged submarine sailing northwest in the contiguous
zone, just outside territorial waters near Amami Oshima island, in the East China Sea,
between Kyushu and Okinawa. A Chinese destroyer was also spotted in the vicinity.

11 September 2021

India and Australia have held their first ever 2 + 2 ministerial meeting aimed at outlining a shared vision in the Indo-Pacific region. Defense and External Affairs Ministers
met in New Delhi. India and Australia are part of the Quad group with the U.S.A. and
Japan.
In a joint statement released after the meeting, the ministers agreed to continue boosting cooperation in the maritime domain. This includes deeper engagement between
the two countries on maritime domain awareness; expand linkages between maritime
agencies.
Australia also expressed support for India’s Indo-Pacific Oceans’ Initiative, which
aims to promote better coordination and cooperation to ensure security and growth in
the region. Part of this includes Australia sending a liaison officer to the Information
Fusion Centre-Indian Ocean Region based in New Delhi.
Both countries agreed to continue to work with the East Asia Summit, as the premier
forum for leaders’ discussion on strategic issues in the region. They also welcomed the
Indo-Pacific Strategy of the European Union.
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My name is Craig, Commander Daniel Craig

Den brittiske skådespelaren Daniel Craig, som gestaltat James Bond i fem filmer under
perioden 2006-2021 utnämndes den 25 september i år till ”hederskommendörkapten”
(honorary commander) i Royal Navy. Ian Fleming, författaren till böckerna om James
Bond, blev själv kommendörkapten i Royal Naval Volonteer Reserve (RNVR) under
Andra världskriget och det var även inom denna del av Royal Navy som James Bond
fick sin grad i böckerna. RNVR uppgick i Royal Naval Reserve 1957.
Systemet med ”hedersofficerare” är ett av flera sätt som används för att stärka banden
mellan Royal Navy och det brittiska samhället. Förste Sjölorden Amiral Sir Tony Radakin uttryckte det på följande vis när han utnämnde Daniel Craig:
“I am delighted to welcome honorary Commander Daniel Craig to the Royal Navy.
Our honorary officers act as ambassadors and advocates for the Service, sharing
their time and expertise to spread the message about what our global, modern, and
ready Royal Navy is doing around the world. Daniel Craig is well known for being
Commander Bond for the last fifteen years – a Naval officer who keeps Britain safe
through missions across the globe. That’s what the real Royal Navy does every day,
using technology and skill the same way as Bond himself.”
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