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havet är vårt öde. Den svenska titeln på 
Noel Cowards berömda krigsfilm från 1942 
duger utmärkt som måtto i dagens på nytt 
osäkra värld. Det handlar om en sanning 
värd att framhävas. Strategiskt maritimt tän-
kande är alltför sällsynt i politiska kretsar 
men borde inte förbli en bristvara i vårt land. 
Vilken global roll som havsvägarna spelar har 
dessbättre också belysts i vår tidskrift inte 
minst av ledamoten Lars Wedin. En annan 
ledamot, FOI:s Niklas Granholm, annars 
kanske mest känd för sitt Arktis-kunnande, 
har nu tankeväckande skrivit om vad som 
krävs för våra nordiska vatten i en ny antologi 
på temat från Nordatlanten till Sydkinesiska 
havet, utgiven av universitet i Kiel.1

Det är en grupp på drygt tjugutalet skri-
benter som samlats kring tankar utifrån den 
maritima domänen som en central pelare i 
maritim strategi. Världshaven som hemvist 
för kommunikationer, fiske, naturgas och 
olja är platsen för mer komplexa utmaningar 
med geopolitikens återkomst som tävlan el-
ler snarare rivalitet, detta ovanpå klimathot 
och kommersiellt utnyttjande av Arktis. Att 

upprätta, stärka och bevara maritim säker-
het har blivit en alltmer uppenbar ödesfråga. 
Med det följer hos världens örlogsflottor krav 
på en återgång från marin krishantering till 
traditionernas sjökrigskonst.

Inramningen är omfattande i boken från 
Kiel. Ämnen som ventileras och blandas: 
historia, hybrid, pirater, migrantströmmar, 
ett stärkt Nato, gemensamma kommandon  
och operationer, Falkland, Clausewitz och 
Mahan, Arktis och Kina bland annat i Svarta 
havet.  Här har Granholm i sitt kapitel2 sett 
som huvuduppgift att fästa uppmärksamhe-
ten på vad som kan stå på spel för Europas 
nordliga utposter med de marina tillgångar-
na dessvärre bara som smör brett på alltför 
mycket bröd. Det rör sig –i presentationen 
inför en i huvudsak övrig europeisk publik 

– om en del av kontinenten med 100 miljo-
ner invånare och 2 000 dagliga fartygsrö-
relser inom megaregioner, Oslo-Bohuslän, 
Göteborg, Halland-Skåne, vid ett havsom-
råde från Doggers bankar till djupen längs 
norska kusten som i storpolitiken varit ned-
prioriterat efter det kalla kriget.

Med Nordsjön, Skagerack och Kattegatt i 
centrum
av Olof Santesson

titel:
From the North Atlantic to the South China Sea:
Allied Maritime Strategy in the 21st Century
författare:
Julian Pawlak, Johannes Peters (eds)
förlag:
The Institute for Security Policy at Kiel University (ISPK) Volume 4, 2021



nr 3 juli/september 2021

186

I vad Granholm med ett internationellt 
fackuttryck kallar en maritim C 5-region 
(congested, cluttered, contested, connect-
ed, constrained) rör sig Ryssland med ökat 
självförtroende, flexibelt, offensivt, ibland 
aggressivt, numera också Kina. I väst har 
visserligen USA sedan 2018 en återuppsatt 
2nd Fleet, men under ”pivon” mot Indo-
Pacific-regionen är här supermaktens östra 
huvudinriktning Nordatlanten och Arktis. 
På brittiska Royal Navy ställs många krav 
inom ramen för ”Global Britain” i en brexit-
värld. Återstår vad mindre mariner förmår.

Av vad jag utläser av Granholms redo vis-
ning ska Tyskland satsa på fem nya Braunsch- 
weig-korvetter, multi-purpose-fartyg och 
2027 fyra fregatter klass 126. Därtill en 
nyuppsatt amfibiebataljon. Danmark, som  
nästen helt släppt närvaro på Östersjön, byg-
ger med sitt sjöimperium fram till Grönland 
om sina Absalom till antiubåtsfregatter och 
Iver Huitfeldt för ökad luftvärnsförmåga. 
Norge stärker sin militära förmåga som re-
aktion på rysk politik.

Och Sverige? Där förblir åtgärderna blyg-
samma och det tar tid. Med en återupprättad 
bataljon återtar man amfibieförmågan i det 
strategiskt viktiga Göteborg – Sveriges och 
Finlands port västerut. Ubåtarna ska öka 
från fyra till fem, och Visbykorvetterna får 

äntligen luftskyddsmissiler. På min-området 
finner vi ökad förmåga till upptäckt och de-
sarmering. Den marina utvecklingen i regi-
onen går mot en blandning av avancerade 
stridsfartyg och ”arbetshästar” för uppgif-
ter på bredden. Missilerna blir större vilket 
kräver att örlogsfartygen blir tyngre.

Med Rysslands och Kinas ökade aktivite-
ter står vi inför ”substantiella” utmaningar, 
med Granholms formulering. Vad vi i norr, 
inför andra makters prioriteringar i annan 
riktning, kan göra och gör är att satsa på 
samarbete över gränserna. Bästa exemplet är 
Finlands och Sveriges gemensamma marina 
förband SFNTG (joint naval task group). Ett 
liknande Natoförband i norr vore ett sätt att 
avhjälpa bristen på nationella marina styrkor.

Teknisk utveckling kräver förutseende och 
intensiv multinationell dialog och samarbe-
te. Framför allt efterlyser Niklas Granholm 
ökade problem- och krisinsikter hos politis-
ka beslutsfattare. Frågetecknet i hans rubrik 
ska nog ses som varning – om inte! Vad vi 
i vårt hörn har att hantera är framväxande 
maritima problem i en oförutsebar värld. 
Sådant är ju vårt öde.

Recensenten är ledamot av KKrVA.
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