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Agenter eller kun gode naboer ?

Svensk-norsk sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeide –
i går, i dag og i morgen

Dette arbeidet gransker svensk-norsk sikkerhetspolitisk, forsvarspolitisk og militært
samarbeide i perioden 1945 – 2000. Sentralt i oppgaven står også de to lands forhold til
EU og NATO.
Siden 1949 har Norge vært medlem av NATO, mens Sverige etter den andre verdenskrig
fortsatte sin nøytralitetspolitikk. Skjult foregikk det allikevel et militært samarbeide
mellom landene, og oppgaven forsøker å svare på om Norge har vært en agent for Sverige
i NATO.
Med svensk EU-medlemskap og utviklingen av en militær kapasitet for krisehåndtering i
EU, er rollene på en måte snudd. Oppgaven forsøker derfor også å svare på om Sverige
har tatt på seg rollen som agent for Norge i dette arbeidet innenfor den europeiske
unionen.
Oppgaven avsluttes med en gjenomgang av mulige områder for fremtidig samarbeide
mellom de to land på det sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske og militære området.
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Agenter eller kun gode naboer ? Svensk-norsk sikkerhets- og
forsvarspolitisk samarbeide – i går, i dag og i morgen

1 Innledning

1.1 Bakgrunn1

Det hevdes at riksgrensen mellom Norge og Sverige et sted i Østfold er merket med

skiltet : ”Riksgrensen følger bekken”. Dette lille skiltet beskriver på en god måte det

utmerkede forholdet som det er mellom de to nordiske statene. Som land har vi store

likheter, og deler mange felles interesser og verdier. Landene er begge lokalisert i den

nordvestlige delen av Europa, og har en felles, men altså nesten usynlig, landegrense på

over 1600 kilometer. Landene har videre felles språklig, religiøst og etnisk opphav.

Politisk sett er de to landene likt organisert, som konstitusjonelle monarkier, med

regjering som den utøvende makten, som arbeider med tillit fra en folkevalgt

lovgivende makt.

Det var tilsynelatende Napoleons herjinger i Europa i starten på 1800-tallet som var

foranledningen til det første norsk-svenske utenriks- og forsvarspolitiske samarbeide i

moderne tid. Motivet var det britiske angrepet på den dansk-norske krigsflåten i 1807, et

forsøk fra Storbritannia på å hindre Napoleon i å erobre denne. Dette angrepet gjorde at

Danmark-Norge gikk over til Napoleons sin side. I 1813 gikk Sveriges kronprins, Karl

Johan, sammen med Storbritannia og Russland til angrep mot Napoleon. Alliansen slo

som kjent Napoleon ved Leipzig oktober 1813, hvilket medførte at Danmark måtte gi

Norge til Sverige under ”Kielfreden” året etter.

Unionen mellom Norge og Sverige var et forbund mellom to stater som hver for seg var

selvstendige. Unionen var forankret blant annet i den såkalte ”Riksakten”, avtalen som

bestemte hvilke plikter og rettigheter landene skulle ha overfor hverandre. Riksakten

bestemte at de to landene skulle ha felles konge, felles utenriksminister og felles

forsvars- og utenrikspolitikk. Dette må, selv om det ikke skjedde frivillig, kunne kalles

starten på det svensk-norske utenriks- og forsvarspolitiske samarbeidet. De begge

                                                
1 Faktum er der intet annet særskilt angis hentet fra : Aschehoug og Gyldendahls store norske leksikon,
bind 10 og 13, 2. utgave (Kunnskapsforlaget, Oslo, 1988).
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kongene Oscar I og Karl XV gjorde i årene 1848-64 ulike forsøk på å forme et

skandinavisk forbund, uten å lykkes.

Imidlertid var ikke Norge spesielt godt fornøyd med unionssamarbeidet med Sverige.

Rundt 1900-tallet arbeidet det norske Stortinget iherdig med å opprette et Norsk

konsulatvesen, men Kong Oscar nektet å sanksjonere saken. Dette fikk etterhvert

begeret til å renne over for nordmennene, og det norske stortinget besluttet 7. juni 1905

ensidig at unionen ikke lenger var i kraft.

Under første verdenskrig jobbet Norge, Sverige og Danmark sammen i et

nøytralitetssamarbeid. Selv om nøytraliteten ble presset, mest på grunn av de

krigførende parters økonomiske krigføring, klarte man å holde seg utenfor krigen.

Under mellomkrigstiden meldte både Sverige og Norge seg inn i Folkeforbundet, og tok

aktiv del i det nordiske samarbeidet innenfor forbundets ramme. Da det internasjonale

politiske klimaet hardnet etter den nazistiske maktovertakelsen i Tyskland, forsøkte

Sverige å få i gang et nærmere sikkerhetspolitisk samarbeide i Norden. Fokuset var et

finsk-svensk forsvar av Ålandsøyene, men bestrebelsene strandet mest på grunn av

Sovjetisk motstand. Derimot ble Sveriges militære beredskap på slutten av 30-årene

styrket gjennom forsvarsordningen fra 1936.

I Norge ble Forsvaret lavt prioritert gjennom det meste av mellomkrigstiden, og Norge

var også negativt innstilt til et nordisk samarbeide. Fra 1936 økte allikevel

forsvarsbudsjettet, men med Arbeiderpartiets antimilitaristiske fortid hadde man

vanskelig for å gå helhjertet inn for en styrking av forsvaret.

Ved utbruddet av den andre verdenskrig i 1939 erklærte både Sverige og Norge seg som

nøytrale. Nøytraliteten ble hardt kritisert av de allierte, særlig i forbindelse med tysk

gjennomfart av norsk sjøterritorium og malmeksporten fra havnene i Narvik.

Vinterkrigen i Finland brakte Skandinavia i søkelyset, og fra midten av desember 1939

foregikk utredninger av en eventuell skandinavisk operasjon både i Storbritannia og i

Tyskland.

Etter angrepet på Norge i april 1940 skilte de to landene på en måte vei. Sverige beholdt

sin nøytralitet til tross for flere innrømmelser overfor tyske krav. Norges militære

styrker ble nedkjempet i løpet av forsommeren 1940, og landet ble lagt under tysk

kontroll. Den svenske holdningen overfor tyskerne i krigens første år, skapte frustrasjon

i norske kretser. Dette til tross, Sverige hjalp sitt naboland med matsendinger,
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oppholdstillatelser for flyktninger, utdanning av politistyrker og hjelp til nordmenn i

tysk fangenskap. Da krigslykken for tyskerne snudde i 1943, samtidig med at Sveriges

militære beredskap var betydelig forbedret, ble det slutt på innrømmelsene overfor

Tyskland.

Forholdet mellom Norge og Sverige bedret seg i takt med de alliertes seire på

kontinentet, og mot slutten av krigen samarbeidet de to lands regjeringer forholdsvis

tett. Ved diskusjon om de tyske troppene i Norge ville overgi seg i maidagene 1945, var

samarbeidet kommet så langt at man sågar diskuterte å sette svenske tropper inn i Norge

for å tvinge de tyske soldatene til kapitulasjon. 2

Sverige kom forholdsvis vel gjennom de to verdenskrigene, og stod i 1945 økonomisk

og militært meget sterkt. Landet hadde unngått krigens ødeleggelser og hadde et godt

utbygd produksjonsapparat. For Norges del var det å ta fatt på en omfattende gjenreising

av landet, i hovedsak Nord-Norge, og få det politiske arbeidet igang igjen.

Etter 1945 gikk både Sverige og Norge tilbake til noe som lignet sikkerhetspolitikken

under mellomkrigstiden. Det vil si at man satte sin tiltro til at FN skulle klare å redusere

friksjonene mellom stormaktene, og gjennom arbeid med kollektiv sikkerhet

opprettholde freden i verden. Allikevel innså man forholdsvis fort at

stormaktsmotsetningene var uoverkommelige, og at denne sikkerhetspolitiske linje

måtte overgis. Etter mislykkede forsøk på å skape et skandinavisk forsvarsforbund, gikk

Sverige tilbake til sin tradisjonelle nøytralitetspolitikk mens Norge valgt å melde seg inn

i NATO.

De historiske fremstillinger som i dag eksisterer om de svensk - norske sikkerhets- og

forsvarspolitiske relasjonene under den kalde krigen, tyder på at det ble opprettet et nært

og tillitsfullt samarbeide de to landene imellom. Dette til tross for ulike

sikkerhetspolitiske valg i 1949. Trolig bygger mye av dette samarbeidet på de

geografiske og militærstrategiske forhold. Ser man på et kart over Skandinavia og

grensen mellom de land, kan man rent geografisk sett faktisk undre seg over at dette er

to adskilte stater. Billedlig kan man se på Norge og Sverige som to siamesiske

tvillinger, med blikket festet i hver sin retning, men hvor man sitter sammen langs

ryggraden.

                                                
2 Sverdrup, Jakob, Norsk utenrikspolitikks historie, bind 4. Inn i storpolitikken, 1940-1949
(Universitetsforlaget, Oslo, 1996), side 170 og 226.
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De to lands militærstrategiske betydning forsterkes ved at beliggenheten gir muligheten

for kontroll med adgangen til og fra internasjonale havområder og viktige sjøveier. I

tillegg besitter begge land viktige ressurser som vannkraft, landbruk, trelast, fisk, gass

og olje. Strategisk har det også stor betydning at den korteste avstanden for fly og

missiler mellom stormaktene USA og Russlands tettest befolkede og industrialiserte

områder, går over det skandinaviske territoriet.

Militærstrategisk sett er altså de to landene deler av en felles halvøy, og det synes

vanskelig å forstå at et eventuelt angrep på det ene territoriet ikke skulle få direkte

konsekvenser for den andre staten. Således skulle også felles militære

forsvarsforberedelser være å foretrekke, i alle fall siden begge land har operert med den

samme fienden og samme trussel.

Etter slutten på den kalde krigen gikk Sverige forholdsvis fort inn for et EU-

medlemskap og for en tilnærming til NATO gjennom medlemsskap i ”Partnerskap for

Fred”. Med den økede integrasjonen i EU, og en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk

(FUSP), ble den svenske sikkerhetspolitiske omstillingen enda tydeligere. Samtidig har

Norge, etter folkeavstemningen i 1995, valgt å ikke bli medlem av EU, og dermed heller

ikke kunne delta fullt ut i den sikkerhets- og forsvarspolitiske prosess som foregår innad

i EU.

På et formelt plan fremstår det derfor som om Sverige og Norge nå etter slutten på den

kalde krigen står lengre i fra hverandre enn noen sinne: Sverige er medlem i EU og ikke

NATO, Norge er medlem av NATO og ikke EU. I realiteten er det samtidig rimelig å

argumentere med at landene står nærmere hverandre sikkerhetspolitisk i dag, og at man

i stor utstrekning har de samme interesser. Med delvis felles historie og disse

geopolitiske betingelser, synes det åpenbart at også Sverige og Norge som stater skulle

være interessert i et samtrent forsvar, med felles forsvarspolitikk, felles prosedyrer og

likt materiell.

1.2 Hensikt og problemformuleringer

Oppgavens hensikt er å studere norsk-svenske sikkerhets- og forsvarspolitiske samt

militære samarbeidsformer i perioden fra andre verdenskrig og frem til i dag. Med dette

som utgangspunkt, er formålet videre å se på mulige fremtidige sikkerhets- og

forsvarspolitiske relasjoner mellom de to landene.
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Et sentralt moment i analysen er å vurdere de to landenes tilknytningsform til

organisasjonene NATO og EU for blant annet å kunne svare på spørsmålene:

1. Har Norge fungert som agent for Sverige med tanke på Sveriges forhold til NATO

under den kalde krigen?

2. Har det vært, og er det vilje og interesse i landene for at Sverige skal kunne fungere

som agent for Norge, slik at Norge kan integreres i det sikkerhets- og

forsvarspolitiske samarbeidet innenfor den Europeiske Union?

1.3 Teoretiske og analytiske utgangspunkter

1.3.1 Analytisk ramme

Det sentrale i denne oppgaven er å forsøke å belyse det sikkerhetspolitiske samarbeidet

mellom Norge og Sverige, og i hvilken grad de to landene har og vil komme til å

samarbeide.

Som utgangspunkt for analyserammen har jeg valgt å anvende meg av den måten å se

på interaksjonen mellom stater som brukes i boken Internationell politik:

Figur 1
Typer av mellomstatlig interaksjon

Kilde: Jönsson, Christer, Elgström, Ole, Järnek, Magnus: Internationell politik  (Studentlitteratur, Lund,

1992) side 101.

Figuren viser mulige interaksjons-typer mellom stater. På det ene ytterpunket hersker

det krig mellom statene, og forholdet mellom de to landene domineres av konflikt. På

den andre siden av skalaen er landene integrert, og fører en politikk sterkt preget av

samarbeid og forståelse. Integrasjonsideen innebærer en positiv innstilling til et

Krig IntegrationAlliansFörhandlingKris

Konflikt Samarbete
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dyptgående internasjonalt samarbeide på mange områder og at man skaper en

sammenhengende enhet av separate deler: ”Det yttersta slutmålet kan vara att staterna

partiellt eller fullständig uppger sin suveränitet”. 3

I samme bok er alliansebegrepet forklart som et forsvarsorientert samarbeide, med

hensikt å kunne bekjempe en felles fiende. Det er den ytre trusselen som er avgjørende

og ikke andre felles interesser.4 Det skilles altså her sterkt mellom integrasjon og

allianse.

Det er lett å være enig i at det forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom

Norge og Sverige i etterkrigstiden har ligget mellom ”forhandling” og ”allianse”. Mest

fremtredende i litteraturen er Norges rolle som et forbindelsesledd eller ”bro” mellom

Sverige og det vestlige forsvarssamarbeidet innenfor NATOs rammer. Det har altså

foregått samtaler og forhandlinger på politisk og militært nivå, men landene har aldri

inngått noen formell allianse. For å kunne beskrive forholdet mellom stater som Norge

og Sverige kan denne skalaen derfor virke for grov. Når jeg samtidig skal forsøke å

avklare om de to landene har vært eller vil være agenter for hverandre, har jeg valgt å

øke detaljeringsgraden. Mellomrommet mellom de to hovedgrupperingene, forhandling

og allianse, har jeg derfor delt i to (talsmann og agent):

Figur 2
Interaksjon for stater ”mellom” forhandling og allianse

Desto bedre forholdet har vært mellom Norge og Sverige, jo mer villig skulle man anta

at landene vil representere hverandre og tale hverandres saker. Mine to begrep forklarer

således ikke forholdet mellom statene, men heller med hvilken kraft man er villig til å

representere den andre part, på bakgrunn av det generelle forholdet. Jeg vil i det

følgende forsøke å forklare hva jeg legger i begrepene talsmann og agent, og prøve å

belyse forskjellene.

                                                
3 Jönsson, Elgström och Jerneck, side 126
4 Ibid, side 117

Forhandling Allianse

AgentTalsmann
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Talsmann : I de tilfeller hvor man har sammenfallende interesser, snakker en talsmann

for begge statene. Noe formelt forhold finnes ikke, men det er en gjensidig forståelse for

at talsmannen kan uttale seg i forhold som berører begge land.

Agent : En stat som med overlegg taler klientens sak. Agenten trenger ikke

nødvendigvis å ha sammenfallende interesser med klienten, og vil derfor fungere som

en ren mellommann mellom klienten og interesseorganisasjonen.

Rollen er akseptert av alle tre parter: agenten, organisasjonen og klienten, men trenger

ikke å være åpen.

Forskjellen mellom talsmann og agent er altså at agenten representerer klienten alene,

som en stedfortreder. Når agenten uttaler seg, forstår omverdenen det som om det

faktisk er klienten som taler. Talsmannen taler for begge parter.

Denne analyserammen er selvsagt ikke eksakt, og konklusjonene den enkelte kommer

frem til kan sikkert variere ut fra hvem som leser analysen, og det materiellet den

enkelte har tilgjengelig. Allikevel mener jeg at den bidrar til å klargjøre og konkretisere

selve forholdet mellom to stater, og gi dette nyanser.

1.3.2 Integrasjon og avskjerming

Med utgangspunkt i figur 1, typer av mellomstatlig interaksjon, kan også et enkelt lands

forbindelser og forpliktelser til omverdenen belyses. For å kunne forklare Norges

tilknytningsform til NATO, introduserte forskeren Rolf Tamnes i 1986 begrepene

"integration and screening" (integrasjon og avskjerming).5

Tamnes’ mener at stater integreres ved å inngå samarbeid innenfor en felles

organisatorisk ramme, men at det fortsatt er legitimt for den enkelte stat å velge å stå

utenfor deler av denne organisasjonens politikk eller virkeområde, og således avskjerme

seg fra andre deler av politikken. Som eksempel på en slik politikk kan man ta landet

Frankrike, som meldte seg inn i NATO, men som i lang tid har valgt å stå utenfor det

rene militære samarbeidet.

Danmark er et annet eksempel. Der har man valgt å gå med i den Europeiske Unionen,

men sa allikevel nei til Maastrichtavtalen i 1992. Gjennom folkeavstemning har

                                                
5 Tamnes, Rolf: ”Integration and Screening. The two faces of Norwegian Alliance Policy, 1945-1986”,
FHFS notat 5/1986, side 10.
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danskene bestemt seg for å ikke delta i den økonomisk og monetære unions 3. fase, og

heller ikke arbeide innenfor forsvarsområdet. Dette er å tolke som en avskjerming fra

EUs funksjoner selv om man er integrert og medlem i unionen.

Jeg vil i min oppgave forsøke å beskrive Norge og Sveriges forhold til organisasjonene

EU og NATO ved hjelp av Tamnes sine begreper. En grunnleggende tanke i denne

oppgaven er således at Sverige var og er mindre integrert og mer avskjermet fra NATO

enn tilfellet er med Norge Samtidig er Norge mindre integrert i og mer avskjermet fra

EUs sikkerhetspolitiske dimensjon enn det Sverige er.

1.3.3 Det utvidede sikkerhetsbegrep

Under den kalde krigen ble sikkerhetspolitikken i mange tilfeller likestilt med

forsvarspolitikk. Både Sverige og Norge opplevde en konkret og reell militær trussel fra

vår stormaktsnabo i øst. Landets sikkerhet ble ofte målt i antall, kvalitet og beredskap på

deres militære styrker. I dag omfatter sikkerhetsbegrepet mer, og et lands sikkerhet kan

trues fra mange hold og av mange ulike trusler.

I Barry Buzan’s studie People, States and Fear introduseres ”det utvidede

sikkerhetsbegrepet”. 6 Buzan’s motiv for å innføre dette begrepet er at de internasjonale

relasjonene har blitt mer globale, og at det har foregått en økende internasjonalisering

og et økt multinasjonalt samarbeid. I all hovedsak foregikk samarbeidet på 1900-tallet

mellom de enkelte stater, og omhandlet i hovedsak økonomisk handel og militært

forsvar. I dag er de ulike samfunnene mer komplekse, og det er samarbeid på mange

nivåer innenfor mange sektorer. Truslene mot statene er også blitt flere. Miljø og sosiale

forhold kan i dag ha større innvirkning på en stat enn de kunne for flere tiår tilbake.

Trusselbildet er altså blitt mer komplekst, og sikkerhetsbegrepet likeledes.

Teorien kan forklares med følgende figur:

                                                
6 Buzan, Barry: People, states and fear. An agenda for international security studies in the post-cold war
era (Pearson Education, Harlow, England 1991) side 368.
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Figur 3
Det utvidede sikkerhetsbegrep

Figuren beskriver de 5 ulike sikkerhetsnivåene, individuell, sub-nasjonal, nasjonalt nivå,

regionalt nivå og internasjonalt nivå. I tillegg beskriver også sikkerhetssektorene

militære, økonomiske, politiske, sosiale og miljøtrusler.

Tidligere var det økonomi og militær makt som kunne utgjøre store trusler mot statene.

I dag er miljø, sosiale forhold og politikken også viktige faktorer for en stats sikkerhet.

Buzan’s teori bygger på at stater i dag er nødt til å sikre seg mot flere trusler. Dette er i

stor grad med på å påvirke statenes forhold til hverandre, og også i forholdet mellom

Norge og Sverige.

Dette noe endrede trusselbilde kan gjøre at en sammenligning av norsk-svenske

relasjoner under den kalde krigen og i dag ikke på alle punkter kan være relevant, og

heller ikke kan gjøres direkte på alle områder.

Teorien er så nøye beskrevet for å klargjøre avgrensningen av oppgaven. Jeg vil i denne

oppgaven kun fokusere på de to venstre søylene i denne teorien, nemlig

sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske og militære spørsmål. Andre politiske

Individuelt nivå

Nasjonalt nivå

Internasjonalt nivå

Regionalt nivå

Sub-nasjonalt nivå

Politikk Militært

Nivå

Sektorer
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(økonomiske, sosiale, osv) og ikke-militære konsekvenser mellom Norge og Sverige vil

i mindre grad bli berørt.

Som eksempel kan nevnes at EUs virkeområde er mye større og bredere enn NATOs,

og omfatter overnasjonalt samarbeide innenfor er rekke felter. Denne studien omfatter

følgelig bare det arbeidet og den fremdriften man kan spore innenfor EUs andre pilar,

nemlig EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP).

Samtidig fokuserer jeg kun på de tre øverste nivåene, nemlig det internasjonale,

regionale og nasjonale.

1.4 Metode og disposisjon

Oppgaven er bygd opp som en kvalitativ innholdsanalyse. Bakgrunnen for mine

vurderinger har jeg funnet i eksisterende historiske fremstillinger og

forskningsrapporter, og oppgaven bygger på en historisk gjennomgang av forholdet

mellom Sverige og Norge.

Innholdsmessig er oppgaven inndelt i tre deler. De to første kapitler er de historiske

kapitlene, og omfatter det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet mellom Norge

og Sverige fra krigens slutt og frem til i dag. I disse kapitlene vil jeg forsøke å granske

samarbeidet mellom landene, med utgangspunkt i historisk forskning fra begge land.

Jeg vil studere på hvilke området og hvor omfattende de to landene samarbeidet. Videre

vil jeg undersøke om Norge kan oppfattes som en agent for Sverige i NATO. I tillegg

prøver jeg også å granske om Sverige så langt har tatt på seg den samme rollen overfor

Norge i EU. Jeg vil også etterstrebe å forklare Norges og Sveriges posisjoner i NATO

og EU, ved å benytte meg av begrepene ”integrasjon og avskjerming”.

Med denne historien som basis, vil jeg i tredje kapittel se fremover, og forsøke å anslå

hvilket fremtidig samarbeide man kan forvente seg mellom våre land. Som grunnlag for

denne analysen vil jeg benytte meg av offisielle uttalelser, artikler og leserinnlegg, samt

egne vurderinger. I den avsluttende delen vil jeg søke å finne svar på spørsmålet: Kan,

og har, Sverige interesse og vilje til å bli Norges agent innenfor EUs sikkerhets- og

forsvarspolitiske samarbeide, nå når Norge står på utsiden?
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1.5 Beskrivelse av litteratur

Materiellet som er brukt som referanser i denne oppgaven spenner fra bøker om teorier

og grunnlagsmateriale, historiske oppgaver og verk, artikler hentet fra tidsskrifter,

innlegg i dagsaviser, og offisielle dokumenter fra Regjering og parlament. Jeg har i

oppgaven ikke jobbet med primær-kilder.

Hovedstoffet i oppgaven stammer fra historisk forskning fra både Sverige og Norge. Fra

svensk side er det i første rekke forskermiljøet ved Försvarshögskolan jeg har hentet

litteratur fra. Flere av forskerne her jobber i det med det landsomfattende nettverket og

forskningsprosjektet som kalles ”Sverige under kalla kriget”.

For å balansere det svenske synet har jeg hentet norsk stoff primært fra det historiske

verket ”Norsk utenrikspolitisk historie”. Verket består av seks bind om norsk

utenrikspolitikk, og er basert på et flerårig forskningsprosjekt som ble finansiert av det

norske utenriksdepartement. Verket er skrevet av noen av Norges mest anerkjente

historikere.

De forsknings- og historiske oppgaver jeg har benyttet som referanser kan beskrives

som troverdige ut fra et kildekritisk synspunkt. Flere av disse er skrevet av forskere ved

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) eller ved Försvarshögskolan. Disse forskerne

arbeider riktignok på oppdrag fra forsvarets ledelse, Forsvars- eller

Utenriksdepartement, men er ikke vitenskapelig styrt, og må oppfattes som uavhengige

og kritisk granskende organisasjoner og personer. Det er lite som skulle tyde på at deres

meninger er farget av politisk syn eller annen påvirkning fra noe hold.

I tillegg har jeg hentet stoff fra den svenske forfatter og historikker Wilhelm Agrell.

Agrell må kalles en av de mer kritiske skribenter til svensk sikkerhetspolitikk etter

andre verdenskrig. Allikevel har han i sin bok "Svensk sikkerhetspolitikk 1945-2000"

moderert sine standpunkter en del.

Offisielle dokumenter som jeg har benyttet må kunne sies å være farget av den regjering

som skrev de. I det henseende må dokumentinnholdet benyttes med varsomhet.

Dokumentene vil være preget av de tilkjennegir et politisk syn, og således ikke

utelukkende kan sies å representere den fulle og hele sannhet. Allikevel må

dokumentene i mange tilfeller godkjennes av parlamentet, og dette gjør at innholdet blir

mer ”fler-politisk”. Som kilde må de dog betraktes med en viss kritikk. Politiske
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dokumenter er ofte preget av retorikk, og de er ofte også slik utformet, at mange

oppfatninger og holdninger kan få plass i teksten som brukes.

Artikler som er hentet fra pressen har jeg søkt å behandle med varsomhet. Uttalelser fra

politikere og andre blir i ledere og i annonser tolket av journalisten, og kan derfor være

misvisende eller direkte feil. De sitater avisene bruker har jeg i de fleste tilfeller forsøkt

å få verifisert gjennom andre kilder.



Maj Eide, Gjermund 2001-05-30 FHS 19 100:1014
Avd 2 / ChP 99-01 Side 15 av 60

2      I går – samarbeid i tiden 1945 - 1990

2.1 Innledning

Den andre verdenskrig førte til de største endringene i det sikkerhetspolitiske landskapet

i Norden i moderne tid. De alliertes seirer over Tyskland medførte at Danmark og

Norge hadde gjenvunnet sin selvstendighet. De to ledende landene i Skandinavia i

mellomkrigstiden, Storbritania og Tyskland, hadde mistet mye av sin kontroll og de

baltiske statene hadde opphørt å eksistere. Finland hadde blitt mer avhengig av

Sovjetunionen, mens Sverige forble nøytralt.7

Etter andre verdenskrig ble det skandinaviske samarbeidet styrket av sosialdemokratiets

dominans og av en felles fiende. Det skandinaviske flysamarbeidet som resulterte i SAS

(1951), tilkomsten av Nordisk Råd (1952) og innføring av passfrihet (1954) er alle

eksempler på godt nordisk samarbeid. I FN og andre internasjonale organisasjoner talte

de nordiske landene ofte med en stemme, og innenfor EFTA-samarbeidet ble etter hvert

et nordisk industrielt frihandelsområde etablert.8 Denne homogene og utstrakte

tverrkontakt mellom landene i Norden var under den kalde krigens periode nokså

enestående. Selvsagt var det også forhold og avtaler man ikke ble enige om. Mellom

Norge og Sverige hadde man uløste og til dels historisk betingede tvister om reinbeite

og sjøgrenser. En havarert avtale om samarbeide om bilkonsernet Volvo på 1970-tallet

er tilsvarende eksempel på samarbeide som ikke har fungert godt.9 Allikevel er trenden

klar: Det har i perioden etter den andre verdenskrigen vært et tett og nært samarbeide

mellom Sverige og Norge på mange områder. Det har vært politisk vilje og en ambisjon

om å opprette og vedlikeholde et nært og godt samarbeidsklima.

Allikevel kan det med rette hevdes at samarbeidet mellom Norge og Sverige på det

sikkerhetspolitiske planet ikke har vært det enkleste. Hos begge land finnes et

”unionskompleks” som strekker seg tilbake til stridighetene om unionsoppløsningen i

1905, da Sverige motvillig ble tvunget til å gi fra seg Norge og til å anerkjenne Norges

selvstendighet. Komplekset blir beskrevet som at nordmenn ikke vil gå tilbake til noe

                                                
7 Den Svenske nøytraliteten under andre verdenskrig har blitt gjenstand for mye diskusjon. Sverige stod
riktignok utenfor krigshandlingene, men det er riktigere å karakterisere landet som ikke-krigførende enn
som nøytralt. ”Nøytraliteten” tok farge av maktforholdene under krigens gang, og ble en suksess i den
forstand at Sverige selv ikke ble angrepet. Se f.eks: Carlgren, Wilhelm: Svensk utrikespolitik 1939-1945
(Allmänna förlaget, Stockholm 1973).
8 Eriksen, Knut Einar: ”Norge og Norden – samarbeid og kollisjon” i Prebensen, Chris og Skarland, Nils:
NATO 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med NATO gjennom 50 år (Den norske atlanterhavskomité, Oslo
1999), side 132.
9 Ibid, side 133.
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som påminner om unionen fra 1814 til 1905, mens Sverige ikke behandler Norge som

en likeverdig småstat.10

Det fantes også i Norge sterke følelser mot den tysker-vennlige linjen Sverige hadde

ført i første halvdel av andre verdenskrig. Allikevel er det rett å hevde at det mot slutten

av krigen oppstod et forholdsvis omfattende politisk og diplomatisk samarbeide mellom

våre to land. Dette skyldes nok at Sverige ble mer vennligsinned mot vestmaktene

etterhvert som krigen gikk mot slutten. Samarbeidet innenfor forsvarspolitikken gikk

sogar så langt at det ble vurdert å bruke svensk territorium for å kunne gjennomføre en

alliert motoffensiv mot tyske styrker i Norge.11

2.2 Fra krig til svensk nøytralitet og norsk alliansetilknytning

Etter krigen hadde Sovjetunionens grenser i vest i praksis blitt flyttet frem til sentral-

europa, og man innså i hele Skandinavia at de to statene som i noen grad skulle kunne

balansere den Sovjetiske innflytelsen var Storbritannia og USA. Tanken om en verden

med FN som den sentrale aktøren og samarbeidsorganet, forsvant i takt med den

internasjonale tilspissingen av forholdene mellom øst og vest. Det forholdsvis gode

klimaet fra krigen ble erstattet av en forestilling om en uforsonlig rivalisering mellom

den kommunistiske og kapitalistiske verden.

I 1947 ble den amerikanske Truman-doktrinen utformet, og gjennom Marshall-planen

skulle Amerika hjelpe Europa opp av den økonomiske krisen etter verdenskrigen. Norge

besluttet samme år å delta i dette politisk-økonomiske samarbeidet tuftet på Marshall-

planen. 12 Sverige besluttet i 1948 også å ta imot hjelp fra USA, men mottok omregnet til

dagens valuta, kun om lag 1 million kroner.13

Spørsmålet om et nordisk forsvarsforbund hadde vært drøftet allerede i forbindelse med

Finlands nederlag mot Sovjet vinteren 1940, men var falt bort som følge av motstand fra

sovjetregjeringen og angrepet på Danmark og Norge våren 1940.

                                                
10 Petersson, Magnus: ”Äventyrspolitik. Några reflexioner om den svenska synen på Norge 1949-1950” i
Petersson, Magnus (red): 1948-49. Nordiska ödesår?  (Försvarshögskolan, Stockholm 1999) side 140.
11 Sverdrup, side 176-177.
12 Planen bar navnet til den amerikanske utenriksministeren, George Marshall, og var et økonomisk
hjelpeprogram for Europa. Den amerikanske våpenhjelp som senere gle gitt til Norge omfattet totalt og
omregnet til dagens penger over 80 milliarder norske kroner.
13 Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, (Esselte studieum, Solna, 1988),
side 277.
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Det var det sovjetisk støttede kommunistiske statskuppet i Tsjekkoslovakia i februar

1948 som for alvor satt fart på et seriøst arbeid i de skandinaviske landene angående

forsvars- og sikkerhetspolitikk. Den svenske og den danske regjeringen hadde på denne

tiden registrert at den norske regjeringen hadde begynt arbeidet mot en tilknytning til

den vestlige forsvarsalliansen som var i emning. Disse to landene ønsket å unngå

sikkerhetspolitisk splittelse i Norden, og ville derfor sørge for å ”fange opp” Norge og

norske politikere i denne prosessen. Med det økende spenningsforholdet mellom øst og

vest, og forestillingen om en økt fare for storkrig og et lokalt Sovjetisk angrep mot

Skandinavia, ble på ny tanken om et felles Skandinavisk forsvarsforbund lansert.14

2.2.1 Skandinaviske forhandlinger om felles forsvarsforbund

Det var den svenske regjeringen som tok initiativet til forhandlingene om et felles

skandinavisk forsvarsforbund. I et Europa som var sterkt svekket fremsto Sverige som

en relativt betydelig militærmakt, og man tenkte seg et forsvarsforbund grunnlagt på et

felles nøytralitetsprogram. Fra norsk hold ble initiativet oppfattet som et forsøk på å

utvide svensk nøytralitetspolitikk til å omfatte også Norge og Danmark. Det var nemlig

vesentlig forskjell mellom svenske og norske vurderinger av sikkerhetsproblemet i

Norden. På svensk side regnet man med at en tilslutning vestover ville virke

provoserende på Sovjetunionen, og at en fravikelse fra nøytralitetslinjen ville kunne

trekke landene inn i en eventuell ny krig. Man fryktet også at en vestlig tilknytning ville

medføre britiske og amerikanske baser på norsk jord.

De norske vurderingene gikk ut på at den eneste garantien man kunne få mot et

sovjetisk lokalt angrep på Skandinavia, var forsikringer fra vesten om at grensen

mellom øst og vest gikk øst for Norge, og at et angrep mot Skandinavia ikke ville

tolereres. Man mente at det ville skape ro dersom det ble gjort klart at en sovjetisk

aksjon mot Norge ville utløse en stormaktskrig. Kort sammenfattet ble det fra norsk

hold lagt vekt på avskrekking, men svenskene satset på beroligelse.

Det ble jobbet intenst både på politisk, militært og diplomatisk hold for å prøve å løse

disse forskjellige oppfatningene, men med to så forskjellige utgangspunkter var det

vanskelig å bli enige. Sverige var under forhandlingene villige til å modifisere sin

tradisjonelle nøytralitetspolitikk, ved å påta seg forsvarsforpliktelser for sine militært

                                                
14 Sverdrup, side 226.



Maj Eide, Gjermund 2001-05-30 FHS 19 100:1014
Avd 2 / ChP 99-01 Side 18 av 60

svake nabostater.15 Danmark var kompromissorienterte og satset også på forbundet. For

Norge ble valget derimot oppfattet som mer komplisert. De borgerlige og

militærledelsen gikk klart inn for vestalliansen, det samme gjorde deler av Det norske

Arbeiderparti som satt i Regjering. Samtidig må en kunne si at både USA og

Storbritannia motarbeidet den svenske løsningen, både med diplomatiske midler, men

også ved å nekte et eventuelt skandinavisk forbund våpenleveranser.16

Den grunnleggende motsetningen under hele forhandlingsrunden forble at Sverige ville

binde et forsvarsforbund til nøytralitet, mens Norge holdt fast ved en utenrikspolitisk

handlefrihet for å holde muligheten for garantier fra vestmaktene åpne.

Da det ikke lyktes for den norske regjeringen å få Sverige med på et forsvarsforbund

med et forberedt vestlig forsvar og med en vestlig garanti, valgte Norge å bryte

forhandlingene, og heller satse på Atlanterhavspakten.

Konklusjonen fra norsk side på et skandinavisk forsvarsforbund var nok at man anså

Sverige som et for sterkt land for å kunne skape balanse mellom de nordiske landene,

men samtidig for svakt til å forsvare den atlantiske delen av Norden med sine øyer,

kyst- og havområder. Samtidig var man svært fristet av den støtten USA kunne tilby.

Historien satt nok også sine klare spor. Sverige hadde klart å opprettholde sin

nøytralitet, mens Norge ble trukket med og okkupert. Den andre verdenskrigen knakk

de norske forhåpninger om nøytralitet, mens den styrket svenskenes tro på at

nøytraliteten var den eneste riktige politikk for landet. ”Mens selve ordet nøytralitet

kom i miskreditt i Norge, ble det et honnørord i Sverige”, skriver historikeren Jakob

Sverdrup.17

Forhandlingene om et skandinavisk forsvarsforbund er frem til dags dato det mest

inngående og seriøse arbeidet som er blitt gjort for å integrere de to landenes sikkerhets-

og forsvarspolitikk. Allikevel står sammenbruddet i forsvarsforbund-forhandlingene i

1949 frem som et definitivt slag mot et mer vidtgående nordisk eller svensk-norsk

forsvarssamarbeid under den kalde krigen. Samtalene og den felles politiske,

diplomatiske og militære innsatsen hadde klarlagt situasjonen, og gitt veiledning for det

videre sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet mellom Norge og Sverige. Således

hadde de ikke vært helt forgjeves.

                                                
15 Eriksen, side 134.
16 Sverdrup, side 331.
17 Ibid, side 326.
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Det mellomstatlige forholdet mellom Norge og Sverige gikk altså fra ”krise” i 1905 til

”forhandlinger” i 1948-49. Allikevel var forholdet ikke modent for noen ”allianse”. 18

2.3 Den kalde krigen

Motsetninger mellom Sverige og Norge gjorde at forhandlingene om et skandinavisk

forsvarsforbund brøt sammen, men en liten spire til samarbeid var sådd. Det ble under

forhandlingene etablert mange viktige forbindelser mellom norske og svenske

politikere, diplomater og offiserer. Dette skulle vise seg å bli et bekjentskap som levde

videre på et mer uformelt plan. Tanken om samarbeid og felles forsvarsplaner var ikke

død, i alle fall ikke på embetsmannsnivå.

2.3.1 ”Skjult” militært samarbeid

Sverige beholdt altså sin alliansefrie stilling etter at forhandlingene om et skandinavisk

forsvarssamarbeid ikke førte frem. Man mente at alliansefriheten hadde fordeler fremfor

å gå inn som medlem i Atlanterhavspakten. Allikevel innså man at et svensk

utenforskap ikke var helt problemfritt. Kulturelt, politisk og økonomisk var Sverige en

del av vesten, og ideologisk lå også sympatiene i vest. Sikkerhetsmessig ønsket man

også vesten som motvekt mot det man opplevde som et alt mer truende Sovjetunionen.

Spesielt var man avhengig av USA, den viktigste leverandøren av moderne

krigsmateriell, og den potensielle hjelperen i tilfelle en nye krise skulle oppstå. Et godt

forhold til USA var et viktig sikkerhetspolitisk mål for den svenske regjeringen19.

Som tidligere beskrevet innså både Norge og Sverige at man hadde felles

sikkerhetsinteresser. Trusselen var i øst og hjelpen måtte komme fra vest. Fra de siste

årene under krigen og fra forhandlingene om forsvarsforbundet hadde det blitt etablert

et velutviklet kontaktnett mellom de to lands tjenestemenn. Da forbundsforhandlingene

brøt sammen ønsket spesielt de militære sjefer i begge land å fortsette samarbeidet. Den

svenske Sjefen for forsvarsstaben, General Nils Swedlund, satte i februar 1949 opp en

liste over forhold som Norge og Sverige burde samarbeide om. Listen med disse rent

militære samarbeidsområdene omhandlet i grovt samarbeide på følgende områder:20

                                                
18 Jamfør punkt 1.3.1
19 Stridsman, Jacob: ”Erik Boheman - västvänlig svensk diplomat under det kalla kriget” i Zetterberg,
Kent (red): Hett och kallt. Tre studier i svensk säkerhetspolitik och strategi gentemot västmakterna i
början av det kalla kriget (Försvarshögskolan, Stockholm 1999) s. 100.
20 Petersson, Magnus: ”Vapenbröder. Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer under kalla kriget” i IFS
Info 5/2000, side 9.
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q Radiosamarbeid og bruk av felles koder.

q Samordning av luftovervåking, ledelse av fly og flyredningstjeneste.

q Samordning av felles militær værmelding.

q Landmilitært samarbeide på fire geografisk viktige områder.

q Sjømilitært samarbeide i Østersjøen og Skagerrak (primært minevirkesomhet).

q Samordning av gjenkjenningssystemer, terminologi og rapporteringssystemer.

Den svenske regjeringen ga i september 1949 de militære foresatte tillatelse til å jobbe

med de to første punktene på denne listen. Sveriges målsetting med disse kontaktene var

at det lå i begges interesse å samordne våre felles krigsforberedelser, for å kunne oppte

felles i tilfelle det skandinaviske kontinent skulle bli utsatt for trusler eller militært

angrep. Det kan virke som målet var å virkeliggjøre en del av tankene fra

forsvarsforbunds-forhandlingene, selv om disse offisielt hadde gått i graven i 1949.21

I det nye Nordiske sikkerhetspolitiske ”systemet” kom altså Norge etterhvert til å spille

en sentral rolle. Allerede tidlig på 1950-tallet godkjente USA ideen om å la de svenske

båndene til NATO gå via Norge.22 Dette var for å unngå at disse følsomme kontaktene

skulle vekke oppmerksomhet. For den Svenske regjeringen og den militære ledelse ville

et samarbeid med nabolandet Norge bli lettere å forklare, både innenrikspolitisk og i

forhold til den erklærte nøytralitetspolitikken. Eventuelle avsløringer av et direkte

samarbeide med NATO-alliansen ville stille store spørsmålstegn ved den valgte

sikkerhetspolitikk.

I tillegg til dette militære samarbeidet fungerte også Norge som en effektiv

informasjonskanal for Sverige. Informasjon om NATOs beslutninger og vurderinger ble

sendt via Norge til Sverige. Norge gav således viktig informasjon videre til svenske

politikere, embetsmenn og offiserer. Etter 1949 videreutviklet etterretningstjenesten det

etablerte samarbeidet. De to landene utvekslet også resultater fra militær forskning.

                                                
21 Agrell, Wilhelm: Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspolitisk historia 1918-2000 (Historiska Media,
Lund 2000) side 144.
22 Om kriget kommit. Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969. Betänkande av
Neutralitetspolitikkommissionen (SOU 1994:11, Fritzes, Stockholm 1994).
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Svenske våpenkjøp i vest og Norske kjøp av Bofors kanoner bidro også til en viss form

for våpenstandardisering.23

Det synes klart at Norges ambisjon var å knytte Sverige så tett til NATO som det kunne

la seg gjøre og, om mulig, helt inn i alliansen som et fullverdig medlem. Skulle dette

ikke la seg gjøre, var man villig til å akseptere et hvilket som helst svensk forslag til

bilateralt samarbeid.24 Selvsagt hadde Norge visse restriksjoner på hva man kunne

involvere Sverige i. Solidariteten innad i alliansen var viktig for Norge, men dette virker

ikke å hatt avgjørende betydning for forholdet mellom Norge og Sverige. Dette kommer

trolig av to årsaker. For det første var kontakten i Skandinavia sanksjonert av de

betydningsfulle nasjonene i NATO (USA og Storbritannia). For det andre oppfattet

Norge, i alle fall på embetsmannsnivå, at samarbeidet med Sverige kan ha virket minst

like viktig som samarbeid med enkelte andre land og problemstillinger i alliansen,

kanskje spesielt om man tenker på forholdene mellom NATOs nord- og sydflanke. Den

svenske ambassadøren i Oslo i 1954, Hans W:son Ahlmann, skal ha sagt det slik:

”Norrmännen, som bor på samma halvö som vi, får för NATO säga allt till oss, t o m

uppmanas att göra det”. 25

Totalt sett kan man, ut fra den rådende forskningssituasjonen, si at samarbeidet på det

uoffisielle planet om forsvar og utveksling av informasjon mellom Norge og Sverige

fungerte godt i 1950 og 1960-årene, på tross av de politiske sikkerhetspolitiske

standpunkter de to landene hadde.

”Innenfor NATO kom Norge, ikke minst i perioden frem mot 1955, til å opptre som

Sveriges fremste talsmann”, hevder de norske historikerne Eriksen og Pharo. ”Dette

dreide seg mest om å informere svenskene om vestlige forsvarsplaner og vestlig

våpenteknologi, samt å støtte forespørsler om svenske våpenkjøp i vest”. 26

Den svenske historikeren Magnus Petersson skriver det på dette viset:

”Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Norge fungerade som en viktig

förbindelselänk mellan Sverige och NATO under 50- och 60-talen”. 27 Det virker altså

klart at Norge har vært en viktig samarbeidspartner for Sverige, og at landet har støttet

sin nabo i øst med planleggingen av alliert støtte.

                                                
23 Eriksen, Knut Einar og Pharo, Helge Øystein: Norsk utenrikspolitikks historie, bind 5. Kald krig og
internasjonalisering, 1949-1965 (Universitetsforlaget, Oslo 1997) side 71.
24 Ibid.
25 Petersson, 2000, side 8.
26 Eriksen og Pharo, side 71.
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2.3.2 Samarbeide om forsyningslinjer og utdanning

I 1956 ble det besluttet å etablere en svensk olje- og forsyningsbase i Trøndelag,

samtidig med at vei- og jernbaneforbindelsene mellom Østersund og Trondheim skulle

forbedres. Tanken var blant annet at dette skulle virke som en militær forsyningsakse

for Sverige, dersom sjøtransporten gjennom Øresund skulle bli avsperret i krise eller

krig. Denne ”Trondheimsleden” kom til etter dyptgående debatter i begge land.

På svensk side var problemet med dette samarbeidet at det kunne tolkes som et direkte

samarbeide med NATO. I tillegg var man skeptiske til å investere i kostbare

oljeinstallasjoner og rørledninger på norsk jord.

I Norge ønsket man å legge forholdene best mulig til rette for svenskene og både

regjering, forsvarsledelsen og næringslivet så betydelige sikkerhetsmessige og

økonomiske fordeler ved prosjektet.28 Leden fikk etterhvert mindre betydning siden

Forbundsrepublikken Tysklands opprustning etterhvert minsket mulighetene for et

angrep sørfra. Allikevel viste etableringen av denne forsyningsbasen en viss vilje i

begge land for å tenke felles forsvar og samvirke.

Et annet lite men symbolsk eksempel på militært samarbeide mellom Norge og Sverige,

er utvekslingen av elever på de respektive lands høyere offisersutdanning. I Sverige har

det opp gjennom årene gått 15-20 norske offiserer på Militärhögskolans (nå

Försvarshögskolan) Chefsprogram. Selv om dette utbyttet er viktig nok, finnes det i

Norge ingen spor som skulle tyde på at disse offiserene har blitt benyttet i spesielle

stillinger med arbeide mot norsk-svensk eller nordisk samarbeide etter endt utdannelse.

Et mindre antall svenske offiserer har likeledes fullført norsk stabsskole.

2.3.3 Samarbeide i FN

Både Norge og Sverige har satset stort på samarbeid og arbeid i de Forente Nasjoner, og

kan som små land i verden roses for sin innsats og yteevne. Vårt engasjement har blant

annet resultert i at begge land har fått inneha den meget prestisjetunge posisjonen som

leder for organisasjonen. FNs første generalsekretær var nordmannen Trygve Lie,

                                                                                                                                              
27 Petersson, 2000, side 8.
28 Eriksen og Pharo, side 151.
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etterfulgt av Sveriges Dag Hammarskjold. Gro Harlem Brundtland sa det slik i en tale

ved Olof Palmes Internationella Centrum : ”I 50 år har Norden hatt større innflytelse i

FN enn folketallet skulle tilsi”.29

FN har i alt gjennomført 35 fredsbevarende operasjoner siden starten i 1948, og over en

halv million personer har tjenestegjort i disse misjonene. Norge har deltatt med ca

60 000 soldater og befal i 17 av disse operasjonene.30 På svensk side har man deltatt

med omtrent 70 000 menn og kvinner.31 Å støtte FNs fredsbevarende operasjoner har

vært en prioritert og viktig hjørnestein i både norsk og svensk utenriks- og

sikkerhetspolitikk.

For Sverige har en godkjennelse av militære innsatser i FNs sikkerhetsråd vært et

absolutt krav for å kunne delta med styrker utenfor det svenske territorium.

I starten stilte de nordiske land individuelt med styrkebidrag til verdensorganisasjonen,

men allerede i 1964 ble det etablert felles utrykningsstyrker som siden har blitt en del av

det nordiske felles styrkebidraget til FN. Kjernen i dette fellesarbeidet har gått under

navnet ”Joint Nordic Committee for UN Military matters” (NORDSAMFN).

Organisasjonen har blitt ledet av halvårige møter mellom de nordiske lands

forsvarsministere.32

NORDSAMFN delte arbeidet med utdannelsen av de nordiske styrker mellom seg, hvor

Sverige fikk ansvaret for stabsoffiserer og Norge ansvaret for logistikk. Denne modellen

ble hovedsakelig brukt i forbindelse med styrkene gruppert i Midt-Østen (UNIFIL) frem

til 1990.

Dette FN-samarbeidet kunne komme i stand fordi man på politisk nivå anså deltagelse i

FNs fredsbevarende styrker som en del av landenes utenrikspolitikk, og ikke som et rent

militært samarbeide. Landenes sterke stilling i FN og deres felles politikk innenfor flere

områder bidro til dette.

FN-samarbeidet fremstår altså som en arena for en form for åpent sikkerhets- og

forsvarspolitisk samarbeide mellom Norge og Sverige. Fra disse FN-misjonene har

Sverige og Norge hentet det meste av sine internasjonale erfaringer.

                                                
29 Harlem Brundtland, Gro, Norge og Sverige i det nye Europa – en utfordring for gode naboer, tale 29.
mai 1996. Se: http://kimen.dep.no/smk/taler/96/960529b.html
30 The Nordic Countries and international peacekeeping operations (Det norske utenriksdepartement),
http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/veiledninger/032091-990214/index-hov002-b-n-a.html#hov2
31 Svensk personal i internationell tjänst (Försvarsmakten), http://www.mil.se/int/fn.htm
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2.3.4 Norge i NATO

Som småstat hadde Norge relativt liten innflytelse på utviklingen og politikken innad i

NATO. I mange henseende har dette ikke vært noe problem for Norge, siden norske og

allierte behov stort sett var sammenfallende. En viktig rettesnor i norsk alliansepolitikk

har vært å søke innflytelse gjennom å vise vilje til samarbeide.33

Dersom Norge i det store var et lojalt NATO-medlem, kan det allikevel identifiseres

enkelte norske avvik i forhold til hovedstrømningene innenfor alliansen. I hovedsak

gjelder dette den såkalte basepolitikken og de selvpålagte restriksjonene.

I prinsippet innebar basepolitikken et nei til stasjonering av allierte kampenheter i Norge

i fredstid. Tanken bak denne politikken var å dempe de sovjetiske motforestillinger mot

at Norge gikk med i NATO. Samtidig var det et ønske, spesielt fra Sverige, å kunne

opprettholde den nordisk balansen. Ideen var altså at Sovjet ikke skulle føle noen

direkte trussel fra Norden, og dette forutsatte et godt forhold mellom Finland og Sovjet,

et alliansefritt Sverige og ingen allierte styrker på norsk jord.34

Når det gjelder de selvpålagte restriksjonene gjaldt dette følgende forhold:

q Begrensninger på alliert virksomhet i Nord-Norge generelt og Finnmark spesielt.

q Restriksjoner i tilknytning til Svalbard.

q Restriksjoner på utenlandske hemmelige tjenesters virksomhet i Norge.

q Restriksjoner på vesttysk deltagelse på nordflanken.

q Atompolitikken (nei til lagring av atomstridshoder i fredstid).

q Anløpspolitikken (man forutsatte at krigsskip fra andre nasjoner ikke medførte

atomvåpen).35

                                                                                                                                              
32The Nordic Countries and international peacekeeping operations
33 Tamnes,  Rolf og Eriksen, Knut Einar, ”Norge og NATO under den kalde krigen” i Prebensen og
Skarland, side 12.
34 Hugemark, Bo, ”Försvar för neutralitet” Hugemark, Bo (red) Neutralitet och försvar – perspektiv på
svensk säkerhetspolitik 1809 – 1985 ( Militärhistoriska Förlaget, Stockholm, 1986), side 250.
35 Tamnes og Eriksen, side 31.
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Denne norske balansegangen som NATO-medlem har ikke alltid vært lett. På den ene

siden ønsket man sterkt en integrasjon i NATO for å skaffe landet troverdig militær

ryggdekning, mens man på den andre siden ønsket å bidra til å holde spenningene til

Sovjet nede og å vedlikeholde den nordiske balansen.

Som NATO-land de siste 20 årene av den kalde krigen må Norge betegnes som et lojalt

medlem. Atlanterhavspolitikken hadde et sterkt rotfeste i landet. Hovedårsaken til dette

var nok at Norge er sett på som en netto importør av militær makt og derav sikkerhet

mot truslene fra øst. I tillegg til Marshall-hjelpen, ble Norge tilført store milder gjennom

NATOs infrastrukturprogram. I utgangen av 1995 hadde NATO bidratt med nesten 33

milliarder kroner. Samtidig med dette ble store allierte styrker øremerket for å hjelpe

Norge i tilfelle en krise eller krig.36

Lojaliteten til alliansen bidro samtidig til å begrense Norges handlingsrom

sikkerhetspolitisk. Både anerkjennelsen av Nord-Vietnam i 1971 og kritikken av USAs

program for beskyttelse mot ballistiske kjernefysiske missiler (SDI) i 1986 fremstår som

eksempler hvor Norge talte sin egen sak. Disse særstandpunktene og fotnotene skapte

såpass store bølger i alliansen generelt og i forholdet mellom Norge og USA spesielt, at

dette ikke fristet til gjentagelser.37

Dersom vi ser på norsk integrasjons- og avskjermingspolitikk under ett, så kan vi fastslå

at målsettingen var å forene behovet for militær sikkerhet med hensynet til bredere

sikkerhetspolitiske behov, nasjonal kontroll og nødvendigheten av å imøtekomme

indrepolitiske forventninger. Tilslutningen til NATO-alliansen i 1949 ble for eksempel

ledsaget av base-erklæringene. Tilsvarende ble forhåndslagring av amerikansk materiell

på norsk jord i 1981 ikke plassert i Nord-Norge hvor det var tenkt brukt, men i

Trøndelag. Norge ville ikke si nei til alliert støtte, men heller ønsket ikke at

forhåndslagringen skulle vekke forargelse i Sovjet.

2.3.5 Svensk integrasjon mot vesten

Den svenske forskeren Ola Tunander hevder at Sveriges hemmelige samarbeide med

NATO sannsynligvis har vært så omfattende at nøytralitetspolitikken har likhetstrekk

                                                
36 Tamnes, Rolf: Norsk utenrikspolitikks historie, bind 6. Oljealder, 1965-1995 (Universitetsforlaget,
Oslo 1997) side 63 og 64.
37 Ibid.
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med den norske basepolitikken. 38 Han mener altså at det restriktive norske NATO-

medlemskapet kan sidestilles med et aktivt men skjult svensk samarbeide med alliansen.

Det skjulte samarbeidet mellom Norge, Sverige og NATO var nok på kanten av hva

nøytralitetspolitikken kunne tillate, om det ikke var over kanten. Allikevel blir det feil å

sidestille de to landene. Norge er som offisiell medlem av NATO-alliansen omfattet av

det kollektive forsvaret, mens Sverige på sin side ikke er garantert noen beskyttelse. En

støtte til Sverige var trolig, men ikke med samme automatikk som til NATO-landene.

Den svenske forskeren Magnus Petersson sier det slik: ”Man får alltså räkna med att de

svenska krigsförberedelserna höll sig inom alliansfrihetens ramar, och att Sveriges

eventuella samverkan med västsiden skulle komma att bero på de rådande

omständigheterna”. 39

Sverige var som ikke-medlem i NATO-alliansen avskjermet fra det kollektive forsvaret,

de såkalte artikkel-5-operasjoner. Trolig ville NATO og USA ha kommet landet til

unnsetning i krise eller krig. For å kunne få slik hjelp ble dette delvis forberedt skjult

under den kalde krigen.

Den svenske militære ledelsen synes å ha nedprioritert samarbeidet med Norge noe i

perioden etter midten av 50-årene. Dette skyldes at man etablerte mer direkte kontakter

med NATO og USA. 40

I henhold til Ola Tunander utviklet samarbeidet mellom Sverige og USA stort i omfang,

og svenske flyplasser ble i all hemmelighet forberedt til å ta imot NATO-fly. Andre

eksempler på samarbeide var installasjon av det britisk-amerikanske IFF-systemet

(identification-friend-or-foe) på svenske fly, opprettelsen av hemmelige

kommunikasjonslinjer for å kunne lede USAs strategiske bombefly og krysserraketter

over Sverige mot mål i Baltikum og Sovjet.41

Det er lite som tyder på at det svensk - norske forsvarspolitiske og militære samarbeidet

på det uformelle planet ikke fortsatte under hele den kalde krigen. Man hadde gjensidig

glede av samarbeidet, og det kom ikke opp noen hendelser som avbrøt dette arbeidet.

Utover 70-tallet svekket Sverige sine investeringer til Forsvaret. I 1970 var det svenske

forsvarsbudsjettet tre ganger større enn det norske, mens det i 1983 var bare en og en

                                                
38 Tunander, Ola: ”Norge og Norden”, i Knutsen, Torbjørn L., Sørbø, Gunnar M og Gjerdåker, Svein
(red): Norsk utenrikspolitikk (Cappelens forlag, Oslo 199l), side 288.
39 Petersson, 2000, side 11.
40 Ibid side 9.
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halv gang så stort i totale penger. Denne svekkelsen av det svenske forsvaret er

beskrevet som om sentralmakten i det Nordiske samarbeidet var blitt svekket.42

Samtidig med denne reduksjonen i det svenske forsvaret, må det være rett å si at skillet

mellom politisk retorikk og militær praksis i Sverige ble større. På den ene siden

arbeidet Sverige mot USAs politikk på mange områder. Blant annet kjempet man lenge

og hardt for opprettelsen av kjernevåpenfrie soner i Norden, og man fordømte USAs

politikk i Vietnam og dro paralleller mellom denne og Nazi-Tysklands forbrytelser

under andre verdenskrig.43 Ved begge anledninger mottok man skarpe reaksjoner fra

USA. Under Vietnamkonflikten i 1972 – 73 ble forholdet mellom de to landene

etterhvert så kjølig, at USA valgte å kalle hjem sin ambassadør. I to år var USA uten

egen ambassadør i Sverige, og de offisielle svenske holdningene til USAs politikk var

altså meget skarpe.44

På den andre siden bedrev man den såkalte ”återforsäkringspolitiken”, hvor man så

sterkt som mulig forsøkte å binde USA til forsvaret av svensk territorium. I boken

Frostens år fører forfatteren Leif Leifland bevis for at den svenske statsministeren Olof

Palme faktisk er med å redde USAs engasjement i Norden, ved å argumentere for

Keflavikbasen på Island og stasjoneringen av amerikanske strategiske bombefly.

Statsminister Palme blir i boken fremstilt som Pentagons advokat for opprettholdelse av

basen.45

Om Sveriges sikkerhetspolitikk i 60- og 70-årene skriver forskeren Wilhelm Agrell:

”Den hemliga svenska återforsäkringspolitiken skulle, om den blivit känd vid denna tid,

låtit som en rövarhistoria som knappt ens hade behövt dementeras”, og videre: ”Det

svenska politiska ledarskapet som så starkt bundit upp landets säkerhet vid USA

förefaller i slutet av 1960-talet att göra revolt mot sig själv och aktivt gå in för att

sabotera den politik som den nationella säkerheten ytterst hängde på”. 46

                                                                                                                                              
41 Tunander, side 289.
42 Tunander, side 290.
43 Agrell, side 176
44 Ibid.
45 Leifland, Leif, Frostens år – om USA:s diplomatiska utfrysning av Sverige, (Nerenius & Santèrus
förlag, Stockholm, 1997), side 163.
46 Agrell, side 176.
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Sikkerhetspolitisk er Sverige av Kent Zetterberg beskrevet som en ”free-rider” under

den kalde krigens siste halvdel. 47 Med dette menes at Sverige ikke på noe vis ville

bindes til å måtte forsvare andre. På den andre siden forberedte man selv mottakelse av

allierte forsterkninger, og bygde opp en forventning om at vesten skulle komme til

unnsetning hvis man ble angrepet. Politisk og offisielt satset man hardt på nøytraliteten,

mens man i det skjulte fortsatte oppbyggingen av et militært samvirke med NATO og

USA.48 Man kan kalle politikken for egosentrisk. Sverige tok gjerne imot hjelp fra

andre, men å stille forsvarsgarantier tilbake var utelukket.

2.3.6 Sammendrag - Norge som agent for Sverige i NATO ?

I mitt teoretiske utgangspunkt har jeg satt skillet mellom talsmann og agent gjennom at

agenten med overlegg taler klientens sak, også om forhold som ligger utenfor ens egen

direkte interessesfære. Diskusjonen om hva som bedømmes ligge innenfor og hva som

vurderes å ligge på utsiden av Norges direkte interesser er vanskelig, og trolig også

avhengig hvem som vurderer saken.

Samarbeidet mellom Norge og Sverige foregikk i hovedsak på militært nivå, og hadde

som hovedmålsetting å hindre at man ”spente bein på hverandre”, i tilfelle krise eller

krig. I Norge har man i etterkrigstiden sett på et sterkt svensk forsvar som en absolutt

fordel for forsvaret av eget territorium. Hjelp til å forsterke dette forsvaret må defineres

som arbeide innenfor sin egen interessesfære. Det samme må utveksling av hemmelig

materiale og andre forsvarsplaner som omhandlet begge land. Denne type samarbeid må

kunne kategoriseres som klart innenfor Norges egne interesser. Jeg har i mine studier

ikke funnet tilfeller hvor Norge har uttalt seg for Sveriges sak alene.

Med bakgrunn i dette og ut fra min definisjon, konkluderer jeg derfor med at Norge ikke

kan kategoriseres som en agent for Sverige. Selvsagt har Norge vært en meget viktig

lenke mellom Sverige og NATO, spesielt i tiden mellom 1949 og 1955. Norge har også

talt de to landenes felles sak når dette var nødvendig. Men jeg finner ikke noen bevis

som tilsier at nordmenn har stått frem for Sveriges sak, i forhold der vi ikke selv har hatt

direkte interesser. Som agent kan ikke Norge, etter min definisjon, kategoriseres.

                                                
47 Zetterberg, Kent, Det strategiska samspelet, i Wedin, Lars och Åselius, Gunnar (red), Mellan byråkrati
och krigskonst – Svenska strategier för det kalla kriget, (Försvarshögskolan, ACTA B19, Stockholm ,
1999), side 57.
48 Andrén, Nils: ”Historiska erfarenheter och nuvarande fronter i svensk säkerhetspolitisk debatt om EU-
medlemskap och nordisk samarbete”, i Neumann, Iver B., Ny giv for Nordisk samarbeid, (NUPI, Oslo,
1995) side 28.
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Gjennom min definisjon av agent, har jeg lagt listen høyt for hva som skal til for å

tilfredsstille agentrollen. Jeg er klar over at jeg her på sett og vis har gått imot flere

forskere som har konkludert med det motsatte.49

                                                
49 Se f.eks: Petersson (2000), side 7.
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3      I dag – samarbeid i tiden 1990 - 2001

Det er mange forhold som har preget utviklingen av Europa på den sikkerhets- og

forsvarspolitiske fronten i 90-årene, og som har fått konsekvenser for det svensk-norske

samarbeidet. Jeg vil i det følgende behandle disse punkt for punkt, og forsøke å trekke

opp hvilke endringer disse utviklingstrekkene har hatt for forholdet mellom våre to

stater.

3.1 Utviklingen i Russland og bortfall av en militær trussel

For Norge og Sverige innebar Sovjetunionens fall at den militære trusselen man hadde

levd med i 50 år ble borte. Dette førte til at man ikke lenger hadde noen bestemt fiende

man kunne planlegge sitt territorialforsvar mot. Således har trusselbildet mot våre to

land forandret seg radikalt i positiv retning. Det aktuelle trusselbildet er i dag svært

annerledes enn det var for 15-20 år siden. Det er ikke lenger en stor invasjon fra Sovjet

som truer, men ”spill-over” fra andre lands indre konflikter, og etnisk uro i land som

ikke lengre disiplineres av terrorbalanse eller indre diktatur.50 Spesielt urolighetene på

Balkan har preget utviklingen av Europas sikkerhetspolitikk de siste 10 årene.

I takt med en minskende trussel, har det militære forsvaret både i Norge og Sverige opp

gjennom 90-årene blitt redusert betydelig. I rekken av vedtak, meldinger og studier, har

nå den norske regjeringen lagt frem Stortingsproposisjon 45, ”Omleggingen av forsvaret

i perioden 2002-2005”. Proposisjonen forslår de mest omfattende reduksjoner i det

norske forsvaret siden mellomkrigsårene.51

Den samme utviklingen kan spores i Sverige. Regjeringens proposisjon ”Det nya

försvaret” (1999/2000:30) beskriver en omorganisering til et kvalitativt innsatsbasert

forsvar som skal kunne møte et bredt spekter av oppdrag. 52

I dag er det de internasjonale oppdragene som er den dimensjonerende oppgaven for

begge lands forsvar, og nasjonalt innebærer denne prioriteringen at man i prinsippet har

forlatt tanken om et dekkende invasjonsforsvar.53 Til det er de enkelte lands militære

styrker blitt for små. Det jobbes i dag mot et forsvar som skal bli mer fleksibelt og

                                                
50 Andrén, side 27.
51 51 Stortingsproposisjon nr 45 (2000/2001), Omlegging av det norske forsvaret i perioden 2002 – 2005 ,
(Det kongelige norske forsvarsdepartement, 16. februar 2001)
52 Regjeringens proposisjon (1999/2000:30), ”Det nya försvaret”
53 Huitfeldt, Tønne (red): Nordisk sikkerhet – militærbalansen 2000-2001, (Den norske
Atlanterhavskomitè, Oslo, 2001) side 27.
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mobilt, og man satser på moderne teknologi og høyteknologiske våpen. For begge land

kan man si at kvantitet nå skal erstattes med høyere kvalitet.54

Denne nedskjæringen av de militære styrker, i Sverige og Norge spesielt, men også i

Europa, har medført endrede forutsetninger for vår forsvarsindustri. Det brukes i dag

mindre penger på materiellinvesteringer. Den teknologiske utviklingen har også

innebært store utfordringer. Samtidig opplever man i begge land en privatisering som

altså svekker de tradisjonelt sterke bånd mellom staten og industrien. 55 For å kunne

overkomme problemene ved anskaffelse og vedlikehold av større materiellsystemer og

behovet for å kunne reduserer kostnadene, innledet derfor de nordiske land i 1994 et

samarbeide på forsvarsmateriell-området, kalt ”Nordic Armaments Co-operation” –

NORDAC. Under NORDAC har de nordiske land sammen lansert flere større

prosjekter, hvorav ubåtprosjektet Viking og innkjøp av et nordisk standard helikopter

må ansees som de største planene. Med et slikt samarbeid håper de nordiske land å

kunne starte opp som prosjekter landene alene ikke hadde vært i stand til. Dette i den

hensikt å beholde en viktig forsvarsindustri, samt å skaffe materiell som er tilpasset

Nordens spesielle klima og terreng.

3.2 Sveriges EU-medlemskap og en revidert forsvars- og sikkerhetspolitikk

Et meget viktig enkelttrekk for svensk sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen var at

Sverige ikke lenger definerte hensynet til sin egen sikkerhetspolitiske troverdighet som

noe hinder for medlemskap i den Europeiske Unionen. Gjennom dette EU-

medlemskapet har landet til en viss grad redefinert sin sikkerhetspolitikk.

Arne Olav Brundtland beskriver dette skrittet fra Sverige som: ”Utenrikspolitisk kan

dette oppfattes som en revolusjon og frigjøring fra den kalde krigens tvangstrøye av

nøytralitetsbevegelser”. Men han fortsetter: ”Den nasjonale forsvarspolitikken, i alle fall

i snever forstand, ligger imidlertid i betydelig grad fast”. 56

På det sikkerhets- og forsvarspolitiske området var et svensk medlemsskap i EU

kontroversielt. Forholdet mellom å melde seg inn i en union og samtidig bevare sin

alliansefrihet, ble livlig diskutert i Sveriges EU-debatt før folkeavstemmingen i 1995.

                                                
54 Huitfeldt, side 27.
55 Alfheim, Pål-Bjørnar og Baad-Heimer, Eric, ”Nordiskt försvarsmaterielsamarbete – politisk vilja,
industriella interessen, eller militära behov?” i Norsk militært tidsskrift  nr 1/2001, side 12.
56 Brundtland, Arne Olav, ”Nordisk opsjon for Norge etter folkets nei ? Norsk sikkerhetspolitikk på nye
veier” i Neumann, Iver B. og Ulriksen, Ståle (red), Sikkerhetspolitikk – Norge i makttriangelet mellom
EU, Russland og USA,(Tano Aschehoug, Oslo, 1996) side 237.
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Om forholdet mellom EUs sikkerhetspolitiske pilar og alliansefriheten skriver Sveriges

NATO-ambassadør Anders Oljelund det slik etter  medlemskapsforhandlingene i 1995:

”Sverige gick in i medlemskapsförhandlingarna med EU efter ett noggrant studium av

vad EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik betydde och vad den skulle kunna

innebära för et alliansfritt land som Sverige. Inte vid något tillfälle under själva

förhandlingarna ifrågasattes vår alliansfrihet. Det fördes överhuvudtaget inte någon

förhandling på detta området, vilket också var vår utgångspunkt, nämligen att Sveriges

alliansfrihet inte är förhandlingsbar.”57 Han fortsetter: ”Vi å vår sida accepterade EUs

s k acquis på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Några undantag begärde vi

inte. Vi utfäste oss att inte lägga hinder i vägen för något gemensamt försvar, om EU

skulle vilja utveckla ett sådant. I detta låg också att Sverige inte skulle kunna tvingas in

i något sådant samarbete. Enhällighet skall råda vid beslut på detta området”. 58

I Amsterdam-traktaten kommer denne saken tilbake. Der står det: ”Den gemensamma

utrikes- och säkerhetspolitiken skall omfatta alla frågor som gäller unionens säkerhet,

inklusive den gradvisa utformningen i enlighet med andra stycket av en gemensam

försvarspolitik som skulle kunna leda till ett gemensamt försvar, om Europeiska rådet

beslutar det”. 59

Sveriges standpunkter i både medlemskapsforhandlingene og i arbeidet med

Amsterdam-traktaten slår fast at landet ikke har til hensikt å bidra til en utvikling i

retning av et felles forsvar. Samtidig har regjeringen proklamert at Sverige ikke er

beredt på å ta imot eller utgi noen militære sikkerhetsgarantier.

Det har altså skjedd en ikke uvesentlig forskyvning av de sikkerhetspolitiske veivalg i

Sverige de siste 10 år. To sitater sammenfatter dette: ”Sverige har idag ett större

spelrum än under det kalla krigets snåla blåst. Utrymmet för misstolkningar av den av

oss förda säkerhetspolitiken har blivit mindre”. 60

Også forskeren Nils Andrén synes å være enig i dette : ” Sveriges inträde i EU och

deltagande i dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik innebär ett historisk

                                                
57 Oljelund, Anders, ”Sverige, det nye Europa och säkerhetspolitiken” Det sikkerhetspolitiske bibliotek  nr
6/1995 (Den Norske Atlanterhavskomité, Oslo 1995), side 5.
58 Oljelund, side 5
59 Avdeling V i fördraget om europeiska unionen (Den Europeiske union)
http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/a19000.htm
60 Oljelund, side 8.
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vägval, av avgörande betydelse för Sveriges ställning i Europa och världen för

oöverskådlig framtid.”61

Sverige er altså fullt integrert i dagens FUSP, men har avskjermet seg fra en fremtidig

utvikling hvor EUs andre pilar skulle gå mot et felles europeisk forsvar med militære

sikkerhetsgarantier.

3.3 NATOs nye strategi og ”Partnerskap for Fred”

Siden slutten av den kalde krigen og frem mot alliansens toppmøte i Washington i 1999

har NATO forsterket sin posisjon som en ledende aktør innen europeisk

sikkerhetspolitikk. Alliansen har gjennom 90-årene trukket opp en rekke linjer for den

videre utviklingen, og nye strategiske konsepter som er tilpasset tiden er innført.

Artikkel 5-operasjoner har kommet mer i bakgrunnen i alliansens arbeide, og

organisasjonen har tilpasset seg det nye trusselbildet gjennom flere nye

samarbeidsorganisasjoner. Blant annet har alliansen bidratt til en historisk nedrustning

av konvensjonelle våpen. 62 Norge har som sin del av denne CFE-avtalen ødelagt noe

eldre militært materiell. Sverige har så langt ikke undertegnet avtalen, og har således

avskjermet seg fra avtaleverket om konvensjonell nedrustning i Europa.

Slutten på den kalde krigen har også ledet med seg store endringer i NATOs interne

samarbeid. Den politiske siden av NATO-samarbeidet har økt sin betydning. NATOs

aktuelle sikkerhetsutfordringene knytter seg i dag til uroen for spredning av

masseødeleggelsesvåpen, og en overvåking av instabilitet og uro i alliansens naboland.63

NATOs endrede fokus siden murens fall har også medført en nedprioritering av Norge

som strategisk viktig område. Alliansen har også endret fokus rundt spørsmål om den

militære og økonomiske støtten til landet. I Norge har ønsket vært å beholde så mye

støtte som overhode mulig, men det er et faktum at de øremerkede styrkene har blitt

redusert betydelig. NATOs nye reaksjonsstyrker har nå fått mange

innsettingsalternativer, og forhåndslagrene av alliert materiell i Norge har blitt vesentlig

                                                
61 Andrèn, side 37.
62 Huitfeldt, side 12.
63 Ibid.
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redusert. Infrastrukturmidler er også omprioritert fra nordflanken til

middelhavsområdet.64

NATOs initiativ ”Partnership for Peace” (PfP) i 1993 kom som et forsøk på å

imøtekomme de stater som raskt ville melde seg inn i alliansen etter oppløsningen av

Sovjetunionen. Samtidig var initiativet et forsøk på å skape større åpenhet rundt

forsvarsarbeidet og å fremme en demokratiske kontroll over de væpnede styrkene i

Europa.

Reaksjonene i Sverige har hele tiden vært positive til tankene rundt PfP, siden man i

denne organisasjonen kunne tilby hvert enkelt land som meldte seg inn bilaterale og

skreddersydde løsninger. Samtidig skilte man i NATO klart mellom medlemsskap i

alliansen og PfP. Organisasjonen stod åpen for alle og var sogar akseptert av Russland.

Ettersom PfP heller ikke innebærer et bindende samarbeide eller noen

forsvarsforpliktelser, fant man i Sverige ut at en integrasjon i PfP ikke var i strid med

alliansefriheten og muligheten av å kunne være nøytral ved en konflikt.65

For Sverige var tanken initialt å kunne etablere et mer konkret samarbeide med NATO

om de fredsbevarende operasjonene. Gjennom sin forholdsvis lange erfaring med

deltagelse i FNs fredsbevarende styrker, satset Sverige på å tilby sin spesielle

kompetanse når det gjaldt utdannelsen av disse styrkene.66

Gjennom PfP har det vokst opp et fruktbart militært samarbeide mellom de nordiske

landene, de såkalte Nordic Peace-øvelsene. Den første øvelsen gikk i Norge i mai 1997.

I 1998 var turen kommet til Sverige, en øvelse som ble avholdt på Gotland. Øvelsen i

Sverige er karakterisert som en historisk hendelse, siden dette var første gang i moderne

tid at utenlandske militære styrker av et slikt omfang øvde på svensk jord.

Foreløpig omfatter disse øvelsene operasjoner av typen redningsøvelser, flyktninge-

problematikk og trening til fredsbevarende operasjoner. Rene ”forsvarsøvelser” med

trening på territorielt forsvar av Skandinavia har man foreløpig ikke gjennomført.

Allikevel gir øvelsene et nyttig innsyn i hverandres organisasjon, kapasitet og

prosedyrer. I dag er PfP-øvelsene arena for et jordnært, konkret og effektivt militært

samarbeide mellom våre land.

                                                
64 Tamnes (1997), side 144.
65 Andrén, side 42.
66 Ibid.
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Ser man på øvingsmålene for flere av disse Nordic Peace-øvelsene, finner man at man

faktisk øver på flere av de ting som den svenske generalen Nils Swedlund satt opp på

sin liste etter at forbundsforhandlingene brøt sammen i 1949. Paradokset er altså at

øvelsene kan sees som en forlenget videreføring av det skjulte samarbeidet som har vært

mellom Norge og Sverige i etterkrigsårene. Forskjellen er at de i dag gjennomføres i

offentlighetens lys, og med full politisk støtte. Sveriges (og Finland) reviderte

forsvarspolitikk må få mye av ”æren” for dette.

Norge fungerer i dag som ”support nation” for Sveriges tilpasning til PfP. Med dette

menes at Norge er Sverges administrative ”fadder” ved NATO-hovedkvarteret SHAPE

utenfor Brussel. Norge har altså ansvaret for å bistå Sverige både i forhold til arbeidet

innenfor PfP, men også overfor NATO generelt. Denne rollen som Sveriges talsmann

virker å fungere godt.

3.4 Krigene på Balkan

De etniske krigene på Balkan har innebåret en betydelig økning i det forsvarspolitiske

og militære samarbeidet i Norden generelt, og mellom Norge og Sverige spesielt.

Etableringen av den nordisk-polske brigaden i IFOR (Implementation Force), og

videreføringen av dette samarbeidet i SFOR (Stabilization Force), utgjorde en milepel i

nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid. Her samarbeider de nordiske land side om side i

en NATO-ledet operasjon i en brigade underlagt en amerikansk divisjon. For Sverige

fremstår dette samarbeidet som en avgjørende endring i den forsvarspolitiske kursen.

Etter at serberne forsterket sine militære operasjoner i Kosovo, har både Norge og

Sverige konsentrert sin innsats på Balkan til KFOR (Kosovo Force). Dette medførte

blant annet til et radikalt nedtrekk av landenes bidrag til SFOR og til nedleggelse av den

nordisk-polske brigaden i januar 2000.

Den norske og svenske bataljonen i KFOR opererer i dag som en deler av den britisk-

ledede brigaden i det sentrale Kosovo der også Finland og Kanada stiller styrkebidrag.

Dette bidrar til en opprettholdelse av den nordiske dimensjonen og et svensk-norsk

militært samarbeide på Balkan.

Samarbeidet på Balkan, i både SFOR og KFOR, må kalles det mest vellykkede og

funksjonelle samarbeide Norge og Sverige har hatt militært. Deltagelsen har medført en

ytterligere integrasjon av Sverige mot NATO.
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Som et resultat av samarbeidet mellom de nordiske land på Balkan, ble det høsten 2000

etablert et felles nordisk system for identifisering av ulike militære enheter som etter

behov skal kunne settes sammen til en fellesnordisk fredsstyrke. Samarbeidet er kalt

”Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support”, forkortet NORDCAPS.

Hensikten med NORDCAPS er altså et tettere nordisk forsvarssamarbeid når det gjelder

internasjonale fredsoperasjoner. NORDCAPS` hovedmål er å styrke de nordiske lands

evne til å operere sammen i konkrete fredsoperasjoner. På sikt håper man å kunne bygge

opp en felles nordisk brigade for fredsbevarende innsatser. 67

I NORDCAPS-samarbeidet er det etablert egne arbeidsgrupper innenfor følgende

prioriterte satsingsområder:

q Etablering av et felles nordisk styrkeregister

q Utdanning / øving / trening.

q "Lessons learned".

q Logistikk / organisasjon / prosedyrer.68

Innenfor NORDCAPS skal det også arbeides for å utvikle en kapasitet for hurtig

innsetting av styrker (15-30 dager) som skal kunne tilknyttes det danske SHIRBRIG-

initiativet (UN Stand-By Forces High Readiness Brigade). Det dreier seg om

opprettelsen av en internasjonal brigade som på kort varsel skal kunne stilles til

disposisjon for FN. En rekke land utenfor Norden er også involvert i arbeidet med

SHIRBRIG.

Det er foreløpig ikke klarlagt hvilken konkret norsk deltakelse som vil kunne være

aktuell i SHIRBRIG. 69 Sverige har planer om å melde inn ledelsesresurser og et

mekanisert kompani fra 2001. Den svenske kontingenten skal økes til en bataljon fra

2003.70

                                                
67 NORDCAPS - styrking av nordisk samarbeid ved internasjonale fredsoperasjoner, (Det norske
forsvarsdepartement Faktablad 2/97)
http://odin.dep.no/fd/norsk/publ/periodika/010011-280019/index-dok000-b-n-a.html
68 Huitfeldt, side 29.
69 NORDCAPS - styrking av nordisk samarbeid ved internasjonale fredsoperasjoner
70 Sverige anmäler förband till FN och nordiska samarbetet  (Försvarsmakten)
http://www2.mil.se/index.php?c=news&id=901
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3.5 EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk

Det er erfaringene fra Balkan, og spesielt NATOs luftkampanje i Kosovo i 1999,  som

for alvor har satt fart i forhandlingene om en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk

(FUSP) i EU. I krigen ble Europas totale avhengighet av USAs militære deltagelse

demonstrert, og mange land i Europa har tatt til ordet for at EU selv må skaffe seg

kapasitet til å gjennomføre slike fredsfremtvingende operasjoner.

Konflikten i Kosovo bidro til en konkretisering av de såkalte Petersbergoppgavene med

fastsettelse av et overordnet mål i EU om å få på plass en multinasjonal styrke for

krisehåndtering på inntil 60.000 personell innen 2003. Den militære siden har i løpet av

siste året blitt supplert med konkrete mål også for sivil krisehåndtering.

For Sverige har FUSP-arbeidet blitt et nytt satsningsområde. Trolig skyldes dette at man

opplevde at NATO i begynnelsen av 1990-årene var den ledende aktøren i europeisk

sikkerhetspolitikk. I EU stiller de som fullverdige medlemmer, og deltar i alle

beslutningsprosesser. På denne måten vil Sveriges behov for NATO-medlemskap avta,

og de politiske belastningene ved å eventuelt melde seg inn i en allianse forsvinner.

Samarbeidet innenfor EUs andre pilar har gitt landet en europeisk plattform å bygge sin

internasjonalisering av forsvaret på, uten å komme i konflikt med alliansefriheten.

Det finnes ingen tegn på at Sverige ikke med full intensitet deltar i EUs arbeid med å

opprette en egen militær evne til krisehåndtering. Tvert i mot virker det som om Sverige

er en av de største pådriverne for dette arbeidet, og man har i dag posisjonert seg med

offiserer på høyt nivå i EUs byråkrati.

Under det svenske EU-ordførerskapet våren 2001, er ikke FUSP noen sak Sverige

trykker hardt på. 71 Trolig kommer dette av at man har andre saker man ønsker å få

fokus på, og at forrige ordførerland, Frankrike, drev denne saken energisk.

For Norge har forholdet til FUSP så langt vært mer problemfylt. Som medlemsland i

NATO har landet de siste 50 år deltatt i den organisasjonen som har satt sikkerhet og

forsvarspolitikk på dagsordenen. I dag står Norge igjen som et av få NATO-land i

Europa som ikke er medlem i EU. Dette gjør at vi ikke er med i utformingen av EUs

felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vi er ikke lenger med i de konsultasjoner og

møter hvor Europas fremtid diskuteres inngående. Frykten for at Norge skal bli

                                                
71 Se for eksempel de svenske offisielle hjemmesidene på internett:
http://www.eu2001.se/static/eng/sweden/prioritet.asp
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sikkerhets- og forsvarspolitisk satt på sidelinjen, eller i verste fall isolert, er stigende i

norske politiske kretser.

Den svenske utenriksministeren Anna Lind har uttalt at Norge ligger an til å få omtrent

samme innflytelse over EUs forsvarsplaner, som Sverige har over NATOs.72 Med dette

er det trolig riktig å tolke at hun mener ingen innflytelse. Utsagnet kom i november i

1999, like før EUs toppmøte i Helsingfors. Ved denne konferansen måtte Norge stille på

utsiden av møtelokalene, og måtte, for i det hele å få ha folk tilstede, akkreditere

embetsmenn fra den norske Utenriksdepartementet som journalister.73

Uttalelsen må sees på bakgrunn av at FUSP-prosjektet da var i den begynnede

støpeskjeen, og at man i Sverige kunne ane tendenser til bekymring for at EU skulle

utvikle sitt engasjement også til å gjelde felles forsvar. Sverige ønsket trolig ingen nær

knytning mellom NATO og EU, og ønsket ved det tidspunktet ikke å bidra til at slike

bånd ble etablert. ”EU-hæren setter Norge på sidelinjen”, skriver Aftenposten i en

kommentar etter dette møtet.74

Skulle man ta utgangspunkt i disse uttalelser, ville Norge altså vært helt avskjermet fra

FUSP-samarbeidet.

Under EUs toppmøte i Nice høsten 2000 ble det inngått avtaler som regulerer det

politiske samarbeidet mellom EU og NATO-land utenfor unionen. Trolig ligger det nå

an til møtestruktur med minst 10 møter i året. ”Men alt avhenger av innholdet i disse

møtene”, sier den norske forsvarsministeren, og fortsetter: ”Bare fremtiden vil vise om

vi får betalt i form av politisk innflytelse”. 75

Utviklingen har altså gått noen steg videre, og det virker som om den svenske

utenriksministerens forhåpninger ikke fullt ut vil bli innfridd. Det synes i dag klart at det

vil bli etablert samarbeidsformer mellom EU og Norge som er akseptable for begge

parter. Militært virker dette å kunne bli et fullgod løsning, og fra sommeren 2001 skal

også Norge beordre offiserer til EUs militære stab. Politisk sett må det fortsatt føles som

man står på gangen.

                                                
72 Johnsen, Gunnar Jr: ”EUs forsvarsplaner vedtatt på toppmøtet” i Aftenposten 16 november 1999
(http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d114160.htm)
73 Johnsen, Gunnar Jr: ”Euro-hæren setter Norge på sidelinjen” i Aftenposten, 13 november 1999,
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d109992.htm
74 Ibid.
75 ”Infanteri, ubåt og jagerfly til EU-styrke” i Aftenposten, 21. november 2000,
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d175545.htm
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Med folkets nei til EU i 1994 er det klart at Norge har avskjermet seg betydelig fra det

sikkerhets- og forsvarspolitiske arbeidet i EU. Allikevel forsøker de norske politikerne å

integrere landet så langt det går i FUSP.

3.6 Samarbeide i Nordisk råd

Det var de fire nasjonene Island, Danmark, Norge og Sverige som gikk med i Nordisk

råd da det ble opprettet i 1952. Finland sluttet seg til i 1955 etter at forholdet til Sovjet

hadde normalisert seg.

Avviklingen av den kalde krigen har medført at samarbeidet i Nordisk Råd, også via

sikkerhets- og forsvarspolitikken har kommet mer på banen. Utenrikspolitikken ble i

1991 en del av det offisielle samarbeidet i Nordisk Råd ved at de nordiske

utenriksministre dannet sitt eget ministerråd. I rådet behandles nå, i større grad enn

tidligere, sentrale utenrikspolitiske spørsmål.76

I takt med Sovjetunionens fall og det politiske ”tøværet” som har rådd på 1990-tallet,

har altså Nordisk råd fått ny vitalitet. De nordiske land har utviklet Nordisk Råd til en

regional aktør, og har sammen bidratt til fremveksten av organisasjoner som omfatter

land og områder på begge sider av det gamle jernteppet. Barentsrådet, Østersjørådet og

Arktisk råd er vel de mest kjente eksemplene.

Arbeidet i Nordisk råd omfatter i dag ikke direkte forsvarspolitikk eller militært

samarbeid. Men som en tillitsskapende regional faktor i nordområdene bidrar

organisasjonen til å styrke båndene og utvide samholdet og samarbeidet mellom de

nordiske land.. Totalt sett har man innført et regionalt kontaktnett mellom de nordiske

land, de tre baltiske land, Karelen og i Murmansk-området. Det nordiske samarbeidet

har altså blitt tilført nye arbeidsoppgaver og fått et utvidet territoriet

virksomhetsområde. Rådet har imidlertid aldri involvert norsk-svensk forsvarspolitisk

eller militært samarbeid. En viss sikkerhetspolitisk integrasjon mellom Norge og

Sverige har Nordisk Råd allikevel brakt med seg.

                                                
76 Andrén, Nils: ”Säkerhetspolitikens återkomst. Om säkerhetspolitikens plats i rådsdialogen” i Sundelius,
Bengt och Wiklund, Claes: Norden i sicksack. Tre spårbyten inom nordiskt samarbete (Santérus,
Stockholm 2000)
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3.7 Sverige som agent for Norge i EU? 77

Det å vurdere Sveriges rolle som en eventuell agent for Norge i EU er en kompleks

problemstilling. Ett område som gjør EU og NATO-arbeidet forskjellig, er at Norge har

flere kanaler mot EU å velge mellom og flere land å kunne samarbeide med, både på

innsiden og utsiden av EU. Arbeidet gjennom de 6 NATO-land som ikke er EU-

medlemmer kan være et handlingsalternativ. En annen mulighet kan være bilateralt

arbeide mot de et av de større EU-land, som Storbritannia eller Tyskland. USA presser

også EU hardt slik at de allierte ikke-EU-medlemmer skal bli hørt innenfor FUSP-

arbeidet.

Et annet moment er at arbeidet i EU primært retter seg mot fredsopprettende og

fredsbevarende operasjoner. NATOs grunnpilar er jo det kollektive forsvaret.

Enda et forhold som spiller inn, er at Norge allerede i dag har et bredt samarbeid med

EU, ikke minst gjennom EØS-avtalen og innenfor Schengen-samarbeidet.

Det finnes altså mange parallelle veier for Norge mot en militær integrasjon i EU.

Behovet for en agent eller talsmann på innsiden er mindre enn hva Sverige opplevde i

starten av den kalde krigen.

En siste sak er at Norges arbeid mot EU i dag ikke er like kontroversielt som Sveriges

arbeid mot NATO var under den kalde krigen. Norges arbeid mot FUSP kan skje i

offentlighetens fulle lys. Selv om EU-medlemskap og tilnærming til EU fortsatt er et

kontroversielt tema i Norge, virker det forsvarspolitiske arbeidet approbert i de fleste

politiske miljøer.

På bakgrunn av de parametere som jeg her har listet opp, kan det virke som om Norges

behov for en agent i dag i EU er mindre enn Sveriges behov var overfor NATO under

den kalde krigen. Når dette er sagt, så er sikkert Norge interessert i enhver støtte man

kan få i sine tilknytningsbestrebelser mot FUSP: Jo flere som taler Norges sak, jo bedre.

Den svenske utenriksministerens utsagn i Helsingsfors 1999 vitner ikke om en holdning

hvor man er beredt på å tre inn i en rolle som talsmann eller agent.78 Gjennom det

nordiske samarbeidet og arbeidet innenfor NORDCAPS er det allikevel rett å hevde at

                                                
77 Denne vurdering vil kun gjelde Sverige som en eventuell agent for Norge i EUs sikkerhets- og
forsvarspolitiske arbeide, det som ofte kalles EUs pilar nummer 2, jamfør punkt 1.6 avgrensninger.
78 Se punkt 3.1.4 i denne oppgave.
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de nordiske land mer enn noen gang står samlet om de fredsbevarende oppgaver. Dette

burde tale for at Sverige snakker Nordens, og dermed også Norges, sak.

Det har nok vært stilt forventninger i det norske politiske miljøet til Sverige i den

perioden landet har ordførerskapet i EU. 79 I forrige ordførerperiode, virket ikke

Frankrike spesielt villige til å gi Norge noen innflytelse, og jeg tror det er rett å si at

Norge har satset litt på drahjelp fra Sverige i FUSP-spørsmålene.80

Jeg har dog i mine undersøkelser ikke funnet noen spor som direkte knytter Norges og

Sveriges arbeide mot EU sammen. Selvsagt finnes det problemstillinger og områder

hvor de nordiske land samarbeider tett, men at Sverige i noen spesiell sak har talt

Norges ønskemål, har jeg ikke funnet. Det finnes derfor, etter mine undersøkelser, intet

som taler for at Sverige har vært noen agent eller talsmann for Norge i EU.

                                                
79 Se f.eks: ”Infanteri, ubåt og jagerfly til EU-styrke” i Aftenposten, 21. november 2000,
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d175545.htm
80 Se f.eks: Width, Henrik ”Sverige spår norske EU-problemer” i Aftenposten, 3. januar 2001,
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d183350.htm
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4      I morgen – samarbeid i fremtiden

4.1 Innledning

Jeg vil innledningsvis i dette kapittel søke å vurdere fremtiden til det

sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske og militære samarbeidet vi i dag kan se mellom

Norge og Sverige. Jeg vil også trekke frem noen områder som ikke er så fremtredende i

debatten, hvor jeg tror et økt samarbeide vil gavne begge land. Jeg vil også vurdere om

det finnes noe behov for at våre land skal tjene som hverandres agenter opp mot EU

eller NATO.

Det er rimelig å argumentere for at det beste for et fremtidig sikkerhets- og

forsvarspolitisk samarbeide mellom Norge og Sverige ville vært om Sverige meldte seg

inn i NATO, og Norge meldte seg inn i EU. Ved en slik utvikling ville vi sitte rundt

samme bord i de fora hvor Europa og våre lands sikkerhetspolitikk vil bli diskutert, og

kanskje avgjort. Samarbeidet ville bli betydelig større, og trolig ville de to landene velge

lik strategi og samkjøre sine argumenter ytterligere. Rent militært virker en slik

utviklingen absolutt å foretrekke.

I Norge i dag er det andre argumenter enn sikkerhetspolitikk som gjør at folkeflertallet

ikke ønsker medlemskap i EU. Det er forhold som distriktspolitikk, landbrukspolitikk

og frykt for at landet på ny skal bli styrt fra et sted på utsiden av landet, som gjør et EU-

medlemskap problemfylt.81

I Sverige står alliansefriheten fortsatt meget sterkt, og det finnes få tegn i

samfunnsdebatten som peker i retning av en endring i denne kursen, herunder

medlemskap i NATO.82

Utviklingen virker vitterlig å gå mot en større norsk integrasjon i EU, og en større

integrasjon av Sverige i NATO. Men det virker åpenbart at et samarbeide innenfor

sikkerhets- og forsvarspolitikken mellom Norge og Sverige i fremtiden må baseres på

det utgangspunktet at vi er medlemmer i hver vår organisasjon, Norge i NATO og

Sverige i EU.

                                                
81 Se f.eks: ”Stor EU-motstand” i CNN, 26. oktober 2000,
http://www.cnn.no/NORGE/0010/26/9168280.html , eller
”Sterkere EU-motstand” i Dagsavisen, 14. februar 2001,
http://www.dagsavisen.no/innenriks/apor/2001/02/549562.shtml
82 Se f.eks: Bjereld, Ulf: ”Natomedlemskap lockar inte svenskarna” i Dagens Nyheter 2. mars 2001.
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Under den kalde krigen utrustet både Norge og Sverige seg militært for et angrep fra

den samme fienden, nemlig Sovjetunionen. Det var den direkte militære trusselen som

avgjorde landenes sikkerhetspolitiske veivalg og prioriteringer. Ved sammenbruddet i

Sovjet, og bortfallet av en militær trussel, viser mine undersøkelser at samarbeidet

mellom våre to land har økt. I alle fall det åpne samarbeidet har havnet på et helt annet

og et mer aktivt nivå. Den videre studie av et mulig fremtidig samarbeide tar derfor som

utgangspunkt at dette positive trusselbildet fortsetter, og at både Europa og Russland

fortsetter den positive utviklingen og dialogen.

Jeg vil helt avslutningsvis i dette kapitlet allikevel kort kommentere i hvilken retning

det forsvarspolitiske og militære samarbeidet mellom Norge og Sverige vil kunne gå,

hvis det igjen skulle oppstå en situasjon hvor vi trues militært.

4.2 Overordnet sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeide

4.2.1 Norske politiske signaler

I februar 2001 la den norske regjeringen frem Stortingsproposisjon nr 45, som beskriver

omleggingen av det norske forsvaret i perioden 2002-2005. I denne proposisjonens

kapittel om de sikkerhetspolitiske rammevilkår og utviklingstrekk, er det åpenbart at

Regjeringen fastholder at Norges sikkerhetspolitiske førsteprioritet er NATO. Videre

synes arbeidet med det transatlantiske samarbeidet å komme som et andrevalg, med

deltagelse militært og politisk i FUSP som en god nummer 3. Det nordiske samarbeide

prioriteres etter dette, og nytten av NORDCAPS- og PfP-samarbeidet trekkes frem som

viktige instrumenter.83

Ser man på Stortingsproposisjon nummer 1, kapitlet om sikkerhetspolitiske

rammebetingelser, for årene 1998 og 2001 kan man trekke frem de samme

prioriteringer.84

Også i Stortingsmelding nr 30 (1999-2000) om nordisk samarbeide fremheves de

positive utviklingstendensene av samarbeidet om de fredsbevarende operasjonene siden

murens fall. 85

                                                
83 Stortingsproposisjon nr 45, side 21.
84 Stortingsproposisjon nr 1 (1998 og 2000), Forsvarsbudsjettet (Det norske
forsvarsdepartement1998/2001)
http://odin.dep.no/fd/html/bud98kort/sider/sikkerh.htm; http://odin.dep.no/bud2001/sb/fd/kap02.htm
85 Stortingsmelding nr 30 (1999-2000), Nordisk samarbeide,
http://odin.dep.no/aad/norsk/publ/stmeld/002001-040003/index-dok000-b-n-a.html
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Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske linje synes med dette å ligge fast. Den politiske

ledelsen satser mye på NATO, for gjennom dette å beholde et sterkt amerikansk

engasjement i Europa.

Lederen for forsvarskomiteen på Stortinget, Hans J. Røsjorde (Fremskrittspartiet),

svarer således på spørsmålet i Forsvarets Forum om den norske veien går ”mot Norden,

eller vestover mot USA og Storbritannia?”: ”For oss er det viktigste at NATO fortsatt

fungerer, og da kommer en ikke unna USA. Fremover tror jeg også vi vil se at

Storbritannia i stor grad har de samme interessene som oss”86. I et intervju om fremtidig

nordisk samarbeide, må dette kalles et unnvikende svar. Det slår allikevel fast at de

norske prioriteringen ikke går mot Norden og Sverige, men mot NATO-alliansens

største bidragsytere.

Innenfor et svensk-norsk samarbeide virker NORDCAPS og de fredsbevarende

operasjoner å ha prioritet. Dette skyldes nok at de nordiske land gjennom felles innsats

sparer penger. Denne kraftsamlingen gjør at landene fortsatt kan opprettholde et sterkt

internasjonalt engasjement, men med noe mindre økonomiske tilskudd.

Et annet og politisk meget viktig poeng med NORDCAPS, er at en felles nordisk

brigade på en bedre måte vil gi muligheten til å ”vise flagget”. I denne avdelingen vil

blant annet posisjonen som brigadesjef gå på rundgang blant de nordiske land. Dette er

en posisjon man trolig ikke vil kunne oppnå i en avdeling dominert av briter eller

amerikanere. I det internasjonale politiske miljøet er det viktig å være synlig, og denne

”flaggviftingen” bidrar til dette.

4.2.2 Svenske politiske signaler

Signalene man kan lese ut fra den svenske regjeringens proposisjon 1999/2000:30, Det

nya försvaret, er at Sverige skal fortsette sin alliansefrie forsvars- og sikkerhetspolitikk,

med prioritet mot samarbeidet innenfor FN, EU og OSSE. NATOs sterke rolle på

Balkan trekkes også frem, og viktigheten av svensk deltagelse i PfP-samarbeidet

understrekes.87 Det nordiske samarbeidet nevnes i proposisjonen med noen få setninger,

                                                
86 ”Norden - Økt nordisk samarbeide” i Forsvarets Forum 1/2001,
http://www.forsvaretsforum.no/01/tema/nordisk.htm
87 Regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, Stockholm, 18. November 1999.
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hvor de sammenfallende sikkerhetsinteressene for de nøytrale landene i Norden trekkes

frem.88

I den svenske regjeringens melding om det nordiske samarbeide fremheves de samme

forhold som man kan lese i de norske proposisjoner. Betydningen av NORDCAPS, PfP

og et samarbeide innenfor forsvarsmateriell nevnes.89

Det svenske regjeringspartiet, Sosialdemokratene, har tatt til ordet for en debatt rundt

den fremtidige sikkerhetspolitikken. Grunnlaget for denne debatten er blant annet

deltagelsen i KFOR, og hva svenske styrker skal gjøre hvis KFOR blir angrepet. Den

svenske forsvarssjefen har stilt spørsmålet om en deltagelse i et slikt kollektivt forsvar

på Balkan ikke grenser til et alliansemedlemskap, og han har hevdet at svenske styrker

ikke kan trekke seg ut fra en slik situasjon med ryggdekning i alliansefriheten. Det kan

virke som om han savner klarhet i de politiske signalene hans militære stryker jobber

under i Kosovo.90

Som et svar på dette utspill gikk forsvarsminister Björn von Sydow allerede dagen etter

ut i avisen Dagens Nyheter, og uttalte at: ”Neutralitet är en rest från det kalla kriget och

är inte längre relevant. Men alliansfriheten består.”91

Henrik Landerholm (Moderaterna), leder av den svenske forsvarskomiteen, virker å

være enig med Forsvarsministeren i dette: ”Hindrene fra den gamle

nøytralitetspolitikken finnes ikke lenger”. Om nordisk samarbeide sier han: ”Nå må vi

samle de nordiske ressursene. Ikke bare sparer vi penger på det, vi utnytter også

ressursene mye bedre”. 92

Således kan det vel være rett å si at de svenske politiske signalene har merkbart

forandret seg siden slutten på den kalde krigen. Den alliansefrie linjer ligger fast, men

det er et tegn i tiden at den svenske utenriksministeren Anna Lind i desember 2000 tok

initiativet til diskusjoner med representanter for de politiske partiene, i et forsøk på å

komme frem til en formulering som bedre beskriver den svenske sikkerhetspolitikken. I

                                                
88 Regeringens proposition 1999/2000:30, side 27.
89 Den svenska Regeringens skrivelse 2000/2001:90, Nordiskt samarbete 2000, side 37.
90 Bratt, Peter: "Alliansfriheten gäller inte längre" i Dagens nyheter, 22. november 2000,
http://www.dn.se/DNet/articles/140300-140399/140347/ob1.html
91 Bratt, Peter: "Försvarsministern avfärdar neutraliteten" i Dagens nyheter, 23. november 2000,
http://www.dn.se/DNet/articles/140400-140499/140461/sydow.html
92 Norden - Økt nordisk samarbeide
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praksis vil dette nok innebære å ta bort nøytralitetsbegrepet fra det utenrikspolitiske

vokabularet.93

4.2.3 Mulig fremtidig politisk samarbeid

Historisk sett er det grunnleggende forskjeller mellom norske og svenske

sikkerhetsinteresser som har forhindret et gjennomgripende norsk-svensk sikkerhets- og

forsvarspolitisk samarbeide. Den tidligere svenske utenriksministeren Christian Günther

oppsummerte i oktober 1939, da han fortsatt var svensk minister i Oslo, det svenske

synet slik :

”…om den ena eller andra ön i Östersjön tillhör det ena eller andra landet – och härvid

torde det i regel anses vara ungefär detsamma om ön heter Hogland, Dagö eller Åland –

det är detaljfrågor, som befinna sig utanför den norska allmänhetens och den norska

pressens horisont”. 94

Norges alliansemedlemskap og den svenske nøytralitetstanken og ønsket om

alliansefrihet har ytterligere forverret et fullstendig samarbeide. Så lenge Sverige holder

på en alliansefri linje, vil det politiske samarbeidet formodentlig holdes innenfor de

rammer vi ser i dag. Selvsagt vil både PfP, FUSP, FN og NORDCAPS virke som

rammer for en videreutvikling av samarbeidet innenfor de fredsbevarende operasjoner.

Men noe arbeid rundt territorielt forsvar vil ikke bli approbert, så lenge Sverige holder

seg på sin historiske baserte linje med alliansefrihet. Den svenske integrasjonen i NATO

har vitterlig økt betydelig, men det forefaller være slik at det fortsatt settes tydelige

grenser.

Under arbeidet med denne oppgaven mener jeg også å ha merket visse holdninger i de

begge land som heller ikke bidrar i positiv retning av et fremtidig forsvarspolitisk

samarbeide. Utad står både norske og svenske politikere frem og roser de norsk-svenske

initiativ og samarbeidsformer, men er det egentlig så rosenrødt?

                                                
93 Se f.eks: Lind, Anna: ”Svensk utrikes- och säkerhetspolitik i ett nytt Europa”. Tale av utenriksminister
Anna Lind, 24 januar, 2001, Folk og Forsvars rikskonferanse i Sälen.
94 Carlgren, Wilhelm: Mellan Hitler och Stalin. Förslag och försök till försvars- och utrikespolitisk
samverkan mellan Sverige och Finland under krigsåren (Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1981) side
6.
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Det finnes en forholdsvis stor og historisk forankret skepsis og rivalitet mellom våre

lands politikere. Historien med en union som sprakk, sterke negative følelser i Norge

mot den svenske tysker-vennlige linjen under andre verdenskrig, og problemene fra

forsvarsforbunds-forhandlingene i 1948-49, kan fortsatt føles liggende under overflaten

og ulme. I Norge er man dessuten redd en svensk dominans fra sin storebror i øst.

Likeledes kan man, blant annet gjennom den svenske utenriksministerens uttalelser i

forkant av toppmøtet i Helsingfors i 1999, få et inntrykk av at Sverige heller knytter sine

kontakter mot Europa enn sin ”lillebror” i vest.

Det finnes flere forhold som beskriver slike holdninger og antipatier mellom våre land.

NORDEK-saken på 60-tallet, Volvosaken på 70-tallet og Telia-Telenor-saken i 1999 er

noen eksempler, selv om disse ligger utenfor det forsvarspolitiske området, og som

primært hadde økonomiske motiver.

Jeg mener altså at historien har satt spor i det sikkerhets- og forsvarspolitiske forholdet

mellom Norge og Sverige som ikke uten videre vil leges. Jeg tror dette vil legge

begrensinger og forbehold på de to landenes samarbeidsvilje på det forsvars- og

sikkerhetspolitiske området. Det er altså ikke sikkert at Norge vil ha Sverige som en

agent i FUSP, og det heller ikke sikkert at Sverige skulle ønske å stille opp. Tilsvarende

er det for eksempel ikke opplagt at Sverige vil kjøpe forsvarsmateriell i Norge for å

kunne få en fot på innsiden av NATO. De politiske signalene peker faktisk i helt andre

retninger! Min konklusjon på det fremtidige politiske samarbeidet er at det vil holde seg

på dagens nivå, og ikke være noe satsningsområde hverken for Norge eller Sverige.

4.3 Praktisk, funksjonelt samarbeide på lavere nivå

4.3.1 Konvensjonell nedrustning

Jeg har i min gjennomgang av de politiske signaler ikke funnet noe som skulle vise

noen svensk vilje til å approbere CFE-avtalen om konvensjonell nedrustning i Europa.

Årsaken til dette er trolig at en inngåelse av en slik avtale vil oppfattes som en svekkelse

av det svenske alliansefrie forsvaret, og derigjennom en svekkelse av landets

sikkerhet.95

                                                
95 Se f.eks: Regeringens deklaration vid 1999 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen, 10 februari 1999,
http://www.utrikes.regeringen.se/fragor/utrikespolitik/utrikesdek/1999.htm
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Dette standpunkt kan forstås, så lenge man ikke har noen forsvarsgarantier fra andre

land er man nødt til å opprettholde et stort eget forsvar. På den andre siden er det

vanskelig å forstå at et land som Sverige ikke er villige til selv å bidra til demobilisering

og til skaping av ytterligere stabilitet mot Russland, som fortsatt må ansees som en

betydelig militær makt. En svensk deltagelse i CFE ville trolig brakt mer liv i debatten

om flankesonene og kanskje til en ytterligere reduksjon av militært materiell i vårt

nærområde. Dette kunne i så fall bli et nytt satsningsområde for det norsk-svenske

forsvarspolitiske samarbeidet.

4.3.2 Utdanning, øving og styrkeproduksjon

Sett fra et rent taktisk militært synspunkt, er den politiske rammen man i fremtiden

organiserer felles øvelser og samtrening likegyldig. Øvelser i NATO-, PfP- eller EU-

regi betyr lite for de deltagende militære styrkene på taktisk nivå. Det er innholdet i

øvelsene som er avgjørende for selve øvingsutbyttet.

Med den markante satsningen på fredsbevarende operasjoner, vil trolig innholdet i

fremtidens øvelser rettes mot slike innsatser. For Norge og Sverige finnes det allerede et

utbredt samarbeide på disse områdene, og trolig vil NORDCAPS bli det drivende

elementet. En fremtidig opprettelse av en nordisk brigade for fredsbevarende

operasjoner vil bli kjernen i våre felles innsatser.

Tjeneste i den nordiske brigaden vil også gi en rekke norske og svenske offiserer

erfaringer fra høyere taktisk nivå. Innenfor de fredsbevarende operasjoner vil norske og

svenske soldater i fremtiden stå sammen.

På samme måte som landstridskreftene virker å kunne gå sammen om en felles nordisk

brigade, burde det også være mulig for sjø- og luftstridskrefter å etablere tilsvarende

styrker. Blant annet har det blitt foreslått å etablere en nordisk sjøstyrke, med oppgaver

som minerydding, sjøredning og havsovervåking. Den svenske kapasiteten til å jage

ubåter og sine kystnære kapasiteter, burde kunne slås sammen med Norges mer

havsgående flåte, for således å kunne utfylle og komplettere hverandre.96

Når det gjelder treningen mot et territorielt forsvar, er fremtiden mer usikker. Så lenge

man ikke med fullt intensitet satser på et felles forsvar, vil også øving mot dette bli en

lavt prioritert oppgave.
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Et lite, nytt og overraskende trekk kan dog nevnes. Til øvelsen Joint Winter i Nord-

Norge 2001 hadde Sverige påmeldt 4 Viggen jagerfly. Øvelsen må kunne karakteriseres

som en standard NATO-øvelse i Norge, hvor artikkel-5-operasjoner er det sentrale.97

Desverre ble den svenske deltagelsen kansellert, visstnok på grunn av økonomi og en

manglende ”Memorandum of Understatement”. En svensk vilje til deltagelse på slike

øvelser signaliserer en endring i det militære samarbeidet mellom Sverige og Norge.

Svensk deltagelse på øvelser som omhandler kollektivt forsvar i NATO-regi virker

nesten uvirkelig, og det spørs vel egentlig om den svenske opinionen er klar over dette

hamskiftet. Men kanskje var det her deltagelsen strandet?

Det synes åpenbart at eventuelle EU-styrker vil benytte seg av NATOs prosedyrer,

metoder og standarder. I hovedsak så er jo alle EU-land også NATO-land, og disse

ønsker trolig bare ett sett med metoder å arbeide etter. Dette vil føre til at de svenske

militære styrkene må, og faktisk også ønsker å tilpasse seg denne metodikken. Et

konkret eksempel på denne forandringen er at vi som er elever på FHS i dag opplæres i

bruk av NATOs operative planleggingsprosedyrer, og ikke de svenske. Til denne

opplæringen benyttes offiserer fra NATO og faktisk i mange tilfeller fra Norge. En

utvikling av dette samarbeidet kommer sikkert til å skje i fremtiden.

Samarbeidet mellom de to lands militære stabs- og høyskoler bør kunne styrkes. Det

nylig omtalte samarbeidet på operativt nivå er bare et område. Spesielle militære eller

sivile kapasiteter i Sverige eller Norge bør kunne benyttes mer fleksibelt enn tilfellet er i

dag. Jeg tenker her på militærteoretikere, historikere, forskere og andre personer med en

type unik kompetanse som er sjelden i begge land.

Det finnes i dag visse nordiske sikkerhetspolitiske forskningsprogram. Dette gjelder på

områder som fredsbevarende operasjoner, forsvarets rolle og om framtiden for russisk

sikkerhetspolitikk.98 Slike felles forskerprogram og andre prosjekter mellom de militære

utdanningsinstitusjoner bør kunne etableres og drives mer intensivt enn i dag.

Et annet moment er at organisatorisk har man i brigade og divisjonsstab i Sverige gått

over til NATOs organisasjon. Denne svenske NATO-tilpassingen vil trolig fortsette, og

                                                                                                                                              
96 Se Wedin, Lars, ”En Nordisk Sjöstyrka för fredsfrämjande insatser” i Norsk militært tidsskrift  nr
3/2001.
97 Se f.eks: ”Øvelse Joint Winter” (Forsvarskommando Nord-Norge)
http://www.fkn.mil.no/jw01/info/informasjon.html
98 Den svenska Regeringens skrivelse 2000/2001:90, side 38
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med den en mulighet for en økende interaksjon og interoperabilitet mellom Sverige og

Norge.

Det finnes i dag også samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge innenfor

fagområdene minerydding og miljøarbeid. Slike mindre prosjekter vil nok våre to land

fortsette å drive, uten at dette kommer til å få noen avgjørende innvirkning på det

fremtidige forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom våre land.

4.3.3 Doktriner

Et område hvor det med fordel kunne skje en større samordning, er utarbeidelsen av de

operative og taktiske doktriner. Selv om Norge til en viss grad er bundet av visse

hovedlinjer i NATO når det gjelder doktriner og prosedyrer, er det stor frihet for

utvikling av de nasjonale doktriner. Dette gjelder ikke minst et land med såvidt spesielt

klima og geografi som Norge.

Dersom man går inn i norske og svenske militære konsepter, kan man finne at begge

land bygger på manøverkrigføring og oppdragstaktikk. Selve grunntanken ved driften

av de militære styrker er så pass lik, at utarbeidelse av felles doktriner burde kunne gå

uten større problemer. En slik utvikling ville spesielt gavne våre felles fredsbevarende

operasjoner, hvor vi i dag gjennom NORDCAPS har rammeverket, men ingen felles

erkjent doktrine.

Skulle utviklingen gå i en negativ retning, med en ny tilspissing av forholdet mellom

Skandinavia og Russland i øst, ville felles doktriner ha avgjørende betydning hvis man

bestemte seg for at våre to land skulle forsvare den skandinaviske halvøyen sammen

eller i en felles allianse.

4.3.4 Materiell og forsvarsindustri

Historisk sett har Norge handlet mye forsvarsmateriell i Sverige, og spesielt gjelder

dette den norske hæren. Som eksempel kan nevnes: Kanoner og ammunisjon fra Bofors,

beltevogner, luftvernsystemet Robot 70/90, Scania lastevogner og nå i disse dager
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stormpanservogner av typen CV 9030. Den relativt store svenske forsvarsindustrien har

laget mye bra materiell som har tilfredsstilt både svenske og norske krav.

Samtidig er det slik at innkjøp av forsvarsmateriell like mye er industripolitikk som

forsvarspolitikk. Ved inngåelse av større materiellanskaffelser, forhandles det samtidig

om gjenkjøpsavtaler. Gjenkjøpsavtalene skal bidra til å opprettholde og styrke

kompetanse, kapasitet og markedsmuligheter for kjøperens egen industri. Mellom

Norge og Sverige hersker det i dag et noe anstrengt forhold når det gjelder disse

gjenkjøpsavtalene. Norge opplever å ha kjøpt mye materiell av Sverige, uten at

svenskene har oppfylt sin forpliktelser om gjenkjøp.99 Totalt har svensk industri gjeld i

Norge på flere milliarder kroner.100 Dette faktum bidrar ikke i retning av en styrking av

de svensk-norske forsvarsindustrielle forbindelsene - snarere tvert imot.

På den annen side er det jo slik at likt materiell på lang vei sikrer en form for

interoperabilitet. Og nettopp interoperabilitet er man jo ute etter når man i fremtiden

gjennom NORDCAPS forsøker å sette opp en nordisk brigade til internasjonale

operasjoner. Således tvinger det seg nok frem en form for materiellsamarbeid allikevel, i

alle fall på hærsiden. Dette kan på sikt også medføre at Svenske styrker vil bli mer

interoperable med NATO.

Utviklingen virker dessuten å gå mot at statene i større utstrekning enn før tvinges til å

samle sine ressurser og samarbeide med hverandre om forsvarsmateriell. Dette kommer

som følge av sterkt økende utviklingskostnader. Med forholdsvis likt klima og lik

geografi har Norge og Sverige i det alt vesentlige like krav til vårt militære materiell.101

Selv om de norske og svenske sjøterritorier skiller seg forholdsvis mye, virker det som

vi innenfor NORDAC-samarbeidet er kommet forholdsvis langt i utvikling av en felles

ubåt. Samme status har arbeidet med kravspesifikasjonen for anskaffelse av felles

helikoptertype. Et fortsatt samarbeide innenfor slike avanserte og kostbare

materiellprosjekter vil nok fortsette. Hverken Sverige eller Norge har råd til selv å bære

alle kostander for utvikling av slike våpensystemer. Både anskaffelsen og vedlikeholdet

av materiellet blir billigere hvis flere land har lik type materiell.

I det formål å knytte den svenske forsvarsindustrien nærmere til Europa, har det svenske

forsvarsdepartement forhandlet frem en rammeavtale om forsvarsindustrielt samarbeide

                                                
99 Alfheim og Baad-Heimer, side 18.
100 Utenlandske bedrifter med utestående gjenkjøpsforpliktelser (Det norske forsvarsdepartement)
http://odin.dep.no/fd/norsk/p10000960/p10001131/p10001150/index-b-n-a.html
101 Alfheim og Baad-Heimer, side 17.
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mellom Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland. Forsvarsminister Björn von

Sydow kommenterer avtalen slik: ”Avtalet ger vårt land möjligheter att utveckla

samarbetet mellan de sex länder som idag står för 90 procent av Europas

försvarsindustrikapacitet. Ramavtalet är ett viktigt led för Sveriges anpassning till de

nya förutsättningarna för vår försvars- och säkerhetspolitik. Detta för att trygga en

effektiv materielförsörjning till det svenska försvaret i fred såväl som under en

anpassningsperiod med ett kärvare säkerhetspolitiskt klimat”. 102

Med færre egne militære styrker, virker det fornuftig for den svenske forsvarsindustrien

å tilpasse produksjonen av forsvarsmateriell til NATOs standarder og markedene i

Europa. Denne ”NATO-tilpassingen” av den svenske forsvarsindustrien kan til en viss

grad øke integrasjonen mellom Norge og Sverige. Allikevel så vil det nye 6-land

samarbeidet flytte fokuset bort fra det norsk-svenske. Noen ytterligere integrasjon

mellom våre land virker derfor ikke det fremtidige forsvarsindustrielle samarbeide å

bringe.

4.4 Et endret trusselbildet

Både det svenske og norske forsvaret har blitt, eller er i ferd med å bli, redusert til et

slikt nivå at det blir for lite til å kunne møte en ny militær trussel alene.103 Konseptet i

begge land bygger på at man har tilstrekkelig med tid for gjenoppbygging av forsvaret

hvis trusselen igjen skulle oppstå. En slik gjenoppbygging bygger på en forutseende

politisk ledelse, som er villig i tide til å prioritere forsvaret høyt nok, slik at en virkelig

gjenoppbygging skal kunne finne sted. Konseptet bygger også på at kvalitativ og

kvantitativt godt nok materiell er tilgjengelig for innkjøp, eller at dette skal kunne

produseres på den tiden oppbyggingen foregår.

Det vil bli for langtrekkende i denne oppgaven å spekulere rundt de politiske lederes

vilje og evne til å ta de rette avgjørelser for gjenoppbygging av forsvaret i de tilfeller

dette skulle bli nødvendig. Det som er sikkert, er at det er vanskelig å spå om fremtiden,

og historien i Norge i tiden før andre verdenskrig symboliserer vanskelighetene for

politikere å ta de rette valg.

                                                
102 ”Godkänt sexnations-avtal ratificeras” (Pressmeddelande, 2001-03-29, Det svenske
forsvarsdepartement)
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=38657
103 Se f.eks: Width, Henrik ”Svensk forsvar duger ikke” i Aftenposten, 7. februar 2001,
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d190337.htm
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Allikevel: Skulle trusselbildet endres i negativ retning, tror jeg at debatten om et

skandinavisk forsvarsforbund igjen vil dukke opp. Våre to lands militære styrker ville

trolig ikke være tilstrekkelige for å kunne forsvare hver vår del av vår felles halvøy, og

et nært samarbeide ville trenge seg frem. Samtidig ville begge land kaste seg rundt for å

tiltrekke seg interessen og forsvarsforpliktelser fra andre og større land. Norge vil kreve

sitt gjennom NATOs kollektive forsvar. For Sverige vil nok EU være den kanalen man

forsøker først. De begges lands forbindelser til USA ville nok også bli utdypet og

forsøkt forsterket.

Objektivt sett ville et forsvar av den skandinaviske halvøy være enklest med et

sammensydd og koordinert forsvar fra våre begge land. Vår felles geopolitiske posisjon

ville bidra til et økt samarbeide.

I et fremtidig Skandinavia med en ny reel militær trussel, tror jeg ønsket om en felles

allianse vil kunne bli oppfylt.

4.5 Sammendrag av fremtidens samarbeide

I følge den norske og svenske politiske debatten i fora som Nordisk råd og andre steder

hvor forsvarspolitikere møtes, kan det virke som om et nordiske arbeide prioriteres høyt

både i Norge og Sverige. Vitterlig blir Norge med tiden mer integrert i EU og Sverige

integrert i NATO, men det er allikevel rett å peke på at den høyeste prioriteten hos

begge land er tilknytningen til hver sin organisasjon. Kritisk sett kan man få det

inntrykket av at et svensk-norsk samarbeide faktisk er mer et biprodukt, enn et eget

område med sin egen drivkraft. Noe behov eller vilje hos de begge land til å fungere

som agent for det andre landet i de begge organisasjoner virker det ikke å være til stede.

Det finnes en viss historisk grunnlagt skepsis i både Norge og Sverige mot et altfor tett

samarbeide. Noe forbund for et felles forsvar av Skandinavia virker mer fjernt enn noen

gang. Derimot kommer vårt felles arbeide i fremtiden til å gå på lavere praktiske og

funksjonelle nivåer, slikt som opprettelsen av den nordiske brigaden til fredsbevarende

operasjoner, samarbeid og utveksling mellom våre to lands militære høyskoler, samt

innenfor doktrinearbeid.
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5  Sammendrag og konklusjoner

”Norge og Sverige arbeider på ulike måter i sikkerhetspolitikken, men våre mål er de

samme. Vi ga våre samfunn trygghet gjennom de valg vi gjorde i etterkrigstiden. Vi har

fått ytterligere trygghet gjennom europeisk integrasjon og tettere samarbeid østover”.

Slik har den tidligere statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland, oppsummert de

svensk-norske forbindelsene gjeldende forsvars- og sikkerhetspolitisk.104

I årene 1948-49 ble det jobbet hardt for å kunne etablere et felles nordisk

forsvarsforbund. Av flere årsaker, mest på grunn av ulike erfaringer fra den avsluttede

krigen, nådde man ikke frem med denne tanken. Når det gjelder sikkerhetspolitisk- og

forsvarspolitisk valgte de to nabolandene ulike innfallsvinkler. Norge meldte seg inn i

NATO, mens Sverige fortsatte sin nøytrale linje. Allikevel fortsatte et forholdsvis

omfattende militært samarbeide mellom Norge og Sverige under den kalde krigen.

Samarbeidet hadde som hovedmålsetting å hindre at man ”spente bein på hverandre”, i

tilfelle krise eller krig.

Norge valgte en intergrasjonsform som et lojalt NATO-medlem, men avskjermet seg fra

flere sider av NATO-politikken. Det svenske behovet for en agent på innsiden av

NATO var av stor verdi, og overfor Sverige arbeidet Norge som talsmann og

forbindelseslenke mot NATO.

Siden murens fall har det internasjonale samfunnet utviklet seg med raske steg. I dag

omfatter sikkerhetsbegrepet mer, og et lands sikkerhet kan trues fra mange hold og fra

mange ulike trusler. Warszawapakten har blitt oppløst, og ved siden av NATO står i dag

også EU frem som en sterk bidragsyter til Europas sikkerhets- og forsvarspolitikk

organisasjon.

Etter folkeavstemning meldte Sverige seg inn i den Europeiske Unionen (EU), mens

Norge fortsatt valgte å stå utenfor. Som EU medlem har Sverige vært en av de hardeste

forkjempere for at også EU skal utvikle sivile og militære strukturer for krisehåndtering.

Med innmeldingen i EU og deltagelsen i de NATO-ledende operasjonene på Balkan,

har landet utvidet sitt militære samvirke og engasjement. Sverige er i dag gjennom PfP

og det bilaterale samarbeidet med Norge, nært knyttet til NATO. Det eneste Sverige

ikke samarbeider med noen organisasjon om, er eget territorielt forsvar. Dette

begrunnes i den uttalte målsettingen om svensk alliansefrihet.

                                                
104 Harlem Brundtland
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Norge har vært medlem av forsvarsalliansen NATO siden dens opprettelse, og forsvaret

av Norge støtter seg på hjelp fra Atlanterhavspakten. Norge deltar i dag også i EUs

arbeide om en fremtidig evne til krisehåndtering, men er foreløpig avskjermet fra det

politiske samarbeidet i FUSP.

Norge er i ferd med å få en viss innflytelse i EUs FUSP, og Sverige er allerede godt

integrert ved flere poster i NATO. En hovedkonklusjon må derfor være, at det i dag

virker som om de to lands formelle tilknytningsform ikke spiller noen større rolle når

det gjelder det rent militære arbeidet rundt de fredsbevarende operasjoner og

krisehåndteringspørsmål.

Konklusjonen på mine bedømmelser av agentrollene er at Norge og Sverige har talt

felles sak i de fora de er representert, og der hvor man har felles oppfatninger. Landene

må karakterenes som gode naboer, men agenter har jeg ikke funnet grunnlag for å kalle

hverken Norge eller Sverige.

Jeg avslutter denne historiske oppgaven med bildet av våre land som to siamesiske

tvillinger hvor man henger sammen langs ryggraden. Vi deler mange viktige felles

interesser; indre organer, hjerte og lunger. Men samme hvor viktige disse

grunnleggende organene er (rettssikkerhet, demokrati, religion) så er allikevel blikket

festet i hver sin retning. Politisk sikter Norge hardt i den ene retningen, mens Sveriges

interesser trekkes andre veier.

Det som med sikkerhet kan sies et at det i dag hersker et bedre forhold for forsvars- og

sikkerhetspolitisk samarbeid mellom Norge og Sverige, enn det som fantes i 1905,

under krigen, under forbundsforhandlingene i 1948-49 og under den kalde krigen.

Trolig har mulighetene for et fremtidig forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeide aldri

vært bedre enn i dag, og det finnes på lavere praktiske og funksjonelle områder er rekke

muligheter for godt samarbeide og utnytting av hverandres ressurser.
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7 English summary

This essay focuses on the security-policy, defense-policy and military relations between
Norway and Sweden during the period 1945 –2001. One of the main issues in this
report is to investigate the two countries’ relations to the European Union and the
NATO-alliance.

Norway has been a member of NATO since 1949, while Sweden during the Cold War
held on to its policy of neutrality. Nevertheless, a secret military cooperation between
the two states took place, and this essay tries to find out whether Norway has been an
agent for Sweden in its relations with NATO.
In 1995 Sweden joined the European Union and has, as a member of the EU, worked
hard to create a military crisis-management capability within the union. This signifies
that the roles of the two Nordic countries has somewhat changed. Sweden is today a
member of the EU, and Norway is not. This report also tries to investigate whether
Sweden has taken the role as an agent for Norway in the Common Security and Defense
Policy within the EU.

I have found out that there has been a close connection between Norway and Sweden
during the Cold War. Norway has helped Sweden in its efforts to prepare for western
military support, in case of a military crisis or war in the northern parts of Europe.
Nevertheless, I cannot characterize Norway as an agent.
In the case of Sweden as an agent for Norway, my conclusions are the same: I have not
found any evidence that Sweden wants to fill the role as a liaison between Norway and
the EU.

The third part of this essay focuses on the future, and what possible future relations I
can foresee in the defense sector relating the two countries. My conclusions are that
there are many functional areas in which the Nordic countries can cooperate, especially
within the business of peacekeeping operations. The already existing “Nordic
Coordinated Arrangement for Military Peace Support” will probably function as the
core for future joint military effort and cooperation between Norway and Sweden.
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Sitater fra litteraturen

”Nog är det numera fullständig klart att Norge har tagit ställning. Allt detta tal om det
nordiska samarbetet fyller ju ingen annan funktion än att slå blå dunster i ögonen på
oss och på de norska medborgarna, som alltjämt är betänksamma mot Langes
äventyrspolitik”

Statsminister Tage Erlander, julen 1948

”Sweden is to all intents and purposes a member of the Atlantic Pact”

General Bengt Nordenskiöld,
Sjefen for det Svenske flyvåpenet, mai 1949

”Forsvar vår dyd, men kom oss ikke for nær”

Jens Chr Hauge
Norsk forsvarsminister, 1949

”Jo mindre vi har å gjøre med russerne der oppe, desto bedre for oss”

Erling Wikborg
I den norske utenrikskomiteen, våren 1957.

Vår traditionella neutralitet var en politik för det blockdelade Europa. Där egentligen
bara enda ett krig var möjligt och där vår politik syftande till att hålla oss utanför detta
krig.

Daværende Statsminister Carl Bildt,
november 1993

”Någon har ställt frågan om Sverige som ny EU-medlem skulle komma ihåg Norge.
Svaret är naturligtvis obetingat ja”

Ambassadør Anders Oljelund,
februar 1995


