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Meddelande
från
Kungl.Örlogsmannasällskapet
Nr 7/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm
onsdagen den 3 oktober 2012.
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Kastellet på Skeppsholmen onsdagen den 3 oktober 2012
i närvaro av 43 ledamöter. Sammanträdet avslutades med gemensam middag på m/s
Segelkronan.
§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående möte (nomineringssamman		 trädet) den 22 augusti på Sjöhistoriska museet i Stockholm, som med godkän-		
		 nande lades till handlingarna.
§ 3 Behandlades stadgeändringsförslag för första gången.
		 Ordförande och stadgeändringsgruppens ordförande redogjorde kortfattat för 		
		 genomfört arbete och framlagda förslag.
		
		
		
		

Ordförande meddelade att tre förslag till justeringar av stadgetexten och texten
i tillämpningsbestämmelserna har inkommit (utöver vissa få anmärkningar om 		
några stav- och syftfel) som reaktion på det av styrelsen utsända förslaget till 		
ledamöterna.
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		 Det ena förslaget var att under stadgarnas § 14, 3 tillämpningsbestämmelsen 		
		 (kursiv stil) ändra lydelsen till ”Sällskapets medalj i brons i Kvinnoförbundet för
		 Sveriges Sjöförsvars anda …” Förslaget antogs.
		
		
		
		

Det andra förslaget rörde utnyttjande av ordformen ”ska” eller ”skall” i stadge- 		
och tillämpningsbestämmelserna. Ordförande redovisade vad Svenska Språkrådet anger och att regeringskansliet beslutat att genomgående använda ordformen
”ska”. Ordförande föreslog att ”ska” används i texten. Förslaget antogs.

		 Det tredje förslaget som inkommit rörde mandatperioden för sekreteraren. In-		
		 kommet brev med förslaget lästes upp i sin helhet, varefter omröstning genom-		
		 fördes enligt nedan.
		 Följde diskussion, frågor och debatt.
		 Framlades yrkande att avseende stadgarnas § 13 stryka den föreslagna texten 		
		 ”….eller tillsammans med annan kompetent organisation.”
		 Genomfördes omröstning kring förslagen som utföll med följande resultat;
		
		
		
		
		
		
		
		

§ 1. Mötet biföll styrelsens förslag. Stadgetexten och texten i tillämpningsbe-		
stämmelserna ska vara; Stadgar: Kungl. Örlogsmannasällskapet, som är en 		
kunglig akademi, har till syfte att följa och aktivt verka för utvecklingen av 		
sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. Tillämpningsbestämmelser: 		
Sällskapet, som är en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier 		
verkar främst genom uppföljning och påverkan på den maritima utvecklingen. 		
Det sker genom publicering av uppsatser, anordnande av symposier och genom
uppmuntran av framstående insatser inom sitt verksamhetsområde.

		 § 13. Mötet biföll ändringsyrkandet. Stadgetexten ska därmed vara; Säll-		
		 skapet bedriver biblioteksverksamhet genom egen försorg. Biblioteket ska 		
		 hållas samlat och vara tillgängligt för forskning.
		 § 19. Mötet biföll inte det inkomna ändringsförslaget. Texten i tillämp-		
		 ningsbestämmelserna ska vara; Ordförande, vice ordförande och sekreterare 		
		 väljs för två år och kan återväljas i ettårsperioder.
		 I övrigt fastställde mötet det framlagda förslaget i sin helhet utan andra 		
		 ändringar än de som beskrivits ovan.
		
		
		
		

Ordförande meddelade att slutbehandling av stadgeändringsförslaget kommer 		
att genomföras vid det ordinarie sammanträdet i Stockholm den 12 december. 		
Förutsatt att förslaget då slutligt antas, kommer HM Konungen att orienteras 		
samt ändringsförslaget att skickas till Regeringen för fastställande.

§4
		
		
		

Inledde sammankallande i valberedningen, ledamoten Per-Anders Emilson 		
genom att redogöra för valberedningens arbete. Därefter förrättades val av 		
revisorer. Valdes ledamöterna Nils Eklund (omval) och Sven Rudberg (omval). 		
Den auktoriserade revisorn Per Magnusson i Växjö omvaldes.
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§5
		
		
		

Förrättades val av valberedning. Valdes ledamöterna Rikard Askstedt (omval), 		
Jonas Wikström (omval), Christian Allerman (omval) samt Bo Wranker (omval)
samt Per-Anders Emilson (omval och sammankallande) att utgöra valberedning
under verksamhetsåret 2013.

§6
		
		
		

Förrättades fyllnadsval till styrelsen. Valdes för en mandattid om två år 		
ledamöterna Sten Göthberg (omval vetenskapsgren I), Stefan Larsson (nyval 		
vetenskapsgren III) och Christer Svensén (omval vetenskapsgren V). Som 		
suppleant omvaldes för en mandattid om två år ledamoten Stefan Gustafsson.

§7
		
		
		
		

Beslutades att tilldela ledamoten Niklas Granholm ett resestipendium ur Ewa 		
och Fabian Tamm´s fond om 30.000 kronor för att delta i ett forskningsprojekt 		
med fokus på ”Small Navies” vid National University of Ireland i Dublin. 		
Resan syftar till inhämta underlag för den analytiska diskussionen kring de 		
svåra avvägningsproblem som den svenska marinen står inför

		
		
		
		
		

Motiv: Forskningen är angelägen då den aktuella debatten om Försvarsmaktens
avvägningsproblem bara har börjat och akademien önskar tillföra debatten 		
goda argument hur en balanserad marin kan skapas utifrån ett läge med snabba
strategiska förändringar, snabb teknisk utveckling och knappa ekonomiska 		
anslag.

		 Beslutades att tilldela ledamoten Sölve Larsby akademiens medalj i guld.
		 Motiv: Sölve Larsby har under tjugo år deltagit i akademiens styrelse. Han har
			 lojalt och ihärdigt utfört de uppgifter som har ålagts honom samtidigt som 		
		 Larsbys långa erfarenhet av styrelsearbetet på ett tydligt sätt har skapat stadga
		 och kontinuitet. Larsby har vidare i en omfattade grad även deltagit som KÖMS
		 representant i Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn vilket har ökat akademiens 		
		 vetenskapliga bas. För denna långa gärning är akademien Sölve Larsby ett stort
		 tack skyldig.
		 Beslutades att tilldela kapten Lars-Owe Beck, Marintaktisk Stab, akademiens 		
		 medalj i silver och en penningbelöning om 10.000 kronor.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Motiv: Kapten Lars-Olov Beck tjänstgör för närvarande vid MTS M2 och har 		
under många år kontinuerligt tjänstgjort inom den marina underrättelse-		
tjänsten. Han har under sin långa tid utvecklats till och blivit en sann auktori-		
tet och kunskapskälla för marin underrättelsetjänst. Utöver tjänst i Sverige, 		
har Beck även tjänstgjort i internationell stab vid OHQ EU Operation Atalanta
i Northwood i Storbritannien. Becks goda kunskaper och erfarenheter har		
även inneburit att han har fått vara mentor för många andra officerare utan 		
lika gedigna kunskaper, både medarbetare och chefer, och på så sätt har Beck 		
aktivt bidragit till att det finns framtida specialister, officerare och chefer som 		
kan fortsätta att föra den marina underrättelsetjänsten vidare.

		 Beslutades att tilldela kommendörkapten Fredrik Edwardson akademiens he-		
		 dersomnämnande för väl genomförd D uppsats vid studier vid Försvarshögsko-		
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		 lan. Rubriken är Upprorsbekämpning i den maritima arenan.
		 Motiv: Uppsatsen är välskriven och kompletterar traditionella teorier om sjö		
		 krigföring med värdefulla idéer om hur upprorsbekämpning till sjöss kan 		
		 genomföras med utsikter till framgång.
		 Meddelades att sekreteraren har mottagit följande kandidater till akademiens 		
		 medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda;
		
		
		
		
		
		

1. Sergeant Sarah-Linn Håkansson, 1.ubåtsflottiljen
2. Korpral Martin Bertholdsson, HMS Gladan (SSS)
3. Korpral Susanne Jacobsson, HMS Spårö (4.Sjöstriflj)
4. Sjöman 1.klass Jonas Carlsson HMS Nyköping (3.Sjöstriflj)
5. Vicekorpral Fredrik Berglind Sjötransportpluton (Marinbasen)
6. Korpral Marcus Klang (Amfibieregementet)

		 Medaljerna kommer att delas ut vid högtidssammanträdet i Göteborg.
§ 8 Höll ordinarie ledamoten Peder Ohlsson inträdesanförande med rubriken – 		
		 Stridsstödfartyg, ett svensk - finskt samarbete?
§9
		
		
		
		

Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes som hedersledamot Commodore 		
Michiel Hijmans RNLN. Invaldes i angiven ordning som ordinarie ledamöter		
Kommendör Magnus Jönsson, VD för Sjöfartsforum Anna Risfelt - Hammar-		
gren, Professor Martin Jakobsson, Kommendörkapten Kenneth Raun och 		
Docent Jerker Widén.

§ 10 Övriga frågor. Orienterade sekreteraren om högtidssammanträdet och semina-		
		 riet med rubriken ”Fri och säker sjöfart – en förutsättning för global handel, 		
		 välstånd och utveckling” den 15 november 2012 i Göteborg.
		 Orienterade sekreteraren om symposiet om pansarbåtsinsamlingen 100 år på 		
		 Försvarshögskolan och middagen på Sjöhistoriska museet den 9 november.
		 Orienterade sekreteraren om minkrigsseminariet på Sjöhistoriska museet den 21
		 november.
		 Orienterade OL Odd Werin om att marinen den 6 juni 2022 kan fira sitt 500 års		 jubileum. Detta måste planeras och användas i den marina debatten.
		 Ordförande påpekade att då KÖMS firar sitt 250 års jubileum året innan, dvs. 		
		 2021 och att det finns anledning att tidigt söka utnyttja dessa bägge faktum i 		
		 kommande debatt och verksamhet.
Vid Protokollet
Bo Rask
Sekreterare
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Redaktörens spalt
Tack till författarna - en tradition har sett dages ljus!

Detta extranummer har tillkommit som ett resultat av några samverkande faktorer som
till slut kokade ihop till en idé om att låta yngre sjömän, soldater och officerare komma
till tals i debatten utan att behöva gå vägen via de tämligen anonyma ”bloggarna”, där
den kanske mest raka försvarsdebatten förs sedan en tid. Idén ”låg till sig” ända tills
dess att Håkan Lindberg, en av författarna i detta nummer och en gammal bekant till
undertecknad såväl sedan PTK Visby-tiden men även sedan min uppväxt i Falun, hörde
av sig på Facebook med kommentaren:
-Du som är ordentligt insyltad i KÖMS. Vore det inte en idé att ha någon typ av
aktivitet för att få lite fräs på nytänkandet i Marinen? Det jag ser direkt skulle kunna
diskuteras är inriktning av Marin FoT, hantering av våra fåtaliga men viktiga reservare, samverkan med indistrin i syfte att få ut något av vår erfarenhetsprocess och
FoT, nyttjande av frivilligorganisationerna mm. Det behövs i dessa dagar ett bredare
idéforum där folk längre ner i näringskedjan kan komma med idéer och synpunkter.
En sådan handske kan en dalkarl inte låta ligga oupplockad och resultatet blev den
inbjudan som i augusti gick ut till ”marinens yngre personal”, från menig till kapten,
att ge sin syn på vad som ”behöver göras”.
Detta nummer har på många sätt varit det roligaste att göra sedan jag förfångade
redaktörsskapet för snart fyra år sedan. Inte så mycket för tidningen i sig men väl för
att artiklarna ger ett kvitto på att det finns debattlystna, kunniga och framåtblickande
medarbetare i marinen på alla nivåer som är väl värda att lyssna noga på. De inom
KÖMS som ibland befarar att den intellektuella ”återväxten” och urvalet är tunt med
hänsyn till den minskade marinen bör läsa extra noga och därefter konstatera att det
nog inte är någon fara med den saken.
Utöver de författare som står under eget namn bjöds även ett antal av de ledande försvarsbloggara in att skriva. De svarade unisont ja, vilket jag tycker är roligt det också.
Förhoppningsvis kan det komma en dag när takhöjden uppfattas vara så hög att man
inte behöver stå bakom ett ”alias”, men det dröjer nog ett tag till.
Utöver dessa artiklar så har även ”evigt unge” Jalle Ellsén (född 1920) bidragit med
en artikel där han efterlyser mer ”djävlar anamma” från marinens högsta chefer. Månne
krävs det tillgång till en ökad takhöjd även för den nivån.
Avslutningsvis har med detta nummer kommit två artiklar som kanske inte riktigt
följer den ordinära TiS-normen men de passar ändå bra i detta nummer som en fond
till debatten. Dels är det Claes-Göran Dahls artikel ”Det marina arvet” och dels ett
gammalt reglemente (inte fastställt av ÖB, CM eller MI men fastställt likaväl), Signaltabeller Bibeln (STB) som undertecknad minns med nostalgi. Det togs fram, inte på
kejsar Augustus tid, men på den tid när skattskrivningen skedde på ett sätt som räckte
till 30-talet ytattackfartyg, varav åtta patrullbåtar på den division där jag var förbandsingenjör och det inte rådde någon tvekan hos fastställande chef att ubåtarna var ryska.
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Prenumerera på

Prenumeration för 2013 kostar 250 kronor och
innefattar fem nummer, varav ett
extranummer/debattnummer.
Prenumeration tecknas genom att sätta in
250 kronor på Plusgiro 12517-9 (Tidskrift i
Sjöväsendet) och ange namn och adress.
För de som tecknar sig senast 121221 kommer
även TiS nr 5/2012 att ingå som en ”bonus”.
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Sergeant
SARAHLINN HÅKANSSON

Sergeant SarahLinn Håkansson är förste sonaroperatör på
HMS Uppland. Hon har ett förflutet som värnpliktig ledningssystemoperatör på HMS Orion och har varit anställd
sjöman vid Första ubåtsflottiljen i drygt två år. Hon har
under året även tilldelats Kungl. Örlogsmannasällskaptes
bronsmedalj i ”Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars
anda” för allmän duglighet och gott kamratskap.

Hur vi får våra Sjömän att stanna
När värnpliktssystemet avskaffades gick vi över till anställda sjömän. Det är också
där nyckeln till hur vi ska behålla sjömännen finns. Som anställd, oavsett vilken nivå
i hierarkin man är på, är stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling
i yrket ett par viktiga grunder för att man ska trivas på jobbet. Detta synsätt gäller
även för sjömän och det är där vi måste förändra oss. I och med att vi numera bara
har anställd personal skapar det enorma möjligheter att förbättra kvalitén och bli en
effektivare Försvarsmakt. En anställning medför inte bara skyldigheter för arbetsgivaren utan också för arbetstagaren. Detta kan utnyttjas mycket bättre än det gör
idag, och måste utnyttjas bättre för att bli en attraktivare arbetsplats för sjömännen.
I Försvarsmakten råder hierarki och hur
mycket du har att säga till om eller hur
mycket du respekteras handlar i mångt
och mycket om vilken grad du har. Det
måste börja gälla för sjömännen också.
Idag är våra befattningar knutna till en
tjänstegrad som är knuten till en viss lönenivå. Det innebär att det inte spelar någon
roll hur länge du har arbetat eller vilken
kompetens du har, sätts du på den befattningen får du graden och lönen som hör
till den befattningen. Detta innebär att en
ny sjöman som precis har gjort GMU och
efterföljande befattningsutbildning kan
hamna på en OR5-befattning (sergeant)
med en grundlön på ca 19 000-20 000 kr.

Det är så högt upp i hierarkin man kan
komma som sjöman.
På besättningen på fartyget bredvid
kan det finnas en erfaren och duktig sjöman på en OR3-befattning (vicekorpral)
med en grundlön på ca 17 000-18 000 kr.
Graderna vi har på axlarna säger idag
ingenting om hur kompetent och erfaren
du är i ditt arbete, snarare att du hade tur,
eller otur, som hamnade på den besättningen i fråga om grad och lön. En sergeant ska i mina ögon vara en person som
har mångårig erfarenhet som sjöman, är
kunnig inom sitt yrke, kan ta ansvar för
och leda sin grupp. En menig är helt ny i
sitt arbete och behöver vägledning, stött297

Sjöman på korvetten Sundsvall under ubåtsjaktövning på SWENEX 2012 Foto: Magnus Jirlind, Försvarsmakten.
ning och bli upplärd. Man ska kunna se
på graden ungefär vilken nivå individen
ligger på. Har man uppnått detta kommer också den som är mest erfaren och
kompetent ha högst lön och den som är
helt ny ha lägst lön. Något annat är helt
orimligt. För vad sänder det för signal
till en nyanställd som efter ett halvår har
kommit så högt upp det går som sjöman,
både vad gäller grad och lön? Vad sänder det för signaler till en mer kunnig
sjöman att en nyanställd, inte lika duktig
sjöman, går om vederbörande i både grad
och lön? Det är inte motiverande i alla
fall. Använd istället befattningsbeskrivningar som grund till vilken grad och lön
individen ska ha. Då blir det helt plötsligt
ganska enkelt att motivera varför den ena
har högre lön än den andra. Det blir också
en överskådlig motivationstrappa för sjömännen. Man ser då vad man behöver
298

prestera och vilken kunskapsnivå man
ska ligga på för att ha möjlighet att bli
befordrad. Enkelt verktyg för att stoppa
”lotteriet” om vilken grad och lön man
har.
Jag är av uppfattningen att många fartygsledningar och chefer tror att det bästa
sättet att få sjömännen att stanna kvar
längre är att höja deras lön. Det är också
en av enklare vägarna att gå, men den
håller inte i längden. Jag, med många andra sjömanskollegor, delar inte den uppfattningen. Det absolut viktigaste för att
få en sjöman att stanna kvar är känslan
av att man utvecklas och får stimulans,
inte lönen. Att få en högre grad, och därmed också högre lön bara för att stanna
kvar hjälper en viss tid, men problemet
att inte utvecklas och fortbildas kommer
att kvarstå om man inte gör något åt det
riktiga problemet. Ge oss högre lön och

Det är hög tid för alla att lära sig grader och beteckningar för marinens (och även
arméns och flygvapnets) gruppbefäl, soldater och sjömän .
grad när vi förtjänar det och kan motivera
det. Det är då den högre lönen faktiskt ger
den effekt den ska.
Det är också något av en inställningsfråga. På diverse besättningsplån med mera
är det snarare en regel mer än ett undantag att officerarnas och specialistofficerarnas grader är utskrivet och på sjömännen står det ”sjöman” istället för graden.
Man får också allt för ofta kommentaren
att ”jag håller väl inte koll på era grader”.
En annan uppfattning som når sjömännen är att man inte gärna skickar dem på
längre utbildningar för att de ”kan ju säga
upp sig när som helst”. Detta skapar en
ond cirkel då sjömännen inte känner att
de ”satsas på” eller får möjlighet till utveckling och kanske säger upp sig av den
orsaken, vilket i sin tur späder på känslan
att sjömännen säger upp sig i tid och otid.
Man behöver också komma ifrån att det
måste vara en officer eller specialistofficer som har vissa tillikauppgifter på
besättningen eller flottiljen. Vissa har
med ansvarsfrågan att göra och det är
inget att orda om, däremot finns det andra uppgifter som en sjöman kanske är
mest lämpad för. Det gäller egentligen
bara att lyfta blicken och se vad man
har för personal och utnyttja resurserna
på allra bästa sätt, oavsett om det är en
sjöman, officer eller specialistofficer.

Det är otroligt viktigt att förstå att vi behöver, precis som vilken annan anställd
som helst, få förtroendet att kanske gå en
utbildning eller få en tyngre ansvarsuppgift för att få den stimulansen i arbetet
som gör att man vill jobba kvar.
Vi är inte värnpliktiga längre, och
det gäller att skilja på värnpliktiga och
anställda sjömän. Det här är vårt yrke
och det är det här som försörjer oss och
våra familjer, precis som vilken officer
eller specialistofficer som helst. Vi vill
också prestera bra och lyckas på jobbet.
Vi vill också känna att vi får möjlighet
att utvecklas i yrket, att vi behövs och
får arbetsuppgifter som är stimulerande.
Vi vill också veta vad som krävs av oss
i vårt arbete och vad vi behöver prestera
för en möjlighet till befordring. Vi vill
också kunna bli skickade på utbildningar
för att antingen få fördjupade kunskaper
eller nya kunskaper som behövs i besättningen eller på flottiljen. Lönen är viktig,
men inte det viktigaste. Sjömanslönerna
är bra och det finns ingen anledning att
klaga på dem. Det viktigaste för att trivas
på jobbet är känslan av att man får utvecklas och får stimulerande arbetsuppgifter. Min poäng är att vi bryr oss lika
mycket om vårt jobb som vilken officer
eller specialistofficer som helst och borde
behandlas därefter.
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En partner att lita på!
MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.

Tel: 08-500 121 40
www.swedmotor.se, info@swedmotor.se
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1.Sergeant
JOHAN GRANBERG
1.Sergeant
MAGNUS LINDSTEDT

Johan Granberg (t.v.) är förste sergeant (tjl.) och civilingenjörsstudent i industriell ekonomi vid
Chalmers Tekniska Högskola. Utbildningens sista år är inriktat på internationell organisationsutveckling och projektstyrning. Magnus Lindstedt (t.h.) är förste sergeant och C N9 vid Första ubåtsflottiljen. Där arbetar han bland annat med information samt attraktion och rekrytering av nya
officerare, specialistofficerare och sjömän till flottiljen. Båda har en värnpliktsbakgrund från ubåtsvapnet och tillhörde specialistofficersutbildningens första kull med examen 2008.

Ta bort specialistofficersutbildningen!
Nyligen tillkännagav överbefälhavare Sverker Göranson en välkommen höjning
av lönerna för gruppbefäl, soldater och sjömän, GSS. Det är ett viktigt steg för
att säkerställa den långsiktiga personalförsörjningen. Dock är inte lön, framförallt
inte ingångslön, den viktigaste faktorn för en arbetstagares nöjdhet. Viktigare är
uppskattning för det jobb som utförs och möjligheten till att utvecklas, avancera
och få ta ansvar. Där misslyckas Försvarsmakten idag när det gäller såväl GSS
som specialistofficerare. En annan del av Försvarsmaktens långsiktiga personalförsörjningsarbete är att ta fram en “anpassad specialistofficersutbildning” för de
gruppbefäl, soldater och sjömän som varit anställda en längre tid. Detta är lovvärt
och kommer inte en dag för tidigt. I följande förslag går vi dock ett steg längre, med
ett avskaffande av specialistofficersutbildningen, den utbildning som förslagsskrivarna tillhörde första kullen av.

Bakgrund

När Ny befälsordning (NBO) infördes i
Försvarsmakten 1983 slogs alla befälskategorier ihop till en kategori, yrkesofficerare. En av de mest kännbara effekterna
blev att specialistkompetens försummades. Alla nya officerare skulle ha samma

grund att stå på men de som valde att specialisera sig inom sitt yrkesområde blev
snabbt grad- och lönemässigt omsprungna av de som istället valde att avancera i
systemet. Efter många mer eller mindre
lyckade satsningar som specialistkurser
301

och fackprogram återinfördes drygt 20 år
senare ett tvåbefälssystem.
Den 5 december 2007 beslutade Riksdagen att ett tvåbefälssystem skulle införas i Försvarsmakten och från och med
den 1 januari 2009 utgörs officerskåren
av två befälskategorier, officerare och
specialistofficerare. Den tidigare nivåindelningen har övergetts till förmån för
Natobenämningarna OF och OR. Officerare sorteras under OF 1-9 och specialistofficerare sorteras under OR 6-9. OR
1-5 utgörs av gruppbefäl, soldater och
sjömän med en anställning som omfattar maximalt åtta år av sammanhängande
tjänstgöring. Trots Natobenämningen
har inte specialistofficerarna något gemensamt med gruppbefäl, soldater och
sjömän. Det finns ingen röd tråd eller
naturlig karriärväg mellan personalkategorierna. Officerare och specialistofficerare regleras av officersförordningen och
gruppbefäl, soldater och sjömän regleras
av lagen om vissa försvarsmaktsanställningar. Det är tydligt att tvåbefälssystemet egentligen är ett trebefälssystem med
tre separata karriärstegar.
Vägen in i Försvarsmakten inleds idag
med en grundläggande militär utbildning
(GMU) om 90 dagar. För majoriteten av
de nya medarbetarna väntar ett yrke som
soldat eller sjöman men det är också möjligt att gå direkt från GMU till de flesta
officers- och specialistofficersutbildningar (OP eller SOU). För de rekryter som
är ämnade för OP och SOU följer en kortare kompletterande militär utbildning
(KMU) efter genomförd GMU. SOU är
tre terminer lång och därefter följer examen. För en individ som gått raka spåret
från rekryt till specialistofficer har detta
alltså tagit mindre än två år och individen
kan just ha fyllt 20 år när denne tar examen. Individen erhåller då graden Förste
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sergeant (OR6) och hamnar direkt i en arbetsledande befattning och som instruktör. I oroväckande många fall inom ett
arbetsområde som individen aldrig haft
med att göra, eftersom det är fullt möjligt
att söka en specialistofficersutbildning
inom ett vapenslag eller kompetensområde som är vitt skilt från den tidigare
tjänstgöringen.
Det krävs tid och erfarenhet för att
bygga upp en specialistkunskap och det
är något en individ bygger upp stegvis
och i ökad svårighetsgrad. Att anta att
en individ i lägre 20-årsåldern skulle
vara specialist inom ett militärt område
är därför högst orimligt. Paradoxalt nog
utgörs personalkategorin gruppbefäl,
soldater och sjömän i många fall av mer
erfarna och mycket kompetenta individer
som på grund av exempelvis ekonomiska
skäl valt att inte vidareutbilda sig. Specialistofficersutbildningen och officersprogrammet innebär tre respektive sex terminer med en lagstadgad ersättning om
140 kronor per dag. Det är rimligt att anta
att det avhåller många som exempelvis
startat familj från att söka SOU eller OP.

Förslag till reformering

För ett fullt ut fungerade och trovärdigt
tvåbefälssystem bör OR-systemet löpa
som en röd tråd genom hela karriären, en
karriär som inte nödvändigtvis är tidsbegränsad. En individ som börjar som
soldat eller sjöman kan genom sitt eget
engagemang och kunskap (och givetvis
organisationens behov) slutligen nå en
hög nivå inom OR-systemet som expert,
utbildare och kompetensföreträdare.
SOU skall därmed inte existera i sin nuvarande form. Kursinnehållet för befordran skall till del vara detsamma som
idag men istället vara uppdelat och kopplat till behovet för den aktuella tjänsten

Författarna argumenterar för att avveckla SOU i dagens form. I stället föreslår de
att morgondagens specialistofficerare rekryteras och utbildas utgående från GSS för
att på det sättet nå en högre och högre specialistkompetens genom hela OR-systemet,
vilket dagens och morgondagens marin behöver. På bilden ÖB på Ubåt. Foto: FM
och nivån som individen befinner sig på.
I det reformerade OR-systemet ges kurserna i olika korta steg baserat på ansvar,
svårighetsgrad och kompetenskrav.
Det finns emellertid två vägar att gå
när det kommer till frågan om maximal
anställningstid. I den ena varianten kan
maxtid för anställning slopas om det bara
är de bästa inom OR-systemet som befordras och har möjlighet till högre löner.
Åldersstrukturen i insatsförbanden bör
hållas ändamålsenlig genom exempelvis
civil meritvärdering snarare än med hot
om avsked. Om man istället väljer att
använda nuvarande lagstiftning kan den
tjäna som ett “up-or-out”-system, det vill
säga att om individen inte lyckats avancera till exempelvis OR6 på åtta år kommer denna att sägas upp. Det är dock en

diskussion som ligger utanför ramen för
detta förslag.

Vinster med förslaget
Det finns ett antal fördelar med förslaget.
Framförallt genom en lägre kostnad, högre kvalitet och en förändrad kultur. Det
finns eventuellt farhågor med förslaget.
Dessa har vi försökt identifiera för att de
skall kunna hanteras på ett tidigt stadie.
Kvarstannande
En av de stora vinsterna med detta förslag är de bättre och tydligare karriärmöjligheterna som hela OR-systemet får. En
ambitiös och driven soldat eller sjöman
kan hela tiden se framtida utmaningar
och möjligheter, istället för att som idag
behöva fundera på hur karriärväxlingen
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skall gå till innan maxtiden för anställning nås.
Kvalitet
Att soldater/sjömän tjänstgör längre leder
i sin tur att de som stiger i graderna är
erfarna inom sina respektive yrken när de
hamnar i arbetsledande och instruerande
befattningar. Vägen mot riktiga specialister är utstakad.
Det urval som går att göra genom flera
års tjänstgöring lär ge en bättre bild av
vilka som är befälslämpliga än vad dagens antagningsordning till SOU ger.
Ledarskapspotential, inlärningsförmåga
och värdegrund kommer att kunna säkerställas för att motsvara organisationens
behov.
Kostnad
Att utbilda en soldat som säger upp sig
efter ett år är dyrt, att utbilda en specialistofficer som säger upp sig efter ett år
är ännu dyrare. Ett införande av detta
system bedöms leda till att det förra fallet
blir mer ovanligt och att det andra inte inträffar. Varje utbildningssteg bör ha “gett
avkastning” innan det är dags för nästa.
Det är också möjligt att hålla de totala
lönekostnaderna nere. Förklaringen är att
det stora antalet nya specialistofficerare
av idag kommer att försvinna och färre
kommer upp till den nivån. Många instruktörstjänster kan bemannas av lägre
grader. Det måste dock vara tydligt att
det lönar sig att göra karriär även som
specialist. Ingångslönen för en OR9
(regements-/flottiljförvaltare) bör därför vara jämförbar med den för en OF4
(överstelöjtnant/kommendörkapten).
Eftersom färre personer kommer att
gå på utbildning vid varje givet tillfälle
kan det uppstå övertalighet i utbildningsinrättningar. Exempelvis kan belägg304

ningen på MHS-H bli såpass låg att den
gemensamma utbildningen kan överföras
till MHS-K, med besparingar som följd.
Ett möjligt sätt att utforma de kurserna
som är obligatoriska för befordran är att
delvis använda befintliga kurser från officersprogrammet. Bortsett från uppenbara
skalfördelar ger detta även möjlighet till
relationsbyggnad och erfarenhetsöverföring mellan OR- och OF-systemen. Dessutom görs kompetensvärdering enklare.
Kultur
Att det skulle skapas kulturella och sociala sprickor måste varit uppenbart när
det nya befälssystemet togs fram. Dock
skapades onödigt många sprickor då det
blev ett trebefälssystem. Med föreslagen
förändring kommer OR-personalen vara
erfaren i sitt yrke och haft en progressiv
ansvarsökning som ger trovärdighet hos
deras chefer, deras under- och sidoställda.
Farhågor, möjliga nackdelar
Något som skulle kunna tala emot det
beskrivna förslaget är att mindre “nytt
blod” skulle komma in i organisationen.
Dagens nyutbildade specialistofficerare
kommer ofta in med nya infallsvinklar
och ett synsätt som ännu inte är format
av organisationen. Därför kan andra åtgärder behöva vidtas för att uppmuntra
en innovativ organisation.
Rörligheten mellan personalkategorierna kan komma att bli lägre. Däremot
läggs mindre resurser på varje individ
innan denna hamnar på en alltför hög
och därmed kostsam nivå. I framtiden
kommer inga specialistofficerare inse i
efterhand att de hellre skulle vilja vara
officerare, något som inträffar idag när
vägen ibland stakas ut efter bara några
månaders tjänstgöring. Rörlighet mellan
systemen, exempelvis genom att vissa

utbildningar är gemensamma, hamnar
utanför detta förslags omfattning, men
bör hanteras.

Sammanfattning
•

Ta bort specialistofficersutbildningen
och ersätt den med anpassade kurser,
i exempelvis ledarskap, för respektive OR-nivå. Sträva efter att ge rätt
utbildning på varje nivå för att hålla
nere kostnaderna, lägga kortare tid på
utbildning och framförallt få tillbaka
arbetstagaren i tjänst snabbare.

•

Lägg mer kvalificerade arbetsuppgifter och mer ansvar på lägre grader.
Utnyttja OR-systemet fullt ut och använd inte OR6 som den första graden
då arbetstagaren får börja ta ansvar.

•

Ta bort snabbvägar som KMU och
SOU till höga OR-grader. Systemet
skall bygga på kunskap och erfarenhet för att vinna trovärdighet uppåt
och nedåt.

Vårt förslag innebär en låg kostnad för
införande, det sparar pengar och ger
högre kvalitet. Det ger Försvarsmakten
dessutom ett OR-system som kommer ge
trovärdighet uppåt, nedåt och utåt, även
internationellt.
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Hos oss är det kunderna som styr
Oavsett fartygstyp, följer vi på Stena en stark ledstjärna; att ta hand om det viktigaste vi har långsiktigt – våra kunder.
Vi gör vår del för att stödja deras verksamhet, samtidigt som vi bidrar till samhället i stort. Vi gör det idag och vi tänker
fortsätta att göra det, genom att alltid sätta kunskap, kvalitet och säkerhet främst. Den här inställningen tillåter oss att
transportera allt från människor och papper till olja och lastbilar, på ett pålitligt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.
Då är det inte konstigt att det alltid är du som kund som styr vår tillväxt och utveckling.
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Löjtnant
DANIEL EKLUND

Löjtnant Daniel Eklund tjänstgör som navigationsbefäl på
HMS Nyköping. Han har tidigare bl.a. tjänstgjort som Ytstridsbefäl på HMS Helsingborg.

Taktik eller stridsteknik, vad är vad och vad
utbildar vi i?
”Det är ett faktum, som ingen torde vilja förneka, att vi sjöofficerare – alltjämt med
reservation för sällsynta undantag – gärna diskutera materiel-, organisation-, disciplin-, befordrings- eller rent övningstekniska frågor men taktik d.v.s. det sätt, på
vilket vi skola använda våra fartyg i striden och de olika vapnens samverkan härvid
– sällan, ytterst sällan. Måhända bottnar detta i svenskens kynne med instinktiv
motvilja mot spekulativt tänkande. (TiS 1918)”
Den här artikeln kommer att handla om
min uppfattning av hur vi i flottan utbildar
våra medarbetare inom ämnet taktik eller
snarare det jag anser vara avsaknaden av
densamma. Min tes och uppfattning är
att svenska flottan idag inte utbildar sin
personal i ämnet sjötaktik i tillräcklig
omfattning. Citatet ovan är daterat 1918
och min slutsats blir att vi fortfarande 94
år senare inte fått bukt med sjöofficerares
motvilja till taktiskt tänkande.
Jag hävdar baserat på min, enligt somliga ringa men dock, erfarenhet att vi idag
inte utbildar i taktik i relevant och tillräcklig omfattning. Detta trots att vi har
många kurser inom ramen för enskilda
kurser och den programbundna utbildningen där taktik utgör grundbegrepp i
kursbeskrivningar och dylikt. Min upp-

fattning är att vi i taktikens namn istället
utbildar i stridsteknik, alltså den metod
och de verktyg som vi använder för att
uppnå taktikens mål. Inom detta stridstekniska område uppfattar jag att vi är
mycket duktiga. Dock kräver denna förmåga en initial taktisk vilja och ide för
att vara värd sitt namn när allt kommer
omkring.
När vi väl tar oss själva modet att ta oss
an taktiken i utbildningen menar jag att
vi allt som oftast missar den avgörande
poängen och analysen. Vi når sällan längre än att vi väljer ett aktivt eller passivt
uppträdande. När vi senare diskuterar
motståndarens sensorer och vapensystem
behandlar vi dess tekniska prestanda istället för att analysera den relativa effekt
och innebörd som prestandan har för och
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Det skall böjas i tid, det som krokigt skall bli. Nelson firade en av sina största segrar
vid Abukir (Nilen) 1798 när han kvällen - natten den 1-2 augusti i ett slag utplånade
stora delar av den franska medelhavsflottan. Han påbörjade sin bana i den brittiska
flottan vid 12 års ålder och utvecklade successivt sitt taktiska tänkande.
mot oss själva. Omvänt missar vi problematiseringen kring vad våra system har
för reell effekt mot och för en tänkt motståndare.
Vän av ordning tänker; ”Men vänta
nu? Varför är en ung löjtnant så angelägen om taktik, är det inte just stridstekniken som utgör hans absoluta och nära
nog uteslutande arbetsuppgifter?” Många
skulle ge vederbörande helt rätt i detta
påstående och så även jag till stor del.
Dock med en viktig reservation som berör den unge officerens eventuella framtid, många gånger främst driven av det
obönhörliga faktum att dennes chefer
tenderar att sakta men säkert bli äldre och
en dag vara behov av en ersättare. Jag vill
symbolisera reservationen genom ett exempel och ett resonemang kring ett kärt
och nära mytologiskt begrepp inom vår
bransch som är starkt kopplat till taktiken
nämligen, Krigskonst, och då framför allt
andra delen av ordet, konst.
Vi förflyttar resonemanget, med uppenbar risk att bli pretentiösa, till den
traditionella konstvärlden och tänker oss
Leonardo da Vincis Mona Lisa och stäl308

ler oss frågan hur såg Leonardos yrkesutveckling ut fram till det att han avslutade
och signerade sitt mästerverk? Var det så
att han i unga år endast studerade måleriets tekniska sidor och lärde sig allt om
samarbetet mellan olja, pensel och canvas
och när han kunde detta fläckfritt kom
tillämpandet och konsten till honom som
på beställning? Visste han nu precis hur
skuggorna skulle falla, bakgrunden lyfta
fram objektet och leendet utformas?
Sannolikt var det inte så utan Leonardo
och alla andra konstnärer arbetade och
studerade i parallella spår. Förståelsen
för konsten kom successivt genom studier av mer erfarna läromästare och den
utvecklades genom hela yrkeskarriären
genom vidare studier och framförallt til�lämpad övning.
Jag tror att ett liknande förhållande
även gäller för oss sjöofficerare även om
jag är väl medveten om att jämförelsen
kan te sig bombastisk och vid närmare
eftertanke också verkligen är det. Må så
vara. Jag får bjuda på det då jag bestämt
anser att kärnan i resonemanget ändå äger
sin relevans. Om unga anställda i Flottan

Ett ökat fokus på successiv och kontinuerlig taktikutbildning krävs. Foto: FM
ges en grogrund för förståelse för vad
vår taktik innebär och har verktyget för
att tolka våra seniorers arbete ökar sannolikheten att de i framtiden kan matcha
denna och rent av i vissa fall överträffa
densamma.
Jag uppfattar som tidigare nämnts att
vi idag ofta kommer i kontakt med ordet
taktik i samband med våra utbildningar
men ytterst sällan behandlar det för vad
det faktiskt är. Många gånger har vi svårt
att hålla isär begreppen och taktisk ledningsnivå blandas ihop med taktik i meningen hur vi uppnår våra mål till sjöss.
När vi inte berör ledningsnivåer i taktikens namn, rör vi oss nio av tio tillfällen
istället inom stridsteknikens sfär och när
den sista tiondelen kommer på tal tenderar den få en tydlig stormaktsambition
över sig som behandlar stora sjöslag där
uppgiften blir något i stil med att ”Ta Sicilien med svenska flottan”. Således app-

lex som ej är kopplade till den taktiska
möjlighet som präglar vår dagliga verksamhet till sjöss.
Taktiken har idag rollen av att vara något vi lär oss på Försvarshögskolan och
Militärhögskolorna och sedan anses vi
fullfjädrade. Jag menar att ämnet är av
en sådan art att vi behöver hålla det närmare inpå oss och handha det mer över
tiden för att bemästra det. Endast när vi
får pröva våra idéer och låta dem genomlysas har vi en möjlighet att utvecklas.
Då räcker det inte med någon vecka med
övergripande taktiska bedömanden.
Sjöstridsskolan (SSS) är enligt min
uppfattning den del av Försvarsmakten
där det finns experter inom varje skrå
med kunskapen att bedöma kvaliteten av
planen utifrån sitt perspektiv. Ett tillsynes mycket väl lämpat taktiskt upplägg
kan innehålla stora brister som gör den
ogörlig. Brister som med efterklokhe309

tens vishet kan vara uppenbara för alla
men inför genomförandet bara synliga
av någon som är expert inom exempelvis
telekrig. Där av behöver vi utnyttja den
miljö där denna expertis finns. Kärnan
till problemet med stormaktskaraktär på
applex är enligt min uppfattning att en
storskalig uppgift på övergripande nivå
tenderar att bli mer hanterbar då utrymmet för detaljer minksar linjärt med det
övergripande perspektivet. Fördelen blir
att lärare och instruktörer inte behöver
besitta specialkunskaper, vilket på FHS
och MHS kan vara en nödvändighet då
specialkunskaper på detaljerad nivå inte
är lika representerad som på exempelvis SSS. Den uppenbara nackdelen är att
problemformuleringen sannolikt aldrig
kommer praktiseras inom ramen för vår
faktiska verksamhet, vilket gör att relevansen blir där efter.
Jag anser att Marinen bör göra en
grundlig analys över sin taktikutbildning
och utarbeta nya kursplaner och pedagogiska grepp för att utbilda sin personal i
faktiskt taktik.
SSS bör enligt min mening ha en vidareutvecklande taktisk kurs som skapar
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möjlighet att öva de tvärvetenskapliga
bedömningar som taktik innebär. Jag kan
idag söka upprätthållande kurser i navigation och kurser som säkerställer att jag
tillgodogör mig ny kunskap om sensorer
och nya reglementen. Däremot är det inte
möjligt att göra detta inom taktikens ramar. Där utöver behöver vi bli tydligare
i vår användning av begreppet taktik och
inte blanda ihop detta med stridstekniken.
Avslutningsvis vill jag med all ödmjukhet understryka att min vilja inte
är att vi skall utbilda alla nya officerare
och specialistofficerare till blivande storamiraler. Dock anser jag att om vi utbildar i verktygslådan genom stridstekniken
för att genomföra taktik bör vi även ha
förmågan till att utveckla själva taktiken. Vi är just nu väldigt duktiga på att
lära ut snickeriets hantverk men inte lika
framstående i kunskapen för att skapa en
ritning att bygga efter. Min ambition har
varit att påvisa en brist och en lucka i utbildningen i den taktik och krigskonst vi
officerare ofta gärna tillskriver oss men
ytterst sällan tar oss an att förmedla och
beskriva.

Kapten
HENRIK MANDÉUS

Kapten Henrik Mandéus tjänstgör till vardags som YSO (Ytstridsofficer) på HMS Sundsvall på 41.Korvettdivisionen.

Vägskäl för ytstriden
Hur skall framtidens flotta se ut och vad skall vi ha den till? Frågorna är relevanta
både för skattebetalare, politiker och framför allt personalen som jobbar i den. Svaret på frågan vad vi skall ha den till skulle ju kunna formuleras som det vi alltid haft
den till, sjöfartskydd, hävdande av territoriell integritet, underrättelseinhämtning,
anfall, eskort, ubåtsjakt med mera. Hur framtidens flotta däremot skall se ut och
varför tänkte jag reflektera lite kring nedan. Då våra ytstridsfartyg är våra mest
flexibla enheter tar jag mig med författarens frihet också rätten att begränsa mig
till just ytstridsfartyg.
Om man räknar antal ytstridsfartyg [se
illustration på omstående sida] så har
trenden varit mycket tydlig med en stark
nedgång sedan toppen på 1960- och
1970-talen. Antal som bara för tio år sedan ansågs vara ett absolut minimum för
att bibehålla uthållighet och förmåga är
nu underskridna med råge. Operativa har
Flottan idag fyra robotbeväpnade korvetter av Stockholms- och Göteborgsklass.
När korvett typ Visby är slutlevererad har
tanken fram till nyss varit att ytstridsflottan skall bestå av sju korvetter av
Visby- samt Gävleklass (två modifierade
Göteborgskorvetter) fördelade på två korvettdivisioner. Samtidigt så kan man inte
hävda att förmågan att verka totalt har
ökat i motsvarighet med minskningen av

kölar. De nya korvetterna har bättre sensorer än sina föregångare men de offensiva vapnen (Robot 15 Mk II, Torped 45) är
fortfarande av samma typ och antal per
skrov som tidigare. Även de defensiva
systemen är i stort sätt desamma (57 mm
akan). Det innebär att den sammantagna
förmågan, hur vi än räknar, de facto har
sjunkit även om de enskilda fartygen är
mer flexibla än någonsin. Sårbarheten är
också uppenbar ju färre kölar vi har. Att i
en stridssituation slå ut till exempel tre av
våra ytstridsfartyg innebär en reducering
av vår stridsförmåga med 50 %.
Kan Flottan i framtiden räkna med
utökad förmåga och/eller fler antal ytstridskölar? Kommer vi behålla status
quo alternativt se en minskning? Svaret
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Författarens illustration. Källa: boken Örlogsfartyg
på dessa frågor kan nog bara våra politiker och de högsta ansvariga inom Högkvarteret svara på. Förmågan vi skall ha
styrs ju främst, i en idealvärld, av behov
och aktuell hotbildsanalys av omvärlden.
Vilka är då behoven? Då försvarsmaktens unika förmåga som myndighet är
att bedriva väpnad strid så har Marinens
högsta företrädare brutit ned detta till att
vi skall kunna bedriva strid mot en högteknologisk motståndare och vinna den.
Varför skall vi vinna mot vår motståndare? När vi talar om krig och rena stridssituationer är det ju självklart att den sida
som fortfarande har förmågan kvar när
den andra är utraderad eller besegrad på
annat sätt, har ett övertag och kan således
kallas vinnare.
Även vetskapen om att en motståndare
är överlägsen eller har kapaciteten att all312

varligt skada egna enheter eller intressen
utan motåtgärder blir i sig ett säkerhetspolitiskt verktyg för den överlägsne och
en faktor att ta hänsyn till för den underlägsne. Slutsatsen måste vara att ett land
som Sverige med betydande ekonomiskt
utnyttjande av haven runt omkring oss
samt en ambition att vara självständigt
måste ha någon form av förmåga att
hävda våra intressen till havs samt att i
en skarp situation ha tillräcklig förmåga
att pro- eller reaktivt verka med militär
förmåga.
Varför skall denna militära förmåga
då hanteras av ytstridsfartyg? Genom sin
flexibilitet att verka samtidigt eller vid
olika tidpunkter i tre dimensioner (under
ytan, på ytan och i luften) i kombination
med uthållighet utgör ytstridsfartygen
verkliga multiverktyg för staten. De kan

Utvecklingen går sakta men säkert ifrån de nuvarande vapnen ombord på svenska
fartyg såsom Torped 45 och RBS 15 MK 2 (på bilden). Foto: FMV
snabbt flyttas dit behoven är alternativt
dras undan för att spara resurserna. Denna flexibilitet är svår att uppnå med både
land- och flygstridskrafter. Detta förutsätter ju dock att sensorer, förmågor och
vapen, för att verka i alla tre dimensionerna, är lika bra men helst bättre än den
potentiella motståndarens. Särskilt om
motståndaren uppträder i förband med
överlägsenhet i antal måste vi kompensera detta med överlägsenhet i förmåga
som väger upp obalansen.
För att komma dit måste vi satsa på
att få informationsöverlägsenhet, det
vill säga i mesta möjliga mån ha bättre
koll på vår motståndare än vad den har
på oss. För att vinna denna duell finns en
hel rad av förmågor som man kan utrusta
fartygen med. Smygförmåga, sensorer,
länksystem för att utbyta måldata med
andra enheter samt telekrigsfunktioner
är alla förmågor som antingen utökar vår
förmåga eller minskar motståndarens.
Här är vår förmåga god med internationella mått mätt. Tyvärr räcker det inte
bara att ha ett informationsövertag utan

till syvende och sist landar det på kompententa verkanssystem för att bekämpa
motståndaren rent fysiskt. Här börjar vi
dock halka på efterkälken.
Tittar man på våra nordiska grannar
har de samtliga moderna luftvärnsrobotsystem på sina enheter av olika klass.
Sverige har inget fartygsbaserat robotluftvärn och får således sitta och vänta
på att upptäckta lufthot i form av robotar
eller flygplan kommer tillräckligt nära
för att vi skall kunna verka med våra
kanoner. Detta är ett föga modernt sätt
att skydda sig eller mota bort fientliga
flygplan och helikoptrar på. Den duellen
kommer vi inte vinna. Tyvärr är de konkreta planerna på att rätta till denna brist
vilande eller ingår som en förhoppning i
skissade framtida ej finansierade fartygssystem.
Vad gäller de tunga ytstridsvapnen
har vi idag ett hyfsat dugligt sjömålsrobotsystem i form av Robot 15 MkII men
som kommer att behöva omsättas inom
en nära framtid på grund av sin stigande
ålder. Här pågår dock studier för att få ett
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framtida gemensamt system med flygvapnet.
För att bekämpa ubåtar med någon
form av framgång behövs ett för våra
förhållanden lämpligt torpedsystem.
Även här måste den befintliga Torped 45
omsättas i närtid men av för mig svårförklarliga skäl har beslut om anskaffning
skjutits upp ett antal gånger. Slutsatsen är
att ett helhetsgrepp om Flottans bekämpningsförmåga måste tas där alla delkomponenter ses som system med syftet att
totalt öka förmågan. Samverkan med
flygvapnet inom sjömålsbekämpning och
luftförsvar av sjöstyrkor måste också utvecklas än mer och framför allt övas i
högre grad.
Om vi beaktar ovanstående och dessutom som jag anser att vi måste, utöka
vår förmåga beroende på en osäkrare omvärld med marin upprustning i vårt närområde, hur går vi då framåt? Jag anser
att vi först i Marinen måste ha en idédebatt som är öppen och allomfattande. Vad
är vi ålagda att göra? Hur löser vi våra
ålägganden idag? Hur skall vi lösa dem
om tio år? När vi ställt dessa frågor och
internt kommunicerat relevanta svar så
att alla anställda är med på vad som skall
göras måste vi gå ur vår bubbla och kommunicera för skattebetalare och politiker
vad vi är bra på och var våra svagheter
ligger. Det kan tyckas vara känsligt att i
militära sammanhang avslöja sina svagheter. Jag menar dock att vi ärligt skall
redovisa var de övergripande luckorna
i vår förmåga finns. Om vi inte gör det
kommer vi aldrig att få gehör eller legitimitet för eventuella önskemål om vapensystem eller fartyg.
Vi skall inte bli opinionsbildare utan
folkbildare vad gäller marina frågor. Ingen annan kommer annars göra det. Vid en
snabb gallup, i min i marina frågor rela314

tivt bevandrade bekantskapskrets, var det
ingen som trodde att vi snart kommer ha
så få som sju kvalificerade fartyg kvar.
Jag tror att det är en ganska sann bild i
allmänhet. Jag tror inte att svenska folket
förstår hur liten flotta de har köpt.
Vad som med sittande regering är
mycket tydligt är att Försvarsmakten som
helhet ej kan förvänta sig en anslagsökning. Flygvapnets modernisering kommer med stor sannolikhet att påverka
Flottans materielförsörjning negativt. Vi
kommer att behöva prioritera mellan teknologi och antal kölar i framtiden. Vilken
väg skall vi välja där? Vi måste diskutera
detta och sedan tydligare formulera en
marin idé. För att kompensera för litet
antal måste de få enheter man istället väljer vara så pass kvalificerade att de rejält
kompenserar för sitt fåtal. Det är uppenbart att ett relevant självskydd behövs för
att kunna verka med alla andra vapensystem. Väljer vi vägen med fler men billigare fartyg måste vi kompensera deras
svagheter med andra medel som till exempel taktikutveckling. Vad som är rätt
väg att gå vet jag själv inte idag.
Jag anser dock att Flottans ytstridsfartyg idag är både för få och för svaga
förmågemässigt. Vi kan dock inte gå till
politiker och be om fler och häftigare
system om vi inte har bred förankring
för de marina frågorna hos skattebetalare och politiker samt en förståelse för
dagens svagheter i förmågan hos Östersjöns största kuststat. Folkbildningen i
dessa frågor kan inte vänta men vi måste
formulera oss väl. Vi har som flera så
kallade försvarsbloggare visat, en historisk chans att med ganska enkla medel
få genomslag för ett marint budskap via
främst sociala medier. Så låt oss spotta i
händerna, formulera oss tillsammans och
sedan sätta framåt högsta.

Löjtnant
JOHAN EBELING

Johan Ebeling är löjtnant tjänstgörande vid 3. Sjöstridsflottiljen. Han har seglat i befattningar som signalspaningsoperatör, Telestridsbefäl och Ytstridsbefäl på korvetter av
Stockholms- Göteborgs- och Visbyklass. För närvarande är
han Navigationsofficer på HMS Ulvön.

Motståndaren och övningsverksamheten
Sjöstridskrafternas sätt att i dagsläget nationellt öva kvalificerad ytstrid är inte realistiskt och håller på att leda oss in i ett läge där vi på fartygs- och förbandsnivå
nästan helt kommer att ha glömt bort något så uppenbart elementärt som att stridstekniskt och taktiskt utvärdera motståndaren. Förmågan att genomföra taktikanpassning kan som en följd av detta komma att drabbas på sikt. Men jag vet hur vi
kan undvika detta.

Inledning

”Strid mot en kvalificerad och högteknologisk motståndare ska vara dimensionerande för marinen.”1 Så skriver Marininspektör Jan Thörnqvist när han i Marin
Utvecklingsplan (MUP) redogör för vår
organisations övergripande inriktning.
Budskapet är tydligt och bra – det går
inte att missförstå. Min artikel handlar
om hur denna tydliga inriktning omsätts
till praktik i Marinens övningsverksamhet. Som jag strax skall påvisa leder den
nuvarande ordningen till vissa negativa
konsekvenser, och jag vill i slutet av artikeln ge ett konstruktivt förslag på hur
dessa kan undvikas.
1.

Thörnqvist, Jan, TiS 2012:1, s. 9 ff.

Min utgångspunkt är ytstrid, en verksamhet jag har erfarenhet av både som
sensoroperatör och taktiker på korvetter av Stockholms- Göteborg och Visbyklass. Framför allt är mitt perspektiv
duellbaserat. Det viktigaste inom kvalificerad ytstrid är att vinna duellen mot
motståndarens sensorer och vapen.

Problemformulering

För att säkerställa Marinens förmåga gällande den dimensionerande kvalificerade
striden genomförs sedan några år den nationella övningsserien SWENEX:
”Avsikten med SWENEX är att den
skall vara en momentbaserad nationell
övning med kvalificerade övningsmoment som syftar till att bibehålla en spets
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i vår förmåga att möta en tekniskt avancerad motståndare.”2
Min erfarenhet av SWENEX är att det
är en bra övningsserie, som oftast innehåller flera utvecklande inslag, inte minst
gällande IKFN-moment. Men det finns
risker i att företrädelsevis öva kvalificerad strid momentbaserat på det sättet
vi gör i Sverige. Det skall inledningsvis
sägas att det absolut inte per definition
behöver vara negativt att en övning i kvalificerad strid genomförs moment för moment. För att ge nya operatörer erfarenhet
och förtrogenhet i de stridstekniska greppen och – procedurerna är det lämpligt
att på en grundläggande nivå börja öva
momentbaserat. Dessutom verkar den
gängse uppfattningen vara att Marinens
förbandsmassa ändå är för liten för att
genomföra scenariobaserade övningar
under en längre tid. Kanske ligger det
något i det.
Problemet, som jag ser det, gäller att vi
på övningar som SWENEX inte tillräckligt höjer ribban (säkert förekommer undantag) jämfört med övningar planerade
av den egna roten, divisionen et cetera.
Min erfarenhet, som också är baserad
på andra äldre nationella övningar än
SWENEX, är att Marinen genomför momentövningar i ett slags taktiskt vacuum.
Med detta menar jag att man inte kan
hävda att vi genomför taktiska övningar,
utan endast övningar i stridsteknik och
procedurer i sin nära nog enklaste form.
Det beror på att momenten som regel genomförs utan att det är definierat vem
motståndaren är. Kanske är detta den
yttersta konsekvensen av den beryktade
”strategiska time-outen”, att vi inte ens
övningsmässigt förmår att fastslå vilken
motståndare och vilken specifik materiel
2.
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vi för tillfället övar oss för att besegra.
En något raljant, men enligt mig inte
helt osann, bild av vår övningsverksamhet är att den gör oss rimligt bra på att
slåss mot andra svenska enheter, vars
materiel vi ofta redan känner i detalj sedan tidigare. Och vi har svårt att komma
vidare från den nivån, eftersom vi vaggas in i en falsk känsla av att vi faktiskt
är väldigt bra på denna typ av strid. Man
kan faktiskt ”vinna” en duellsituation på
övning utan att ha förberett sig nämnvärt
alls.

Konsekvenser i två steg

Sjöstridskrafternas taktiska reglementen
har under lång tid föreskrivit vikten av
att analysera motståndaren som en del i
skapandet av stridsplan och val av egen
taktik. Utan att överdriva kan man hävda att detta är centralt inom den marina
krigföringen. TRFL från 1987 innehöll
till exempel ett helt kapitel om ”fienden”3
samt utförliga anvisningar i hur att göra
en ”materiell styrkejämförelse”4 mellan motståndarens och vår egen materiel. Dagens gällande taktikreglemente
TRM1(A) föreskriver på liknande sätt att
förberedelserna inför ett ytstridsföretag
skall präglas av en ”omfattande analys”5,
och ytterligare anvisningar återfinns förhoppningsvis i de ännu ej publicerade
hemliga TPM-publikationerna.
Min fundering gäller hur vi idag övningsmässigt skall kunna agera i enlighet med våra reglementen. Då motståndaren inte tydligt definieras faller själva
utgångspunkten för förberedelser och
planering bort. Vidare blir den institutionaliserade kunskapen hur man faktiskt
genomför en adekvat analys av motstån3.
4.
5.

TRFL 1987 kap. 4
TRFL 1987 12:20
TRM1(A) s. 05-5

daren med tiden allt mindre om vi aldrig
övar oss i det.
Min andra omedelbara tanke gällande
konsekvenser av ovan beskrivna problem gäller Sjöstridskrafternas förmåga
till grundprincipen taktikanpassning.
Marinen betonar i Taktikreglemente för
marinstridskrafterna, TRM1 (A) denna
princip, och föreskriver bland annat att
” Egna stridskrafter måste (…) ha förmåga att snabbt kunna anpassa sig till
förändringar i motståndarens taktik och
utrustning.”6
Detta blir förstås på ett liknande sätt
hart när omöjligt att på fartygs- och förbandsnivå skapa färdighet i taktikanpassning i pågående stridssituationer om man
inte vet vem och vad det är man slåss
mot, och det följaktligen alltså inte finns
någon grundanalys om motståndaren att
utgå ifrån.

Det positiva exemplet

Brittiska Royal Navys kontinuerliga övning Flag Officers Sea Training (FOST)
är enligt mig en mycket bra och utvecklande övning och kan på många sätt tjäna
som föredöme. Många förknippar förmodligen FOST mestadels med svettiga
övningar i skyddstjänst, men jag vill i
detta sammanhang framhålla hur de på
FOST arrangerar momentövningar inom
den yttre striden. Allt som händer på övningen, även om det genomförs som enskilda moment, sätts in i ett större sammanhang och scenario. FOST har ett väl
utarbetat realistiskt grundscenario med
aktörer och en händelseutveckling som
medger övning i strid i flera konfliktskalor. Detta grundscenario används konsekvent men anpassas efter tillgång på målresurser, övningsområden et cetera.
6

TRM1(A) s. 01-23

“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a
hundred battles. If you know yourself but
not the enemy, for every victory gained
you will also suffer a defeat. If you know
neither the enemy nor yourself, you will
succumb in every battle.”, ett av den kinesiske strageten Sun Tzu’s mest kända
citat, giltigt även i sjöstriden.
För att få variation, samt öva deltagande övande enheter i att göra relevanta
förberedelser inför striden, skiftas den
materiel som motståndaren förfogar över
från vecka till vecka. Motståndaren är i
övningarnas orderverk alltid väl definierad och målresurserna som spelar motståndaren anpassar sitt uppträdande så
att striden blir realistisk, inom rimliga
gränser.
För att överleva, och vinna, måste man
alltså förbereda sig noga. Övningsled317

ningen utvärderar också förberedelserna.
Kunskap om motståndaren blir således
aldrig bara kuriosa utan själva nyckeln
till framgång, och det förefaller mig som
ett realistiskt förhållande.

Förslag

Även om vi har valt ett övningsupplägg
baserat på företrädelsevis momentövningar, är min förhoppning att Marinen
i framtiden kommer börja med att konsekvent sätta in de enskilda stridsmomenten i relevanta och realistiska taktiska
sammanhang. Steg ett innebär att för
varje övningsmoment definiera motståndaren. Detta bör ske oavsett om det endast är grundläggande stridsmoment och
procedurer som skall övas, eller om det är
större sammanhängande operationer som
övas i flera dimensioner samtidigt. För att
kunna möjliggöra detta föreslår jag att en
nationell stående övningsscenariokatalog skapas, som kan användas både när
enskilda fartyg, divisioner, flottiljer eller
hela Marinen övar tillsammans.
Nomenklatur och innehåll i en sådan
katalog bör harmonisera med gällande
taktiska reglementen samt aktuella orderverk. Det är viktigt att inte ”uppfinna
hjulet på nytt”, så att övningarna blir
annorlunda än den skarpa insatsverksamheten. Utgångspunkten för våra övningar bör vara taktiska situationer och
uppdragstyper som är troliga vid insatser i närområdet eller vid internationella
insatser, i alla olika konfliktnivåer, både
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idag och på några års sikt. Med fördel
kan redan utförda insatser användas som
inspiration.
Stor vikt bör läggas vid presumtiva
motståndares plattformars uppträdande
och taktik och hur övningens målresurser
(”B-sidan”) skall anvisas att uppträda för
att överensstämma med detta. Underlag
för detta bör så långt som möjligt överensstämma med verkligheten.
Om allt detta finns färdigt paketerat
i en katalog tror jag mycket är vunnet.
Då kan övningsledningen använda den
tillgängliga tiden för planering till andra
viktiga områden.

Avslutning

Ju mer genomarbetade och realistiska
våra övningar är desto värdefullare blir
erfarenheterna som dras från dem. De
erfarenheter vi drar idag blir på sikt den
institutionaliserade kunskap som blir
grunden i morgondagens taktik. Vi måste
därför förfara på ett strukturerat och genomarbetat sätt.
När vi på kort tid får både nya taktiska
reglementen (TRM) och –procedurer
(TPM) samt det levereras toppmoderna
korvetter skulle det kännas rimligt att
matcha detta med att också se över övningsverksamheten. Ett första enkelt steg
är att börja definiera motståndaren och
öva mot just denne.
Förutsättningarna att bibehålla kompetens inom kvalificerad strid skulle då bli
avsevärt bättre.

Löjtnant
DAVID FORSLUND

David Forslund är löjtnant tjänstgörandes vid 31:a korvettdivisionen och han har precis avslutat studier i navigation
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inom samband/stridsledning och tjänstgöring på såväl HMS
Carlskrona som HMS Malmö studerar han för närvarande
till ubåtsjaktsofficer.

Militär Sjökaptensutbildning – ett Pseudobegrepp?1
Dagens officersutbildning är omdebatterad ute på förbanden. Mitt inlägg i debatten gäller inte utbildningens längd eller akademiseringen. Den gäller något mycket
viktigare - innehållet. Att påstå att sjöofficerare är goda nautiker är en generalisering. Jag skulle ändå stå fast vid att så är fallet. Äldre såväl som yngre kollegor, är
överlag goda nautiker och kan på ett säkert sätt framföra örlogsfartyg. Utbildningen
har, trots detta, förändrats och här finns mycket att debattera gällande innehåll och
utformning.
Fokus riktar jag mot den nautiska utbildningen som sedan flera år tillbaka genomförs med civila krav som rättesnöre.
Officersutbildningen, och annan högre
nautisk utbildning, genomförs numera
till del vid Linnéuniversitets Sjöfartsdel.
Delar ur sjökaptensutbildningen är numera kravsättande för militär navigatorisk behörighet.2 Det är den civila IMOkonventionen, Standards of Training,
Certification and Watchkeeping, STCW
-95, som ligger till grund för marinens
1

1. pseudo-, pseud-, förstavelse som används
för att beteckna något som falskt, oäkta eller
skenbart (ne.se).
2. Marinens Utbildningssystem, Kommendör
Håkan Magnusson, TiS nr 2, 2011.

navigationsutbildning.3
Mitt debattinlägg syftar till att belysa
de för- och nackdelar som detta innebär.
Min enkla analys leder till frågan om det
är optimalt att digitalt överföra en civil
utbildning till en militär verklighet. Ledamoten Mikael Wendel beskriver det
hela kort, koncist och helt rätt med orden
”Försvarsmakten måste sätta stridens
krav i centrum”.4 Som avslutning har jag
ett förslag som, enligt min ringa mening,
medför att utbildningen ger rätt effekt
kopplat till stridens krav.
3. RMS-P, Regler för Militär Sjöfart – Personal 2010, s. 11.
4. Regler för örlogsfartyg, ett nödvändigt ont,
Kommendör Mikael Wendel, TiS, nr 3 2011.
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Innan vi går vidare med utbildningens
koppling till de civila kraven tänkte jag
utveckla begreppet god nautiker lite. Att
definiera begreppet god nautiker kan nog
vara lika svårt som att definiera begreppet gott sjömanskap. Det är ändock två
närbesläktade begrepp. Båda involverar
teoretisk- såväl som praktisk kunskap
och en god portion erfarenhet. Diskussionen om gott sjömanskap förs, enligt mitt
tycke, föredömligt i Lärobok i Sjömanskap. Slutsatsen blir där, att den teoretiska kunskapen blir en nödvändig grund
för senare praktiska övningar.5
Således tar jag mig friheten att analogt
översätta begreppet gott sjömanskap till
att vara en god nautiker. Detta ger som
följd att för att vara en god nautiker krävs
en teoretisk grund som sedan kompletteras med praktisk kunskap. Därmed
lämnar jag frågan huruvida officerare bör
läsa högre nautisk utbildning eller inte,
och fokuserar istället på innehållet.
För att kunna granska utbildningen
mot rätt kontext gör jag en kort jämförelse i förutsättningar för såväl sjökaptenen
som sjöofficeren.
En sjöofficer skall ha förmåga att hålla
sin vapenplattform flytande (bland annat
genom att undvika grundstötning, fastställa sin position även med omfattande
systemhaveri och i olika väderlekar förflytta plattformen i skärgårds- såväl som
havsmiljö) för att kunna leverera effekt
vid ett givet tillfälle. Det populära begreppet leverera effekt kan konkretiseras
till att för minjaktsfartyget röja en mina,
för korvetten insätta robot eller torped,
eller att lagfartyget levererar förnödenheter. Detta ska genomföras vid olika
tillfällen, med olika hotbilder och på en
arena som definitivt inte bara består av
5. Lärobok i Sjömanskap, Försvarsmakten,
2007, s. 4-5.
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egna styrkor, havet och motståndaren.
En sjökaptens förutsättningar kräver,
bland annat, att denne har förmåga att
på ett säkert sätt ta ombord last eller passagerare på punkt A, transportera denna
på så kort tid och så säkert som möjligt
till punkt B. Sjökaptenen har också, både
som befälhavare och styrman, att i olika
former hantera en multinationell besättning med olika kulturella skillnader etc.
Här finns också ett stort ansvar för den
last som medförs under resan. Den kan
vara av hälsofarlig karaktär, ha en negativ miljöpåverkan och den betingar ofta
ett stort värde.
Den gemensamma nämnaren är arenan
de båda verkar på – havet och skärgården.
Utifrån den kan flertalet beröringspunkter identifieras – allt ifrån behovet av att
säkert framföra ett fartyg från punkt A
till B, behovet av gott ledarskap och säkerhetstänkande, till kunskap om den
miljö man verkar i, samt dess verkningar.
Det finns följaktligen ett antal beröringspunkter, men också minst lika många
skillnader.
Begreppet militär sjökapten6 används
för att beteckna den nya utbildningsformen där en del av utbildningen genomförs vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
Detta innebär en förskjutning mot den
civila sjökaptensutbildningen, samt en
ökning av tidigare omfång. Här börjar
pudelns kärna att skymtas. För det första – hur rimligt är det att sjöofficerare
(främst blivande dito) läser kurser som
endast till del bär mot målet? Varför
låta värdefull utbildningstid och därmed
pengar gå till spillo, istället för att (den
blivande) sjöofficeren får värdefull kunskap om de specifika förhållanden som
6. Marinens Utbildningssystem, Kommendör
Håkan Magnusson, TiS nr 2, 2011. Jfr behörighet N1, RMS P-2010, s 21-23.

David Forslund argumentetar för att den nautiska utbildningen i en betydligt högre
omfattning än idag måste anpassas till stridens krav. Här robotskott från Visbykorvett.
Foto: FMV.
råder i vår verklighet (som reklamen för
FM så fint beskriver det, och i detta inlägg avses främst stridens krav).
Den militära sjökaptensexamen innehåller ett antal kurser som studeras i
Sjöstridsskolans regi. Dessa motsvarar
till del det som tidigare rymdes inom
ramen för MOHS/OHS/Örlogsskolornas
utbildning för blivande sjöofficerare. Här
återfinns exempelvis utbildning i astronomisk navigation, radar och ARPA,
meteorologi och tidvatten. Dessa ämnen
ingår givetvis också i den civila sjökaptensexamen, och de civila studenterna vid
Linnéuniversitetet blir i viss utsträckning
utbildade av lärare från Sjöstridsskolan
(genom det samarbete som utvecklas
mellan Linnéuniversitetet och Sjöstridsskolan). Detta måste för övrigt ses som
en kvalitetsstämpel för Sjöstridsskolans
nautiska utbildning, och dess lärare.
En fördel med studier vid Linnéuniversitetet är insikten i handelsflottans

förutsättningar. Det ger förståelse och
underlättar de situationer då samverkan
krävs, exempelvis vid sjöfartsskydd (som
exempelvis genomförs inom ramen för
Operation Atalanta).
Pudelns kärna kan avtäckas helt, när
kurserna vid Linnéuniversitetet granskas.
En stor del av den utbildning som –
inom ramen för militära nautiska studier,
genomförs vid Linneuniversitet är relevant – till del. Den berör ämnen som ger
studenten en nautisk allmänbildning. Det
är bra, problemet är att den riktar sig till
handelssjöfarten.
Här är det viktigt att poängtera att jag
inte pläderar för att ta bort delar av den
högre nautiska utbildningen. Min poäng
är problematiken med att applicera handelsflottans utbildning direkt till sjöofficerens, kopplat främst till skillnaderna i
krav och förutsättningar som till del redovisas ovan.
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Visst finns även duktiga lärare i Kalmar. Problemet är snarare att undervisningen helt riktar sig till blivande styrmän i handelsflottan.
Vid mina egna studier vid Linnéuniversitetet har detta varit genomgående
med ett undantag. I kursen ”Säkring och
Surrning av gods”, hade vår föreläsare
gjort en ansats till att anpassa kursen till
vår militära kontext. En delexamination
utgjordes av ett grupparbete där en lastplanering av ett RoRo-fartyg skulle presenteras. Istället för planera för att lasta
ombord, för handelsflottan vanlig last
såsom, trailers och dylikt fick vi militära
studenter uppgiften att planera för lastsäkring av stridsvagnar. En direkt koppling till eventuell framtida tjänstgöring
på stridsstödsfartyg eller ett framtida
militärt transportfartyg kunde skönjas.
En enkel åtgärd gjorde kursen mer applicerbar för oss militära studenter. Detta
var en enkel åtgärd, som fortfarande inte
löste det faktum att vi var ålagda att lära
oss hur man stuvade timmer som däckslast.
Hur går man då tillväga för att uppnå
en mer anpassad, verkligt militär, sjökaptensutbildning? Inom ramen för detta
debattinlägg finns inte omfång till en genomgripande analys av frågan. En kort
slutsats är dock:
Kravet att följa STCW kommer med
största sannolikhet att kvarstå.
Då bör varje civil kurs nagelfaras för
att rättfärdigas i en militär sjökaptensexamen. De civila kurser som bär mot målet
bör revideras och inriktas för en militär
målgrupp. Krav borde ställas att FM/
FHS/SSS får tolkningsrätt, med stöd av
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Linnéuniversitetet, av STCW. Det finns
åtskilliga exempel på ämnen som skulle
kunna göras mer anpassade för militär
tillämpning, likt mitt exempel med lastsäkringen ovan.
Några kortfattade exempel på områden
som kan utvecklas:
•

Civila handelsfartyg har last- och
andra utrymmen som är syrefattiga
eller innehåller farliga gaser. Därför
måste gasmätning genomföras innan
tillträde. En militär applicering skulle
kunna vara en koppling till bordning
av fartyg. Bordningsstyrkor använder ofta personliga gasmätare för att
säkerställa personlig säkerhet.

•

Kursen som berör arbetsmiljö och arbetsledning är i sin nuvarande form
helt fokuserade på de förutsättningar
som råder på handelsfartyg. Här är
vissa författningar och föreskrifter
inte ens applicerbara på örlogsfartyg.
Anpassa den mot yngre officerares
arbetsledarroll ombord.

•

Sjörätt kan kopplas till exempelvis
IKFN, samt att noggrannare studera
de lagrum som rör örlogsfartyg.

•

Farligt gods kan läsas med ett utifrånperspektiv. Vad kan prejskott och
verkanseld mot eller vådabekämpning av ett handelsfartyg lastat med
farligt gods ge för konsekvenser?

Mitt förslag är inte att stryka den militära
sjökaptensutbildningen. Det är istället att
göra den skenbart militära sjökaptensutbildningen till en uppenbart militär sjökaptensutbildning, som sätter stridens
krav i centrum, inte handelsflottans.
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Anders Persson är kapten och tjänstgör f.n. på 3.sjöstridsflottiljen som Ytstridsofficer, YsO, på HMS Nyköping. Han
har tidigare seglat i sambands och ytstridsbefattningar på
Stockholms- och Visbysystemet samt tjänstgjort i Libanoninsatsen (ML02) och i Afghanistan (FS17).

Bemanningen av SSS lärartjänster – piska
eller morot?
Nedan beskrivna problemställning och förslag på lösning stödjer sig på egen erfarenhet från tjänstgöring i fyra kortare (1-6 månader) perioder på Sjöstridsskolan
(SSS)/Marinstridsavdelningen (MSA)/ Ledning- och Telekrigssektionen (LedTkS).
Utöver detta har undertecknad varit elev vid skolan vid flertalet tillfällen. Avsikten är att i generella och exemplifierande termer föreslå lösningar som torde vara
applicerbara på andra sektioner än LedTkS, t.ex. Skoldivisionen eller System- och
Vapentekniska sektionen. Stora delar av argumentationen är grovt generaliserande men uttrycker min uppfattning om vad gemene man ser som problemet med att
tjänstgöra på SSS. Artikeln tar ej i beaktande eventuella yttre påverkande faktorer
som kan beröra bemanning, t.ex. vakansläge. Slutsatserna kan i generella drag omfatta sjömän och officerare, såväl taktisk/operativa som specialister.
SSS ska vara kompetenscentrum och driva utvecklingen för Marinen och således
måste lärartjänsterna innehas av experter
inom respektive område. Allt i syfte
att ge de elever som läser där de bästa
förutsättningarna för sina kommande,
eller nuvarande, befattningar ombord
samt för att skolan ska kunna bedriva taktik- och reglementesutveckling.
För att undvika att bli missförstådd är
följande påstående av vikt; De lärare vid
SSS som jag träffat i mina olika roller på

skolan är generellt väldigt duktiga och
gör ett riktigt bra jobb! Nedan beskrivna
problemformulering och förslag på lösning är att se som en förändring av synsättet på bemanningen som, enligt min
uppfattning, bör komma till stånd.

Problemformulering

Tyvärr är lärartjänsterna på SSS inte så
attraktiva som Marinen och skolan behöver. Anledningarna till detta är flera:
•
Dels så finns den ekonomiska aspek323

ten där t.ex. årsinkomsten drastiskt
sjunker och andra förmåner kopplade
till sjöarbetstidsavtalet upphör.
•

Många tycker också att man under
tiden på skolan tappar kontakten med
fartygsförbanden och även gentemot
flottiljen.

•

Skolan har ej heller några platser på
nivåhöjande utbildning vilket gör att
individer som ämnar söka dessa utbildningsplatser upplever att de får
svårare att bli aktuella för de platser
som flottiljen tilldelats.

•

För de som har en familjesituation
som medger att man vissa perioder
är borta mycket uppskattar den ledighet som intensiv fartygsverksamhet
genererar.

•

Statusen på tjänsterna på skolan uppfattas inte som särskilt höga i jämförelse med en tjänstgöring på motsvarande nivå fast ombord eller på
divisions-/flottiljstab.

Ett tydligt exempel som sammanfattar
kärnan i ovanstående stycke är att då
man berättar för en kollega att man ska
tjänstgöra som lärare så är det absolut
vanligaste svaret; ”vad tråkigt för dig”
vilket är olyckligt men den bistra verklighet som råder. Detta kan te sig något
märkligt, speciellt i relation till att inom
många andra länders försvarsmakter är
lärartjänsterna högt aktade för att man
vet att det är där man placerar de bästa.
Till fördel för tjänstgöringen på skolan
talar arbete under mestadels kontorstid
på vardagar vilket är något som många
någon gång i livet uppskattar. Dessutom
tycker de flesta jag talat med att lärarrollen är utvecklande och stimulerande.
Detta räcker dock inte då de flesta hellre
tjänstgör ombord, något som är positivt i
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många avseenden men inte för bemanningen av SSS lärartjänster. Självklart söker
man sig inte till Flottan om man inte vill
vara ombord men SSS kan av uppenbara
skäl inte rekrytera lärare från den civila
arbetsmarknaden till alla tjänster.

Förslag på lösning

För att öka skolans attraktionskraft och
för att, vilket jag tror behövs, få individer
att aktivt söka sig till tjänsterna på skolan finns flera vägar att gå. En kombination av dessa tror jag är att föredra för att
tillgodose merparten av mina kollegors
behov.
Ett första steg är att tydliggöra att Marinen vill ha de bästa inom varje fackområde som lärare. Detta gör man enklast genom att kommunicera detta till
medarbetarna. För att sedan gå från ord
till handling och visa att det som sägs är
det som gäller, är att förändra urval, kriterium och lön för tjänsterna. Ett kriterium för att gå nivåhöjande (OR eller OF)
utbildning skulle kunna vara att, utöver
andra formella krav, individen tjänstgjort
minst ett år som lärare. På så sätt kan individen både befästa, förmedla och förvalta den kunskap som besitts.
För att åskådliggöra detta kommer här
ett exempel med en division som består
av fyra korvetter. På varje korvett finns
ett Luftförsvarsbefäl (LfB) och en Luftförsvarsofficer (LfO). För enkelhetens
skull kan vi antaga att LfB-tjänsten är OF
1 och LfO-tjänsten är OF 2. SSS behöver
en 1.Lärare Luftförsvar (OF 2) och en instruktör Luftförsvar (OF 1). Totalt behövs
10 st. individer för att lösa divisionens och
skolans behov av luftförsvarare.
Om det nu är uttalat att skolan ska bemannas av de bästa (eller de mest erfarna)
så väljer man ut den bästa LfO:n och den
bästa LfB:n på divisionen och låter dem

De bästa inom respektive befattning skulle regelmässigt anställas som lärare och det
skulle även vara obligatoriskt att arbeta som lärare för att komma ifråga för befordran
och högre utbildning utbildning. Foto: Försvarsmakten
bemanna tjänsterna på skolan. För LfO:s
del så vet denne att lärartjänsten erbjuds
eftersom bedömningen är att denne är
den främste inom sitt skrå. Dessutom har
det även bestämts att för att bli Stridsledningsofficer (SLO), vilket är något LfO i
framtiden vill, så är ett år som 1.Lärare ett
krav. Det är även bestämt att som lärare
på skolan erhåller individen 3 000:- extra
i tillfällig löneförstärkning för att visa att
Marinen värdesätter lärarna.
LfB å sin sida vet att om han/hon en
dag ska kunna bli LfO (eller t.ex. NavB)
så krävs det ett år som instruktör på
meritlistan. Även LfB får motsvarande
lönepåslag då denne tillträder instruktörstjänsten.
Ovanstående exempel skulle höja statusen på lärartjänsterna och de som tjänstgör på divisionen kommer göra sitt ytter-

sta för att bli näste person på tur att hamna
på skolan, givet förutsättningen att de vill
vidare till någon befattning där ett eller
två år på skolan är ett krav. Detta är något
som även kommer divisionen till gagn då
de ombordmönstrade sannolikt presterar
bättre (för att bli aktuella för lärartjänster
framöver) och de framtida sjömännen får
de bästa förutsättningarna i form av kunniga lärare. Delar av den minskning av
lönen som sker jämfört med tjänstgöring
till sjöss kompenseras också, om än inte
fullt ut vilket vore orimligt.
För att ytterligare ta några exempel
skulle divisionens främsta Navigatörer
(NO/NavB) göra stor nytta som FC/1:O
på Skoldivisionens fartyg och likaledes
skulle den bästa Stridsledningsofficeren
rimligen vara den som bestrider tjänsten
som 1.Lärare Stridsledning.
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Att använda kravet på tjänstgöring som
lärare för att vara aktuell för högre befattningar/skolor får även bonuseffekten
att de bästa inte ”försvinner uppåt” med
sin kunskap utan även förmedlar den till
andra. Varför ska flottans bästa Luftförsvarare nödvändigtvis läsa nivåhöjande
utbildning för att premiera dennes arbete?
Är det inte bättre att denne först förmedlar sin kunskap så att Marinen kan få flera
duktiga Luftförsvarare framöver?
Sjöstridsskolan bedriver även, enligt
mitt tycke, en framgångsrik STEAMverksamhet som oftast är väldigt uppskattad ombord. Om någon funktion på fartyget ska utvärderas så torde det rimligen
ske av någon individ från skolan som är
mer erfaren än de som ska provtryckas.
Ovan nämnda förslag på bemanningen
av skolans tjänster tror jag skulle ge en
god förutsättning för att STEAM-passen
skulle bli ännu bättre.
Bra lärare är grunden till bra sjömän
och officerare ombord! Därav bör synsättet på bemanningen av lärartjänsterna
ändras och drivas mot att tjänsterna upplevs som belönande för individen vilket
även kommer komma Sjöstridsskolan,
och i förlängningen fartygsförbanden, till
gagn.
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Frivilligorganisationerna- en outnyttjad resurs
för återtagande
Denna artikel handlar om hur man skulle kunna nyttja de frivilliga försvarsorganisationerna för att kunna skapa en grund för ett bättre nationellt återtagande av
försvarsförmåga inom Marinen. Som exempel har jag tagit området sjöfartskydd
men detta tänkande kan appliceras på flera områden inom det sjömilitära spektrumet. Min huvudtes är att vi i Marinen idag med IO14 och Basorg 13 har begränsad
ekonomi och framför allt personella resurser att återskapa vissa funktioner som
legat i träda sedan invasionsförsvarets dagar. Vissa av de kompetenser som behövs
för återtagande skulle kunna börja återskapas inom de frivilliga försvarsorganisationerna som har en helt annan möjlighet till att skapa verksamhet genom sin
självständighet än vad Marinen just nu har.
Exemplet på sådan kompetens är det som
i Taktikreglemente Marinen betecknas
som sjöfartskyddsoperation d.v.s. hur
man skyddar civil sjöfart mot olika typer
av angrepp i form av bordning, beskjutning, minor etc.
Ämnet är mycket aktuellt med tanke
på våra marina operationer i Adenviken.
Men hur väl tar vi reda på erfarenheterna
och hur mycket kompetens har vi för att
bedriva sjöfartsskydd till och från våra
egna farvatten?
Skyddet av egen sjöfart har lång historisk förankring i Sverige. Allt från

1700-talets traktater med det som det står
på originalen: Republikerna Tripoli och
Alger via världskrigens eskort och lejdtrafik till dagens ME03.
Sjötrafikskydd är en verksamhet som
kräver stor kunskap hos både den civila
och den militära flottan.
Söker man information hur detta skall
genomföras hittar man sjöfartsskydd som
en marin operationstyp i TRM 1A. Den
förklarande texten hänvisar i största delen till AJP 3.2 där begreppet NCAGS
(Naval Control And Guidance of Shipping) berörs.
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Frivilligorganisationerna, inte minst Sjövärnskåren, är en kraft som skulle kunna nyttjas på ett mer effektivt och i en större omfattning än idag. Foto: SVK.
Tyvärr ger inte heller denna text någon
större vägledning.
Civilt finns Handbok i sjöfartsskydd
(Sjöfartsverket 1989) med en blandning
av enklare instruktioner om hur man i
civil sjöfart skall hantera hot från pirater, sjöstridskrafter och hur man bedriver
skyddstjänst ombord.
I boken handelssjöfarten och ISPS-koden beskrivs i huvudsak vilka möjligheter civil sjöfart har för att skydda sig mot
piratverksamhet och kriminalitet.
Den mest uttömmande informationen
i ämnet finns i den nu upphävda TRFL
från 1987.
I den publikationen ägnas 7 sidor om
hur sjöfartsskydd av trafik till och från
riket.
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Hur tar vi då reda på de gjorda erfarenheterna och hur hanterar vi ett behov av
sjötrafikskydd i våra egna farvatten som
kanske blir aktuellt om 10, 20 eller 30 år?
Det enda vi vet i dag är att vi inte vet
vad som händer i framtiden.
Det jag vill presentera här är en metod för hur vi skall kunna behålla gjorda
erfarenheter och samtidigt ligga på förkant med förberedelserna för något som
i framtiden kan bli av vital betydelse för
konungariket.
Förbereder vi oss inte för detta kommer det, då behovet uppstår, att bli mycket stora påfrestningar på samhället, vilka
med föreslagen metod kanske skulle kunna undvikas.
Att göra något inom den mycket under-

dimensionerade marina organisationen
som står tillbuds inom ramen för BasOrg
13 och IO 14 är enligt mig fullständigt
orealistiskt.
Samtidigt kräver detta nära samverkan med den civila sjöfarten där våra reservofficerare i den civila sjöfarten är en
ovärderlig resurs.
Mitt förslag är att man i detta nyttjar
Sjövärnskåren (SVK) som inom ramen
för sin organisation skapar en sjötrafikskyddsgrupp (STSG) som agerar kunskapsbärare inom området. Denna grupp
skall bestå av personer med relevant erfarenhet från marinen och den civila sjöfarten.
Verksamheten kan ske som sommarkurs som genomförs av SVK med stöd
av SSS. Denna kurs skall vara en vecka

där man går igenom erfarenheter, har
föredrag och genomför applex i ämnet
sjöfartsskydd utifrån den definition som
gäller i TRM 1A.
Sålunda skall för enkelhetens skull
inte hela området maritim säkerhet behandlas utan endast det som rör skydd
från våldsanvändning. Genom detta arbetssätt bibehåller vi inom Marinen en
kompetens som vi inte har ordentliga ramar för. Vi får en möjlighet att engagera
RO som vi så väl behöver men som det
finns ytterst få befattningar för i IO.
Min uppfattning är att genom att nyttja
frivilligorganisationernas
inneboende
kompetens och organisationsfrihet så kan
Marinen skapa bättre förutsättningar för
återtagande än vad som medges inom den
egna organisationen.

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress.
Vänligen anmäl detta snarast till antingen:
secretary@koms.se eller editor@koms.se
Anmälan kan också göras brevledes till:
Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Försvarsförmågan måste vara det centrala
inför marinens framtida vägval
Försvarsfrågan och den säkerhetspolitiska debatten har de senaste åren marginaliserats till ett absolut minimum. Som politikområde har försvarsfrågan tyvärr förflyttats väldigt långt ute på kanten och hur det säkerhetspolitiska läget ska tolkas
styrs till synes helt av statsfinanserna. Det här är en oroväckande trend som måste
vändas. Säkerhetspolitiken och försvarsfrågan måste på nytt bli en central del i politiken då det bland annat i vårt omedelbara närområde sker stora förändringar, inte
minst genom en enorm militär återuppbyggnad. Vi måste tillsammans verka för en
bättre försvarsdebatt och i den är det vår plikt att lyfta fram de marina aspekterna.

Utvecklingen i närområdet

Till att börja med måste allmänheten bli
bättre upplysta om hur omvärldsläget ser
ut i stort, och hur läget i vårt närområde
utvecklas. Svenska politiker verkar närmast ovilliga att beskriva utvecklingen
av det som nu sker i Ryssland sedan
president Putin återtagit makten. Utvecklingen i det ryska samhället präglas
nu bland annat av införande av internetcensur, inskränkningar av föreningsfrihet och att ”förtal” av statsmakten kan
straffas. Detta är direkta konsekvenser
av president Putins allt mer auktoritära

styre av landet. Till detta tillkommer sedan den enorma militära upprustningen.
Under perioden 2011-2020 sätter Ryssland av fantasisumman fyratusen miljarder svenska kronor (4 000 000 000 000
SEK) för att rusta upp och modernisera
de militära förbanden. Även svensk media verkar måttligt intresserada av att beröra ämnet.
Jämfört med den kraftiga militära
upprustningen i Ryssland så är det omvänt läge när det gäller den svenska Försvarsmakten. Marinen har inte varit så
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liten som nu sedan flottan bildades år
1522. Detta är ett reellt problem i flera avseenden. Vi kan i skrivande stund räkna
våra operativa ytstridsfartyg på mindre
än ena handens fingrar och våra ubåtar
på mindre än den andra handens. Den av
politiska nivån beslutade så kallade ”sjukorvettsflottan” är enligt undertecknad
ett av de största marina problemen just
nu. Med sju tillgängliga ytstridsfartyg,
varav ett antal alltid kommer att befinna
sig på varv för översyner och modifieringar, så kan vi enligt min och många
andras bedömning inte längre upprätthålla ett nationellt försvar värt namnet.
Vi får mycket svårt att lösa huvuduppgiften som rättfärdigar vår existens, d.v.s.
förmågan att vid behov kunna försvara
Sverige mot ett väpnat angrepp.
Hur ska vi då kunna vända den negativa trend som råder inom politikområdet försvar & säkerhet i allmänhet, och
hur kan vi få ut så mycket som möjligt
ur vår marin? I det stora perspektivet så
finns det enligt min mening två faktorer
som är mycket viktiga. Det handlar om
allmän försvars- och säkerhetspolitisk
debatt samt att skapa så mycket försvarsförmåga som möjligt för varje investerad
krona.

Försvarsdebatten

När det gäller den första delen som handlar om den försvars- och säkerhetspolitisk debatten så måste vi alla bidra till att
försvarsfrågan återigen kommer upp på
den stora politiska agendan. Där är den
allmänna försvarsdebatten mycket viktig
- kanske helt avgörande. I dag förs huvuddelen av försvarsdebatten på sociala
medier som bloggar och twitter. Problemet är att de som följer debatten på dessa
platser oftast tillhör ”de redan frälsta”.
Det räcker självfallet inte. Frågan måste
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även upp till debatt i riksmedia. Jag brukar fråga personer jag träffar hur många
tillgängliga större stridsfartyg och ubåtar
de tror Sverige förfogar över i dag? Svaren man får ligger alltid långt över den
verkliga siffran. I bland måste svaret delas med tio för att hamna på den korrekta
siffran. Gemene man tror helt enkelt att
Sverige fortfarande har en stor försvarsmakt som de litar på kan försvara eller
skydda hela Sverige, landets befolkning
och försörjningsvägarna till och från landet om ett sådant behov skulle uppstå.
Det är här vi har ett av grundproblemen,
det saknas helt enkelt en seriös och upplysande försvars- och säkerhetspolitisk
rapportering från riksmedia och från politisk nivå. Genom att vi tillsammans tar
en aktiv roll i att försöka lyfta försvarsfrågan till allmän debatt så har vi tagit ett
stort steg i rätt riktning.

Vägval vid nyanskaffning
av ytstridsfartyg

När vi kommer till den andra punkten
som berör optimalt utnyttjande av försvarsanslaget så bör vi se det ur perspektivet att skapa så mycket försvarsförmåga
som möjligt för varje investerad krona.
För marinens del så har marininspektören
nyligen presenterat en alternativ materielplan för marinen i samband med KÖMS
seminarium den 2 oktober, men även lyft
frågan vid andra tillfällen. Förenklat
handlar det om att inte binda upp medel
från utgiftsområde 1.3 (anskafning) och
1.4 (vidmakthållande) för livtidsuppehållande åtgärder på befintlig materiel,
utan istället använda dessa pengar för att
tidigarelägga anskaffning av två nya och
större ytstridsfartyg med lv-robotkapacitet. Dessa fartyg skulle då köpas från den
omtalade ”hyllan” på den öppna marknaden. Hur försvarsmaktsledningen och

Skipper argumenterar för att öka antaklet ytstridsfartyg och även utrusta de fartyg vi
har med luftvärnsrobotsystem. För att ha råd med detta bör bl.a. de nuvarande korvetterna Gävle och Sundvall livtidsförlängas och halvtidsmodifieras och Malmö och
Stockholm göras om till vedettbåtar med dubbla besättningar i stället för att satsa på
nya och större enheter. Foto: Magnus Jirlind, Försvarsmakten.
den politiska nivån ställer sig till förslaget är i skrivande stund oklart.
Personligen anser jag att det är fel väg
att gå av två anledningar. Det primära är
att antalet ytstridsfartyg måste utökas till
att omfatta fler än sju enheter. Vi får inte
låsa oss vid att nya ytstridsfartyg absolut måste vara större än nuvarande Visbykorvetter. Större fartyg innebär som
bekant också en avsevärt större kostnad,
och det är här vägvalet måste ske.
Inför ett sådant vägval skall vi beakta
den försvarspolitiska inriktningspropositionen från 2008 – ”Ett användbart försvar” där man fastställt att ”Marinstridskrafterna ska primärt utveckla förmågan
att verka i vårt närområde genom att
skydda svenska intressen till havs. Utöver
detta ska vi också kunna deltaga i lämpliga internationella operationer.” Fartyg av
Visbykorvettens storlek fungerar utmärkt
även utanför vårt absoluta närområde vil-

ket har bevisats genom deltagande i såväl
övningar utanför närområdet och insatser
i Adenviken och Medelhavet med mindre
korvetter än Visby.
Ett vägval som innebär nyanskaffning
av ytterligare ett fartygssystem modell
större innebär också andra risker. En sådan risk kan vara att man aldrig kommer
ur den eviga PTK1-snurran där vi aldrig
erhåller ett färdigt fartyg som är operativt i alla dimensioner. Förhoppningsvis
har Visbyprojektet lärt oss något om
detta.

Försvarsförmåga per
investerad krona

För att få ut så mycket försvarsförmåga
som möjligt ur varje investerad krona här
1. PTK = provturskommando, enhet inom marinen som sätts upp vid nyproduktion för prov
och tester av nya system. Leds oftast av FMV
men bemannas av marinens personal.
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Avfyring av luftvärnsrobot av Asterklass.
Foto: MDBA.
och nu så anser jag att vi bör vidmakthålla och halvtidsmodernisera de två operativa korvetterna av Göteborgsklass enligt
tidigare plan. Dessa fartyg har fortfarande mycket kvar att ge och skulle med
planerade åtgärder kunna vidmakthållas
bortom 2030 till en bedömd kostnad av
ca 700 mkr. Samma sak gäller för korvetterna Stockholm och Malmö som bör
vidmakthållas med status som vedettbåtar med dubbla besättningar. Vapen och
sensorinstallationer på dessa två fartyg
bör trots ny primäruppgift vidmakthållas i nuvarande konfiguration för att vid
behov kunna bemannas och utnyttjas
som fullvärdiga korvetter. På så sätt har
vi ökat försvarsförmågan genom att utnyttja befintlig materiel på ett optimalt
sätt och marinen kan vid behov bemanna
upp nio korvetter istället för sju.
Om bedömningen är att kunna ”spara
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pengar” genom att inte genomföra planerad HTM av befintliga fartyg och istället
flytta dessa medel till en nyanskaffning
av två fregatter, anser jag att detta är
ett allt för högt spel. Vi ska vara väldigt
medvetna om att anskaffning av JAS 39E
står högst upp på den politiska agendan
och att enbart 8 flygplan av planerade 4060 är finansierade fram till 2020. Därefter
ska resterande flygplan betalas samtidigt
som vapen och sensorer med stor sannolikhet också måste anskaffas. Att skjuta
marinens anskaffningsbehov framåt så
att de i tid sammanfaller med huvuddelen av JAS 39E anser jag kan vara väldigt
riskabelt och kan innebära att de ”sparade
marina materielpengarna” för anskaffning av fregatter mycket väl kan omfördelas i ett sent skede. Det kan innebära att
flottan då enbart består av fem Visbykorvetter utan luftvärnsrobotar.

Luftvärnsrobot – ett
absolut krav

För att ytterligare öka försvarsförmågan
med befintlig materiel kommer vi således
in på ämnet luftvärnsrobotar. Min bestämda uppfattning är att redan befintliga
fartyg måste utrustas med lv-robot. Det
gäller Visbykorvetter såväl som på korvetter av Göteborgsklass. För Visbykorvetter finns redan en studie hur en sådan
installation skulle kunna se ut och kostnaden för att installera ett sådant system
på fem Visbykorvetter inklusive ett antal
laddningsomgångar skulle uppgå till ca
2mdr kronor. Viktigt är att man då satsar
på ett etablerat system med lång räckvidd
(motsvarande Aster-30) i syfte att kunna
bidra till områdesluftförsvar, något som
skulle gynna fler aktörer än enbart marinen. För de mindre korvetterna skulle ett
enklare RAM-system kunna anskaffas
till en kostnad av ca 300 mkr per fartyg.

Sammanfattning

Om vi sammanfattar de förslag till åtgärder som jag redovisat så skulle vi enligt
mina beräkningar kunna få fem luftvärnsrobotbestyckade
Visbykorvetter,
två halvtidsmodifierade och luftvärnsrobotbestyckade Gävlekorvetter samt två
vedettbåtar typ Stockholm möjliga att
använda som korvetter till en bedömd
totalkostnad av ca 3,3 mdr kronor. Detta
ska ställas i paritet mot anskaffning av
två fregatter till en kostnad av ca 5 mdr
samt att Visbykorvetterna då förblir utan
luftvärnsrobotar. Mellanskillnaden om
1,7 mdr skulle då kunna användas för
anskaffningen av två välbehövliga stödfartyg. En siffra som matchar beräknad
kostnad i FM materielplan.
Avslutnings vill jag tacka KÖMS och
Thomas Engevall för erbjudandet att med
denna debattartikel bidra till detta nummer av TiS. Att hålla i gång debatten runt
Försvarsmakten i allmänhet, och flottan i
synnerhet är viktigt.
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Bloggaren
WISEMAN

Bloggaren Wiseman har med den försvars- och säkerhetspolitiska bloggen ”Wisemans Wisdoms” under senare år
kommit att bli en av Sveriges ledande debattörer inom försvars- och säkerhetspolitik. ”Wisemans Wisdoms” återfinns
på webadressen:
http://wisemanswisdoms.blogspot.com

Ett plus ett är mer än två
Att Försvarsmakten befinner sig i ett mycket prekärt läge avseende ekonomiska
medel kontra faktiska behov och omvärldsutvecklingen lär inte vara okänt för någon. Vi måste därför bli ännu bättre på använda de resurser vi förfogar över.

Vårt strategiska läge

Det geografiska läge Sverige har medför vissa speciella förutsättningar. Av
de stater som finns i vårt närområde är
det endast en som till följd av ett mindre
demokratiskt statsskick kan tänkas förorsaka oss säkerhetspolitiska problem inom
någorlunda överskådlig framtid. Vårt
geografiska läge medför därmed också
att om detta land skulle vilja oss ont är
det i första hand tvunget att projicera sin
makt genom luften eller på havet, alternativt genom en kombination av dessa.
Först sekundärt efter en passage genom
Finland kan man nå Sverige markvägen.
Därav faller det sig helt naturligt att
i en hotstyrd inriktning av det svenska
försvaret kommer de blå försvarsgrenarna att vara prioriterade för lösande
av uppgifter i närområdet i syfte att för336

hindra att en angripare kan nå fotfäste på
svenskt territorium. Har man fått fäste
på svenskt territorium med markförband
måste dessa ändå fortsättningsvis erhålla
logistikstöd, vilket måste ske genom luften eller, mer sannolikt, över havet, varvid dessas vikt består.

Gemensamma operationer
”Joint Operations” har sedan länge inom
såväl militärteorin som militärhistorien
identifierats som en framgångsfaktor.
Att samordnad användning av stridskrafterna ger högre stridseffekt än nyttjande
av dessa var för sig, är teorier som så gott
som alla håller med om. Att omsätta teorierna till praktik är dock desto svårare.
Även om man bortser från destruktiva
frågor såsom t ex hävdande av revir inom

Korvett Visby med sjömålsrobot och med flygstridskrafterna integrerade ledningssystem kan lämna ett mycket väsentligt bidrag till det nationella försvaret. Foto: FM
och mellan försvarsgrenarna, är samordningen av stridskrafterna i tid och rum en
krävande uppgift såväl avseende ledning
som bakomliggande teknik.
Sett till Sveriges geografiska läge
måste ett svenskt försvar för att lösa sin
huvuduppgift, att försvara landet, excellera i att förneka motståndaren rörlighet
på havet och i luften. Kan vi upprätthålla
en trovärdig och god förmåga till väpnad
strid i dessa arenor och på ett effektivt
avstånd från det egna territoriet, existerar en realistisk svensk försvarsförmåga.
Under det Kalla Kriget hette det att 1+1
är mer än 2. Bakom detta begrepp dolde
sig tanken att samordnade insatser mellan attackflyg och flottans ytattack skulle
medföra en betydligt högre effekt än insatser av dessa stridskrafter var för sig.
En motståndare som samtidigt behöver
försvara sig mot anfall såväl från luften
som från enheter på och under havsytan
får det av naturliga skäl besvärligt.

Kraftsamling av blå
stridskrafter i tid 	
och rum
Allt finns således att vinna på en högre
grad av samordning av flyg- och marinstridskrafters insatser. Att lyckas med
en liknande kraftsamling är dock lättare
sagt än gjort och tyvärr har våra möjligheter till detta påverkats starkt negativt
av den så kallade strategiska time-outen.
Vägen framåt är lång och mödosam.
Först och främst måste våra flyg- och
ytattackförband kunna leverera verkan i
form av sjömålsrobotar. För Flygvapnets
del börjar Rb 15F gå mot slutet på sin
livslängd och måste antingen livstidsförlängas eller ersättas. Inom Marinen ska
samtliga Visbykorvetter de kommande
åren erhålla Rb 15, om den den delen av
materielplanen kan hållas intakt. I dagsläget finns dock endast de äldre Gävleoch Stockholmskorvetterna, men deras
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framtid ter sig något osäker i skenet av
underskottet på materielanslaget.
Pudelns kärna är dock ledningen av
de gemensamma insatserna. På operativ
nivå råder inga tveksamheter om vem ska
leda insatserna. Ej heller på de taktiska
nivåerna avseende vem som är understödd och vem som understödjer. Men
hur ska insatserna ledas minuttaktiskt
och av vem? I dagsläget finns det planer
för att utrusta Visbyklassen med Länk
16, vilket JAS 39-systemet alldeles nyligt
äntligen börjat kunna använda. Genom
Länk 16 kan flyg- och sjöstridskrafterna
på taktisk och stridsteknisk nivå äntligen
dela lägesbild och därigenom erhålla en
av de förutsättningar som krävs för gemensamma insatser. Genom att även
Flygvapnets flygande stridsledningscentraler ASC 890 är utrustade med Länk 16
vidgas lägesbildens omfång ytterligare
och detsamma gäller om våra framtida
sjöoperativa helikoptrar också är utrustade med systemet. En ytterligare fördel är
att Länk 16 möjliggör en ökad interoperabilitet med stridskrafter från de länder vi
förväntar oss att kunna understöd av. Av
ovanstående skäl bör därför även Gävleoch Stockholmskorvetterna erhålla Länk
16, men helst även övriga ytstridsfartyg.
Lägesbilden är dock bara en fråga som
behöver lösas. Nästa område gäller den
faktiska ledningen. Vem ska föra befälet vid ett genomförande och med vilket samband ska insatserna stridsledas?
Länk 16 ger lägesbilden, men gemensamma störskyddade och krypterade talförbindelser mellan fartyg och flygplan
måste också existera. Detta är därför ett
område som måste prioriteras i materielanskaffningen. Signalering i klartext på
VHF duger inte i en skarp situation. Sannolikt sker ledningen bäst från en position ombord på en av korvetterna eller ett
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Samordnade insatser med flyg- och
sjöstridskrafter syftande till kraftsamling i tid och rum kommer generera en
avsevärt större verkan än om dessa stridskrafter insätts var för sig. Foto: Saab
stabsfartyg varifrån den marina insatsen
leds. Det ställer dock krav på att det finns
personal ombord på fartyget som är utbildade flygstridsledare.
Ska vi prioritera nationellt försvar är
integrerade insatser med flyg- och sjöstridskrafter mot sjömål ett område där
Försvarsmakten måste accelerera. Genom ökad samverkan mellan flyg- och
sjöstridskrafterna erhåller vi den starkaste formen av försvarsförmåga mot ett
konventionellt hot för ett land med våra
geostrategiska förutsättningar.
Ovanstående utgör den målbild vi ska
sträva efter och vägen dit är som sagt
lång. Liksom Ida hävdade att det inte blir
någon sommar om inte någon sätter fart,
är det föga som hindrar att vi redan idag
börjar genomföra närmare samövningar
mellan flyg- och sjöstridskrafter i väntan
på att lämpliga ledningssystem införs.
Tyvärr har intresset från respektive försvarsgren än så länge varit svalt till följd
av de resursbrister som existerar och när
Flygvapnet till exempel i närtid deltog i

SWENEX så skedde det på B-sidan. Här
måste en attitydförändring till så att vi
på något års sikt åter kan genomföra försvarsmaktsövningar syftande till gemensamma operationer.

Ytterligare utvecklingsområden

Önskvärt vore naturligtvis även ett samarbete över försvarsgrensgränserna avseende luftförsvar. Tyvärr talar mycket lite
för att våra nuvarande ytstridsfartyg någonsin kommer att utrustas med ett kvalificerat luftvärn. I annat fall hade även
ett tätare samarbete mellan Flygvapnet,
Luftvärnet och Marinen inneburit ett betydligt starkare luftförsvar där man kunnat genomföra Joint Engagement Zones.
Kvalificerat luftvärn måste bli ett krav för
en ny ytstridsplattform oavsett om denna
anskaffas för uppträdande i närområdet
eller expeditionärt. De dagar då Marinen
kunde påräkna eget svenskt luftherravälde är sedan länge förbi, samtidigt som

Marinen kan lämna mycket betydelsefulla bidrag till det svenska luftförsvaret.
Slutligen måste vi också ägna en tanke
åt hur vi ska trygga överlevnaden för våra
system så att de kan leverera verkan vid
den avgörande tidpunkten istället för att
slås ut i inledningsskedet. Prioriteringen
är dock att vi först måste se till att ha förmågorna att leverera verkan. Därefter får
vi ta tag i hur vi säkerställer att de erforderliga reserverna finns gripbara i avgörandets stund.
Genom en trovärdig förmåga att förneka en angripares möjlighet till att sjövägen nå Sverige löser vi till stor del den
viktigaste av Försvarsmaktens uppgifter
– att verka krigsavhållande. Vid en kris
eller konflikt i vårt närområde kommer
det säkerhetspolitiska vakuum som uppstått kring Gotland att verka som ytterligare bränsle till situationen. Detta har vi
en möjlighet att motverka genom en bättre användning av befintliga resurser och i
sammanhanget små resursförstärkningar.
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Bloggaren
CHEFSINGENJÖREN

Bloggaren Chefsingenjören, alias Björn Rystedt, har under
en rad år varit en av de ledande försvarsbloggarna i Sverige
Webadress:
http://chefsingenjoren.blogspot.se/

Sprid äggen på fler korgar!
I ett debattinlägg kallad ”America´s Capsizing Naval Policy” i The Wall Street Journal daterad den 30 oktober 2012 beskriver Mark Helprin de problem som US Navy
står inför. Först och främst så pågår en high-tech utveckling. Tekniken blir allt
dyrare och dyrare, vilket har resulterat i allt färre antal anskaffas av moderna fartyg. Försvarare av utvecklingen hävdar att de tekniska framstegen har inneburit att
färre enheter kan göra mer. Vad man missar är att omvärlden också har förändrats. Nya vapen som slutfasstyrda ballistiska robotar, höghastighetstorpeder, små
robotbåtar och robotar med långa skjutavstånd som går i vågtoppshöjd innebär att
hangarfartygsgrupperna inte längre är så osårbara som de tidigare varit.
Parallellt finns det en low-tech utveckling
där bl.a. piraterna i Adenviken visat på
hur sårbar sjöfarten är och hur svårt det är
för även moderna länders sjöstridskrafter
att stoppa denna hotbild. Beväpnade med
AK-47, RPG-7 och järnvilja så trotsar
de elementen i knappt sjövärdiga fartyg.
I kombination med snåriga lagrum och
ROE – Rules Of Engagement så kan det
vara svårt för moderna stridskrafter att
verka effektivt.
Även militära fartyg kan utsättas för
attacker. Den 12 oktober 2000 visade Al
Qaida på sårbarheten då USS Cole kunde
skadas allvarligt genom att rammas med
en liten snabb båt fylld med sprängäm340

nen. Liksom talibanerna i Afghanistan
kan små grupper av pirater i Adenviken
binda upp stora militära förband då de
själva kan välja när, var och hur de tar
striden.
President Reagan sade att han med sitt
Star Wars program skulle rusta Sovjetunionen till döds. Han fick rätt. Då var det
obegränsat med pengar som var utslagningsfaktorn. Men dagens terrorister och
pirater lyckas att med mycket små medel
få västvärlden att på gränsen rusta sig till
döds. Mer och modernare teknik är därmed inte alltid lösningen. Asymmetrisk
krigföring måste mötas med nya typer av
medel.

Den finska robotbåten Pori av Haminaklass som är utrustad med såväl en modern sjömålsrobot (RBS 15 MK3) samt luftvärnsrobot (Umkhonto) och matchande sensor- och
ledningssystem. Foto: Finska marinen.

Hur är då situationen för
svenska Marinen?

Dagens uppgift är tudelad. Intressantast
är att för var och en av dessa delar jämföra med våra grannländer, d.v.s. NATOländerna Norge/Danmark samt Finland
som likt Sverige än så länge valt att stå
utanför NATO.
•

•

Territoriellt försvar. Sverige borde
för denna uppgift titta på t.ex. Finland som valt att bibehålla huvudfokus på försvaret av hemlandet.
Deras Hamina robotbåtar är kanske
inte lika stealtanpassade som Visbykorvetterna, men de har mycket bra
offensiv (Rb15 Mk3) och defensiv
(Umkhonto LV-system) beväpning
kombinerat med utmärkta sensorer
och ledningsystem.
Internationella insatser. Här borde
Sverige kanske titta på Norge och
Danmark som satsar mer på de in-

ternationella uppgifterna. De norska
Fridtjof Nansen respektive danska
Iver Huitfeldt är byggda för att operera på världshaven, även i arktisk
miljö. Detta ligger helt i linje med
det ökade strategiska fokuset på Norra Ishavet med tanke på bl.a. Nordostpassagens ökade betydelse samt
utvinning av olja/gas i områden som
tidigare bedömdes som för svåra/
dyra att satsa på.
Men i stället för att enbart titta på omvärlden och följa internationella trender
så borde vi fundera på hur våra operativa
förutsättningar ser ut, vad vi behöver och
vad vi kan bäst.
För att sia om behoven i framtiden är
det ofta bra att titta på historiska exempel.
Under VK2 så löste de allierade utmaningen med att övervaka stora havsområden mot det tyska ubåtshotet genom att
bygga fler men mindre avancerade ubåts341

jaktfartyg av korvettklass. Som Stalin
sade under kriget så är kvantitet ofta en
kvalitet i sig själv.
När Iran 1980 köpte snabba patrullbåtar från svenska Boghammar Marin protesterade USA kraftigt. De insåg att små,
snabba, även lätt beväpnade fartyg skulle
innebära ett kraftigt hot mot trafiken i
Hormuzsundet. Likaså var USA mycket
tveksam att gå in mot forna Jugoslavien
med sina hangarfartyg i samband med
operation Allied Force över Serbien och
Kosovo 1999 innan man visste hur man
skulle bemöta det eventuella hotet från
svensktillverkade Rb15 som tidigare sålts
till Jugoslaviska marinen.
I inledningen av Afghanistankriget
2001 så visade USA på möjligheterna att
få stor effekt med en liten insats av amerikansk trupp. Man nyttjade små grupper
av soldater som med hjälp av laserpekare
och GPS kunde dirigera insatser med
tungt bombflyg. Soldaterna såg helt enkelt bombflygplanen som flygande artilleri.
President Obama har tydligt pekat på
en framtida amerikansk utveckling med
färre soldater på marken, men med större
utnyttjande av specialspaningsflyg som
t.ex. MC-12 Liberty samt insatser med
beväpnade UCAV i kombination med
specialförband. Vid behov av större effekt nyttjar man stridsflyg eller artilleri/
robotar avfyrade från fartyg. Krig ska
enligt den nya strategin föras på avstånd.
Vid behov ska det vara lätt att dra sig ur.
Sverige var länge världsledande på utveckling av datalänkar. Toppen på denna
nationella utveckling stod JA 37 Viggen
för. Med JAS 39C/D Gripen så har man
valt att gå över till det internationella
Länk 16. Men man får i detta sammanhang inte glömma att länkförmågan ger
inte bara möjlighet till en delad omvärlds342

bild och ökad taktisk effekt. Den ger också möjlighet till spridning på plattformar,
sensorer och verkansenheter.
Dessa tankar fanns inom ramen för
NBF där tanken var att man i stället för
att taktiskt hantera plattformar skulle se
möjligheten med spridda sensorer och
vapensystem. Tyvärr blev fokuset inom
ramen för NBF för tungt på ledning och
för lite på sensorer och verkan.
I Sverige så har vi en tradition av kustnära sjöstridsförmåga. Varför inte fortsätta på den traditionen? I stället för stora
fartyg nyttja mindre med möjlighet att
skjuta robotar på långa håll. I stället för
stora dyra radarsystem ombord kan de
nyttja spanings-UAV:er som med laserpekare kan slutfasstyra robotarna. Närmare land kan kustjägare utrustade med
laserpekare och målinmätningssystem
agera FAC – Forward Air Controller för
att leda insatser med stridsflyg och robotar avfyrade på långa håll. Små fartyg
som opererar i kustnära miljö är heller
inte lika beroende av stealthförmåga då
deras signatur kan döljas i den omgivande skärgården. Därmed så skulle också
behovet av defensiva system kunna sänkas. Resultatet skulle mycket väl kunna
vara ett fartyg i en storleksklass mellan
stridsbåt 90 och de finska Hamina robotbåtarna.
Problemet för världens försvarsmakter har varit en nedåtgående dödsspiral
där vi lägger äggen en och samma korg.
Detta resulterar i allt dyrare och allt färre
system. Var och en givetvis med högre
förmåga än tidigare, men de kan inte vara
på två platser samtidigt och de är mycket
känsliga för att enstaka enheter slås ut.
Denna spiral måste brytas.
Lösningen är fler, men enklare enheter
där var och en kanske har lägre förmåga,
men med möjlighet att samarbeta så att

De iranska torped- och robotbåtarna av klass Peykaap II med 17 meters längd och ett
deplacement på knappa 15 ton och höga fartresurser utgör ett så kallat ”swarming
threat” i farvattnen kring Hormuz-sundet.
den totala förmågan blir större än de dyra
fartyg som byggs och används idag.
I Sverige sneglar vi allt för ofta på
våra samarbetspartner i västvärlden när
det gäller anskaffning av materiel samt
utveckling av taktik. Kanske vi skulle
titta mer på våra potentiella motståndare? Likt piraterna i Adenviken skulle
svenska sjöstridskrafter kunna nyttja

ett fåtal oceangående ”moderskepp” för
att leda insatser med en mängd mindre
snabba fartyg. Med datalänkar och framskjutna sensorer/verkansenheter så kan
även små fartyg få stor effekt. Dessutom
sprider man på resurserna och kan på så
sätt täcka större ytor, utföra fler uppgifter
samtidigt och blir inte lika känslig för enstaka förluster.
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En marin i användning det bästa receptet
För att kunna utveckla morgondagens marin krävs att vi tar avstamp i de övergripande sammanhangen. Mycket pekar på att vi kommer att fortsätta med i princip
oförändrad försvarsekonomi och en säkerhetspolitik som liknar dagens. Linjen
”Tillsammans med andra utan ingående i militär allians” kommer sannolikt vara
den rådande. Vi vet inte hur världen kommer att utvecklas och därför ger den linjen
oss en handlingsfrihet inför framtiden, eftersom det just nu finns ett mindre stöd för
en NATO-anslutning.
Vi kan vidare anta att Sverige fortsättningsvis kommer att vara en starkt handelsberoende nation med omfattande
handel över haven. Sverige har också en
mycket lång kust, vilket ställer stora krav
på förmågan till att skydda den territoriella integriteten. Ryssland som annonserat stora upprustningsplaner kommer att
förändra sin militära kvalitet som följd
av detta. I väster kommer landet fortsättningsvis att ha en defensiv strategi under
överskådlig tid.
Denna är en funktion av USA:s relativa överlägsenhet som kan antas bestå i
minst 20 år till. Denna defensiva strategi
utesluter däremot inte på något sätt offen344

siva operationer som syftar till att utöva
tvångs- respektive våldsmakt.
Mot bakgrund av ovanstående, så kommer vi inte att kunna se några särskilda
satsningar på morgondagens marin, men
heller inte några drastiska nedskärningar.
Det glapp som finns mellan de militära
ambitionerna och de ekonomiska resurser som finns i planerna bortom 2015 bedömer jag kommer att gå ut över armén i
första hand. Sammantaget leder detta till
att den militära förmågan i så fall kommer att nedgå gradvis de närmaste decennierna. Det innebär enligt min mening att
marinen behöver designas för defensiva
operationer, men med möjlighet till tak-

Den nybyggda danska fregatten Iver Huitfeldt under provtur. Fartyget motsvarar
tämligen väl det som författaren argumenterar för nedan och har bl.a. VLS-tuber för
avfyring av robotar med kapacitet mot såväl land, sjö- som luftmål beroende på lastalternativ. Foto: SOK.
tisk offensiv. Förmågan att skydda svensk
försörjning måste prioriteras i det längsta. Vi måste kunna ta emot militär hjälp
och hålla sjöförbindelsen till Göteborg
och Brofjorden öppen. I ett större perspektiv måste vi också kunna ställa resurser till förfogande för att upprätthålla
flödet genom kanaliserande förbindelser
öppna som exempelvis tillfarterna till Suezkanalen.
Fundamentet i den framtida marinen
måste därför vila på ytstridssystem och
ubåtssystem. När det gäller ytstridsfartyg så kommer dessa i närtid bestå av i
huvudsak av Visbykorvetter som efterhand kommer att ges luftvärnssystem.
Här tror jag att det är nödvändigt att se en
tydligare rollspecialisering. Givet resonemanget om sjöförbindelsernas betydelse,
så behöver marinen större fartyg som
klarar högre våghöjder. Nackdelen med
sådana är prislappen, vilket innebär ett

mindre antal. Två till tre större ytstridsfartyg med integrerade Vertical Launch
Systems (VLS), i från vilka man kan avfyra robotar av olika storlekar mot sjö-,
luft och markmål liksom torpeder mot
ubåtar, vore ett exempel på vad en framtida marin borde ha. Detta skulle medge
ett uppträdande på Nordsjön och i östra
Atlanten.
Utvecklingen inom skeppsbyggnad
innebär också sannolikt att något mindre
fartyg kan uppnå minst lika stor uthållighet och eldkraft som de större enheterna
idag. En sådan utveckling pågår redan i
omvärlden. Det skulle i så fall innebära
en modern version av robotbåten som
med skärgårdsnära uppträdande i basområden och fart, sensorutbyte och robotsalvor skulle kunna leva upp till maximen
Slå snabbt - slå hårt. De större ytstridsfartygen behöver därför kompletteras
med 7-10 sådana nya fartyg på sikt, vilket
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Författaren argumenterar för att Kustbevakningens fartyg bör integreras i den framtida marinen för ökade synergieffekter och ökad flexibilitet i uppgifter och personalflöden. Här KBV 01, Foto: KBV.
skulle innebära antingen 2+10 eller 3+7
ytstridsfartyg.
Ett centralt område för framtiden torde
undervattensområdet vara. I en omvärld,
där stormakterna med stöd av satelliter
ökar sin förmåga till övervakning av jordens yta, så är i synnerhet Östersjön ett
visst skydd mot detta. Det gör det möjligt
att bestrida en motståndares kontroll till
sjöss i Östersjön. Det innebär att ubåtssystemet måste säkras för att kunna utgöra den främsta egna, strategiska resursen som Sverige förfogar över militärt.
Vi behöver minst fyra ubåtar, helst fem,
långsiktigt. Betydelsen av detta system
i ett sådant koncept skulle innebära att
ubåtarna skulle utgöra ett av de högst prioriterade målen för en motståndare. Det
skulle innebära att vi skulle vara tvungna
att öka rörligheten i baseringar liksom
oförutsägbarhet.
Omvärlden har också rimligen dragit
liknande slutsatser, varför vi kan förvän346

ta oss att denna bygger upp sin förmåga
till operationer under vattenytan. Det
innebär att vår förmåga att skydda oss
mot undervattensverksamhet måste öka.
Förutom de nämnda örlogsfartygen, så
innebär det att utvecklingen av minsystem med sensorer och sjöoperativ helikopter bör påskyndas för att vi ska kunna
ingripa mot systematiska kränkningar av
territorialvattnet. Ryssland genomför en
utbyggnad av sina marina specialförband
som kopplas både till skyddet av militära installationer i S:t Petersburgs- som
Kaliningradområdet liksom skyddet av
ekonomiska intressen som Nordstream.
I detta perspektiv är det illavarslande
att det inte verkar bli några två stridsstödsfartyg, vilket var ett av motiven till
att minska den marina fasta baseringen.
Vi får därför en minskad flexibilitet och
ökar beroendet av Karlskrona. Detta ökar
bekämpningsrisken av de mest kvalificerade örlogsfartygen och minskar uthållig-

heten i andra riktningar. Av denna anledning liksom en tyngdpunktsförskjutning
i västerled bör vi bygga upp en mindre
marinbas på västkusten. Här finns många
alternativ, men jag skulle särskilt vilja
peka på Halmstad, där det löper samman järnvägsförbindelser med både en
flygplats och en hamn i en garnisonsstad
med luftvärnsförband på plats. I ett större
perspektiv skulle Halmstad kunna utgöra
en svensk logistikbas, inte minst viktigt
för de internationella operationer som vi
kommer att fortsätta med, även om vår
inre föreställningsbild just nu är en annan.
Minröjningssystemet måste vidmakthållas på minst nuvarande nivå med fem
Landsort och två Styrsö. Om sjöstridsflottiljerna kan upprätthålla en lägesbild/
normalbild i utgångsläget, så innebär det
att vi en tid kan hålla lederna till Göteborg och Brofjorden öppna. Det innebär
också att vi kan ställa sådana resurser till
förfogande för internationella operationer för öppna handelsflöden.
Parallellt med denna verksamhet måste
det finnas en säkerhetsskyddsförmåga för
marinen i stort i form av bevakningsförband etc. Amfibiesystemet bör bestå för
att kunna genomföra strid i skärgårds-

miljö. Detta system borde i ökad grad dra
nytta av miniatyriseringen och bli lite
spetsigare genom att göra en ombalansering mellan kustjägare och amfibieskytte
samt en ökad tyngdpunkt vid sjötransportsättet. En handlingsväg skulle också
vara att förstärka vår kedja av olika sensorer för att på så sätt bli en nettobidragsgivare av måldata till omgivningen vid
en regional konflikt. Kustbevakningens
fartyg bör integreras i den framtida marinen för ökade synergieffekter och ökad
flexibilitet i uppgifter och personalflöden.
För att stödja ovanstående är det fortsatt av största betydelse att framförallt
flottan fortsätter med en hög grad av
professionalisering. Önskvärt vore att
förtäta besättningarna på de mest kvalificerade örlogsfartygen för ökad uthållighet. Samövningar med framförallt egna
luftstridskrafter bör öka rejält liksom
övningsverksamheten med andra marinstridskrafter.
Som jag skrev tidigare, så är också ett
robust deltagande i internationella insatser en nödvändighet, men också önskvärt
för utvecklande av ledarskap och interoperabilitet.
En marin i användning är det bästa receptet för framtiden.
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Marinen skall inte bara tacka och ta emot.
NAVY -GO!
När detta skrivs har Kungl. Örlogsmannasällskapets (KÖMS) symposium om marinen och sjöfarten ännu inte ägt rum. Däremot är detta nr av Tidskrift i Sjöväsendet
(TIS) publicerat efter symposiet. De frågor som jag här tar upp torde således ingående ha diskuterats i Göteborg. De är emellertid av så grundläggande art för vårt
sjöförsvar, att de säkert tål att diskuteras på nytt. Att få detta svenska folk (jag höll
på att säga agrara folk) att förstå att vi är ett land omgivet av 270 mil kust, tycks
vara komplett omöjligt. Sverige är faktiskt som en ö, liksom Storbritannien, med
den skillnaden att engelsmännen - om inte annat genom att nära bli utsvultna under
två världskrig - insett detta. Och agerat därefter beträffande sjöförsvaret, på sistone
dessvärre med allvarliga nedskärningar betingade av landets dåliga ekonomi.
Man borde skrika i öronen på varje svensk
politiker att i dag går 95 PROCENT AV
ALL SVERIGES IMPORT OCH EXPORT SJÖVÄGEN. Att bara i symposier,
föredrag och artiklar stilla påpeka detta
faktum räcker inte. I inbjudan till nämnt
symposium står t ex ”….har stor betydelse..” räcker inte. Den är avgörande för vår
överlevnad.
Vi - göteborgarna undantagna - ser
bara långtradarna till och från kontinenten och förstås finlandsfärjorna. Våra sjöförbindelser är viktiga för hela vår exis348

tens överhuvudtaget och att denna livlina
MÅSTE skyddas och bevakas, det borde
varje sunt tänkande människa fatta.
Med denna förutsättning sagd går jag
vidare på problemet “hur?” Utan att denna förutsättning hamrats in i svensken
blir ofta repliken på varför vi behöver en
marin denna: ”Jo, det är klart att vi måste
ha en marin med krigsskepp och sånt,
fast egentligen - vad gör dom nu när inte
den minsta fiende kan siktas, säkert i åratal framöver?” Nedan skall jag försöka
reda ut något av det där “vad gör dom”

och varför de måste göra det.
Den högste marina företrädaren är
Marininspektören, i dag konteramiralen
Jan Thörnqvist. Denna viktiga befattning, som skulle motsvara den tidigare
chefen för marinen, har dessvärre flyttats
ner i organisationen, vilken nu är ett enmansföretag under ÖB. Ännu har aldrig
en sjöofficer befunnits kapabel att leda
försvaret. Marininspektörens egentliga
befattning är ”Marintaktisk chef ”, vilket
bekräftar den försvagade maktpositionen
jämfört med den tidigare marinchefens
(hans kollegor i armén och flygvapnet är
i samma sits). Jan Thörnqvist visade sig
2010 vara en mycket skicklig och orädd
ledare för de internationella sjöstridskrafterna i Adenviken under skyddet av
sjöfarten mot de somaliska piratattackerna. Dessutom var han en fängslande skribent med sina resebrev från piratfronten.
Thörnqvist har emellertid nu i ett anförande inför den Kungliga akademien
“Örlogsmannasällskapet” (grundat 1771)
lagt fram ”Marinens utvecklingsplan
2012 - marinen och vägen framåt”, vars
innehåll starkt kan diskuteras (för den
som vågar). Anförandet är i sin helhet publicerat i Sällskapets tidskrift ”Tidskrift i
Sjöväsendet” (TIS) nr 1 2012 .
Med den ställning Thörnqvist har i
Högkvarteret måste han givetvis följa
den gemensamma försvarsplanen, lämnad till Regeringen av ÖB, en plan som
knappast gläder en svensk försvarsvän.
Detta senare påpekande föranleds bl.a.
av den finske försvarsministerns framträdande i svensk TV nyligen, där han
påpekade att Finland snarare rustar upp
än ner och detta föranleds av, som han
bedömer, ett ökat hot från öster och det
faktum att Sverige närmast ”nedmonterar” sitt försvar. Dagen efter detta framträdande höll KÖMS ett marint sympo-

sium i Stockholm. Trots att Högkvarteret
och Försvarsutskottet i Riksdagen var väl
representerat nämndes ingenting om detta uppseendeväckande uttalande av den
finske ministern.
Något försök till solospel för marininspektören i Högkvarteret är efter vad
jag förstår inte tillåtet. Före 90-talet
gick detta dock för sig, givetvis, många
gånger under ÖB:s interna protester. Om
detta står att läsa i den berömde marinchefen, senare riksmarskalken Stig H:son
Ericsons memoarbok “Knopar på logglinan“. På hans och några efterföljares
tid fick svenska folket höra det verkliga
läget hos våra marina stridskrafter och
vad de betydde för det svenska försvaret. Resonansen hos våra politiker var väl
inte alltid den önskvärda. Å andra sidan,
jämfört med i dag, var vår flotta och vårt
kustartilleri nog så imponerande (även
internationellt), en nödvändighet under
det ”Kalla” kriget.
Som jag nämnde - solospel går inte
för sig - vilket gör att man i Thörnqvists
redogörelse för marinens framtid saknar
ett slags ”jävlar anamma, så här måste
marinen utvecklas, om den skall ha den
minsta möjlighet att lösa alla de uppgifter
Riksdag och Regering ställt!” Många av
dessa uppgifter är närmast häpnadsväckande i förhållande till dagens fåtaliga (för
270-milakusten) marina resurser! Låt oss
titta närmare på hur den marina ledningen i dag ser på marinens framtid:

Vad som planeras - vad
som borde planeras

Thörnqvist inleder med: ”Marinen håller i dag hög kvalitet såväl personellt som
materiellt.” Gott så. Ett viktigt konstaterande är också att den militära aktiviteten
i vårt närområde har ökat. Sjöfartsskydd
(existerar knappast i dag) och skydd av
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Författaren efterfrågar en betydligt mer tuffare och tydlig debatt kring de reella behoven gällande marinens utveckling, inte minst från de högsta marina företrädarna,
liknande den som dåvarande viceamiralen och marinchefen Stig H:son Ericson förde
på 50-talet. Här inspekterar han HMS Älvsnabben inför hennes första långresa 1953.
svenska intressen på svenskt territorium,
samtidigt som vi skall delta i militära operationer långt bort från Sverige är tydliga
och bra motiv (min kurs.) till att marinen
skall måste öka nuvarande styrka och bibehålla den höga kvaliteten, men också
utvecklas i framtiden. Enligt min mening
är ”krav” det rätta ordet i stället för MI
mjuka ”motiv”, som leder till ingen förpliktelse. Att marinen måste utvecklas i
framtiden är ett axiom, utan vilken denna
försvarsgren torde försvinna.
Härefter följer det marininspektören
i första hand ser fram emot, nämligen
viktiga materielobjekt som version nr 5
av Visby-klassen. Detta står som nr ett
på önskelistan i inledningen till framtidsvisionen och ter sig för den som “hängt
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med” litet grann närmast sorglig. HMS
Visby, den första av dessa nya “stealth”
(radarosynlighets)-korvetter
sjösattes
2000 och alla fem borde ha varit fullt
operativa och därmed användbara för
länge sedan, men ännu är de inte ens
försedda med en modern luftvärnsrobot. Att få alla Visby-korvetterna snarast
fullt stridsdugliga borde vara en ansvarig
amirals främsta krav (innan de faller för
ålderstrecket) .
Framtidsvision nr 2 är halvtidsmodifiering av amfibiebataljonen, vars reella
uppgifter i försvaret av Sverige är något
diffusa. Att den får fortsätta att utvecklas
beror främst på att denna amfibiestyrka
visat sig vara perfekt anpassad som
svenskt bidrag med hög beredskap att

skickas till oroshärdar runt om i världen,
senast afrikanska Tchad. Marininspektörens påstående att “ den amfibiska förmågan” är en av hörnstenarna i marinen,
borde därför ges en närmare förklaring.
Nummer 3 på listan är 2 nya stödfartyg. I TiS-artikeln har dessa av MI prioriterats före stridsenheter, men under
ovannämnt marina symposium i Stockholm den 2 oktober i år ändrade han
dessbättre denna ordningsföljd. Hur som
helst, stödfartygen krävs givetvis för dagens marina enheter, vilkas begränsade
storlek omöjliggör långa pass till sjöss eller i tillfälliga baser. De objekt man hade
hoppats skulle framhållas i främsta rummet är att de två beslutade ubåtarna skall
bli verklighet och utökas till fler enheter.
Även om de nya ubåtarna har överlägsna
egenskaper, jämfört med dagens, så är
vår kust alltså 270 mil lång. I ett specialnummer av denna tidskrift 2010 visade
den tidigare projektledaren för Gotlandubåtarnas byggnation, Jan Nordenman,
hur praktiskt taget alla världens sjöfartsnationer, även de allra minsta, har ubåtar
som nummer ett i sin försvarsarsenal.
Som Marininspektörens fjärde punkt
på marinens önskelista står patrullfartyg,
vars storlek och funktion inte närmare
anges. I detta sammanhang erinrar jag
mig vad ovannämnde amiral Stig H:son
Ericson skriver i sina memoarer, när han
var marinchef: ”Ingen annan fråga har
fått undanskjuta detta livsviktiga problem. Jag kände ett verkligt Horror vacui
(skräck för tomrum) när det gällde anslagen till fartygsbyggnader.----- En flotta
utan program för ersättningsbyggnad och
ett kustartilleri utan vapenplan är dömda
att förtvina.” Ericson hade att kämpa mot
(nästan) samma för marinen oförstående
försvarspolitiker och kolleger i de andra
försvarsgrenarna, som man kan före-

ställa sig att amiral Thörnqvist upplever
i dag.
Under rubriken ”Marininspektörens
övergripande ledning” står att prioriteringsordningen skall vara förband och
enheter som är insatta och enheter som
ligger i beredskap och skall insättas.
Vidare tas begreppet “uppdragstaktik”
upp som en av de viktigaste faktorerna.
Definitionen är att chefer på alla nivåer
alltid skall eftersträva att tilldela väl definierade resurser (personal, ekonomi och
materiel) och ge klara och tydliga uppgifter med tydliga mål, men SÄTTET för
lösande av uppgiften överlåtes åt den som
fått den. “Chefer på alla nivåer “ skall ha
dessa uppgifter. Någon samordning mellan dessa chefer nämner inte Thörnqvist,
men han liksom den initierade läsaren
saknar sannolikt och skulle säkert vilja
återfå den samlande kraften för att med
våra fåtaliga förband åstadkomma största
möjliga effekt och styrka. Detta var nämligen en gång Chefens för kustflottans
självklara uppgift. Vidare kommentarer
är onödiga.
Jag påtalade inledningsvis sjöfartens
stora betydelse, ja livlina för landets säkerhet. Vikten av marinens samverkan
med denna framgår allt tydligare, när
både vår handels - och örlogsflotta så
drastiskt har minskats. De myndigheter
som styr och reglerar sjöfart, sjösäkerhet
och skydd bör därför samla sina resurser
i betydligt större utsträckning än vad som
sker i dag. Formerna för denna samverkan kan säkert diskuteras, men att t.ex.
kustbevakningen och marinen, som har
så många liknande uppgifter, borde gå
samman syns självklart. Vi har (fortfarande) ett stort örlogsvarv i Karlskrona,
där många fina kajer och utrustningspirar
skulle kunna erbjudas. Samtidigt ligger
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nen nära intill, som nästan helt saknar
de tekniska resurser (sannolikt behövliga
även för Kustbevakningens enheter) som
det marina varvet disponerar över. Har
Sverige råd att splittra sina resurser, som
detta exempel visar? Svaret är naturligtvis nej.
Jag har i denna artikel pekat på några
av de marina målen, som borde sättas betydligt högre. Det nära samarbetet med
handelsflottan även i fredstid är ett av
dessa, ett ämne som kommer att tas upp
på KÖMS högtidssammanträde i Göteborg den 15 november. Denne författare
hoppas därvid att man bl.a. skall komma

överens om följande appell till regering
och riksdag:
“Ge den svenska handelsflottan samma möjligheter att verka som i första
hand våra grannländers!” Som läget och
skattebestämmelserna nu fungerar minskar svenskflaggade fartyg i snabb takt,
respektive övergår till utländska ägare.
Ett tidigare stort bidrag till den svenska
ekonomin försvinner och den nämnda
”livlinan” försvagas drastiskt, om ofred
skulle råda, då varje land givetvis är mån
om sina egna resurser och omdisponerar
dessa därefter. Hur många kölar återstår i
det läget för vår livlina?”

Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30.000 kronor utdelas för vetenskapligt arbete inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälpmedel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier,
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden.
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.
Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 15 november.
Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasällskapet tillhanda senast den 15 augusti 2013. Ansökan skall förutom namn och adress
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.
Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm
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Örlogskapten
CLAES-GÖRAN DAHL

Claes-Göran Dahl är sjöofficer (FA), numera i reserven, med
ett förflutet i handelsflottan. Han har innehaft ett antal chefsbefattningar inom industri och näringsliv samt ett flertal
uppdrag i parlamentariskt sammansatta organ mm.

Det marina arvet
Vid några tillfällen på senare tid har redaktören och medarbetare i tidskriften berört
olika delar av det marina arvet. Uppenbart är att kunskapsarvet snabbt förflyktigas
och i allt högre grad försvinner in i tjockan. Både Örlogsflottans ärbara historia och
kunskaperna i såväl sjömanskap som andra färdigheter försvinner i en rasande fart.
Det marina arvet är mångfacetterat. Mycket av det som äldre genrationer ansett som
omistligt är borta. Var tid har förvisso sina krav men ibland kan man tycka att väl
mycket offras på nymodighetens altare.
Vilket organ skulle vara bättre på att slå
vakt om utvecklingen än TiS? Organ för
en av de äldsta kungliga akademier som
grundades på Gustaf III:s tid för att de
unga sjöofficerarna i Arméens Flotta
skulle kunna förkovra sig i den ädla
stridskonsten.
I min bokhylla intar TiS en hedersplats
och en aldrig sinande källa att ösa kunskap ur. De första hundra årgångarna är
dessutom en prydnad; vackert inbundna i
skinnband med guld, blått och rött på ryggarna. Om flera än jag hämtade kunskap
ur denna hedervärda tidskrift skulle ett
antal fadäser kunna undvikas och några
moderna verk som behandlar örlog innehålla mera riktiga fakta än felaktiga dito.

TiS - en outsinlig källa till glädje!
Om von Sydow fick veta att Fahnehjelm
hänförts till Konstruktionskåren skulle
han säkert rotera i sin grav. Vougt slippa
dyka upp i fel decennium och förstöra
hela historien om jagaren som var så
rädd för ”Foukt” att den inte ville löpa
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Marinchefen amiral Stig H:son med prins Bertil på kryssaren Tre Kronors brygga i
samband med invigning av Deccakedjan i Östersjön, oktober 1957.
av stapeln. Att von Platen skulle ha varit
krigsminister i stället för marinminister
är visserligen ett önsketänkande men inte
med sanningen överensstämmande.
En ”vetenskaplig” tidskrift publicerade
nyligen en artikel om den ”oförklarliga”
ombordläggningen mellan SS Andrea
Doria och MS Stockholm och med den
gick tidskriftens image och anseende till
botten. Det är klart att den blir oförklarlig
när någon som inte kan skilja på bäring
och riktning eller styrbord och babord
skriver om händelsen.
För en del år sedan deltog jag i en
trevligt upplagd tävling med olika delmoment. Då vi fick uppgiften att ankra
i hanfot kunde jag konstatera att en ung
sjökapten och reservofficer inte hade en
aning om vad det innebar. Än mindre att
ankra med svivel antagligen. Det vågar
jag påstå att de flesta av ”mina” elever i
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sjömanskap ombord i skonerterna kunde
när de gick i land. Några kunde svara på
utslagsfrågan: ”När gläds man i Marinen?”. (Enligt LiS) Åtminstone en av dem
som svarade rätt blev med tiden amiral.

På etymologins och prosans oceaner

Sjötåg på etymologins oceaner var vanliga för en del år sedan. Inte minst genom
Jarl Ellséns försorg om jag inte minns
fel. Kanske allra vanligast på 1920- och
1930-talen dock. En uppfriskning av kunskaperna om våra vanligaste sjömanstermer kanske skulle vara på sin plats.
Olika episoder ur vår örlogshistoria
har varit föremål för längre eller kortare
artiklar. Det som skrevs för låt oss säga
femtio år sedan om Örlogsflottans nya
fartygstyper har nu blivit en del av historien så i det avseendet kommer TiS alltid

att fylla en funktion.
Personligen anser jag att kunskap om
hur det var förr inte bara fyller en funktion som ”nice to know” eller kultursnobberi utan i vårt gebit också är en garanti
för att inte behöva göra samma misstag
som våra förfäder.
För den som vill hålla sig uppdaterad
om Örlogsflottans historia är naturligtvis
Svenska flottans historia ett standardverk. När jag fick min första fänrikslön
– som var betydligt mindre än den ämneslärarlön jag uppburit fyra år tidigare
– inköpte jag detta pampiga standardverk
och det har många gånger rådfrågats. ”Ett
verk med låg ambitionsnivå” lär nyligen
bortgångne professorn Jan Glete ha sagt.
Han kunde naturligtvis säga det från
sin utgångspunkt men även om det inte
var något vetenskapligt analyserande så
skrevs det med ambitionen att tillföra det
marina försvaret en bra slant och hålla
stridsmoralen uppe. Skribenterna är sakkunniga herrar inom sina gebit som det
är svårt att beslå med felaktigheter vilket
är en enkel match i flera verk på senare
tid. Dessvärre tycks det mesta av gediget
kunnande och förmågan att analysera
sjökrigskonstens betydelse i vid och gedigen betydelse ha gått bort med Jan Glete.
Med honom försvann kanske den siste
verkligt sakkunnige sjökrigshistorikern.
En stor förlust.
Andra standardverk som redaktören
nämnde är Stig H:son Ericsons memoarer. Alla delarna, ja t o m ”I vita havet”
men allra mest ”Kuling längs kusten”
innehåller åtskilligt som borde vara varje
sjöofficers börda. ”Ej bättre börda du bär
på vågen…”
Än mera givande som historisk dokumentation från en länge sedan svunnen
tid är dikter och andra litterära alster av
prins Wilhelms hand.

På minnenas ocean
I annat sammanhang har jag uppfordrats
att bidra till att skildra Neptuni Ordens
200-åriga historia och har haft anledning
att teckna en bild av Örlogsflottans och
handelsflottans uppgång och fall vilket
gett mig ett bättre perspektiv på tillvaron.
I hopp om att en del ”godbitar” kanske
skulle mötas av denna läsekrets med ett
igenkännandets leende har jag valt att
lyfta fram några av dem här. Den som
vill läsa mer hänvisas till 200-årsboken
som skall vara klar i god tid före jul 2012.
Visserligen är säkert mycket känt av
de äldre kollegerna men det kan förhoppningsvis ge tillfälle till att minnas ”Good
old days”. För de yngre kan det kanske
vara av något värde som ”örlogskultur”.
Med anledning av Redaktörens kommentar till begreppet ”kavajhytt” samt
Jarl Ellséns debattartikel har jag tagit
upp den kastade handsken och rannsakat mitt eget minne. Kraftsamlat på begreppet uniform men tillåtit mig att ta ut
svängarna. Uniformer har förvisso med
nära nog vetenskaplig noggrannhet diskuterats i denna tidskrift av sakkunniga
medlemmar av Marinintendenturkåren.
Kanske också den förmenta symboliken
i råbandshalsduken och de tre ränderna
på blåkragen. För egen del lutar jag åt
att berättelsen om drottningens riddräkt
med två vita ränder som kungen gjorde
till Royal Navys blåkrage med tre ränder
ligger sanningen närmast men det kan
knappast bevisas längre.
Men begreppet uniform rymmer så
mycket mer än snits och tygkvaliteter.
Först i dessa Försvarsmaktens och Flottans yttersta dagar har frågan om uniformens bärande blivit aktualiserad i
dessa spalter vilket förmodligen är ett
tidens tecken om något. Om man ser till
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Efter segern över ryssarna vid Svensksund ville Stockholms borgerskap tacka
Gustav III och gav Johan Tobias Sergel
i uppdrag att göra en staty av kungen.
Kungen utsåg själv platsen, där den gamla mastkranen stod, mittför Slottsbacken.
Statyn föreställer Gustaf III i det ögonblick då han landstiger i Stockholm efter att ha slutit fred med Ryssland. Han
håller i skeppsrodret som styr moder
Svea, dvs. makten och lagstiftandet. På
sockeln står:

ÅT
KONUNG GUSTAF III
LAGSTIFTARE
SEGERVINNARE
FREDENS ÅTERSTÄLLARE
AF
STOCKHOLMS BORGERSKAP
MDCCXC

vetenskapsgrenen Personal i litet vidare
bemärkelse skall man snart finna att personal och uniform är nära förknippade
med varandra.
För säkerhets skull vill jag påpeka att
föreliggande artikel inte är vetenskapligt
belagd.

Gustaf III:s dräkt

Om jag förstått det hela rätt hör frågan
om uniform klädsel hemma i samma tidsskede som KÖMS inrättande och Gustaf
III:s införande av den ”Svenska dräkten”.
Ungefär samtidigt tycks de stora kombattanterna till sjöss; Royal Navy och Marine Nationale, ha varit på väg att införa
en enhetlig uniform för såväl manskap
som befäl.
Förandet av flaggor och befältecken
har likaså varit föremål för noggranna
regleringar i Sverige vilket tycks ha undgått mången god medarbetare i moderna
skapelser om svenska sjöslag mm. Om de
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Lagerkransen i ena handen symboliserar segern och olivkvisten i den andra
freden. Sergel skrev att Gustav III-statyn
“är i gående rörelse, den håller ett roder
med vänstra handen och med den högra
överräcker den en olivkvist som betecknar freden. Dräkten är Flottans uniform,
med en stor mantel uppfäst på vänstra
axeln”. Först 1799, sju år efter mordet på
Gustav III, gjordes bronsgjutningen och
1808 avtäcktes verket. I själva verket är
det Arméens Flottas uniform kungen bär
och han stöder sig på ett roder av samma
typ som fanns på Arméens Flottas divisionschefsfartyg.
läst på bättre skulle de ha förstått varför
många av målningarna från Gustaf III:s
ryska krig uppvisar farkoster med den
blågula flaggan istället för den blå.
Herman af Sillén har måhända friserat
verkligheten en aning men en praktfull
målning är i mina ögon hans återgivande

Efter fredens undertecknande begav sig Gustaf III till Svensksund för att ta farväl av
den flotta han med sådan lysande framgång kommenderat. Då han i en roddslup lämnade Amphion den 18 augusti 1790 tjänstgjorde som styrare två av flaggkaptenerna;
de Freese samt Cronstedt och som vakt vid den kungliga flaggan Ankarheim. Roddare
var nio av Arméens flottas officerare, samtliga riddare av Svärdsorden. Obs befälstecknet – kunglig flagga. Efter en målning av Herman af Sillén. Slupen torde ha blivit
lågornas rov vid den stora branden på Galärvarvet.
av Gustaf III:s triumfatoriska avsked av
den flottstyrka som tjänat honom och
hans syften så väl. Ett bättre exempel på
örlogsmässigt uppträdande har jag svårt
att föreställa mig! Det skulle i så fall vara
Wasaordens passage av minjaktfartyget
Ven.
Kanske har sentida historiker underskattat betydelsen av Gustaf III:s höga
föredöme och även hans ledarskap som
visserligen inte låg på det taktiska planet
men väl i utnämnandet av dugliga och
motiverade chefer.

Uniform för marinläkare

Kläder måste man ha om man skall tjänstgöra ombord och de bör vara praktiska.
När det på allvar blev aktuellt att införa

en marinläkarkår beskrivs i TiS hur stor
risken är att den ombordkommenderade
läkaren skall ramla nerför en lejdare och
slå ihjäl sig i sin uniform. En dråplig historia som dels vittnar om bekymren men
också om hur omvärlden förväntar sig att
en marinläkare skall se ut är följande berättelse.
Mera i förbigående omtalas att det
skulle vara ”en absurditet att för marinläkare bibehålla Fält-Läkarnes uniform,
den kan vara bra för sig men är i högsta
måtto olämplig, obeqväm och besynnerlig för Marin-Läkare.” (Det var ur FältLäkarkåren läkare kommenderades vid
behov.)
Det berättas också att ”då UppbördsLäkaren under sista Corvett-expedition
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till Medelhafvet visade sig i uniform, frågade man flerstädes, om han icke vore en,
för fartyget följaktig, kavallerist.” Då han
presenterades för ”drottningen af Grekland uttryckte Hon sin förundran öfver
hans utstyrsel, förmenande honom likna
allt annat än en Marin-Läkare.”
Den danska flottan beslöt 1802 att tolv
skeppsläkare skulle anställas men då flottan 1807 upphörde att existera blev därav
intet förrän 1849 då man även beslutade
om en uniform för läkarna men det dröjde längre i Sverige.

Uråldrig kaptensgalon
lustmördad

Sjöofficersuniformen utvecklades ganska
snart till en variant som vi känner igen
från vår egen tid. Sedan premiärlöjtnanter och kaptenlöjtnanter förpassats till
kaffehörnan eller kavajhytten kvarstod
kaptensbeteckningen med tre galoner. En
beteckning som stod sig ända tills någon
i de högre sfärerna bestämde sig för att
ändra på det trots att mer än 90 procent
av remissinstanserna sagt nej. Orsaken
skulle i själva verket ha varit att det blev
för många kaptener. Den förklaringen
leder tankarna till Sune Mangs uttalande
om pojken som åt så många kakor att han
sprack. Felet var inte för mycket kakor
utan för lite pojke!
Att ändra bestämmelserna av politiska
skäl så att vi fick en hel drös med löjtnanter och kaptener var enkelt. Vi får vara
glada att inte tjänstegraderna fagott och
kornett, som var på förslag, kom till användning. De var vid den tiden benämningar på populära ölsorter.
Att amiralsgraderna nu utökats med
ett antal galoner ovanför den breda som
vi vant oss vid är bra. Det får väl antas
förebåda införandet av flera grader som
1.sjölord mm.
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Praktisk klädsel
Naturligtvis måste klädseln anpassas till
den aktuella tjänsten på bästa sätt. Vid
min första längre tjänstgöring i isbrytare
fick jag före losskastning från Örlogsvarvet rådet att inhandla en overall av samma typ som truckförarna använde i kylrum. Det gjorde jag och när det var minus
30 grader på den öppna aktra bryggan
välsignade jag det rådet.
Prins Bertil har vittnat om att när de
förtöjde med en mtb utanpå ett pansarskepp betraktades de i sina praktiska utstyrslar som något av marsmänniskor.
En skinnkavaj kan vara det ultimata
plagget. Men kanske inte nödvändig på
Berga Örlogsskolor. Det ledde under en
period till en svår kompetenstvist mellan
de två hövdingarna skolchefen respektive
Chefen för Kustflottan. Det vore förmätet
av mig att uttala någon mening i frågan
men icke desto mindre leder det tankarna
till det som delvis var upphovet till denna
artikel nämligen Jarl Ellsens artikel om
uniform. Enkelt uttryckt: får en bofink se
ut hur f-n som helst? Jag delar det mesta
av synpunkterna men protesterar mot att
posttjänstemannens uniform förs fram
som ett dåligt exempel. Förvisso har den
chanserat sedan man med hjälp av vinklar i mössan kunde avgöra om det var en
förste eller andrepostiljon som hämtade
postsäcken vid relingen. Men det är ju
inte brevbärarens, denna glädjespridare
som kommer till oss med såväl TiS som
Forum Navale, fel. Vem skulle vilja ta
emot post av en brevbärare som såg ut
som en terrorist eller motorcyklist som i
Hamiltonfilmerna?
Postverket, Axel Oxenstiernas skapelse för att med sjöpostförbindelser och
diligenser säkra sambandet med besittningarna på kontinenten, överlevde i alla

Chefen för kustflottans flygplan. På flaggskeppets brygga amiralen Ehrensvärd och flaggkaptenen kommendör Strömbäck.
fall kaptensgalonen innan det lierade sig
med ärkefienden.

Uniformens anseende

Hur uniformen kan leda till livsavgörande beslut vittnar en händelse i min närhet
om. Jag lärde på gamla da´r känna en f d
skeppsgosse. En vänlig man med varmt
hjärta och stor omsorg om sina gamla
skeppskamrater - han var ett av nio syskon i en stuga i mörkaste Småland och
säkert var det knapert ibland. Då grannens son kom hem på sin första permission i sina nya uniform för sjömanskåren
tyckte Bror Klippfors (Ett efternamn han
fick i kåren) att han var så tjusig att han
bad sina föräldrar om att få ansöka till
Skeppsgossekåren. Det fick han och blev
så småningom signalman på Flaggen. Säkert en duktig och pålitlig sådan.
Flaggen leddes på den tiden av amiralen Ehrensvärd. Han hade den fruktade
vanan att göra flygande inspektioner. Då
var det förmodligen inte så mycket uniformerna som låg i märket utan att fartyget var i stridsmässigt skick och örlogsmässigt förstås!

För sina inspektioner använde han ett
sjöflygplan och då måste han säkert ha
varit väl påpälsad många gånger. Liksom
på Flaggens kommandobrygga.

Uniform gemenskap

Om en av våra kändaste och prydligaste
marinchefer i modern tid berättas det att
han på väg in till ett besök ombord i en
ubåt beordrade chauffören att stanna bilen på vederbörligt avstånd från ubåten.
Därefter åkte den prydliga skafthatten
och kavajen av och byttes mot sjöstukad
uniform och svampig båtmössa som andades ubåtsluft.
Uniformen fyller flera funktioner. I
första hand skall den naturligtvis vara
funktionell för tjänstgöringen ombord
och där kan förhållandena variera rätt
avsevärt mellan en ubåt, en korvett eller
isbrytare.
Efter många års diskussioner infördes
en sjöstridsdräkt som om jag förstått det
rätt uppskattas efter förtjänst. Frågan om
att få göra avdrag för skyldigheten att
hålla uniform var en segsliten fråga som
vi under min tid i SOF förde en ständig
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kamp med Skattemyndigheten om utan
att nå ända fram.
Uniformen fyller ju i första hand en
funktion som klädsel i tjänsten. På ”min
tid” (Jag fick visserligen ett nytt anställningskontrakt förra året…) var det förbjudet – självklart – att delta i demonstrationer i uniform. I dag uppmanas somliga
tydligen att göra det. Vad skall det vara
bra för? Ta på sig uniformen och gå ut
och demonstrera? Bortsett från att det
bör vara självklart för officerskåren att
inte officiellt – och officiell blir man ju
om man uppträder i uniform - ta ställning
i olika frågor som inte har med tjänsten
att göra.
Det lär ha funnits kolleger som utsatts
för olika otrevligheter då de haft uniformen på sig vid förflyttningar i land. Själv
har jag aldrig råkat ut för det och inte heller brytt mig om att uppträda ”Pottiscivil” i sådana sammanhang. Enda gången
jag gjort det var vid en KFÖ då första anhalten var mobplatsen dit man begav sig
med pistolen ”under kavajen.”
Visserligen var min tjänst i Kungliga
flottan till huvuddelen sjögående och under många år isbrytartjänst men jag upplevde vid några tillfällen motsatsen även
om en eller annan påstruken flanör ville
berätta om hur det var när han låg i Flottan.
Ett vackert exempel på samhörighet
över försvarsgrensgränserna råkade vi ut
för i Luleå då de värnpliktiga under en
landpermission (det var inte så många
och uniform gällde) begav sig till det
nya shoppingcentret. Några element gav
sig av någon anledning på en flygsoldat
och våra raska sjömän ingrep till hans
försvar. Polis anlände till platsen ungefär
samtidigt som ”elementen” fick förstärkning. Polisen körde ner våra grabbar till
isbrytaren och tackade dem för hjälpen.
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Palander af Vega i pampig uniform
som det anstod en amiral på den tiden.
(Statsråd och ”holmamiral” i början av
1900-talet.)
”Det där har vi velat göra länge!”
Dessvärre bevakades isbrytarens ankomst så våra grabbar vågade sig inte i
land längre och upplevde det som en stor
lättnad när vi förflyttades till Skelleftedistriktet.

Cogito, ergo sum

Den franske filosofen René Descartes
(Cartesius) välkända sats ovan som han
formulerade tillsammans med en del andra kända matematiska teorem innan han
sakta tynade bort i kylan på Stockholms
slott är till syvende och sist det som styr
oss människor. Vi kan också vara säkra
på att det finns en inre och yttre verklighet vilket innebär att vi som subjekt existerar i relation till ett objekt. Den yttre
verkligheten existerar oberoende av våra
subjektiva önskningar och vår egen vilja.
Det vill säga hur vi uppträder i uniform
och hur vårdade vi ser ut är det som all-

mänheten grundar sin uppfattning om
oss på som kår och individer. Vill vi åtnjuta något anseende av dem som i förlängningen betalar våra löner och inte
kan bilda sig en uppfattning om vårt dagliga värv på annat sätt än det de ser i TV
eller på sta´n så bör vi uppträda i uniform
på ett sådant sätt att vi hedrar den. Man
må diskutera rationalitet hur mycket som
helst och påstå att man inte skall döma
hunden efter håren. Så länge vi är människor och inte robotar så tänker vi!
Hur omvärlden ser på oss som grupp
har jag många vittnesbörd om från min tid
i Kungliga flottan och inte minst i gränsskiktet mellan den politiska och civila
världen. Vi har inte alltid spelat våra kort
väl för att stå i högsta gunst hos de makthavande men de flesta av oss har valt att
inte vända kappan efter vinden för att slå
oss fram till en plats på parnassen. I olika
sammansättningar av parlamentariska
grupper som ”dödspatrullen” har jag som
representant för de försvarsanställda akademikerna i allmänhet och sjöofficerskåren i synnerhet blivit varse och även inbegripen i diskussioner som speglar hur
företrädare för olika samhällsfraktioner
har bildat sig en uppfattning om oss som
kollektiv. En uppfattning som inte sällan
säkert styrt de politiska besluten. Säkert
var det tänkt som ett knivhugg i ryggen
när en politisk majoritet trots protester
från riksdagsman Strindberg med flera
beslutade att det skulle heta ”yrkesofficer”. Eftersträvade man måhända kongruens med yrkespolis eller yrkeskirurg?
(Sic!) Men den eventuella utläggningen
får som sagt anstå tills vidare om den här
artikeln faller i gott vatten och inte förpassas till ”femton famnar ingen botten”.

Uniformen förpliktigar

Klart är i alla fall att uniformen förplik-

tar. Vi fick visserligen som nyantagna
aspiranter lära oss hur man uppträdde i
uniform. Man gick inte med händerna
i byxfickorna, man rökte inte och man
skulle gå till höger om sin dam. Man släpade inte omkring på stora koffertar på
sta´n men fick naturligtvis ta den otympliga sjösäcken på axeln när man skulle
mönstra ombord och stuva alla noggrant
rullade och med segelgarn eller gummiband förseglade persedlar i det underbara
skåp som Kungl. Marinförvaltningen i
sin vishet räknat ut att man skulle behöva.
Före första permissionen skulle man
naturligtvis ha lärt sig de viktigaste gradbeteckningarna så man hälsade på alla
hälsningsberättigade. Annars kunde det
gå som för de två gamla kända båtsmanskorpralerna, gemenligen kallade ”Kisse
Barg” och ”Knöylen Mattsson”, som
mötte en underlöjtnant på andra sidan
Ronnebygatan. (Paradgatan i Karlskrona
där alla små barn kallade farbröder i uniform för ”pappa”. Där Bröderna Nyman i
sin uniformsbutik hade alla sjöofficerares
mått noterade i sitt kartotek så de kunde
leverera felande uniformspersedlar till ett
fartyg på redden vid behov.)
- Si den si, sa ”Kisse Barg”, som ständigt var full av rackartyg. Den helsar
vi inte på.
- Jau- jau, sa ”Knöylen Mattsson”,
som var kraftigt lomhörd och fann det
enklast att bara instämma när han inte
hörde.
Underlöjtnanten stoppade gubbarna
och sporde barskt: - Varför hälsar ni
inte?
- Itt öygonblick , sa ”Kisse Barg” och
började treva i fickorna. Han fick fram
sina glasögon, putsade dem och satte
dem på näsan. Sedan lyfte han upp underlöjtnantens ärm och skärskådade
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I Göta Lejons gunrum 1959. En stunds avkoppling och erfarenhetsutbyte i kaffehörnan
efter middagen.
den smala guldgalonen noga. Varpå
han anklagande vände sig till sin kumpan och sa:
- Vau de inte de ja sau, Knöylasautan – vi skolle ha hellsat, de vau ingen
telegraufare!
Det var Kisse Barg som blev ställd inför
skranket för att ha gjort en häftig kajstuds
i Kungsbron med den stolta Pelikanen.
(En föregångare till ”Brückenzerstörer
Marieholm.”)
Ombord i segelfartygen var det ju
trångt men permisuniformen fick faktiskt
ett eget utrymme för att den inte skulle
bli alltför skrynklig. Elektricitet fanns ju
inte ombord på den tiden så strykjärn var
inte att tänka på. Inte heller sådana som
kunde värmas på en koleldad spiselhäll.
Att uniformen förpliktade var dock
inte något som våra kadettofficerare behövde tuta i oss. Det satt så att säga i skotten. Långt innan filmen ”En officer och
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en gentleman” kom till.
Hur vi uppträdde vid landpermission
först hemmavid och senare under långresan i olika utlandshamnar betydde naturligtvis mycket för vårt och vårt lands anseende. På den tiden då Försvarsmakten
tillät örlogsbesök i Stockholm bildade vi
oss en uppfattning inte bara om de sovjetiska eller franska och brittiska sjömännen utan fastmer om den nation de representerade - eller hur?

Daglig mässdräkt med
pappersklämma

Visst kunde vi som var unga tycka att det
var onödigt att byta om till daglig mässdräkt när man låg till ankars. Vi yngre
hade dessutom ofta tjänstgöring som inte
medgav någon längre paus men övning
ger färdighet. Snart var det en fråga om
några minuter att byta om till mässdräkt.
Hittade man inte knapparna till frack-

HMS Småland lämnade Kalmar före besöket i Norge och Barometern uppmärksammade värnpliktige Bjarne Hultquist som valde att behålla hårlängden.
skjortan fick några pappersklämmor fingera guldknappar. Så här i efterhand framstår de där gemensamma middagarna
med efterföljande ”snack” i kaffehörnan
som högtidsstunder då erfarenheter av
allehanda slag kunde överföras från den
”gamle” flottiljchefen och fartygschefen
till yngste fänriken.
För den vilsne fanns den lilla handboken om råd för uppträdande i och utom
tjänsten. Visserligen är det väl få hushåll som dukar med särskilda såsskedar
och inte så många som går på visit och
viker kort men att kunna huvuddragen
av etikettens grundregler gav säkerhet i

umgänget med såväl äldre kolleger som
civila.

Norsk standard?

I samband med att jagaren Småland
skulle göra örlogsbesök i Norge uppstod
en delikat fråga att lösa. Det inföll under
den tid då det var högsta mode att vara
långhårig. Direktiv utgick om klippning
till vårdat hår om man ville följa med på
utlandsbesöket. Några sjömän ansåg sig
inte kunna klippa håret. En motiverade
det med att han inte skulle få spela med
i det band där han var medlem om han
gjorde det. De som sålunda valde långt
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I denna artikel berättas det att blåkragen en gång i tiden skulle skydda mot hårpiskans grisfett! Litet längre fram konstateras: ”Vi fant ikke en ombord som ville passert en norsk permisjonskontroll uten innsigelser fra befalets side!” (I Norge är det
tydligen tidningsredaktörer som sköter permissionsmönstringarna?!) En annan avis
berättar att man fruktar en norsk reaktion och att fartyget skall mötas av en sångkör
som sjunger ”Flickorna i Småland!” Så fel de fick! Men det är en annan historia…
hår framför norskt örlogsbesök fick tillbringa helgen ombord i HMS Brännaren,
som anslöt vid Ven. Vi tyckte nog att vår
besättning var ganska prydlig när vi stävade nordvart.
Ryktet hade dock spritt sig i massmedia och dagen efter vår ankomst kunde
man i en av de norska stora tidningarna
läsa: ”Ingen av de svenska sjömännen
skulle ha beviljats permission i Norge!”
Kanske var norrmännen mera snaggade och amerikaniserade än vi??

”31-Knot Burke”

Det leder tankarna till vår gamle bekan364

ting ”31-Knot Burke” - Arleigh Burke,
svenskättling och amerikansk marinchef.
Han fick vid ett tillfälle ta över en jagare
där besättningens anda och uppträdande
var förödande och moralen helt körd i
botten. På något sätt fick han besättningen att försöka leva upp till hans föredöme
i olika avseenden. Helst överträffa honom
vare sig han ansade skägget, klippte eller
färgade håret och så vidare. Jag har glömt
det mesta men slutresultatet var i alla fall
en jagarbesättning som var beredd att gå
i döden för honom!
En sammansvetsad besättning är som
vi vet A och O för att fartyget skall kunna

lösa sin stridsuppgift. En del fartygsledningar lyckas med uppgiften men andra
lyckas mindre bra eller inte alls. Om
vikten av god anda ombord har det till
och med gjorts vetenskapliga undersökningar.

”GF” - godkänd i Flottan

Att utmana befälet och göra oreglementsenliga ändringar i uniformen har ibland
utvecklats till en ren sport. Den enklaste
formen känner de flesta av oss till väl.
Att stuka rundmössan eller båtmössan
blev stundtals populärt. Då ändrades
bestämmelserna till modell svamp bara
för att återgå till styvnad igen! Nu är det
tydligen modell trattkantarell som gäller
igen?!
Bland skeppsgossar och andra sjömän
var det en tid högsta mode att gå iland
med ”kilade bax”. Det vill säga man töjde
ut byxornas nederkant till bristningsgränsen. Förmodligen mest för att imponera
på det täcka könet. Ofta stannade dock
försöket i vakten eller hos vakthavande
däcksbefäl och sedan var det bara att försöka återställa byxan till reglementsenligt utseende.
”Jagarstuk” och ”jagarveck” var andra
företeelser som blev kännemärket för de
tuffa grabbar som for fram med havens
vinthundar. Men överheten har naturligtvis alltid vakat över att uniformsbestämmelserna efterlevs och sålunda underrättades en jagarchef om att hans besättning
uppträtt i icke reglementerad uniform.
”Divisioner med alle man” beordrades
och ryktet om en kommande uppsträckning föregick den. Hur jagarchefen utformade sitt budskap kommer jag inte ihåg
men det kanske någon av läsarna kan
berätta? Kvintessensen var i alla fall att
han var stolt över sina sjömän! Det man
har inombords är trots allt viktigare än

utseendet. Har man ankare i mössan så…

Uniformen som förklädnad

Att övervaka putsen på sta´n har varit en
grannlaga uppgift för mången förman.
En kollega som tjänstgjorde i ”kasern 1”
på Skeppsholmen berättade att han vid
sina besök hos ”C3”, chefen för sektion
III i Marinstaben, som länge satt kvar på
Skeppsholmen, noterat att det hängde en
högbåtsmannarock i korridoren på väg
in till hans tjänsterum. Efter en tid uppmärksammade han sekreteraren på att
rocken hängde kvar och sa att det måste
vara någon högbåtsman som glömt sin
ytterrock/”långrock”.
- Nej, sa sekreteraren - det är kommendörens!
- Men det är 1.högbåtsmannabeteckningar på gradhylsorna. (Slående lika
med en kommendörs men av enklare
slag.)
- Ja, sa sekreteraren, den har kommendören när han åker med MP på sta´n!
Undrar just vad han skulle ha sagt till en
amiral med svampig mössa? Men den risken fanns nog inte. Men kanske var det
en och annan fänrik som fick en anmärkning.
Tilläggas kan att kommendören ifråga
använde sig av en del oortodoxa metoder.
Ibland på gränsen till det etiskt acceptabla. Syftet var dock det bästa men ibland
kanske väl originella.

Som man är klädd blir
man hädd.

Enligt gällande bestämmelser tillkommer det högre befattningshavare att få
viss hedersbevisning när de går ombord
och i förekommande fall hissas särskilda
tecken eller befälstecken. När vi för drygt
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ÖB på fallrepet En gammal torpedflygare, general Torsten Rapp, går i land
och blir vederbörligen saluterad vid fallrepet.
fyrtio år sedan låg med jagaren Småland
i Musködockan väntades en högre ”civilmilitär” ombord. Vakthavande officer skulle ta emot vid fallrepet och göra
överblåsning. På kajen kommer personen
ifråga med följe släntrande med en uppknäppt överrock (”långrock”) slängande
i vinden. VO fattade då stridbeslut: Han
stoppade resolut ner skepparpipan. Enligt
hans uppfattning hade reglerna satts ur
spel genom den honnörsberättigades uppträdande. Ett beslut helt i min smak även
om det stred mot grundregeln. Ett bra
exempel på att Nelsonandan ännu levde
i den svenska flottan. Det beivrades inte
heller och kan ses som ett tillämpningsexempel på talesättet i rubriken.

Sjöman Rågskorpa

Det finns ingen anledning för mig att betvivla att det fanns kavajhytter ombord i
skeppen även om vi i min kurs bara fick
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Annons för båtkappa och mässdräkt av
reglementerad modell på 1930-talet.
användning av skepp som Wasa för att
släcka oljebränder i.
Om civilister eller andra tror att ”kavajhytt” skulle betyda en uppsträckning
hos fartygschefen kan det vara på sin
plats att erinra om en incident som vännen framlidne marindirektören Gunnar
Schoerner bevarat åt eftervärlden i ”När
skepparpipan drillar” (Han hade ett rum
som anförvanterna kallade ”Marinmuseet” vilket innehöll åtskilliga godbitar).
Händelsen utspelar sig i ett av de större
skeppen på den tiden då fartygschefen
endast uppenbarade sig vid korum, klart
skepp eller drabbningsdivisioner.
”Vpl däcksmatrosen Rågskorpa på
HMS Tapperheten söker sig försiktigt akteröver i gunrumsgången och skall just gå
genom den vattentäta dörren in till chefsinredningen, då väbeln får syn på honom.
- Vaurt skau´ du tau´ vägen, min lille vän?
- Flaggstyrman, jag skall tala med chefen.
- Vau skau´ du?

- Tala med chefen.
- Taula med chefen. Ei du alldeles förbannad. Med cheifen. Till Gud Fauder kan du
vända dej i böinen. Och till sekonden kan
du komma genom mej. Men till cheifen.
Aldrig. Helt om, föröver språngmarsch!”

Kavajhytten, kvästlaven
eller lakegodskällaren

”Törna in i våta kläder i en sur och usel
skans och så ut igen och alle man till väders! När orkanens alla djävlar på Atlanten går till dans…” skaldade Evert Taube
från segelfartygens epok.
Det för oss med fördevind (inte förlig
vind) in i prins Wilhelms värld och den
nämnda hytten. En mera vittnesgill berättelse om kavajhytten än den prinsen
ger oss i ”Alle mans katt” får man leta
efter. Håll tillgodo!
”Ett par mörka prång i vilka kavajer och regnställ hängdes gingo under
benämningen kavaj hytter - därstädes
höllo äldre kamrater efter mörkrets inbrott dom och rannsakan med yngre som
av någon anledning gjort sig förtjänta
av näpst. I valet mellan rapport och att
smaka daggen valde de nästan utan undantag det senare. Systemet var bra så
länge det utövades med rättvisa, urskillning och måtta men absolut förkastligt för
att inte säga brottsligt när det urartade till
kitslighet och översitteri. Att det senare
förekom är tyvärr oemotsägligt men det
hörde lyckligtvis till undantagen.”

Inte långt efter dess utgivande väcktes frågan om att avskaffa blåkragen för
femtioelfte gången som en eftergift på rationalitetens altare. Den gången lyckades
det att stoppa beslutet.
Hur skall kommande generationer
annars förstå schlagersånger som ”Var
svenska flottan än är, den flotta svenskan
är med --- för vinden blåkragar slå…”
Hoppas bara att argumentet biter på eventuella beslutsfattare i Försvarsmakten.
Länge leve blåkragen!

Uni Fl och Uni Ka

Verkan i målet

En anledning till att det blivit som det har
blivit är säkert de nya uniformsbestämmelserna som skall medge i stort sett
vilka kombinationer som helst. De gamla
Uni Fl och Uni Ka var enkla och tydliga.
Det fanns några klara varianter som kunde beordras.

Marinchefen Åke Lindemalm tar avsked
av Kustflottan från HMS Smålands helikopterplatta. Prydliga rundmössor och
blåkragar på en jagarbesättning!

Under min tid som generalsekreterare i
Sjövärnskåren hade jag när sommarens
kurser drog igång gjort närmare tusen
(obetalda) övertidstimmar och var förhindrad att följa med en flyggeneral som
skulle inspektera en av våra båtchefskurser.
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Lärare var en duktig pedagog som normalt tjänstgjorde vid en naturskola. Han
kan i ordets bästa mening sägas vara ett
naturbarn. Det där med uniformer var
således inte någon prioriterad fråga men
på grund av sin stora duglighet var han
engagerad sedan många år.
Det gick rykten om att högreståndspersoner från Högkvarteret inte alltid
varit så nådiga i sina omdömen när de
besökte frivilligorganisationernas kurser. Jag förutsåg således den stora smällen och fann mig föranlåten att ringa
upp generalen och beklaga att jag inte
kunde medfölja tåget. Litet så där en
passant försökte jag linda in budskapet
att läraren var en duktig pedagog men
mycket civil i sitt uppträdande. Budskapet gick fram och då säger flyggeneralen:
”Du Claes-Göran - för oss i Flygvapnet
och Marinen är det väl verkan i målet
som räknas – eller hur?”
Det höll jag naturligtvis med om och
drog en lättnadens suck. Inspektionen utföll till belåtenhet.

Innehållet viktigast

Viktigast av allt är det som är i uniformen. Bäraren skall kunna känna berättigad stolthet och av lojalitet mot kollegerna och den vapengren han representerar
uppträda så att han hedrar den. Först
då kan man räkna med att etik och moral blir självklarheter. Det som nu sker i
Försvarsmakten är inte ägnat att stärka
moral och lojalitet men ligger lite utanför
dagens ämne även om det tangerar en del
av det som avhandlats ovan. Fanflykt var
ordet, sa Bull!
Efter Andra världskriget kom några av
Royal Navys fartyg på örlogsbesök.
Sjömännen bjöds på mat och underhållning på Drottning Victorias örlogshem.
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Den omdömesgille redaktören för Örlogsposten som gått i blåkrage i nio år
konstaterade att deras uniformer var hårt
slitna och fortsatte:
”- men wait and see! Vi får aldrig
glömma, att den brittiska flottan i själva
verket och på goda grunder är sjömansvärldens föredöme i fråga om en god örlogsmannaanda!”
Så sant! De här fartygsbesättningarna
hade deltagit i flera sjöslag och besegrat
en demoraliserad krigsmakt och räddat
västvärldens frihet!

Den gamla skolan

Till Kunglig Sjökrigsskolan i Näsby Park
anlände många årgångar av aspiranter.
Under kadettofficerarnas och lärarnas
vård putsades de oslipade diamanterna
till högre karat. Genom skolan kanaliserades och förmedlades det bästa av det
marina arvet och inom skeppsbord förädlades det.
Mässpengen satte under en skicklig
mässmammas förvaltning av pundet
guldkant på tillvaron.
Även om vi hade haft möjlighet så
skulle vi aldrig ens ha drömt om att rulla
hatt på skattebetalarnas bekostnad. Vi
kunde understundom känna oss som James Bond ändå när livet var som bäst!
Trots det kunde det bli en sparad slant
kvar vid expeditionens slut som gav oss
tillfälle att vid en ”dammiddag” med vit
väst förhöja stämningen i gunrummet
med vår hjärtas dam som till vardags
drog det tunga lasset på roten.
Känslan av samhörighet och hederlighet behövde inte våra kadettofficerare
lära oss även om de genom sitt höga föredöme gav oss ledning att ta ut den rätta
kursen genom vattnet. Nej, den utstakade
kursen satt så att säga i skotten och vi bar
den snart inombords.

Aspirant nr 1 – en prydnad för uniformen!
Claes Dahlbäck beskrev det fint i sitt
sommarprogram. Säkert anade mer än en
lyssnare vad han menade men bara vi som
fick vår officersexamen samma år vet. Vi
fick vara med om en extra glansfull tillställning där aspirant nr 1 lyckades locka
fram ett gapskratt av farfar kungen.
När Kunglig Sjökrigsskolan i Näsby
Park lades ner sattes det också punkt för
en ärbar epok.
När vi nu seglar sista etappen mot ankarplatsen kan vi med stolthet se tillbaka
på att ha fått tillhöra en kår där ärlighet och omutbarhet var ledord att hålla i
helgd.
Uniformen var bara det yttre tecknet
på vår gemenskap som gav styrka och
stolthet så länge man kunde leva upp till
dessa ideal.
(Gör tankeexperimentet att vi skulle ha
gått omkring civila i olika utstyrslar på

Sjökrigsskolan eller ombord i ett örlogsfartyg - hemska tanke! Och vad skulle
åskådarna på kajen ha trott?)
Det gav oss styrkan att mönstra av om
ledningen i andra mera civila sammanhang valde att skydda dem som fifflade
med reseräkningar och allehanda falsarier. ”Det finns folk som kan göra vad
som helst för pengar” som Allan Edvall
säger i ”Rasmus på luffen”. Viktigare än
alla guldpengar i åsnans skrinda är dock
att kunna se sig själv i spegeln!
Inga krämpor på ålderns höst kan
grumla glädjen över att ha fått tillhöra
en kår där heder var ett ledord och Nelsonanda ett föredöme - en ynnest att minnas hela livet.
Inte ens en Homeros, än mindre nedtecknaren av dessa rader, kan i ord förmedla betydelsen av det marina arvet i
hela dess vidd.
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De utomstående som läser detta kommer
kanske att göra det med ett överseende
leende. I bästa fall säger de som Runeberg om Lotta Svärd:
och något tålte hon skrattas åt,
Men mera hedras ändå.
”Det får man ta” som minörerna sjunger.
De utomstående kommer ändå aldrig att
förstå den fulla innebörden av sista versen i prins Wilhelms dikt ”Den gamla
skolan”.

Vår krets är sprängd. I rullor och annaler
sitt eftermäle har de flesta fått.
En del befordrades till amiraler
när andra redan sista hamnen nått.
Ett minne blott är skolans stränga gamman
Nu halas varken talja eller tross.
Hur kursen lagts, vi seglar dock tillsamman
med dem som gått och dem som följer oss.
Som sjökadetter var vi alla lika,
då knöts den vänskap som alltjämt består.
Vårt gamla vapen kan vi aldrig svika,
det fick vår kärlek genom alla år.
Om vi tar avsked eller går på stat,
ett ord det gav som överlever stunden
och lotsar fram till sista ankargrunden
Ett heligt ord för oss: kamrat.
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Ledamoten
GÖRAN FRISK

Kommendör Göran Frisk var under sin aktiva karriär i flottan bland annat divisionschef för 46.patrullbåtsdivisionen,
flottiljchef för 1.ytattackflottiljen, chef för Marinens Taktiska
Centrum (MTC), chef för Berga Örlogsskolor (BÖS) samt
systemledare för Visbykorvettsystemet.

Signaltabeller Bibeln - en kort historik

Signaltabeller Bibeln har sitt ursprung från 11.torpedbåtsdivisionen då Claes Tornberg
var divisionschef. På divisionen fanns en bildad kryptotekniker som letade upp ett antal bibelverser som passade på ytattackens uppträdande, ledarskap , taktik etc.
Under åren 1990 – 1993 var jag chef för 1.ytattackflottiljen tillika Taktisk ledare,
TaL, för ubåtsjaktstykan. Jag hittade 11:es tabeller och tyckte att de kunde kompletteras med ubåtsjaktstyrkans behov av pregnanta ord.
Det visade sig att i Bibeln, främst Gamla Testamentet, finns rika källor att ösa ur.
Symbolspråket är tydligt och tolkningsmöjligheterna många. Mina vänner i Kyrkan
var inte helentusiastiska för mitt sätt att utnyttja Bibelordet i rikets tjänst. Jag blev dock
inte anklagad för hädelse och riskerade inte att brännas på bål. Inom ubåtsjaktstyrkan
ökade kunskaperna om Bibeln avsevärt. Bara en sådan enkel sak som att se till att
varje fartyg fick en tjänstebibel visade sig för den sekulariserade underhållstjänsten
vara en stor uppgift. Inledningsvis ansågs den vara för svår. Vi fick då eldunderstöd
av kustflottans och högkvarterets präster. Så småningom hade alla fartyg biblar samt
signaltabeller Bibeln. Den språkliga rikedomen i sambandstjänsten blev bra.
För främmande underrättelsetjänst som förmodligen bemannades med ateister blev
tabellerna en svår nöt att knäcka. Vad hade svenskarna nu hittat på? Så småningom
blev de varse att vi hittade på mycket vilket kanske inte helt och hållet berodde på STB
93!
Göran Frisk
C l.ytattackflottiljen och TaL emeritus
Redaktörens anmärkning: STB återges i detta nummer av TiS i den språkliga version
av Bibeln “som gällde” vid utgivandet 1993. Sedan dess finns en ny bibelöversättning i
form av “Bibel 2000”, med ett något modernare språk, men innehållsmässigt lika i sak.
Att återge STB kan måhända inte sägas vara en typartikel i TiS men som kulturhistoriskt
inslag passar det likväl in detta nummer som en brygga från en tid, ubåtsjakttiden, som
inte ligger mer än ca 20 år bort. Vem vet, kanske någon kan ta upp manteln och utöka
citaten i en “Upplaga 5” och där även reflektera nutidens piratjakt mm..
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Intagande av högsta beredskap
Jeremia 46:4
Spänn för hästarna och bestig springarna,
och ställ upp med hjälmarna på.
Gör spjuten blanka, klä er i pansaren.

Vid anfallsorder
Job 39:28
För var basunstöt ropar han: Huj!
Ännu i fjärran vädrar han striden,
anförarens rop och larmet av stridsrop.

Vänta inte på order, ANFALL!
Psaltaren 74:11
Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand,
Dra den fram ur din barm och förgör dem.

Beredskap
Lukas 22:38
Herre”, sade de, ”här är två svärd.”
”Det är bra”, svarade han.

Tjänsten före allt
2 Timotheosbrevet 2:4
Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter
om han vill vara sin befälhavare till lags.

Uppmaning till förbands- eller högre chef
Ordspråksboken 27:23
Se väl till Dina får,
och ha akt på dina hjordar.

Samverkan, ledarskap
Psaltaren 44:6
Med Din hjälp kan vi stöta ned våra ovänner,
och i Ditt namn förtrampa våra motståndare.
Ordspråksboken 27:17
Järn ger skärpa åt järn, så skärper
den ena människan den andra.
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Romarbrevet 14:7
Ty ingen av oss lever för sin egen skull
och ingen dör för sin egen skull.
1 Samuelsboken 14:7
Hans vapendragare svarade honom: ”Gör allt vad du har i sinnet.
Gå du i väg. Jag följer dig vart du vill.”
Jakobsbrevet 3:13
Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel
ge prov på den mildhet som hör visheten till.
Psaltaren 74:9
Våra tecken ser vi inte, ingen profet finns mer,
och hos oss är ingen som vet för hur länge.
Hebreerbrevet 4:13
Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket för hans öga.
Och inför honom är det vi som skall avlägga räkenskap.

Lojalitet mot chef
Jesaja 26:13
Herre, vår Gud, andra herrar än Du har härskat över oss,
men endast Dig prisar vi, endast Ditt namn.

Avlösning av förband
2 Mosebok 14:14
Herren skall strida för er och
ni skall vara stilla därvid.

Klagan
Hesekiel 27:28
Vid dina skeppares klagorop bävar markerna.

Uppmaning till vila
2 Mosebok 18:18
Både du själv och folket omkring dig måste ju bli uttröttade.
Ett sådant förfaringssätt är för svårt för dig, du kan inte ensam bestyra detta.

Vid lång väntan
Predikaren 7:9
Bättre slutet på en sak än dess början,
bättre är en tålmodig man än en högmodig.
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Planläggning

Ordspråksboken 20:18
Planer har framgång, när de är väl överlagda,
och med rådklokhet må man föra krig.

Bedömande
Lukas 14:31
Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner
och överväger om han med tiotusen man kan möta den som rycker an med tjugotusen?

Straffsignal

Jesaja 48:18
O att du ville ge akt på mina bud!
Då skulle frid tillflyta Dig som en ström, och rätt som havets böljor.
Jesaja 43:26
Låt oss höra vad Du har att säga, och låt oss gå till rätta med varandra.
Tala Du för att Du må befinnas rättfärdig.
Predikaren 12:12
Och för övrigt är utom detta att säga: Min son låt varna Dig!
Ingen ände är på det myckna bokskrivandet, och mycket studerande gör kroppen trött.
Ordspråksboken 13:20
Ha ditt umgänge med de visa, så blir du vis.
Den som ger sig i sällskap med dårar, honom går det illa.
2 Mosebok 16:28
Då sade Herren till Mose:
”Hur länge vill Ni vara motsträviga och inte hålla mina bud och lagar?”
2 Mosebok 18:17
Då sade Moses svärfader till honom:
”Du går inte tillväga på rätta sättet.”

Svar på otålig signal

Matteus 6:34
Gör er därför inga bekymmer för morgondagen.
Den får själv bära sina bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga.

Smidigt svar på straffsignaler

Ordspråksboken 6:23
Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus,
och tillrättavisningar till tukt en livets väg.
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Ordspråksboken 12:1
Den som älskar tuktan, han älskar kunskap,
men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.

Upprepa order
Psaltaren 19:3
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena nattten kungör det för den andra.

Oderläget oklart
Amos 8:12
Då skall man driva omkring från hav till hav,
och från norr till öster, och färdas hit och dit
för att söka finna Herrens ord,
men man skall inte finna det.
1 Korinthierbrevet 10:15
Jag talar till förnuftiga människor,
bedöm själva vad jag säger.

Det var bättre förr
Predikaren 1:10
Inträffar något om vilket man ville säga: ”Se detta är nytt”,
så har detsamma ändå skett redan förut, i gamla tider, som var före oss.

Från ensamt fartyg på suren
Job 19:14
Mina närmaste har dragit sig undan,
och mina förtrogna har glömt mig.

Förbandet skingrat
Hesekiel 34:4-5
De svaga stärkte ni inte, det sjuka helade ni inte,
de sårade förband ni inte, det fördrivna förde ni inte tillbaka,
det förlorade uppsökte ni inte,
utan med förtryck och hårdhet for ni fram mot dem.
Så blev de förskingrade.
därför att de inte hade någon herde,
de blev till mat åt alla markens djur
ja, de blev förskingrade.
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Svar på obegriplig order vid gång i förband
Psaltaren 119:45
Låt mig gå fram på rymlig plats,
ty jag begrundar Dina befallningar.

Samling
Psaltaren 110:3
Villigt kommer Ditt folk när Du samlar Din här.
I helig skrud kommer Din unga skara inför Dig,
såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.

Stridsgruppering
Jeremia 46:3
Red till sköld och skärm, och ryck fram till strid.

Roteuppträdande
Predikaren 4:9
Bättre är att vara två än en,
ty de två får större vinning av sin möda.

Framgångsrik strid
Psaltaren 18:38, 39
Jag förföljde mina fiender och jag hann upp dem,
jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem.
Jag slog dem, så att de inte mer kunde resa sig,
de föll undan under mina fötter.
Höga visan 3:8
Alla bär de svärd och är väl förfarna i strid.
Var och en har sitt svärd vid sin höft, till skydd mot nattens faror.

Då någon visar ljus vid förskärmning
Job 41:23
Bakom honom strålar vägen av ljus,
djupet tycks bära silverhår.

Tända gångljus
Psaltaren 139:11, 12
Och om jag sade: ”Mörker må övertäcka mig och ljuset bli natt omkring mig”
så skulle själva mörkret inte vara mörkt för Dig,
natten skulle lysa såsom dagen: Ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.
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Gott väder
Psaltaren 96:11
Må himlen vara glad, och jorden fröjda sig.
Må havet brusa och allt vad däri är.
1 Mosebok 1:10
Och Gud kallade de torra jord,
och vattensamlingen kallade han hav.
Och Gud såg att det var gott.
Predikaren 11:7
Och ljuset är ljuvligt, och det är gott för ögonen att få se solen.

Oväder
Psaltaren 48:8
Så krossar du Tarsis-skepp med östanviden.
Hesekiel 27:26
Och Dina roddare förde Dig iväg, ut på de vida vatten.
Då kom östanvinden och krossade Dig, där du låg ute i havet.
Jesaja 13:10
Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder ej mer ut sitt ljus,
solen går mörk upp, och månens ljus skiner inte.
Job 41:22
Han gör djupet sjudande såsom en gryta,
till en salvkokares kittel förvandlar han vattnet.

Sjömanskap
Jakobsbrevet 3:4
Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar;
ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill.

Navigering
Ordspråksboken 22:28
Flytta inte ett gammalt råmärke,
ett sådant hinder som dina fäder har satt upp.

Sjöfolk och hav
Jesaja 42:10
Sjung till Herrens ära en ny sång, hans lov från jordens ända, ni som far på havet,
likaså allt som är i det, ni havsländer med inbyggare.
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Sjötransporter
1 Kungaboken 9:26-28
Kung Salomo byggde också en flotta i Esjon-Geber,
som ligger vid Elot, på Röda havets kust, i Edoms land.
Med denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt skeppsmanskap,
som åtföljde Salomos folk.
De for till Ofir och hämtade därifrån guld,
420 talenter, som de förde till kung Salomo.

Främmande undervattensverksamhet
Psaltaren 104:25
Se också havet, det stora och vida:
ett tallöst vimmel rör sig däri,
djur både stora och små.

Analysverksamhet
2 Timotheosbrevet 2:2
Det du har hört av mig i många vittnens närvaro,
det skall Du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.

Passiv spaning
Ordspråksboken 13:12
Förlängd väntan tär på hjärtat,
men en uppfylld önskan är ett livets träd.
Psaltaren 10:9
Han ligger i försåt på hemligt ställe,
som ett lejon i sitt snår för att gripa den arme.
Han griper den arme i det han drar in honom i sitt nät.

Passiv och aktiv kontakthållning
Hebreerbrevet 2:1
Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra,
så att vi inte tappar kursen.

Inomskärsubåtsjakt
Psaltaren 68:31
Straffa odjuret i vassen, tjurarnas hop med dess kalvar,
folken, må de ödmjukt hylla Dig med sina silversmycken.
Ja, han skingrar de folk som finner behag i krig.
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Bottenspår av ubåt
Job 41:21
På sin buk bär han skarpa eggar,
spår som av en tröskvagn ristar han i dyn.

Långtidsövning, ”kör”
Jesaja 5:27
Ingen finns bland dem, som är trött, ingen, som är stapplande.
Ingen unnar sig slummer och ingen sömn.
På ingen lossnar bältet omkring hans höfter,
och för ingen brister en skorem sönder.

Ubåtsjakt
Psaltaren 68:23
Herren säger: Från Basan skall jag hämta dem,
från havets djup skall jag hämta dem upp.

Återsökning vid ubåtsjakt
Predikaren 3:6
Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid.
Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid.

Anfall mot såväl stor som liten ubåt
Jesaja 27:1
På den tiden skall Herren med sitt svärd, det hårda, det stora och starka,
hemsöka Leviatan, den snabba ormen,
och Leviatan, den ringlande ormen,
och skall dräpa draken, som ligger i havet.

ELMA- och sjunkbombsanfall
Job 40:26
Kan Du skjuta hans hud full med spjut och hans huvud med fiskharpuner.
2 Mosebok 15:10
Du andades på dem, då övertäckte havet dem.
De sjönk som bly i de väldiga haven.

Röjdykarverksamhet
Job 38:16
Har Du stigit ned till havets källor och vandrat omkring på havets botten?
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Anfall med ubåtsjakttorped
Job 40:20
Kan du dra upp Leviatan med krok
och med en metrev betvinga hans tunga?
Amos 9:3
Gömde de sig än på toppen av Kermel,
så skulle jag där leta fram dem och hämta dem ned,
och dolde de sig än undan min åsyn på havets botten,
så skulle jag där mana fram ormen att bita dem.

Diversionsförband
Job 7:12
Inte är jag väl ett hav eller havsvidunder,
så att Du måste sätta ut vakt mot mig?

Ytattacken
Ordspråksboken 31:25
Kraft och heder är hennes klädnad,
och hon ler mot den dag som kommer.

Lyckad skjutning
Psaltaren 45:6
Skarpa är Dina pilar, folk skall falla för Dig,
konungens fiender skall träffas i hjärtat.

Samverkande vapensystem
Jesaja 45:2
Själv skall jag gå framför Dig, backarna skall jag jämna ut,
kopparportarna skall jag krossa, och järnbommarna skall jag bryta sönder.

Verkan av flottans system
Psaltaren 74:13
Det var Du som delade havet genom Din makt.
Du krossade drakarnas huvuden på vattnet.

Förstärkning och understöd
Domarboken 6:12
För honom uppenbarade sig nu Herrens ängel och sade till honom:
”Herren är med dig, du tappre stridsman.”
381

Seger för den underlägsne
1 Samuelsboken 14:6
Och Jonatan sade till sin vapendragare:
”Kom låt oss gå över till dessa oomskurnas utpost.
Kanske skall Herren göra något för oss.
Ty ingenting hindrar Herren att ge seger
genom få lika väl som genom många.”

Uthållighet
1 Korinthierbrevet 10:12,13
Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller.
Era prövningar har inte varit övermänskliga.
Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga:
när han sänder prövningen visar han er också en utväg.
Så ni kommer igenom den.

Elektronisk krigföring
Jakobsbrevet 4:14
Ni vet inte hur ert liv blir imorgon.
Ni är en dimma som synes en kort stund och sedan försvinner.
Psaltaren 18:15
Han sköt sina pilar och förskingrade dem,
blixtar i mängd och förvirrade dem.

Radio- och radartyst
Psaltaren 77:20
Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten,
och dina fotspår fann man icke.

Helikopter för radarspaning
Job 39:32
Därifrån spanar Han efter sitt byte,
långt bort i fjärran skådar Hans ögon.

Robotanfall
Psaltaren 21:10
Du skall låta dem känna det som i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte.
Herren skall fördärva dem i sin vrede, eld skall förtära dem.
Job 41:9
När han fnyser, strålar det av ljus,
hans blickar är som morgonrodnadens ögonbryn.
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Job 41:12
Hans andedräkt framgnistrar eldkol,
och lågor bryter fram ur hans gap.

Artilleri
2 Mosebok 20:18
Och allt folket märkte dundret och eldslågorna och basunljudet och röken från berget.
Och när folket märkte detta bävade de och höll sig på avstånd.
Job 41:10
Bloss far ut ur hans gap, eldgnistor springer fram därur.

Vid dim- och rökbildning
Job 41:11
Från hans näsborrar utgår rök
såsom en sjudande panna på bränslet.

Minfällning
2 Mosebok 15:5
De övertäcktes av vattenmassor,
sjönk i havet som stenar.

Sökning efter saknade torpeder
5 Mosebok 22:1
Om Du ser Din broders oxe eller får gå vilse,
skall Du icke undandraga Dig att taga vara på djuret.
Du skall föra det tillbaka till Din broder.
5 Mosebok 22:2
Och om din broder inte bor i Din närhet
eller om Du inte vet vem det är,
så skall Du ta djuret in i ditt hus
och det skall vara hos Dig tills Din broder frågar efter det,
då skall Du lämna det tillbaka till honom.

Skyddstjänst
Job 41:17-20
Angrips han med ett svärd, så håller det ej stånd,
ej heller spjut eller pil eller pansar.
Han värderar järn som halm och koppar som murket trä.
Bågskott skrämmer ej bort honom, slungstenar förvandlas för honom till strå,
ja stridsklubbor värderar han som strå, han ler åt rasslet av lansar.
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Vid större haverier
Jermeia 31:4
Ännu en gång skall jag upprätta dig,
så att Du blir upprättad, du jungfru Israel.
Ännu en gång skall Du få utrusta Dig med puka
och dra ut i dans bland dem som gör sig glada.

Underhållstjänst
Predikaren 11:1
Sänd ditt bröd över vattnet,
ty i tidens längd för Du det tillbaka.

Svarssignal från laget
Jakobsbrevet 4:3
Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa;
ni vill bara tillfredsställa era begär.
Markus 11:24
Därför säger jag er: Tro att ni skall få allt det
ni ber om i er bön, då blir det så.

Maskerat lag
Job 30:7
Bland snåren häva de upp sitt tjut,
under nässlor ligger de skockade.

Basering tunnel
Jesaja 2:10
Fly in i klippan, och göm dig i jorden,
för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät.
Lukas 13:24
Kämpa för att komma in genom den trånga porten.
Jag säger er: Många skall försöka ta sig in men inte lyckas.
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