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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 6/2009. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 30 september 2009.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 30 september 2009 i Kastellet på Kastellhol-
men i Stockholm i närvaro av 27 ledamöter. 

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2009-08-26   
  som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Förrättades fyllnadsval till styrelsen. Valdes ordinarie ledamöterna Erik An-  
  dersson och Patric Hjorth som ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av   
  två år. Valdes korresponderande ledamoten Berit Blomqvist som suppleant  
  i styrelsen för en tid av två år. Valdes ordinarie ledamoten Anders Järn som   
  suppleant i styrelsen för en tid av två år.

§ 4 Förrättades val av revisorer. Valdes ordinarie ledamöterna Nils Eklund och   
  Sune Birke som revisorer. Den auktoriserade revisorn Per Magnusson omvaldes.

§ 5 Förrättades val av valberedning. Valdes ordinarie ledamöterna Lennart Bengts- 
  son (sammankallande), Tommy Åsman, Håkan Rugeland, Rikard Askstedt samt  
  Per-Anders Emilson att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2010.
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§ 6 Beslutades att tilldela ordinarie ledamoten Kommendörkapten Lars Wigert aka- 
  demiens medalj i guld.
  Motiv: Ordinarie Ledamoten, Kommendörkapten Lars Wigert, har mellan åren  
  1992-2008 varit redaktör och ansvarig utgivare för Kungliga Örlogsmanna-  
  sällskapets tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet. Sedan Lars Wigert såsom ”sitt för- 
  sta nummer” gav ut TiS nr 3/92 till sitt ”sista nummer”5/08 har TiS utveck-  
  lats på ett beundransvärt sätt såväl till omfattning som till kvalitet. Många är   
  de författare som genom Lars tydliga direktiv och språkmässigt stilistiska   
  förmåga fått sina artiklar att utvecklas på ett påtagligt sätt innan de har gått   
  i tryck. För denna långa och skickliga gärning är alla TiS läsare och Kungl.   
  Örlogsmannasällskapet honom ett stort tack skyldig. 

  Beslutades att tilldela Örlogskapten Per Nilsson, 4.sjöstridsflottiljen, en ekono-  
  misk belöning om 10.000 kronor för väl genomförd C-uppsats vid chefspro-  
  grammet 2007-2008 vid Försvarshögskolan. Rubriken på uppsatsen är:   
  ”Kan vi inte ha en sån där istället?: om teknisk kravställning på ett fartygs  
  baserat UAV-system. Uppsatsen, som fick högsta betyg, utsågs även till 2008   
  års bästa elevuppsats.

§ 7 Informerade ordinarie ledamoten Erik Andersson om Försvarsmaktens nya per- 
  sonalförsörjningssystem.

§ 8 Förrättades inval av nya ledamöter. 

  Invaldes som ordinarie ledamöter: Kommendör Jonas Wikström, Överste Ola   
  Truedson, Kommendörkapten Pontus Krohn, Kommendörkapten Sverker   
  Lindholm samt Tekniske Direktören Åke Dagnevik. 

  Invaldes som korresponderande ledamöter: Professor Milan Vego, Professor   
  Martin Norsell, Civilingenjör Gunnar Öhlund, Riksdagsledamot Annicka   
  Engblom, Filosofie Doktor Hans Christian Bjerg samt Överstelöjtnant (PA)   
  Per Andersson.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Nr 7/2009. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 28 oktober 2009.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Kastellet onsdagen den 28 oktober 2009 i närvaro av 30 
ledamöter och inbjudna gäster.  

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har OL 815 Marindirektör   
  Gunnar Schoerner avlidit.
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§ 3 Föredrogs protokollet från valsammanträdet 2009-09-30 i Stockholm som med   
  godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Beslöt mötet att ändra KL Berit Blomqvist status till ordinarie ledamot (OL). 

§ 5 Hölls inträdesanförande av korresponderande ledamoten Mikael Brännvall.   
  Föredraget hade rubriken - Bortom personalförsörjningssystemen.

§ 6 Föredrogs utdrag ur årsberättelse i Vetenskapsgren IV (Vapenbärares konstruk-  
  tion) av Forskningskoordinatorn vid Chalmers Björn Södahl, som ersättare för   
  Korresponderande ledamoten Professor Olle Rutgersson, vilken hade meddelat   
  återbud. Föredraget hade rubriken - Sjöfartsforskning som stöd i en föränderlig  
  omvärld.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Nr 8/2009. Kungl. Örlogsmannasällskapets 238:e högtidssammanträde i Karls-
krona måndagen den 16 november 2009.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet hölls i Modellsalen i Marinbasens Stabsbyggnad i Karlskrona i närvaro 
av 56 ledamöter och inbjudna gäster.

§ 2 Valdes Leif Nylander till ordförande för högtidssammanträdet.

§ 3 Föredrogs föregående protokoll från 2009-10-28 i Stockholm som med godkän-  
  nande lades till handlingarna.

§ 4 Valdes Leif Nylander till ordförande för verksamhetsåret 2010.

§ 5 Valdes Thomas Engevall till vice ordförande för verksamhetsåret 2010.

§ 6 Infördes nya ledamöter som presenterades och hälsades välkomna av   
  ordföranden.

§ 7 Föredrog sekreteraren att styrelsen arbetar med ett förslag till regler för livs-  
  långt ledamotskap. Huvudalternativet innebär att ledamoten kan på en gång   
  betala tio årsavgifter med start det år som ledamoten fyller 65 år. Ledamöter   
  över 85 år avgiftsbefrias helt. Avsikten är att fatta beslut vid nästa ordinarie   
  sammanträde i december 2009.

§ 8 Konstaterades att inga andraganden från akademiens ledamöter har inkommit   
  till styrelsen.

§ 9 Föredrog sekreteraren verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2009.



260

§ 10 Högtidssammanträdets slutna del ajournerades.

§ 11 238:e högtidssammanträdet återupptogs i närvaro av särskilt inbjudna gäster.

§ 12 Föredrog sekreteraren verksamheten under året som gått.

§ 13 Föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningar.

§ 14 Presenterades nya ledamöter varvid ordföranden överlämnade diplom.

§ 15 Utdelades följande belöningar:

  • Akademiens guldmedalj till tidigare Redaktören för Tidskrift i Sjöväsendet  
   Ordinarie Ledamoten Kommendörkapten Lars Wigert.

  • Stipendium om 10.000 kronor till Örlogskapten Per Nilsson.

§ 16 Höll generaldirektören vid FMV Gunnar Holmgren högtidsanförande med   
  rubriken – Materielförsörjning till det svenska försvaret förr, nu och    
  i framtiden.

§ 17 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande anförande vid nedläggning av  
  sitt ämbete.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare
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Redaktörens spalt
Ett år med Tidskrift i Sjöväsendet
Så här lagom till jul och helger är det trevligt att som redakör kunna leverera årets 
fjärde och sista nummer av Tidskrift i Sjöväsendet till läsekretsen. Sedan jag tog över 
redaktörsskapet för ett knappt år sedan har tiden gått fort och det har för mig i många 
aspekter varit intressant och inspirerande att få delta i och leda den skapandeprocess 
som det innebär att en gång i kvartalet producera ett nummer av TiS. 

Detta det fjärde numret innehåller i sedvanlig stil en mix av inträdesanföranden, års-
berättelser, debatt, bokanmälningar och andra artiklar som inkommit. Numret inleds 
i traditionell stil med årets högtidsanförande som hölls i Karlskrona den 16 november 
av FMV:s generaldirektör Gunnar Holmgren. Artikeln utgör tillsammans med ordfö-
randens anförande en mycket god grund för fortsatt argumentation och debatt kring 
de marina förbandens framtid och behov av en tillräckliga volymer av kvalificerade 
ytfartyg och ubåtar. Mikael Brännvall, till vardags vice VD på Dramaten men även 
reservofficer i flottan, redogör i detta nummer också på ett intressant och tankeväck-
ande sätt över den reformering av personalhanteringen som pågår inom försvaret och 
de åtgärder som måste till nu när värnpliktssystemet skrotas. 

KÖMS har under 2009 som bekant haft ”pirater” som tema och i TiS har inte mindre 
än tio artiklar behandlat ämnet ur en mängd perspektiv under året. Artikelserien kröns 
i detta nummer med den svenske styrkechefens, kommendörkapten Magnus Jönsson, 
redogörelse över den mycket lyckade insatsen. Det är värt att framhålla att det var 
fartygsenheter ur såväl 3.sjöstridsflottiljen som en skyddsstyrka ur amfibieregementet 
som tillsammans genomförde denna insats.

I detta nummer avslutas även debatten mellan Göran Wallén och Mathias Mossberg 
kring Mossbergs bok ”I mörka vatten” med Göran Walléns slutinlägg i frågan. 

För den som vill ha ett julklappstips så finns det två sådana att välja på. Det första 
tipset är att införskaffa ett exemplar av Marie Jacobssons bok, Folkrätten, havet och 
den enskilda människan, som beskrivs senare i detta nummer av TiS. Det andra tipset 
är lite mer långsiktigt till sin karaktär och består i att ge bort en prenumeration av TiS 
2010 till någon lämplig kamrat 
och/eller kollega. För 250 kro-
nor som insätts på plusgirokonto 
12517-9 (före 28/2) kan du ge 
bort en prenumeration för hela 
2010. Så länge lagret räcker 
kommer alla nya prenumeran-
ter även att få en kopia av detta 
nummer. 
Trevlig läsning och sköna helger önskar

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet 
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmanna- 
sällskapet verksamhetsåret 2010  
Onsdagen den 16 december 2009 i Karlskrona, kl 1730  
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. Stad-
geenliga förhandlingar. Inträdesanföranden av KL Riksdagsledamoten Annicka Eng-
blom och OL Tekniske Direktören Åke Dagnevik. Utdrag ur ÅB i vetenskapsgren II av 
OL Kommendör Håkan Magnusson.

Onsdagen den 27 januari 2010 i Göteborg, kl 1730
Ordinarie sammanträde i Göteborg på Sjöofficersmässen, s/s Marieholm. Stadgeenliga 
förhandlingar. Inträdesanföranden av OL Överstelöjtnant Roger Nilsson och OL Kom-
mendörkapten Pontus Krohn.

Onsdagen den 24 februari i Stockholm, kl 1730
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Stadgeenliga förhandlingar. Mari-
nens utveckling av Marininspektören OL Konteramiral Anders Grenstad. Inträdesan-
förande av OL Kommendörkapten Pär Flyghed. Utdrag ur ÅB i vetenskapsgren II av 
OL Kommendör Håkan Magnusson (repris på föredraget från den 16 december).

Onsdagen den 24 mars i Karlskrona, kl 1730
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. Stad-
geenliga förhandlingar. Marinens utveckling av Marininspektören OL Konteramiral 
Anders Grenstad.  Inträdesanföranden av KL Civilingenjör Gunnar Öhlund och KL 
Filosofie Doktor Hans Christian Bjerg.

Onsdagen den 28 april i Stockholm, kl 1730 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Stadgeenliga förhandlingar (revi-
sionsberättelse för 2009 och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen). Inträdesanfö-
randen av OL Kommendör Jonas Wikström och KL Professor Martin Norsell. Utdrag 
ur ÅB i vetenskapsgren V.

Onsdagen den 25 augusti i Stockholm, kl 1730 nomineringssammanträde 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Stadgeenliga förhandlingar (beslut 
om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2010 och fastställande av vallistor). 
Inträdesanföranden av OL Överste Ola Truedsson och KL Överstelöjtnant (PA) Per 
Andersson. Utdrag ur ÅB i vetenskapsgren III.

Onsdagen den 29 september i Stockholm, kl 1730 valsammanträde 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Stadgeenliga förhandlingar (val av 
styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter). Inträdesanförande av 
OL Kommendörkapten Sverker Lindholm. Utdrag ur ÅB i vetenskapsgren I.



263

Onsdagen den 27 oktober i Göteborg, kl 1730
Ordinarie sammanträde i Göteborg på Sjöofficersmässen, s/s Marieholm. Stadgeenliga 
förhandlingar (fastställande av års- och prenumerationsavgifter, beslut om stipendier 
och belöningar 2010 samt sammanträdesplan för 2011). Marinens utveckling av Ma-
rininspektören OL Konteramiral Anders Grenstad. Utdrag ur ÅB i vetenskapsgren IV.

Måndagen den 15 november 239:e Högtidssammanträdet i Stockholm
239:e högtidssammanträdet i Stockholm på m/s Teaterskeppet, Skeppsbron. Program: 
1700-1800 Mottagning, 1730-1800 Högtidssammanträdets slutna del för akademiens 
ledamöter med val av ordförande och vice ordförande, införande av nya ledamöter 
samt verksamhetsberättelse, 1815-2000 Högtidssammanträdets öppna del med redo-
visning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter 
samt anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag för akademiledamöterna med 
damer samt inbjudna gäster.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, var syfte är 
att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjöväsendet 
i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar för täv-
lingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten utförda 
under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsende. 
Vägledande vid ämnesval bör i möjligaste mån vara den indelning i vetenskapsgrenar 
inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet:
1. Strategi och stridskrafters användning
2. Personal, utbildning och organisation
3. Vapenteknik
4. Vapenbärares konstruktion
5. Humanteknik och underhållstjänst.
Tävlingsskrift för år 2010 ska senast 15 maj 2010 vara akademien tillhanda under 
adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 5 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med uppgifter 
om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens styrelse 
bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sammanträde till-
delas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnämnande och/eller 
penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Örlogsmannasällska-
pets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i Tidskrift i Sjöväsen-
det publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats eller ej.
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Generaldirektör
GUNNAR HOLMGREN

Gunnar Holmgren är ekonomie doktor och ledamot i 
Krigsvetenskapsakademien. Han är sedan 2005 
generaldirektör för Försvarets materielverk. 

Materielförsörjning till det svenska försvaret 
förr, nu och i framtiden
Högtidsanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets Högtidssammanträde i 
Karlskrona den 16 november 2009.

Materielförsörjningen står inför stora utmaningar. Försvarsmaktens uppgifter idag 
ställer helt nya krav när det gäller tidsförhållanden, interoperabilitet och att kunna 
verka i olika klimat. Sverige har gått från att haft en mycket hög självförsörjande-
grad, till att inom de flesta områden vara beroende av omvärlden. Vad ställer det för 
krav? Hur kan vi minska sårbarheten?  Innan den framtida materielförsörjningen 
till det svenska försvaret diskuteras är det viktigt att kort belysa den historiska bak-
grunden. Det är viktigt att inse att det arv som vi har av materielsystem utvecklade 
för svenska förhållanden, måste beaktas i en strategi för framtiden. Allt kan inte 
förändras och bytas ut över en natt.

Först några reflektioner över det system 
vi haft, det vi har och vad som jag anser 
krävs i framtiden. Men låt mig börja med 
att ge min personliga syn på hur jag upp-
fattar att våra yttersta uppdragsgivare, 
svenska folket, ser på försvaret.

Min personliga syn
Min personliga bild är att Sveriges skat-
tebetalare ser de närmare 40 miljarderna 
som går till försvaret mer eller mindre 
som en försäkringspremie. Skattebetala-
ren i allmänhet diskuterar inte direkt den 

militära hotbilden i ett kort eller långt 
perspektiv. Man vill ha en försäkring 
som skall vara rimligt heltäckande och 
inte vara full av undantagsbestämmelser 
som säger att försäkringen inte täcker 
vissa händelser. I försäkringstermer bru-
kar sådana begränsningar kallas force- 
majure klausuler, som finns med i de fin-
stilta delarna av ett försäkringskontrakt. 
De flesta anser i grunden att försvaret 
skall med sina resurser kunna användas 
för alla situationer oavsett om det handlar 
om en civil katastrofsituation eller för att 
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möta ett militärt hot. 
Skattebetalaren - som jag uppfattar 

henne - accepterar och stödjer att militära 
resurser utnyttjas för att medverka till att 
skapa fred och säkerhet i världen och att 
Sverige har ett ansvar för att medverka i 
internationella fredsbevarande operatio-
ner. Det finns dock två viktiga begräns-
ningar. Den första är att de internatio-
nella insatserna skall kunna ske utan att 
försäkringen för händelser i Sverige eller 
vårt närområde negativt påverkas. Den 
andra begränsningen är att våra soldater i 
internationell tjänst inte utan förvarning 
skall behöva hamna i situationer där man 
tvingas ta orimligt stora risker. Vidare 
är det viktigt att det etiska uppträdandet 
hos våra soldater i internationell tjänst 
är oklanderligt. Indirekt ställs höga krav 
på myndigheterna att säkerställa att våra 
soldater har en bra underrättelsebild, väl 
fungerande materiel med god skyddsnivå 
och bra utbildning. I detta avseende ställs 
myndigheterna snabbt till svars om något 
går snett i en insatssituation oavsett om 
det handlar om insatser i Sverige eller ut-
omlands.

Min personliga bild bygger inte på nå-
gon vetenskaplig undersökning av Sveri-
ges skattebetalares uppfattning om för-
svaret. Min syn har utvecklats successivt 
under de senaste fyra åren i dialog och 
kontakter med människor som inte har 
sin dagliga uppgift inom försvaret. När 
jag träffar personer utanför försvaret för-
söker jag tillfället i akt och frågar hur de 
ser på försvaret. Efter hand har den mer 
försäkringstekniska bilden värkt fram. 
Naturligtvis kan man inte bortse från att 
min bakgrund som försäkringsdirektör 
och reservofficer också påverkat min syn 
på materielförsörjningen. 

Den tidigare svenska 
modellen
Före murens fall var inriktningen att 
utveckla materiel som passade bäst för 
svenska förhållanden. Säkerhetspolitiskt 
var en stark inhemsk försvarsindustri av 
stort värde. Vi hade också uppgiften att 
planera för att bygga upp en större volym 
materiel genom så kallad återtagande el-
ler uppbyggnadsplanering. Till följd av 
denna återtagandeplanering fanns det 
skäl att prioritera företag verksamma i 
Sverige. I en krissituation var det viktigt 
att den i Sverige verksamma industrin 
både hade kapacitet och förmåga att le-
verera ytterligare materiel och vidareut-
veckla det som redan fanns i beredskaps-
förråden. Planeringen byggde på att det 
var svårt att kunna säkerställa leveranser 
från företag i andra länder. I dag finns 
inget återtagande eller uppbyggnadspla-
nering alls, utan statsmakterna förlitar 
sig på att marknaderna så långt möjligt 
skall kunna leverera det försvaret behö-
ver. Man kan med fog fråga sig om staten 
lite väl snabbt avvecklade denna plane-
ring. Någon form av tänkande på hur man 
kan bygga upp ett i dag relativt litet för-
svar till större volymer anser jag är mo-
tiverat i en försvarsbudget som omsluter 
närmare 40 miljarder kr. 

Förutsättningarna före murens fall var 
annorlunda. Det fanns ett betydande vär-
de att anskaffa svensk utvecklad materiel 
som tagits fram för utnyttjande i Sverige. 
Att utveckla i landet hade ett stort vär-
de, inte minst vad gäller möjligheterna 
att vidareutveckla det som redan köpts. 
Av flera skäl var det viktigt att ligga på 
teknikens framkant. Om allt inte till 100 
procent fungerade som beräknat fanns 
det tid efter genomförande av krigsför-
bandsövningar korrigera och rätta till det 
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som inte fungerade fullt ut. Försvarets 
ekonomi och volym möjliggjorde att det 
svenska försvaret kunde medverka i ut-
vecklingen och i stor utsträckning vara 
referenskund till industrin. Staten var 
också generös med rättigheterna till den 
utveckling som skattebetalarna finansie-
rat och begärde normalt endast nyttjande-
rätt och blygsam royalty till den försvars-
materiel som utvecklades med statlig 
finansiering. Försvarsindustrin var i stor 
utsträckning ägd av svenska intressen 
och det var viktigt att industrin och sys-
selsättningen utvecklades. Idag är situa-
tionen annorlunda och huvuddelen av de 
traditionella försvarsmaterielföretagen är 
ägda av utländska ägare. Något statligt 
ägande finns inte.  

Mycket av det tekniska arbetet genom-
fördes i ett mycket nära samarbete mellan 
staten och försvarsindustrin. Staten var 
med i konstruktionen och integreringen 
av system i nära samarbete med tillver-
kande industri och konsultföretag med 
spetskunnande inom olika teknikområ-
den. 

Denna strategi gav betydande spin-off- 
effekter från den militära utvecklingen 
till det civila samhället. Det finns många 
exempel på företag som bildats med mi-
litär teknikutveckling som grund. En be-
tydande del av vår framgång och tillväxt 
som industrination under efterkrigsåren 
bygger på landvinningar inom den mi-
litärtekniska utvecklingen. Flera gene-
rationer svenskar har således mycket att 
tacka den tidigare materielförsörjnings-
strategin för.   

Balansen internationellt 
och nationellt
Varför är den grundläggande synen på 
försvarets inriktning viktig när man 

diskuterar materielförsörjningen? Na-
turligtvis påverkar valet av inriktningen 
på försvaret hur vi ser på nyttjandet av 
materielen. Skall all materiel kunna ut-
nyttjas för internationella insatser? Skall 
alla materielsystem oavsett vad det hand-
lar om för materiel kunna utnyttjas både 
hemma och borta? Skall alla stridsflyg-
plan och örlogsfartyg kunna användas 
såväl i och över Östersjön som utanför 
Afrikas kust? Som jag ser det så är det en 
omöjlig ekvation i det korta perspektivet 
att ha all materiel användbar både för in-
ternationella och nationella insatser utan 
att det blir så kostsamt att den nationella 
försäkringen inte längre blir rimligt hel-
täckande. Är det så svårt att få all mate-
riel att fungera lika bra i Sverige som i 
internationella insatser kan man ju fråga 
sig? Med tid och pengar är naturligtvis 
allt möjligt.

Förvarsmaterielmarknaden är som de 
flesta inser inte en väl fungerade mark-
nad med högt konkurrenstryck. Nationel-
la begränsningar och särskilda villkor för 
försäljning och export tillhör vardagen. 
Det måste vi förstå och anpassa oss till. 
I stor utsträckning är det därför nödvän-
digt att använda materiel och utrustning 
som redan finns framme, ibland med 
mindre modifieringar och anpassningar 
för att kunna säkerställa leveranser i tid 
för de olika internationella insatser som 
planeras.     

Dagens materielförsörj-
ningsstrategi
Nu handlar den fastställda strategin om 
att i större utsträckning köpa färdigut-
vecklad befintlig materiel i första hand 
eller vidareutveckla den materiel som 
redan är inköpt. Är inte detta möjligt el-
ler lämpligt skall materiel utvecklas till-
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sammans med andra länder. Först i tredje 
hand kan det bli fråga om egen utveck-
ling. Naturligtvis är verkligheten inte så 
digital som den offentliga strategin kan 
uppfattas. Staten är ju inte ointresserad 
av att industrin utvecklar nya materiel-
system med bra teknikhöjd som kan be-
hållas och utvecklas under en längre tid. 
Det är däremot betydelsefullt att ansvaret 
för att materielen kommer fram i tid och 
uppnår önskade prestanda, i huvudsak 
tas av industrin själv.

Det är viktigt att påpeka att varken 
Försvarsmakten eller FMV har uppgif-
ten att utveckla ny teknik eller ta risker 
som på andra industriella områden tas 
av industrin själv. Vi kan konstatera att 
det näringspolitiska hänsynstagandet 
försvann i samma stund som regeringen 
beslutade att myndigheterna inte längre 
skulle planera för uppbyggnad/återtagan-
de. Skall försvaret ha en näringspolitisk 
uppgift måste denna uppgift åter regleras 
av statsmakterna med en anvisad finan-
siering. 

Dagens situation innebär att förvarsin-
dustrin i större utsträckning än tidigare 
måste svara för och finansiera sin pro-
duktutveckling på egen hand precis som 
Volvo och SAAB får göra för sina nya 
bilmodeller. Min uppfattning är att de 
flesta försvarsindustriföreträdare i grun-
den inser detta faktum. Det finns dock 
flera problem för framtiden som måste 
hanteras. Det första är vikten av att ha en 
referenskund. Av lätt förståeliga skäl är 
det svårare att marknadsföra ett försvars-
system som inte utnyttjas eller är veri-
fierad av den svenska försvarsmakten. 
Enligt min mening bör vi fundera ytter-
ligare på referensaspekten. Det behöver 
inte betyda att svenska försvaret alltid 
skall vara beredda att köpa det som in-

dustrin utvecklar. Det finns andra vägar, 
som att försvaret på olika sätt medverkar 
i test och utvärdering av nya produkter. 
Det kan handla om kvalitetstestning och 
verifiering av olika system.

Det andra problemet är vår exportlag-
stiftning, som i grunden förbjuder export 
av försvarsmateriel. Exporten bygger på 
undantag som motiveras av att det finns 
nationella intressen att export förekom-
mer. Ett nationellt intresse kan till exem-
pel vara att andra länder utnyttjar samma 
materiel eller teknik och därigenom ska-
pas synergier för Sverige. Om Sverige 
inte har motsvarande intressen antingen 
genom att utnyttja samma teknik eller 
samma system är export i princip inte 
tillåten. Den tolkning som skett under 
de senaste åren är dock i grunden täm-

Ubåtssystemet, ett av två specialfall 
inom materielförsörjnigen.  
Foto: Kockums



269

ligen pragmatisk. Något behov att snabbt 
se över exportlagstiftningen ser jag inte 
med dagens tillämpning. 

Det finns som jag ser det två specialfall 
inom materielförsörjningen och det är 
stridsflygsystem och ubåtssystem. Dessa 
system är så kostsamma att utveckla och 
anskaffa att vi så långt möjligt måste för-
söka att vidareutveckla de system och 
koncept vi redan har i Sverige. Att inte 
satsa på vidareutveckling av Gripen-sys-
temet och Ubåtssystemet innebär stora 
svårigheter och kostnader längre fram i 
form av köp från utlandet på en marknad 
som har många ofullkomligheter. Min 
syn på försvarets utveckling inkluderar 
ett bra nationellt försäkringsskydd. Ett 
trovärdigt nationellt försäkringsskydd 
inkluderar enligt min mening ubåtar och 
stridsflygplan, oavsett hur vi i framtiden 
kan komma att utveckla vårt säkerhets-
politiska samarbete. Mot bakgrund av de 
stora investeringar som gjorts nationellt i 
båda dessa system i kombination med hur 
marknaderna för ubåtssystem och strids-
flygsystem i praktiken fungerar, blir en 
fortsatt nationell utveckling nödvändig. 
Naturligtvis är det viktigt att fortsatt ut-
veckling kan delas av länder som valt att 
köpa samma system. Däremot finns det 
inget hinder att många andra materielsys-
tem konkurrensupphandlas helt i enlighet 
med dagens materielförsörjningsstrategi. 

Försvarsmateriel och 
kostnadsutvecklingen 
Kostnaderna för försvarsmateriel utveck-
las snabbare än inflationen. Detta är en 
slutsats som inte bara vi i Sverige har 
konstaterat. Man kan fråga sig varför? Är 
de statliga beställarna så dåliga förhand-
lare att vi accepterar prishöjningar som 
inte skulle accepteras på något annat om-

råde? Jag är övertygad att det inte förhål-
ler sig på det sättet, utan förklaringarna 
måste sökas på andra håll. 

Hur kan man då förklara de prishöj-
ningar som både Sverige och andra län-
der har konstaterat inom försvarsmate-
rielområdet. I allt väsentligt handlar det 
om teknisk utveckling som gör försvars-
materielen mer avancerad med succes-
sivt allt bättre prestanda. Det betyder att 
försvarsmaterielen kostar mer men kan 
också prestera mer. Man kan naturligt-
vis fråga sig om det skall ges någon ökad 
priskompensation om förvaret får vas-
sare materiel som kan mer än tidigare ge-
neration. Som exempel kan fem moderna 
ubåtar klara mer än fem äldre. Då kan vän 
av ordning säga att då kan ni reducera an-
talet till fyra nya ubåtar eftersom de nya 
har bättre förmåga än de gamla. Därför 
behövs ingen extra priskompensation för 
de ökade kostnader som teknikutveck-
lingen leder till. Samtidigt är det inte så 
enkelt i en relativt liten försvarsmakt att 
fem ubåtar kan reduceras till fyra. Hur 
kapabla de än är så har vi 270 mil kust 
och de kan inte befinna sig på alla ställen 
samtidigt. Denna grundläggande fråga är 
på intet sätt ny och har diskuterats länge. 
Om man lite vårdslöst får citera Napole-
on finns det kvalitet även i kvantitet. 

Kvalitet kostar men bristande kvalitet 
kostar ännu mer i en konfliktsituation. 
Själv är jag inte så orolig för våra systems 
kvalitet utan snarare för kvantiteten. Hur 
avancerad materielen än är räcker det 
ändå inte till om man bara har råd med ett 
mycket litet antal.    

Marknaden för materiel 
finns även i kriser
Det är lätt att tro att det inte finns en mark-
nad för försvarsmateriel i kriser. Det har 
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aldrig varit på det viset. Det går att för-
värva materiel i kris- och krigssituatio-
ner. Det finns många historiska belägg för 
det. Problemen är att priserna stiger med 
efterfrågan och varje land med en egen 
försvarsindustri kommer vilja tillgodose 
sina behov först. Ett litet land utan egna 
industriella resurser riskerar naturligtvis 
att komma sist i kön för beställningar av 
till exempel sjukvårdsutrustade helikop-
trar och skyddsutrustning. Det är i prak-
tiken omöjligt att lägga beställningar på 
kvalificerade stridflygplan och ubåtar i 
andra länder och få leveranser inom rim-
liga tider om omvärldssituationen skulle 
förändras. 

Detta innebär i praktiken att det finns 
ett stort säkerhetspolitiskt värde med att 
ha en kompentent försvarsindustri i lan-
det. Problemet är att denna industri måste 
kunna leva och utvecklas på egna meriter 
och vinna sina kontrakt i internationell 
tävlan. Det finns i dagens ekonomi ingen 
väg tillbaka till det kalla krigets materiel-
försörjningsstrategi. Men vi kan försöka 
att lära oss att kombinera lite av det bästa 
av det gamla med det bästa av det nya när 
vi diskuterar en utvecklad strategi för 
framtiden. 

Det är också intressant att konstatera 
att inom EU-samarbetet nu diskuteras 
vad som kallas securities of supplies. 
Enkelt sammanfattat handlar det om att 
i första hand kartlägga områden där Eu-
ropa inom försvarsmaterielområdet bör 
säkerställa att det finns egen kapacitet. 
Syftet är att minska beroendet av import 
från länder utanför Europa av viktigare 
komponenter och system. Detta arbete 
är komplicerat och svårt men visar att 
försörjningsberedskapsfrågorna inom 
EU nu börjar uppmärksammas. Arbetet 
är intressant och jag är övertygad om 

att Sverige och Finland med sin tidigare 
erfarenhet av ekonomisk försvarsbered-
skap och krishandelsavtal har mycket att 
bidra med i detta arbete. 

Framtida 
materielförsörjning   
Hur kan ett litet land som Sverige vida-
reutveckla sin strategi för framtiden och 
agera på de försvarsindustriella mark-
naderna? För det första är det viktigt att 
konstatera att förvarsindustrin har ett be-
tydande säkerhetspolitiskt värde inte bara 
för Sverige utan också i ett samarbetsper-
spektiv inom Europa. Samtidigt har vi 
varken tid eller pengar att ge vår egen in-
dustri utvecklingsbeställningar utan kon-
kurrensutsättning i syfte att säkerställa 
kapacitet i framtiden. Ett av de viktigaste 
målen måste därför vara att underlätta 
handeln mellan länderna i Europa inom 
försvarsmaterielområdet och minska de 
nationella särregleringarna och motköps-
kraven i syfte att underlätta konkurrens 
på lika villkor. Här kan EU-samarbetet 
vara av stort värde för den svenska för-
svarsindustrin och ge möjligheter för 
dem att konkurrera på nationella mark-
nader som idag är mer eller mindre stäng-
da. I dagens regelverk finns möjlighet att 
prioritera inhemsk försvarsindustri på 
grund av säkerhetspolitiska skäl (det så 
kallade 296-undantaget i EU-fördraget). 
Problemet är att regelverket ger möjlighe-
ter att tillämpa undantaget på i stort sett 
all materiel oavsett om det i praktiken har 
ett säkerhetspolitiskt värde för landet el-
ler ej. Det finns länder i Europa som till-
lämpar undantaget för att prioritera sin 
egen industri i första hand. Här försöker 
naturligtvis EU-kommissionen agera för 
att få medlemsländerna att minska över-
utnyttjandet av denna artikel. I längden 
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kommer med all sannolikhet kommissio-
nen lyckas att begränsa denna möjlighet 
högst avsevärt. 

Vi bör därför vara tydliga på vilka om-
råden som vi anser att vi måste behålla 
det säkerhetspolitiska undantaget. Min 
uppfattning är att detta undantag bör 
förbehållas områden som fortsatt utveck-
ling av JAS 39 Gripen och ubåtssystem 
samt några andra områden som krypto-
lösningar och sensorer. Om vi använder 
undantagsreglerna för att ge den svenska 
industrin beställningar utan konkurrens 
kommer det inte stärka deras förmåga att 
utvecklas i ett längre perspektiv. På vissa 
områden som till exempel ubåtar har vi 
i grunden inget alternativ till riktade na-
tionella beställningar. Detta har att göra 
med att vi så långt möjligt måste kunna 
utnyttja arvet i form av redan anskaffad 
materiel för att minska våra kostnader i 
ett livscykelperspektiv. I sådana lägen 
så finns det behov av att upphandlings-
mässigt kunna göra säkerhetspolitiska 

undantag och genomföra en riktad an-
skaffning till industri verksam i Sverige. 
Det är dock viktigt att om ett undantag 
görs för ubåtsanskaffning att undersys-
temen så långt möjligt konkurrensutsätts 
för att pressa kostnaderna. Kan man inte 
konkurrensutsätta på den första nivån får 
man driva en hög grad av konkurrensut-
sättning av undersystemen. 

Det finns också anledning att i detta 
sammanhang också ta upp offset (mot-
köpskrav) som också tillämpas inom för-
svarsmaterielområdet. De innebär att om 
ett land köper materiel från utlandet skall 
den säljande industrin investera i motköp 
och industrisamverkan med det köpande 
landet. Alla som har arbetat med dessa 
frågor inser att motköpskrav driver upp 
priset och minskar konkurrensen. Efter 
långa diskussioner har nu EU-länderna 
kommit fram till ett gemensamt synsätt 
där offsetkraven begränsas till maximalt 
100 procent av ordersumman. Offsetkrav 
om dubbla ordersumman har tidigare inte 

Gripensystemet, det andra specialfallet inom materielförsörjningen. Foto: Sara Bur-
lage, Försvarets Bildbyrå
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varit ovanliga. Bara detta är en framgång. 
Nästa stora diskussion kommer att handla 
om vilka områden som kan omfattas av 
offset. EU- kommissionen anser i grun-
den att motköp inte får begäras utanför 
försvarsmaterielområdet. 

Det är viktigt att vi inte driver en ”bror 
duktig” linje i denna fråga och själva 
upphör att ställa offsetkrav när de flesta 
andra länder fortsätter. Vi måste dock 
tillsammans med industrin utveckla våra 
tankar på vilka områden där vi anser att 
offset ger ett bidrag till Sveriges långsik-
tiga konkurrenskraft inom försvarsmate-
rielområdet.  

Fem punkter för fortsatt 
utveckling.
Sverige måste av ekonomiska skäl och på 
grund av riskerna att inte få fram leve-
ranser i tid till internationella missioner 
i högre utsträckning köpa redan färdig-
utvecklad och beprövad materiel. Långa 
och mer riskabla teknikutvecklingspro-
jekt kommer att bli mer sällsynta.

Detta kommer att leda till konse-
kvenserna att de i Sverige verksamma 
försvarsindustriföretagen i större ut-
sträckning måste finansiera sin produkt-
utveckling med egna medel och de inte 
kan räkna med att staten delar riskerna 
för att materielen inte kommer fram i 
tid. Det svenska försvaret kommer inte i 
samma utsträckning som tidigare kunna 
vara referenskund. De små och medel-
stora teknikföretagen kommer i betydligt 
mindre utsträckning kunna räkna med 
konsult och integrationsarbeten, där den 
svenska staten är beställare.

Jag anser att det finns ett antal saker 
som är viktiga i framtiden:

För det första är det viktigt att 
utnyttja civila produkter för militära 
tillämpningar
Den tidigare materielförsörjningsmodel-
len har som redovisats inneburit många 
positiva effekter till samhället. Är det 
möjligt i en utvecklad materielförsörj-
ningsmodell kombinera en del av det 
gamla med det nya för att skapa ökad 
konkurrenskraft och spin-off effekter. 
Det handlar om att brygga över från det 
gamla till det nya på ett så bra och klokt 
sätt som möjligt. Det finns en stor poten-
tial att utnyttja civilt utvecklad materiel 
och komponenter i den militära mate-
rielanskaffningen (så kallad dual - use), 
med eller utan anpassning. Den svenska 
modellen bör innefatta att så långt möj-
ligt bli ledande i att kunna anpassa civila 
produkter för militära ändamål. På detta 
område finns redan intressanta svenska 
produkter som till exempel Bofors hau-
bits monterad på en civil dumper från 
Volvo. På detta område bör staten i sin 
kravsättning vid anskaffning vara myck-
et noga med hur kraven formuleras för att 
underlätta att i större utsträckning kunna 
utnyttja civila produkter med eller utan 
anpassning.      
För det andra är det också viktigt att 
militära produkter används för civila 
tillämpningar i större utsträckning
Det finns också goda möjligheter att kom-
mersialisera och utnyttja militärt utveck-
lade produkter i civila tillämpningar. Ett 
problem i sammanhanget är att de medel 
som försvaret disponerar inte får utnytt-
jas för att utveckla tillämpningar utanför 
försvaret utan riksdagens särskilda med-
givande. Medel för teknikutveckling som 
syftar till att utveckla civila tillämpning-
ar måste komma från andra finansiärer, 
som till exempel Vinnova. Att utveckla 
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de möjligheter som att kommersialisera 
den utveckling som sker inom den mi-
litära sektorn för civil tillämpning bör 
vara en annan grundsten i den svenska 
modellen. I ett längre perspektiv kom-
mer en ökad användning av den materiel 
som utvecklats för försvarsändamål ge 
lägre kostnader inte minst vad det gäl-
ler underhåll och vidmakthållande. Inom 
detta område finns det intressanta finan-
sierings- och styrmodeller från USA. För 
att understödja tekniköverföring till det 
civila samhället bör Vinnova erhålla ett 
särskilt anslag för att i samarbete med 
FMV kunna stödja och medfinansiera så-
dan tekniköverföring. Det kan vara lämp-
ligt att särskilt understödja en spridning 
av sådan teknikutveckling som sker i små 
och medelstora försvarsmaterielföretag.   

Ett tredje viktigt område handlar om 
offset/motköpsstrategi
En tredje del i den svenska modellen bör 
innefatta en offsetstrategi som staten bör 
arbeta fram i nära samverkan med indu-
strin. Som tidigare redovisats bör Sverige 
arbeta med frågorna på EU-nivå i syfte 
att skapa en mer öppen marknad. Om 
offsetkrav ställs vid statlig anskaffning 
är det viktigt att återflödet går till sådana 
områden där Sverige har möjligheter att 
ytterligare öka det tekniska spetskunnan-
det inom förvarsmaterielområdet. Vår 
konkurrensfördel ligger i mycket duktiga 
ingenjörer både i stora och små företag. 
Det handlar om att ytterligare stärka och 
bredda denna kompetens i samband med 
offset och industrisamverkansdiskussio-
ner i samband med köp av försvarsmate-
riel från utlandet.

Det fjärde området handlar om 
försvaret som referenskund
En fjärde del i en utvecklad modell bör 

vara att kunna medverka som referens till 
industrin. Från industrins sida framhålls 
ofta att det inte är möjligt att sälja ett nytt 
system om man inte först har sålt det till 
det svenska försvaret. Detta kommer inte 
att vara möjligt för Sverige eller för något 
annat EU-land i det långa loppet. Staten 
kan dock i ökad utsträckning medverka 
till en utprovning och verifiering av för-
varsmateriel. Naturligtvis måste det ske i 
huvudsak med finansiering från industrin 
och i former som garanterar oberoende. 
Naturligtvis finns ett värde även för för-
svaret att delta och få ökad kunskap om 
nya system och produkter.      

Slutligen, för det femte, bör vi vidta 
åtgärder för att säkerställa ökad 
försörjningsberedskap
Den femte delen bör vara att nu åter börja 
fundera i planeringshänseende på försörj-
ningsberedskap och de möjligheter som 
vi har att i en förändrad omvärldssitua-
tion kunna verka för att öka kvantiteten 
av olika materielsystem. Vårt försvar har 
volymmässiga begränsningar och genom 
olika typer av planeringsåtgärder och op-
tioner i samband med anskaffningar kan 
vi minska tiderna för att få fram materiel 
i en ett förändrat läge. Sverige bör också 
aktivt medverka i det arbete som påbör-
jats vad gäller försörjningsberedskap 
inom EU.

Avslutningsvis
Jag har nu utifrån min bild och mina erfa-
renheter försökt ge en bild över vad som 
krävs för att säkerställa en kostnadsef-
fektiv materielförsörjning i framtiden. 
Jag menar att vi måste kombinera lite av 
det bästa av det gamla med det bästa av 
det nya när vi diskuterar en utvecklad 
strategi för framtiden. Fort och fel får 
stora oacceptabla konsekvenser.    
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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. 

Hos oss är det kunderna som styr
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Ledamoten
LEIF NYLANDER

Konteramiral Leif Nylander är Kungl. Örlogsmannasällskapets 
ordförande.

Balans mellan uppgifter och resurser – en 
viljefråga!
Ordförandens anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssamman-
träde i Karlskrona den 16 november 2009 vid nedläggandet av ämbetet.

Ärade ledamöter, gäster från systerakademier, pristagare, mina damer och her-
rar. Utvecklingen av försvaret under det senaste decenniet har inneburit att antalet 
stridsfartyg har reducerats till endast ett fåtal enheter och det är nu en tydlig oba-
lans mellan uppgifter och resurser. Det är hög tid att återigen tydligt uppmärksam-
ma frågan och vidta åtgärder – innan det är för sent! Jag vill här försöka visa hur 
man kan rätta till denna obalans och vill också peka på hur KÖMS har agerat för att 
tydliggöra problematiken.

Internationella uppgifter
Jag vill börja med att beröra Marinens in-
satser internationellt och KÖMS ageran-
de för att öka kunskapen inom området.

KÖMS har under året haft ”Pirater” 
som tema och vi har genomfört tre se-
minarier på det temat – ett i Göteborg, 
ett i Stockholm och ett i Karlskrona. Vi 
planerade seminarierna så att det första 
låg före den svenska insatsen inom ra-
men för EU-operationen ATALANTA, 
med de frågetecken som då förelåg avse-
ende bl.a. Rules of Engagemant. Det an-
dra seminariet genomfördes när insatsen 
pågick för fullt och sammanföll i tiden 
med när korvetten Malmö under samma 

dygn hade gjort en insats för att förhindra 
ett piratangrepp på ett handelsfartyg och 
gripit ett antal pirater som sedan fördes 
iland för rättslig prövning. Det tredje se-
minariet genomfördes när besättningarna 
hade kommit hem till Sverige och chefen 
för den svenska styrkan redogjorde för 
sina intryck.

Vi kan konstatera att våra tre fartyg, 
korvetterna Stockholm och Malmö samt 
stödfartyget Trossö, gjorde en mycket 
god och uppskattad insats i Adenviken. 
Fartygen är nu åter i Sverige. För närva-
rande förbereder Försvarsmakten en ny 
insats i området men denna gång med 
det f.d. långresefartyget Carlskrona, från 
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april nästa år och fyra månader framåt. 
Avsikten är att EU-operationen i området 
ska ledas av KÖMS-ledamoten kommen-
dör Jan Thörnqvist, som Force Comman-
der från HMS Carlskrona.

Genomförd insats och planerad ny in-
sats är ett kvitto på svenska sjöstridskraf-
ters förmåga att operera långt hemifrån, i 
andra farvatten med annat klimat, i inter-
nationell samverkan.

Man har inom ramen för EU-opera-
tionen ATALANTA genomfört en viktig 
humanitär insats för FN:s World Food 
Program och skyddat dessa fartygstran-
sporter. Man har gjort det inom ramen 
för en traditionell uppgift för sjöstrids-
krafter – sjöfartsskydd – och förutom den 
viktiga humanitära insatsen har man med 
sin blotta närvaro bidragit till en säkrare 
situation för all sjöfart i området. 

Årets tema ”Pirater” har belysts ur 
många aspekter i Tidskrift i Sjöväsendet 
under året.

Insatsen inom ramen för EU-operatio-
nen ATALANTA är dock inte den första 
internationella insatsen med sjöstrids-
krafter under senare år. År 2006 – 2007 
deltog svenska korvetter i den första ma-
rina FN-missionen någonsin, Operation 
UNIFIL i Medelhavet utanför Libanon. 
Här bidrog Sverige med korvetten Gävle 
följd av korvetten Sundsvall från oktober 
2006 till augusti 2007. Även här gjorde 
våra fartyg en utmärkt insats. 

Insatsen kunde påbörjas i omedelbar 
anslutning till politiskt beslut, vilket är 
unikt i förhållande till insatser med an-
dra typer av förband. Detta tack vare 
att fartyget kunde befinna sig i området 
inom ramen för örlogsbesök och uppträ-
dande på fritt hav. När det politiska be-
slutet kom, var det enkelt för fartyget att 
övergå från örlogsbesök till insats. Att 

snabbt kunna vara på plats i avvaktan på 
nödvändiga beslut är därför en fördel och 
likaså att snabbt kunna dra sig ur ett om-
råde om det finns skäl till det.

Annan utlandsverksamhet
I övrigt är det viktigt avseende interna-
tionell verksamhet att nämna de min-
röjningsoperationer som Marinen har 
genomfört sedan 1995 i internationell 
samverkan, främst i Baltikum. Likaså 
det samarbete med U.S. Navy och den 
svenska ubåten Gotland i San Diego un-
der två år.

Jag vill med dessa exempel påvisa att 
svenska sjöstridskrafter har god förmåga 
att delta i internationella operationer 
och att de är efterfrågade.

Nationella uppgifter
Territoriell integritet
Även nationellt har våra fartyg viktiga 
uppgifter, vilket är väl bekant för detta 
auditorium men där dessa uppgifter i 
debatten ibland har överskuggats av de 
internationella insatserna som har fått en 
större plats i mediebevakningen.

Vi har det folkrättsliga kravet att hävda 
den territoriella integriteten och vi ska 
försvara Sverige. Med en mer än 2700 
km lång kust så är det en uppgift som i 
sig erfordrar ett större antal fartyg än vad 
som står till buds idag.

Gasledningen NORD STREAM
Är det då nödvändigt med dessa upp-
gifter i ett hav vars strandägare med ett 
undantag tillhör samma union, den Eu-
ropeiska Unionen? Ja, det är enligt min 
uppfattning nödvändigt m.h.t. att undan-
taget i detta fall är Ryssland.

I mitt anförande vid högtidssamman-
trädet 2007 så tog jag upp frågan om gas-
ledningen Nord Stream i Östersjön – ett 
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samarbetsprojekt mellan Ryssland och 
Tyskland. Jag varnade för de konsekven-
ser som kunde bli följden av en dragning 
av gasledningen på havsbotten i Finska 
viken och i Östersjön. Konsekvenserna 
såg jag framför allt som miljömässiga och 
säkerhetspolitiska. Jag sa bl.a. följande:

• ”Vi vet att Ryssland anser att gas- och 
oljeledningar är vitala strategiska 
intressen. Den förre ryske försvars-
ministern Sergej Ivanov uttalade vid 
flera tillfällen att Östersjömarinen 
kommer att delta i gasledning ens 
konstruktionsfas. Om tidsplanen hål-
ler innebär detta att ryska mili-tära 
fartyg, under minst fyra års tid, kom-
mer att uppträda utmed gasledning-
ens sträckning.

• Ett sådant uppträdande kommer då 
att skapa en ny normalbild med ökad 
rysk marin närvaro och den ryska 
Östersjömarinen flyttar fram sina 
positioner.”

Det var vad jag sa för två år sedan. Vi 
har redan i år, efter sommaren, sett hur 
den ryska Östersjömarinen har börjat för-
ändra sitt övningsmönster och nu har en 
högre profil i jämförelse med tidigare år. 

Avseende den politiska processen så 
har ju frågan behandlats av den svenska 
regeringen. Skulle man ge tillstånd till att 
gasledningen dras inom svensk ekono-
misk zon eller ej. Regeringen har prövat 
frågan från ett miljöperspektiv och allde-
les nyligen, den 5 november, fattade re-
geringen beslutet att tillåta Nord Stream 
att lägga ut gasledningen. 

Diskussionen i Sverige har framför 
allt varit fokuserad på de miljömässiga 
riskerna och där anser regeringen nu att 
man har fått tillräckliga garantier. Vad 
avser den säkerhetspolitiska dimensio-

nen, så har den inte lyfts fram speciellt 
mycket. Det är väl egentligen endast riks-
dagsmannen Carl B. Hamilton, som har 
berört frågan.

När nu beslutet är fattat, så måste man 
hantera konsekvenserna. Det är viktigt 
att noga följa händelseutvecklingen i 
Östersjön och vara observant på hur den 
ryska Östersjömarinen agerar. Vi måste 
finnas på plats och vi bör vara beredda 
på att tydligt markera närvaro med våra 
marina resurser.

Minröjning
Andra uppgifter i vårt närområde, som 
jag ibland tycker hamnar i bakgrunden, 
är det stora uppstädningsarbete som fort-
farande återstår i Östersjön efter det förra 
seklets världskrig – alla minor och dum-
pad ammunition. Vi har ju fortfarande ca 
50 - 60 000 minor kvar och även om det i 
vissa fall kan vara bäst att låta dem ligga 
kvar så måste faran för sjöfart och fiske 
undanröjas i så stor utsträckning som 
möjligt.

Här genomför vi fortfarande, som jag 
tidigare har nämnt, sedan många år, min-
röjningsoperationer tillsammans med an-
dra länder, framför allt vid den baltiska 
kusten och det behöver vi fortsätta med.

Jag vill med dessa exempel påvisa be-
hovet av svenska sjöstridskrafter i vårt 
närområde och hur vi med anledning av 
händelseutvecklingen kan behöva utöka 
våra resurser.

Behov av och tillgång på 
sjöstridskrafter
Behov av sjöstridskrafter
Hur är det då med behov av och tillgång 
på sjöstridskrafter? I Tidskrift i Sjö-
väsendet nr 2 2009 har både Marinin-
spektören och ledamoten Bo Berg på ett 
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övertygande sätt argumenterat för varför 
vi behöver en Marin och hur det stöds av 
skrivningarna i Regeringens proposition 
”Ett användbart försvar”. Båda två pe-
kar tydligt på behovet av marina resur-
ser och att tillgången f.n. är otillräcklig. 
Dessutom ger inte nuvarande planering 
i Försvarsmakten stöd för den behövliga 
utvecklingen inom området – det är helt 
enkelt inte tillräckligt med resurser av-
satta för det.

Jag har i mitt anförande med exempel 
försökt beskriva behovet ytterligare. För 
att klara Marinens uppgifter behövs både 
ytstridsfartyg, ubåtar, minröjningsfartyg 
och stödfartyg utöver andra resurser som 
sjöoperativ helikopter och amfibiestrids-
krafter. 

Jag avser här behandla behov av och 
tillgång på stridsfartyg och vilka åtgär-
der som man kan vidta för att förbättra 
rådande bristsituation.

Tillgången på sjöstridskrafter

Ytstridsfartyg
Om vi först betraktar ytstridsfartyg så 
är läget för närvarande besvärande. Till-
gängliga ytstridsfartyg är för närvarande 
fyra korvetter – två av Stockholmsklass 
och två av Göteborgsklass. När två av 
dessa har varit nere i Adenviken har vi 
haft två korvetter kvar i Sverige för att 
kunna lösa kvarvarande uppgifter. Det är 
uppenbart att det är alldeles för få och det 
kräver inte någon mer djuplodande utred-
ning för att dra den slutsatsen!

Läget blir något bättre när Visbykor-
vetterna börjar levereras. De första två 
lämnas över till Försvarsmakten om 
exakt en månad, den 16 december, men 
de har vid den tidpunkten ännu inte full 
operativ förmåga utan det kommer att be-
hövas ytterligare åtgärder. När Visbykor-

vetterna är fullt operativa så innebär det 
också att Stockholmskorvetterna succes-
sivt skall fasas ut och avvecklas.

Den fastställda målbilden i Försvars-
maktens Insatsorganisation avseende 
ytstridsfartyg är f.n. fem Visbykorvet-
ter och två Göteborgskorvetter, totalt sju 
korvetter.
Minröjningsfartyg
Inom minröjningsområdet har vi fått en 
leverans av det första halvtidsmoderni-
serade fartyget av Kosterklass och vi ser 
fram emot de fyra resterande. Vi får där-
med ett bra tillskott i fem av sju stycken 
nymoderniserade minröjningsfartyg. De 
två återstående minröjningsfartygen av 
Landsortklass avvecklas och likaså de 
två minröjningsfartygen av Styrsöklass. 
Målbilden för minröjningsfartyg är totalt 
fem fartyg.
Ubåtar
Vad avser tillgången på ubåtar så är vi 
nere på låga nivåer. Två ubåtar av Väs-
tergötlandsklass halvtidsmoderniserades 
för några år sedan och benämns därefter 
Södermanlandsklass. Två av tre ubåtar av 
Gotlandsklass skall halvtidsmodernise-
ras och det totala antalet i fastställd mål-
bild är fyra ubåtar.

Alla fyra Göteborgskorvetter, dvs. ytter-
ligare två, bör bibehållas och ges samma 
typ av uppgradering som HMS Gävle på 
bilden erhållit. Foto: Patrik Östlund, FM
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Planerad utveckling
Hur ser den planerade utvecklingen ut 
avseende stridsfartyg? Jag börjar med 
ubåtar.
Ubåtar
Att behärska undervattensdimensionen 
gör man bäst med ubåtar. Att sådana re-
surser måste ingå i en trovärdig försvars-
makt med en flotta är naturligt. Att kunna 
konstruera, bygga och operera ubåtar är 
ett strategiskt viktigt kompetensområde 
för Sverige. 

Sverige har ju ett mycket gott rykte 
inom området, vilket har visat sig dels 
genom exportaffärer till både Austra-
lien och Singapore. Det intresse som den 
amerikanska flottan visade i det bilate-
rala samarbetet mellan Sverige och USA 
med den svenska ubåten Gotland på plats 
i San Diego under två år, pekade också 
tydligt på svensk kompetens.

Ett internationellt samarbete kopplat 
till det som vi kallar Nästa Generations 
Ubåt (NGU) borde därför vara möjligt 
att uppnå, med fördelar i form av delade 
kostnader m.m.

Viktiga steg har tagits såväl inom För-
svarsmakten som på den politiska nivån 
för att gå vidare inom detta viktiga kom-
petensområde. Det som just nu är mycket 
viktigt är att också förhandlingar med 
industrin kommer i mål, så att NGU kan 
realiseras.

Det innebär, enligt min uppfattning, 
avseende ubåtar att utvecklingen är på 
rätt väg avseende Nästa Generations 
Ubåt. Det är ett framtidsinriktat och flex-
ibelt ubåtssystem, som i sitt grundkon-
cept borde kunna locka till internationellt 
samarbete. Den planerade serien för fast-
ställt svenskt behov är dock endast två 
fartyg, avsett att ersätta Södermanlands-
klassen. Försvarsmakten räknar med in-

ternationellt samarbete i projektet, så att 
serien totalt sett blir längre.
Minröjningsfartyg
Även avseende minröjningsfartyg anser 
jag att vi är på rätt väg. Den nymoder-
niserade Kosterklassen levereras i snabb 
takt och får en utökad förmåga och livs-
tid. Det finns dock inte f.n. någon ersät-
tare till Kosterklassen i Försvarsmaktens 
planering.

Ytstridsfartyg
Det stora problemet idag är antalet yt-
stridsfartyg. Visbyklassen blir ett bra 
tillskott men serien omfattar endast fem 
fartyg. Enligt gällande planer så fasas 
Stockholmskorvetterna ut när Visbyklas-
sen blir operativ. Två av Göteborgsklas-
sen planeras genomföra halvtidsmoder-
nisering medan de två övriga byggs om 
till vedettbåtar. En ersättare till Göte-
borgsklassen är fortfarande mycket osä-
ker, även om det förs diskussioner om nya 
ytstridsfartyg i perioden 2020 – 2025.

Jag vill med ovanstående beskrivning 
påvisa att antalet fartyg i dagsläget är 
alltför få och att planerad utveckling inte 
råder bot på problemet de närmaste tio 
åren. Kvalitén på våra fartyg är god men 
antalet är för få.

Det finns möjligheter att moderninsera 
ytterligare två fartyg i Landsortsklassen 
till Kosterklass i stället för att avveckla 
fartygen. Foto: Kockums
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Alternativa åtgärder
Tillräckligt många
Om vi ser till det ovan beskrivna beho-
vet av fartyg för roller både nationellt och 
internationellt kan man snabbt konstatera 
att vi har alltför få fartyg. Antalet fartyg 
måste öka och nå en nivå som kan till-
godose behovet av insats (nationellt och 
internationellt), möjlighet till utbildning 
och underhåll. Vi måste uppnå och vid-
makthålla en kritisk massa som medger 
utveckling inom de olika fartygssyste-
men.
Ubåtar

bära att vi tidvis endast har en ubåt till-
gänglig för insatser. En ökning av antalet 
ubåtar till 5 – 6 st borde kunna ge två till 
tre ubåtar i insatsverksamhet. 

En kostnadseffektiv och omedelbar åt-
gärd vore att planera för att alla tre Got-
landsubåtarna, i stället för planerade två, 
genomgår halvtidsmodernisering. 

En annan åtgärd borde vara att planera 
för en tredje NGU. Härigenom skulle vi 
inom en 10-årsperiod ha tillgång till sex 
ubåtar totalt.
Minröjningsfartyg
För att öka antalet minröjningsfartyg 
finns det två åtgärder som skulle kunna 
verkställas omedelbart. 

Ytterligare två fartyg av Landsortklas-
sen borde kunna moderniseras, även om 
man så här långt i projektet sannolikt inte 
kan utnyttja serieeffekter på samma sätt 
som om man hade planerat det från bör-
jan. 

En annan åtgärd skulle kunna vara att 
inte avveckla Styrsöklassens två fartyg, 
som fortfarande är i bruk och som är 
byggda under andra hälften av 90-talet. 
Att istället vidmakthålla dessa fartyg är 
en mycket kostnadseffektiv åtgärd.

Ubåten Gotland: Foto: Kockums
Att det fastställda svenska behovet av 
ubåtar endast omfattar totalt fyra ubåtar 
(två av Gotlandsklass och två av f.n. Sö-
dermanlandsklass och senare NGU) är 
något som borde omprövas. Med endast 
fyra ubåtar får vi inte en tillräcklig in-
satsförmåga över tiden och det kan inne-

Korvetter
Vad avser antalet ytstridsfartyg skulle 
en omedelbar åtgärd kunna vara att 
se på möjligheten att fortsatt behålla 
Stockholmsklassen. En annan åtgärd är 
att halvtidsmodernisera alla fyra Göte-

HMS Styrsö. Foto Håkan Nyström, FFB
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borgskorvetterna i stället för bara två. 
På det sättet skulle vi relativt snabbt öka 
antalet korvetter till elva och skulle stå 
bättre rustade att möta de olika uppgifter 
som sjöstridskrafterna har att hantera.

Vad avser den fortsatta utvecklingen 
och omsättningen av fartygsbeståndet så 
är det angeläget att nu klara ut kravbilden 
för nya ytstridsfartyg och att fastställa 
en tydlig planering för en sådan anskaff-
ning.

För att klara uppgifter såväl nationellt 
som internationellt med sådana fartyg är 
det ett par förutsättningar som enligt min 
mening måste läggas fast:
• Fartygen måste sjösäkerhetsmässigt 

konstrueras för att utan restriktioner 
kunna uppträda i farvatten även utan-
för det närmaste närområdet.

• Fartygen måste vara uthålliga för 
att kunna stanna till sjöss under en 
längre tid, vilket ställer krav på såväl 
besättningsstorlek som fartygets stor-
lek i sig.

• Helikopter är en integrerad del av 
sjöoperativ verksamhet varför farty-
get bör vara konstruerat för helikop-
terbasering.

Dessa tre grundförutsättningar innebär 
att fartygsstorleken behöver öka relativt 
dagens korvetter. Vi talar här om ett far-
tyg i storleksordningen 100 – 110 meter 
och drygt 3000 tons deplacement. En så-
dan utveckling anser jag fullt rimlig och 
vi behöver bara gå till våra grannländer 
Danmark och Norge för att se en motsva-
rande utveckling.

Effekt på kort sikt
Ovan nämnda åtgärder skulle i det korta 
perspektivet ge god effekt. Inom ubåts-
området skulle en halvtidsmodernisering 

av alla tre ubåtar i Gotlandsklassen öka 
antalet tillgängliga ubåtar från fyra till 
fem. Inom minröjningsområdet skulle ett 
beslut om halvtidsmodernisering av två 
ytterligare fartyg av Landsortklassen och 
ett beslut att inte avveckla Styrsöklas-
sen öka antalet minröjningsfartyg från 
fem till nio. Vad avser korvetter skulle 
ett beslut att behålla Stockholmsklassen 
och halvtidsmodernisera alla fyra Göte-
borgskorvetterna öka antalet tillgängliga 
fartyg från sju till elva.

Dessa åtgärder skulle, enligt min me-
ning, vara en kostnadseffektiv åtgärd för 
att få en bättre balans mellan behov och 
tillgängliga fartyg. En översiktlig bedöm-
ning av kostnaderna för sådana åtgärder 
torde hamna på ca 1,5 miljarder kronor 
över tioårsperioden att jämföra med totalt 
ca 160 miljarder kronor i materielbudget 
för motsvarande period. Det är alltså en 
ganska blygsam satsning.

Åtgärder behöver dock vidtas relativt 
snart. Med nuvarande planering är snart 
tidsfönstret borta och avvecklingen är 
påbörjad av de fartyg som fortsatt skulle 
kunna användas.

Hur agerar KÖMS?
KÖMS har under året haft ”Pirater” som 
tema. Vi har då ur olika aspekter beskri-
vit en dimension i internationell verk-
samhet där våra sjöstridskrafter verkar. 
För kommande verksamhetsår kommer 
”Östersjön” att vara temat och där finns 
det möjlighet att djupare belysa närmil-
jön och de nationella uppgifterna för sjö-
stridskrafterna.

Jag vill med detta anförande försöka 
påvisa att det finns ett tydligt behov och 
en efterfrågan av svenska sjöstridskrafter 
i olika roller såväl nationellt som inter-
nationellt. Jag vill också delge min upp-
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fattning att antalet fartyg i dagsläget är 
alltför få och att det fastställda antalet i 
kommande insatsorganisation inte råder 
bot på det förhållandet. Slutligen vill jag 
peka på att det nu, och en kort tid framö-
ver, finns en reell möjlighet att, utan allt-
för drastiska åtgärder, öka antalet fartyg i 
syfte att möta behoven.

KÖMS kommer att fortsätta att driva 
dessa frågor men det kommer att krävas 
en ihärdig, saklig och envis argumenta-
tion, där alla intressen måste samspela, 
för att nå framgång.

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek
Biblioteket och fil kand Nicolas Ellis: 0455-25993

Fax   0455-25993
e-post: library@koms.se

Bibliotekarien Rolf Edwardson: 0455-25993 och 0709-229698
e-post: librarian@koms.se

Bibliotekets datakatalog finns på länken 
http://asp.bicsv.se/kom

KÖMS bildarkiv har flyttats till Krigsarkivets lokaler i Frihamnen.
För besök i arkivet kontakta KÖMS bibliotekarie Rolf Edwardson eller 

Richard Areschoug 08-7829837 
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Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är Kungl. Örlogsmannasällskapets 
sekreterare.

Året som gått
Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares verksamhetsberättelse för år 2009 
föredragen vid det 238:e högtidssammanträdet i Karlskrona den 16 november 2009.

Akademiens 238.e verksamhetsår är tillända och det är tid att reflektera över vad 
som har åstadkommits under året. Vid högtidssammanträdet den 17 november 2008, 
hölls högtidsanförandet av Kungl. Örlogsmannasällskapets Ordinarie Ledamot 
Folkrättsexperten vid UD Docent Marie Jacobsson. Hennes anförande hade titeln 
”Hostis Humanis - Om sjörövare då och nu”. Ämnet var högaktuellt och väl valt. 

Handelssjöfarten har under de senaste 
åren i allt större omfattning drabbats av 
piratattacker främst i Adenviken, men 
även på andra platser där den interna-
tionella sjöfarten är kanaliserad och sär-
skilt sårbar. Sjöfarten är blodomloppet i 
den alltmer globaliserade ekonomin. En 
global finanskris samtidigt som sjöfarten 
störs i sitt viktiga transportarbete är en 
veritabel mardröm för hela mänsklighe-
ten. Reaktionerna på piratverksamheten 
från enskilda stater, från EU och NATO 
samt från FN har inte låtit vänta på sig. 
Tillfälligt sammansatta fartygsförband 
från en mängd olika länder har samlats i 
Adenviken och angränsande operations-
områden för att enskilt eller tillsammans 
stävja piratattackerna. Uppgiften är svår. 

Operationsområdet är gigantiskt från de 
inre delarna av Adenviken till den In-
diska subkontinenten och sydvart ned 
mot de ”roaring forties” dvs. det omfattar 
praktiskt taget hela den Indiska Oceanen. 
Piratattackerna följer monsunperioden. 
När vädret är hårt minskar attackerna 
och förflyttas till Adenviken för att under 
övriga perioder av lugnare väder prak-
tiskt taget äga rum var som helst i Indiska 
Oceanen. Rekordet är ca 1000 distansmi-
nuter ut från den somaliska kusten. Var-
för minskar piratattackerna under perio-
der av hårdare väder? Det är inte för att 
piraterna är dåliga sjömän utan bara där-
för att optisk upptäckt av fartyg försvåras 
vid grov sjö och det minskar piraternas 
möjligheter att anfalla fartygstrafiken.



284

Akademiens ordförande valde pirat-
dåden till sjöss som årstema för akade-
miens verksamhet under 2009. Ett vik-
tigt skäl till detta var att Regering och 
Riksdag tidigt 2009 beslöt att sända en 
korvettstyrka bestående av korvetterna 
HMS Stockholm och HMS Malmö samt 
stödfartyget HMS Trossö till Adenviken 
för att skydda FN:s matleveranser inom 
World Food Programme till Somalia, 
skydda sårbar sjötrafik i området och ge-
nom sjöstyrkans närvaro verka preventivt 
samt agera mot piratangrepp.

Piratåret inleddes med att akademien 
den 10 februari i Göteborg genomförde 
ett seminarium om piratverksamheten, 
dess orsaker och vad som kan göras för 
att minska sårbarheten mot piratdåd. Se-
minariet var mycket välbesökt och det gav 
mersmak. Akademien beslöt att fortsätta 
med ytterligare två seminarier i Stock-
holm i maj och i Karlskrona i oktober när 
förbandet var hemma igen. Samma dag 
som seminariet i Stockholm genomför-
des på Sjöhistoriska museet den 26 maj, 
så lyckades fartygschef och besättning 
på HMS Malmö förhindra en piratattack 
mot det grekiska handelsfartyget Anto-
nis och dessutom gripa sju misstänkta 
sjöpirater. Ingripandet var en ordentlig 
moralhöjare för den svenska styrkan som 
fram till avslutningen den 15 september 
fortsatte att vara väldigt effektiva med 
ett stort antal olika typer av uppdrag och 
med en total gångtid till sjöss på 77 % av 
tiden i området. Det är ett fantastiskt bra 
resultat för så små fartyg. Den svenska 
insatsen i operationsområdet genomför-
des effektivt och med hög säkerhet för 
personal och materiel. Insatsen genom-
fördes väl inom given budgetram och har 
väckt respekt internationellt.

Våren 2009 överlämnade Regeringen 

propositionen 2008/09:140 Ett använd-
bart försvar till Riksdagen. På sidan 66 
under rubriken utvecklingen av (den 
marina) insatsorganisationen framgår: 
”Marinstridskrafterna ska kunna delta i 
marina insatser tillsammans med andra 
länder, i Sverige, i närområdet samt då 
insatsen lämpar sig för de svenska för-
banden utanför närområdet. Sverige kan 
därigenom effektivt bidra till skyddet av 
sjöfart och annan maritim verksamhet. 
Genom internationell samverkan med 
våra samarbetsländer kan de svenska för-
banden även utgöra komponenter i större 
styrkor med god samlad förmåga att från 
havet stödja markoperationer samt till-
sammans med andra bidra till att hålla 
sjövägarna både i vårt närområde och 
globalt öppna för handelstrafik. Osäkra 
sjöleder eller hot mot viktiga hamnar, 
inte minst i vårt närområde, skulle kunna 
få långtgående konsekvenser för Sveri-
ges ekonomi eftersom Sverige liksom de 
flesta andra länder är beroende av ett 
ständigt flöde av råmaterial och varor. 
Skyddet av dessa strategiska flöden är i 
och med det ett viktigt nationellt intresse 
för Sverige att värna men också för alla 
andra länder i vårt närområde”.

Den här portalskrivningen är ett tyd-
ligt tecken på att invasionsförsvaret till 
slut har kastats på historiens sophög och 
att de marina förbanden tillsammans 
med andra maritima myndigheter nu åter 
kan börja ägna sig åt sin absolut viktigas-
te och klassiska uppgift – att hålla sjövä-
garna öppna.

Försvarsmakten förbereder just nu 
fortsättningen på den första insatsen i 
Adenviken. Planen är att HMS Carls-
krona skall användas som ett större pat-
rullfartyg (OPV) och dessutom ha den 
svenske sjöstyrkechefen för EU NAV-
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FOR och hans stab ombordbaserad. Utö-
ver detta förbereds för att basera helikop-
ter och en mindre militär styrka ombord. 
Om planerna håller opererar Carlskrona 
i Adenviken och angränsande havsom-
råden från medio april till augusti 2010. 
Regeringskansliet överväger dessutom 
ytterligare en förlängning av insatsen.

Vid den Marintaktiska Staben (MTS), 
skapas nu det lednings- och sambands-
system som den svenske styrkechefen 
ska utnyttja för att leda sin sjöstyrka. Det 
är en svår uppgift eftersom merparten av 
de fartyg som ingår i EUNAVFOR tillhör 
nationer som är NATO-medlemmar. EU 
har inget gemensamt lednings- och sam-
bandssystem vilket leder till att NATO 
kommunikationsstruktur (NATO back-
bone) måste utnyttjas. Då uppstår den 
absurda situationen att den svenske styr-
kechefen inte kan leda sitt förband med 
krypterade förbindelser. Vid MTS och 
genom den marintaktiske chefen har flera 
åtgärder vidtagits för att pragmatiskt lösa 
situationen, så just nu ser situationen ljus 
ut även om det ännu inte är helt klart att 
vi når ända fram.

Här plöjer marinen bokstavligt talat 
mark även för Battle Group 2011 som ju 
inte heller har tillgång till NATO kom-
munikationsstruktur.

Under året har inträdesanförandena 
som vanligt behandlat ett brett spek-
trum områden allt från betydelsen av 
begravningsriter i Försvarsmakten, olika 
synpunkter på det nya personalförsörj-
ningssystemet, erfarenheter från fartygs-
olyckor, folkrättsliga aspekter på Proli-
feration Security Initative och sjöfartens 
utmaningar till frågan om Sverige behö-
ver en marin. Vi har också fått lära oss 
att marinens musikkår i Karlskrona är 
en marin kulturbärare av rang. Marinin-

spektören har under året också redovisat 
sin syn på marinens utveckling i samband 
med KÖMS ordinarie sammanträden.

Särskilt intressanta och uppmärksam-
made anföranden hölls av ledamoten 
Berit Blomqvist med rubriken - Sjöfar-
tens utmaningar och av ledamoten Bo 
Berg med rubriken – Behöver Sverige 
en marin? Dessa två anföranden speglar 
tydligt viljan att se den marina helheten 
och leder oss till att tydligare förstå sjö-
fartens betydelse för vårt land och vad 
marinen kan göra för att skydda sjöfar-
ten. Ledamoten Mikael Brännvall höll 
på senhösten ett mycket tankeväckande 
inträdesanförande med titeln - Bortom 
personalförsörjningssystemen – tänkvärt 
när Försvarsmakten står i begrepp att helt 
byta personalförsörjningssystem.

Årsberättelserna har omfattat en upp-
följning av sjukvården till sjöss, läges-
beskrivning av moderna logistikkon-
cept, trender och tankar om de marina 
ledningssystemen och om sjöfartsforsk-
ningen som stöd i en föränderlig omvärld. 
Sammantaget har inträdesanföranden 
och årsberättelser gett oss ökad kunskap 
inom akademiens verksamhetsområden. 
Kunskap är färskvara – i dagens IT-
samhälle sannolikt mer så än i äldre tider 
där kunskapen uteslutande förvärvades 
genom att studera vad äldre generationer 
hade tecknat ned i bokform. Idag anser 
många att kunskap får man genom att 
söka på Google. Det är bara delvis sant.

Vi ledamöter i akademien äger tillsam-
mans ett fantastiskt bibliotek placerat 
här i Karlskrona. Akademiens bibliotek 
innehåller idag en unik samling av ma-
rin litteratur om ca 12 000 titlar omfat-
tande ca 15 000 olika band. Samlingen 
bedöms ha ett stort värde för forskningen 
inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende. 
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Därutöver finns ca 2 000 äldre sjökort 
och kartor, samt ett bildarkiv med när-
mare etthundratusen fotografier, bilder 
och ritningar på örlogsfartyg. Bibliote-
kets bestånd speglar Kungl. Örlogsman-
nasällskapets verksamhet från 1771 fram 
till idag. När Marie Jacobsson skrev sitt 
högtidsanförande 2008 utnyttjade hon 
akademiens äldsta bok Fredrik den II:s 
danska sjölag från 1590. Under året har 
akademien fortsatt arbetet med att kata-
logisera och vårda bokbeståndet. Detta 
har kunnat genomföras med ett generöst 
stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs Minnesfond. Akademien 
uttrycker sitt varma tack för detta ovär-
derliga stöd till bibliotekets verksamhet. 

Akademins bildarkiv utgörs i flera fall 
av unika underrättelsebilder av ryska 
fartyg fotograferade med innovativ foto-
teknik på mycket stora avstånd av kom-
mendörkapten Ragnar Thorén under det 
finska vinterkriget.

Biblioteket och bildarkivet är viktiga 
men också kostsamma verksamheter för 
akademien. Styrelsen söker aktivt ekono-
miskt stöd för att kunna driva verksam-
heten men studerar även andra former 
för förvaltning av bibliotek och bildar-
kiv syftande till att öka tillgängligheten 
till vårt kulturarv för den marina forsk-
ningen. Arbete med att beståndsregist-
rera akademiens bokbestånd på Libris 

pågår. Ambitionen med kontakterna med 
Libris och att akademiens hela verksam-
het numera är tillgänglig på nätet är att 
göra KÖMS mer välkänt i en större krets 
av maritimt intresserade så att vårt syfte 
att följa och aktivt verka för utvecklingen 
av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i 
allmänhet kan uppnås.

Akademien fortsätter att stödja arbetet 
med att beskriva Försvarets verksamhet 
under det kalla kriget. Under året har två 
publikationer getts ut; Vi levde i verklig-
heten samt Flottan och det kalla kriget – 
Ett personligt perspektiv. Tidigare i hös-
tas gavs också den praktfulla boken om 
Kustflottan ut med stöd av akademien. 
Samtliga böcker innehåller bilder ur vårt 
bildarkiv.

Akademien planerar nu under Riks-
marskalkens ledning för en fortsättning 
av Kunskapens Krona dvs. en bred dis-
kussion med de övriga Kungl. Akade-
mierna om några aktuella ämnen.

Trots sina 238 år är akademien fort-
farande vital och fortsätter att med för-
stånd och styrka verka för utvecklingen 
av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i 
allmänhet. De är verksamheter som till-
sammans bidrar till att skapa säkerhet, 
utveckling och välstånd enligt den gamla 
latinska tesen mare conjugit – non sepa-
rat (havet förenar – skiljer icke).

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. Sådan anmälan kan också göras brevledes 
till Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Ledamoten
MIKAEL BRÄNNVALL

Jur. kand. Mikael Brännvall är vice VD vid Kungl. Dramatiska 
Teatern och även örlogskapten i Flottans reserv

Bortom personalförsörjningssystemen
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm den 28 oktober 2009.

Personalarbetet inom Försvarsmakten kännetecknas sedan många år av en utstu-
derad systemsyn med be man nings planeringen i centrum. Detta fungerade i en tid 
då soldater och sjömän levererades genom pliktsystemet och det överordnade syftet 
var att förse en relativt statisk krigs organisation med dugligt befäl och manskap. 
Dagens uppgifter, förändringstakten i sam hället och övergången till ett frivillig-
försvar ställer helt andra krav på flexibilitet, kunnande och aktiva åtgärder inom 
personaltjänsten. Med detta anförande vill jag kommentera det reform arbete som 
pågår inom området och särskilt peka på några strukturella faktorer som är viktiga 
för den framtida personalförsörjningen.

Inledning
Tidigare var Försvarsmaktens personal-
behov relativt enkla att förutse. Utgångs-
punkten var att krigs organisationens be-
fattningar skulle fyllas och pliktsystemet 
låg till grund för rekryteringen av sol-
dater och sjömän. De olika uppgifterna 
förändrades långsamt, vilket med förde 
att behovet av olika kompetenser var för-
hållandevis stabilt över tiden. Personalar-
betet kunde därför byggas upp utifrån ett 
systemtänkande med bemanningsarbetet 
som den viktigaste komponenten.1

Behovet av förändringar inom perso-
nalområdet är en följd av omställningen 
från ett invasions  försvar till ett insats-
försvar. Ominriktningen innebär att För-
svarsmakten måste vara redo att möta 
nya och föränderliga hot. Det är ofta svårt 
att förutse var i världen som förbanden 
ska uppträda och vilka uppgifter som ska 
lösas. Personalförsörjningen måste där-
för anpassas så att den kan svara upp mot 
de krav som de nya uppgifterna ställer.2

Regeringen har drivit på reformarbetet 
genom att i de senaste årens budgetpro-
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positioner påpeka att personalförsörj-
ningen är avgörande för att kostnadsef-
fektiva och långsiktigt hållbara insatser 
ska kunna genomföras.3 En viss kritik 
kan framskymtas när det gäller föränd-
ringstakten. I budgetpropositionen för 
2008 påpekas exempelvis att ”enligt re-
geringen [borde] mer konkreta resultat ha 
kunnat redovisas efter fem års arbete”.4

Från den politiska nivån har dessutom 
flera utredningar initierats under de se-
naste åren, bland andra Personal för sörj-
nings utredningen5, Skolreforms utred-
ningen6, Veteran soldat utredningen7 och 
Plikt utredningen8. För närvarande arbe-
tar en ny personal  försörjningsutredning 
som ska avge sitt betänkande i slutet av 
nästa år.9

Det är också tydligt att försvarsled-
ningen har personalfrågorna högt upp på 
agendan. ”Personalförsörjningen är den 
utmanande frågan”, skriver Överbefäl-
havaren i en ledarartikel i Försvarsmak-
tens personaltidning.10 I de senaste årens 
budgetunderlag till regeringen har perso-
nalreformerna lyfts fram som avgörande 
för att myndigheten ska kunna lösa sina 
uppgifter.11 Inför år 2010 framhålls att 
”arbetet med att införa det nya personal -
för sörjnings  systemet är den enskilt störs-
ta utmaningen som Försvarsmakten står 
inför”.12 

Samtidigt som Försvarsmakten arbetar 
med att utveckla och samordna personal-
tjänstens alla delar så att de stödjer verk-
samhetens nya inriktning, genomförs 
flera stora förändringar:

• Värnplikten fasas ut. Soldater och 
sjömän ska rekryteras med frivillig-
het som grund.

• Enbefälssystemet överges och en ny 
befälsordning införs.

• Personaltjänstens organisation och 
inriktning förändras i grunden.

En av dessa förändringar vore förmodli-
gen tillräckligt ansträngande för organi-
sationen. Nu genomförs alla tre parallellt 
med överlappande införandeperioder. 
Mot denna bakgrund ligger det nära till 
hands att dela Över befäl havarens syn att 
personal försörjningen är den stora utma-
ningen för Försvars makten.

I det följande går jag igenom olika as-
pekter på Försvarsmaktens personalfrå-
gor utifrån tre perspektiv:
• Organisation: Utgångspunkten är 

den förändring som Försvarsmaktens 
personaltjänst för närvarande genom-
går. Vad innebär HR-transformering 
och hur ska personal upp gifterna för-
delas mellan olika funktioner? 

• Strategi: Vilka krav bör ställas på en 
HR-strategi för Försvarsmakten?

• Styrning: Hur kan organisationen sä-
kerställa att nödvändiga kompetenser 
finns till gängliga vid rätt tidpunkt?

Organisation av 
personaltjänsten
Personaltjänsten inom svenska myn-
digheter och företag kan delas in i tids-
perioder som till viss del beskriver ut-
vecklingen inom området. Det tidiga 
personalarbetet, från omkring 1910, var 
inriktat på rent socialt arbete. Under 
1960- och 70-talen stod de administra-
tiva uppgifterna i centrum och perso-
naladministration (PA) användes ofta 
som samlande benämning. I mitten av 
1980-talet började uttrycket Human Re-
source Management (HR eller HRM) ut-
nyttjas, bland annat som uttryck för det 
ledningsperspektiv som fick inflytande 
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över personal tjänsten.13 

En riktning som för närvarande vinner 
mark inom personalarbetet benämns vär-
deskapande HR eller Human Resource 
Trans formation (HR-transformation). 
Modellen, som bland andra före träds av 
den amerikanske forskaren och förfat-
taren Dave Ulrich, bygger på tanken att 
HR-arbetet ska organiseras och utföras 
så att det skapar ett värde för organisa-
tionen och dess intressenter, interna så-
väl som externa. Istället för att enbart 
fokusera på leverans av service i form av 
enskilda aktiviteter inom personalområ-
det, exempelvis kom-
petens  utveckling eller 
lönesättning, ska per-
sonalfunktionerna även 
bidra till verksam hetens 
övergripande mål. Med-
arbetare som arbetar 
med personalfrågor ska 
förstå det sammanhang 
som organisationen ver-
kar inom och tydligare 
bidra med ett mervärde 
som har betydelse för 
det samlade resultatet.14

Dave Ulrich delar 
upp personalarbetet i 
transaktioner och transformationer. De 
förstnämnda består av administrativt 
rutinarbete som kan standardiseras och 
automatiseras i mycket hög grad. Trans-
formationsarbetet kräver däremot flexibi-
litet och djup expertkunskap eftersom det 
handlar om att ge ett kvalitativt stöd till 
organisationen.15

HR-transformation handlar också om 
att förändra personalarbetet för att åstad-
komma en större effektivitet i personalar-
betet och därmed få resurser till att arbeta 
mer strategiskt. Administrativa uppgifter 

och specialistkunnande centraliseras till 
en särskild enhet som ligger centraliserat 
inom organisationen eller utanför (out-
sourcing). Personal administrativa upp-
gifter och transaktioner standardiseras 
och utförs i möjligaste mån av medarbe-
tarna själva eller deras chefer i linjen, ofta 
med hjälp av IT-stöd, exempelvis en HR-
portal. Istället för att ägna sig åt personal-
administration får HR-medarbetare som 
blir kvar i linjeorganisationen utrymme 
att stödja det operativa arbetet och foku-
sera på uppgifter som är av mer strategisk 
karaktär (transformationer).

HR-transformation har tre huvudsyften: 

1. Personalfunktionerna ska fokusera 
på att arbeta värdeskapande, dvs.  
med sådant som driver mot verksam-
hetens mål. De ska fungera som en 
strategiskt partner till linjecheferna.

2. Personalarbetet ska effektiviseras 
genom att alla intressenter arbetar på 
rätt sätt och med rätt saker. En långt 
driven stan dard isering och centrali-
sering av olika servicefunktioner kan 
möjliggöra en minskning av antalet 

Strategi

Konsultarbete
Tjänster till linjen

Administration

10%

30%

60%

20%

60%

20%

HR-transformering
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personaladministratörer.

3. Cheferna i linjen ska ta ett större per-
sonalansvar.

Ulrich-modellen tar sin utgångspunkt i 
att alla uppgifter som utförs inom HR-
området kan betraktas ur två perspektiv: 
1) handlar det huvudsakligen om pro-
cesser eller medarbetare? och 2) vilken 
är tidshorisonten – nu (operativ) eller i 
framtiden (strategisk)? En fyrfältsmodell 
med de två perspektiven kombinerade 
beskriver fyra olika verksamhetsområ-
den för HR-arbetet: administrativa upp-
gifter, personalhantering, förändringsar-
bete och strategiskt arbete.

För varje område finne ett område för 
HR-medarbetare att fylla:
• Administrativ expert 
• Förvaltare av medarbetare och deras 

kompetens 

• Förändringsagent 

Strategiskt 
fokus

Operativt
fokus

Processer Medarbetare

Strategi-
arbete

Förändrings-
arbete

Personal-
hantering

Administrativa
uppgifter

HR:s uppgifter enligt Ulrich

• Strategisk partner

Dave Ulrich betonar att HR-transforma-
tion till stor del handlar om ett nytt tan-
kesätt kring den roll som HR-arbetet har 
och vilket värde det ska leverera till bland 
andra chefer, medarbetare, ledning och 
ägare. Det räcker inte med att inrätta en 
central servicefunktion eller att paketera 
samma tjänster som tidigare i ett nytt IT-
baserat system.16

Teorierna om HR-transformation har 
haft en stor påverkan i den internationella 
diskussionen om hur ett modernt per-
sonalarbete bäst organiseras. Samtidigt 
finns det kritiska röster och det är fortfa-
rande relativt få organisationer som har 
infört Ulrich-modellen i sin helhet. I Sve-
rige har ett antal större företag tagit till 
sig delar av Ulrichs teorier och föränd-
rat sitt personal arbete i en riktning mot 
Värdeskapande HR. Trots detta finns det 
mycket lite svensk forskning som visar 
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på vad som händer i organisationer som 
genomgått HR-transformation och vad 
förändringarna har inneburit för chefer 
och medarbetare. 

Vissa kritiker menar att HR-transfor-
mation står för ett byråkratiskt och tay-
loristiskt synsätt på per sonal arbetet. En 
långt driven standardisering, som till 
stora delar han teras genom IT-portaler, 
stimulerar inte till ett flexibelt beteende.17 
Andra menar att Ulrich-modellen är allt-
för kostnadsfokuserad och att det i dags-
läget inte finns tillgång på personer med 
den kompetens som personalavdelning-
arna skulle behöva för att transformatio-
nen ska fungera på avsett sätt. Det sist-
nämnda gäller i synnerhet de strategiska 
rollerna.18

Det krävs ansträngningar för att en 
centralisering inte ska ge sämre service 
till medarbetare och chefer i linjen. Ul-
rich påpekar själv att ett centralt HR-cen-
ter kan förlora viktig information från 

medarbetare om administrativa frågor 
endast besvaras med e-post eller via te-
lefon. I det personliga mötet framgår ofta 
hur den anställde mår, hur kulturen är ute 
på fältet och hur arbetet går. 19

Försvarsmakten beslutade om att ge-
nomföra HR-transformation i slutet av 
2006. Syftena med transformationen var 
främst att skapa en gemensam struktur 
för myndighetens HR-arbete och att fri-
göra resurser lokalt för att kunna arbeta 
mer strategiskt och konsultativt. Som 
över gripande mål anges att ”åstadkomma 
effektivitet, enkelhet och enhetlighet med 
högre kvalitet i HR-arbetet.”20 

Hitintills har Försvarsmakten haft ett 
tydligt fokus på transaktionssidan, vilket 
kommit till uttryck i inrät tandet av för-
bands  enheten HR-centrum (FM HRC) 
och den nya HR-portal som utvecklas 
och förvaltas av FMLOG. Vissa delar av 
kärnverksamheten – de insatta förbanden 
– ligger till stora delar utanför transfor-
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Förändrings-
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Personal-
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HR:s roller enligt Ulrich
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Förvaltare av
medarbetare och 

kompetens

Förändrings-
agent



292

mationen och det förefaller som om av-
sikten är att deras interna personalarbete 
ska hanteras enligt en mer traditionell 
modell. 

Förbandens personalavdelningar re-
duceras till ungefär halva antalet medar-
betare fram till år 2012. Kvar lokalt blir 
HR-chefer som ingår i för bands chefernas 
ledningsgrupper samt ett mindre antal 
HR-generalister som förbereder vissa 
ärenden till HR-centrum och arbetar kon-
sultativt mot linjeorganisationen. Samti-
digt minskas Högkvarterets personalstab 
med ungefär två tredjedelar.21 

Förändringen innebär att cheferna i 
linjen och deras med arbetare förväntas 
att själva utföra en stor del av det perso-
naladministrativa arbetet. Till stöd finns 
IT-verktyg och administrativa experter 
vid HR-centrum. Ett antal uppgifter som 
tidigare hanterats av flottiljens per sonal -
handläggare läggs över på exempelvis 
chefer ombord som själva får söka svar 
på hur de ska hanteras.

Strategi
Syftet med en samlad HR-strategi är att 
samordna ledningssystem, processer och 
aktiviteter samt att säkerställa att alla 
insatser inom området för mot verksam-
hetens långsiktiga vision. Strategin bör 
bygga på en analys av framtidens kom-
petensbehov och beskriva hur detta ska 
tillgodoses. 

Jag går inte närmare in på hur en HR-
strategi byggs upp och implementeras, 
utan begränsar mig till att ta upp och 
kommentera några viktiga komponenter 
som bör ingå och som jag bedömer som 
avgörande för Försvarsmaktens möjlig-
heter att kunna lösa sina uppgifter i fram-
tiden.

Processtänkande
2007 års perspektivstudie ger exem-
pel på ett kvardröjande systemtänkande 
inom personal försörjningen. I slutrap-
porten anförs bland annat att ”personal-
försörjningssystemet byggs för en viss 
volym, kompetens och effekt.”22 Längre 
fram konstateras att ”Försvarsmaktens 
organisation har med föreslaget perso-
nalförsörjningssystem ett behov av cirka 
10 000 officerare, 6 800 anställda sol-
dater/sjömän och 6 000 civila årsarbets-
krafter.”23

Fokus bör förskjutas ytterligare från 
statisk personalplanering (beman nings-
perspektivet) till en mer dynamisk kom-
petensförsörjning. För att kunna möta 
förändringar i omvärlden och uppgifter 
måste personalförsörjningen betraktas 
som en fortlöpande process snarare än 
ett fulländat system som en dag kan vara 
”intaget”.

Attraktiv som arbetsgivare
Konkurrensen om arbetskraften kommer 
att vara stor i framtiden. Avgörande för 
att kunna rekrytera och behålla lämpliga 
individer är därför att Försvarsmakten är 
– och uppfattas som – en attraktiv arbets-
givare. 

En grundförutsättning är självfallet att 
kunna erbjuda intressanta och stimule-
rande arbetsuppgifter. Andra viktiga fak-
torer för att attrahera är exempelvis:
• Anställningsvillkor (löner, boende, 

resor mm)
• Tydliga värderingar
• Stöd till anhöriga vid internationell 

tjänstgöring
• Stöd till och kontakt med civila ar-

betsgivare (Employer Support)
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• Utvecklingsmöjligheter
• Meritvärde
Arbetet med att informera om Försvars-
maktens identitet som arbetsgivare och 
vilka möjlig heter som verksamheten kan 
erbjuda, bör kopplas till den övergripan-
de kommunikations strategin. För att nå 
trovärdighet måste de olika budskapen 
hänga ihop och bygga på hur det verkli-
gen förhåller sig i organisationen.

Idag utgår rekryteringskampanjerna 
till stor del från varumärket Försvars-
makten.24 Jag tror att det är abstrakt och 
svårgreppbart för målgrupperna och att 
man skulle vinna på att istället framhålla 
försvarsgrenarna. Med armén, marinen 
och flygvapnet är det lättare att konkre-
tisera hur tjänstgöringen ser ut och vad 
man kan vänta sig som soldat, sjöman el-
ler officer.

Det är en liten – och minskande – del 
av befolkningen som har personliga er-
farenheter av tjänst göring i För svars -
makten, vilket är problematiskt ur rekry-
terings- och merit värdes synpunkt. Här 
kan reserv officerarna spela en roll som 
brygga till det civila samhället. Det för-
utsätter dock kontinuerlig tjänstgöring 
och att reservofficerarna används som en 
naturlig del av den löpande kompetens-
försörjningen. 

Styrning
En nyckelfråga är hur Försvarsmakten 
långsiktigt ska säkerställa tillgången till 
rätt kompetenser för att kunna lösa alla 
uppgifter idag och i framtiden. Myndig-
heten agerar över ett brett spektrum av 
uppgifter. Det ställs därför stora krav på 
analys, planering och samordning för att 
visioner och strategiska mål ska bli om-
satta i HR-processer som skapar de kom-
petenser som behövs. För en myndighet 

av Försvarsmaktens storlek, med flera 
organisatoriska nivåer, är detta särskilt 
komplicerat. 

De olika personalkategorierna hänger 
ofta ihop som kommunicerande kärl och 
måste därför behandlas som en helhet i 
kompetensplaneringen. Exempelvis kan 
det vara svårt att bedöma behovet av yr-
kesofficerare inom en viss tjänstegren 
och nivå utan att samtidigt beakta till-
gången på reservofficerare med motsva-
rande kompetens. 

Inom de militära kategorierna finns 
dess utom undergrupper av med arbetare 
som tillsammans utgör den samlade till-
gången på kom petens, exempelvis:
• Personal som är under utbildning.
• Personal som tjänstgör just nu.
• Utbildad personal som inte är i aktiv 

tjänst men som är till gängliga för att 
utföra uppgifter (reserven).

Kompetensförsörjning är en HR-process 
som ska säkerställa att organisationen 
vid varje tidpunkt har tillgång till rätt 
kompetenser för att uppnå sina mål. 
Kompetensförsörjning kan bestå av ett 
antal olika aktiviteter, exempelvis rekry-
tering, kompetens utveckling, inhyrning, 
avveckling eller övertagande av annan 
verksamhet.

Med alla parametrar som beskrivits 
tidigare i anförandet, krävs ett samman-
hållet lednings system för att styra denna 
process – ett ledningssystem för kompe-
tensförsörjning. Det måste kunna hantera 
avvägningar när det gäller flöden samt 
antal individer och specifika kompeten-
ser, mellan och inom olika personalkate-
gorier. 

2002 fast ställdes en svensk standard 
för sådana ledningssystem.25 Standarden 
skulle kunna vara en bra utgångs punkt 
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för ett ledningssystem som styr kompe-
tensförsörjningen i Försvarsmakten. 

Avslutande reflektioner
Förändringstakten måste vara realistisk 
om målen ska uppnås. Det finns gränser 
för hur mycket reformarbete som orga-
nisationen klarar av samtidigt. Nu ska 
befäls systemet göras om och frivillig-
heten bli grunden för all rekrytering 
samtidigt som hela personaltjänsten om-
danas. Dessutom kommer HR-sidan i 
stor utsträckning att vara upptagen med 
att slutföra sin egen trans formation och 
kan därmed inte förväntas att ge det stöd 
till de andra förändrings processerna som 
skulle behövas. 

En förskjutning av personalansvaret, 
på det sätt som HR-transformationen 
innebär, förutsätter att fartygs- och kom-
panichefer tillägnar sig kunskap om per-
sonaladministrativa frågor och lägger 
mer tid på detta. Jag är tveksam till om 
chefernas tid därmed utnyttjas på bästa 
sätt.

Det blir en stor utmaning för För-
svarsmakten att tydliggöra vad förban-
dens HR-funktioner ska göra och vad 
den nya rollen innebär. Nyrekryteringar 
och omfattande kompetens utveckling 
kommer att krävas om transformationen 

ska betyda mer än att samma personal-
administrativa tjänster levereras på ett 
annat sätt.

Högkvarterets personalstab reduceras 
kraftigt, samtidigt som HR-arbetet ska 
bli mer strategiskt inriktat. Borde inte en 
mindre del av den resursminskning som 
genomförs på för bands nivån kunna an-
vändas för en förstärkning av det centrala 
HR-strategiska arbetet?

Anställt manskap, stående förband och 
tvåbefälssystem innebär att roller och 
ledarskap måste förändras för att de ska 
fungera under de nya förutsättningar som 
gäller. Reformerna kommer att påverka 
alla personalkategorier och vara av stor 
betydelse för hela organisationskulturen. 
Det måste finnas en plan även för hur 
dessa frågeställningar ska tas omhand.

Fortsatta förändringar av Försvars-
maktens roll och uppdrag kommer att 
ställa stora krav på framtidens personal-
försörjning. Växlande uppgifter förut-
sätter att organisationen har tillgång till 
ett varierat antal medarbetare och kom-
petenser över tiden. Detta hanteras bäst 
med ett utvecklat processtänkande och 
ett sammanhållet ledningssystem. Inom 
personal försörjnings området får vi hop-
pas att systemskiftestänkandet snart är 
förbi.
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Kommendörkapten
MAGNUS JÖNSSON

Kommendörkapten Magnus Jönsson var chef för ME 01, det 
svenska bidraget till EU NAVFOR OP ATALANTA 2009.  
Foto: Hannah Larsson/ME01

Fyra månader i Adenviken
Artikeln är en sammanfattning av det föredrag som Kommendörkapten Magnus 
Jönsson höll vid Kungl. Örlogsmannasällskapets «Piratseminarium» i  
Karlskrona den 15 oktober 2009.

Under fyra månader sommaren 2009 har tre fartyg från 3.Sjöstridsflottiljen i Karls-
krona opererat i Adenviken. Fartygen har utgjort det svenska bidraget till EU NAV-
FOR OPERATION ATALANTA. 

De bara förbereder sig…
Under 2007 och 2008 eskalerade antalet 
piratattacker i farvattnen runt Somalia. 
Problemet blev till slut så stort att FN:s 
World Food Programme (WFP) stoppade 
sina mattransporter med fartyg till So-
malia. För att återuppta sina transporter 
krävde man att världssamfundet skulle 
ställa upp med väpnad eskort till sjöss.  
På nationell basis inledde därför ett antal 
länder en operation som gick under nam-
net ALCYON.

Under sommaren 2008 inleddes för-
arbetet för ett svenskt deltagande i AL-
CYON. Härvid pekades 3.Sjöstridsflot-
tiljen med korvetterna HMS Stockholm 
och HMS Malmö samt stödfartyget HMS 
Trossö ut som ett lämpligt svenskt bidrag. 

Under arbetets gång inleddes även pla-
nering för en EU-gemensam operation i 
de pirattäta vattnen utanför Somalia. Då 
detta alternativ framstod som mer lämp-
ligt för svenskt vidkommande avbröts 
ALCYON-planeringen och ett beslut från 
Bryssel avvaktades.

Under hösten 2008 blev planerna för 
en EU-instas allt tydligare och ett svenskt 
deltagande sattes högt på prioriteringslis-
tan. EU NAVFOR OPERATION ATA-
LANTA, som operationen kom att kallas, 
inleddes i december 2008. Ett svenskt 
deltagande var inte möjligt på ett så tidigt 
stadium varför planeringen inriktades 
mot att det svenska förbandet skulle vara 
på plats i mitten av maj.
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I mitten av december 2008 erhöll FM 
den anvisning från Regeringskansliet 
som behövdes för att förberedelsearbetet 
kunde gå in i den slutliga fasen. 

I likhet med ALCYON-planeringen 
pekades 31.korvettdivisionen med HMS 
Stockholm och Malmö samt HMS Trossö 
ut som de fartyg som skulle ianspråk-
tagas för insatsen. De tre fartygen hade 
stått i beredskap för internationella insat-
ser under ett och ett halvt år och skulle 
vid årsskiftet 2008/09 gå ur sin bered-
skap. Detta innebar att fartyg och besätt-
ningar var väl förberedda såväl materiellt 
som utbildningsmässigt. Trots det kändes 
tiden fram till den 15 maj, då vi skulle 
vara insatta, väldigt kort. En hel del mis-
sionsspecifika materiella åtgärder skulle 
vidtas och dessutom skulle förbandet 
sättas samman personellt utöver själva 
fartygsbesättningarna. Alla skulle re-
kryteras, även de som stått i beredskap 
fram till årsskiftet skulle rekryteras via 
Försvarsmaktens hemsida på Internet. 
När alla väl rekryterats skulle nödvän-
dig utbildning och övning kunna läggas 
in i schemat. Detta visade sig bli ett gi-
gantiskt pussel då utbildningsstatusen 
var väldigt olika mellan olika personal-
kategorier, samt det faktum att en hel del 
personal behövde ha utbildning som bara 
kunde erbjudas via någon annan instans 
än den egna flottiljen. Slutligen hade inte 
all materiel levererats eller installerats i 
tid för att utbildning på den skulle kunna 
genomföras.

Nåväl, förbandet rekryterades och ut-
bildades så gott det gick innan fartygen 
lastades på shipliften för att fraktas ner 
till operationsområdet. Efter det att far-
tygen lämnat Karlskrona kunde de sista 
utbildningspaketen genomföras och den 
10:e maj lämnade personalen Sverige för 

att flyga ner till Djibouti och där driftsät-
ta fartygen under några få dagar. 

 Transporten ner till Djibouti gick helt 
enligt planerna och de få intensiva da-
garna förbandet hade för förberedelser 
före den s.k. ”inchopen” fylldes till sista 
timmen. Utöver förnödenhetskomplette-
ringar skulle viss ny utrustning driftsät-
tas. Alla tre fartygen fick ny utrustning 
monterad under vintern och våren 2008. 
Här kan särskilt nämnas att HMS Trossö 
fick ett helt nytt ledningssystem installe-
rat. Systemet är av samma typ som såväl 
Stockholms- som Visbykorvetterna har 
(CETRIS) vilket möjliggör för Trossö 
att kunna verka som ledningsplattform. 
Alla tre fartygen erhöll tunga kulsprutor 
i syfte att kunna insätta graderad vapen-
verkan. Ytterligare smärre materiella för-
ändringar av såväl fast som lös utrustning 
behövde intrimmas. De två till tre dygn 
förbandet hade på sig för driftsättningen 
räckte till, men kunde med fördel ha varit 
några dygn längre, främst då det dessu-
tom genomfördes en stor pressbegivenhet 
parallellt.

Inchop
Den 15:e maj på eftermiddagen kastade 
fartygen loss från baseringshamnen Dji-
bouti, som för övrigt användes vid samt-
liga hamnuppehåll utom ett, och löpte 
ut för det första uppdraget. Humöret var 
på topp och alla var spända på vad som 
väntade till havs. Knappt hade farty-
gen kommit ut ur hamnområdet förrän 
brandlarmet gick på Trossö. Det kunde 
snabbt konstateras att brandlarmet inte 
var falskt utan hade sin grund i ett över-
hettat propelleraxellager.  Jämmer och 
elände – stöd- och ledningsfartyget var 
utslaget efter bara 8 timmar! Efter under-
sökning visade det sig att skadan var av 
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den allvarligare sorten vilken skulle krä-
va varvsvistelse och indockning. Nu var 
goda råd dyra. Hur skulle det se ut om in-
satsen havererade innan den knappt hun-
nit börja. Nya planeringsförutsättningar 
gällde plötsligt och efter viss gemensam 
tankemöda kunde vi konstatera att vi nog 
skulle kunna lösa våra uppgifter till sjöss, 
om än med vissa begränsningar. Vi beslöt 
att ankra upp Trossö på Djibouti redd och 
därifrån fortsätta såväl lednings- som 
stöduppgifterna. Trossö bedrev alltså ett 
”tillbakadraget framskjutet” underhåll. 
De stora förändringarna som gjordes 
var att förbandets ”spjutspets”, det så 
kallade Vessel Protection Detachment 
(VPD)1 fick utgångsgrupperas på korvet-
terna istället för som planerat på Trossö. 
Detta koncept visade sig fungera alldeles 
utmärkt och bibehölls under hela insat-
sen. Det beslutades att ledningen skulle 
kvarstanna ombord intill dess att Trossö 
lämnade för varvsvistelse, vilket också 
vidhölls.

1  VPD uppsattes från Amfibierege-
mentets bordningsstyrka

Rivstart
Efter bara en dryg veckas arbete till sjöss 
inträffade den mest spektakulära händel-
sen i det att Malmö lyckades avvärja en 
piratattack mot ett grekiskt bulkfartyg. 
Malmö inte bara avbröt attacken, man 
lyckades också omhänderta sju personer 
misstänkta för att ha tagit del i attacken. 
Omhändertagandet kunde genomföras 
först efter det att varningsskott avgetts 
med flera olika vapensystem och en slut-
lig prejningsmanöver. De misstänkta fick 
därefter tillbringa 13 dygn ombord på 
korvetterna och Trossö innan de kunde 
förflyttas till Kenya där rättegången i 
skrivande stund pågår för fullt. Malmös 
insats framförallt, men även övriga en-
heters förmåga att anpassa sig till den 
uppkomna situationen visade att förban-
det var fullt kapabelt att lösa tilldelade 
uppgifter med hänsyn tagen till givna 
begränsningar (bl.a. fick enheterna inte 
operera utanför Gulf of Aden  p.g.a. 
klassningsbegränsningar). 

Under förberedelsearbetet hade en 

HMS Stockholm under anlöp inför ett av RAS-momenten. Foto: Författaren
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av hypoteserna varit att verksamheten i 
Adenviken till stora delar skulle präglas 
av väntan och inaktivitet. Nu hade de 
två första veckorna redan resulterat i ett 
större haveri och en kraftfull insats mot 
presumtiva pirater. Det skulle visa sig 
att hela tiden i operationsområdet skulle 
präglas av händelserika sjöpullar. Tristes-
sen uteblev i stort sett helt och hållet. 

Under tiden Trossö reparerades på varv 
i Saudiarabien, genomfördes all ledning 
och allt underhåll från förbandets land-
gruppering i Djibouti. Denna var primärt 
anpassad för en begränsad underhållsre-
surs, men fick under några veckor hysa 
betydligt mer personal då hela ledningen 
och de normalt sjöbaserade delarna av 
förbandets underhåll skulle trängas in i 
de tre kontorscontainrarna. Denna träng-
sel var dock inte jämförbar med hur situa-
tionen var ombord på korvetterna där den 

normala besättningen utgörs av 35 perso-
ner. I och med att VPD nu baserats om-
bord och det dessutom fyllts på med en 
tolk och en fotograf från Combat Camera 
uppgick korvettbesättningarna till 44 
personer fördelade på 36 bäddplatser. Det 
gick alldeles utmärkt även om man valde 
olika lösningar på respektive fartyg.

Många örlogsfartyg i 
området – eller inte.
En snabb titt på listan över örlogsfartyg i 
området kan ge sken av att det är väldigt 
många örlogsfartyg på plats. Men med 
tanke på operationsområdets storlek blir 
inte täckningsgraden speciellt impone-
rande. Dessutom måste man ta med i be-
räkningarna att det över tiden är förhål-
landevis många enheter som inte är till 
sjöss, av en eller annan anledning. 

EU-styrkan har bestått av 10-15 enhe-
ter vilka taktiskt organiserats i en Task 
Force (TF) ledd av en Force Commander 
på plats i operationsområdet. Den ope-
rativa ledningen har suttit i Operational 
Headquarters (OHQ) Northwood i Stor-
britannien. Force Commander har väx-
lats mellan olika EU-nationer av vilka 
Spanien och Nederländerna hade ansva-
ret under ME 01 tid i Adenviken. Övriga 
enheter i förbandet utgjordes främst av 
fregatter men även av enskilda stödfar-
tyg. Dessa leddes direkt av Force Com-
mander och hans stab, medan de svenska 
enheterna organiserades i en Task Unit 
(TU) vilken sammantaget leddes som 
en enhet. Detta gjordes främst för att 
möjliggöra att de svenska enheterna inte 
skulle få olika uppgifter vilket inte var 
önskvärt.

Utöver EU-enheterna finns många 
andra förbandskonstellationer represen-
terade i området. Dessa utgörs av såväl 

De svenska fartygen var tydligt upp-
märkta för att visa att vi tillhörde EU-
styrkan. Foto: Författaren 
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sammansatta förband, såsom t.ex. TF 150 
och TF 151 (båda ut OPERATION END-
FURING FREEDOM), som nationella 
bidrag av vilka kan nämnas Kina, Ryss-
land, Japan, Indien och Iran. Inlednings-
vis var koordineringen mellan de olika 
enheterna och förbanden bristfällig, men 
allteftersom tiden gick förbättrades det-
ta. Koordineringsarbetet leddes av EU 
i samverkan med andra intressenter. En 
stor fördel var utvecklingen av Internetsi-
dan mschoa.org, där mycket information 
av nytta för såväl örlogs- som civila far-
tyg, framkommer.

Utmaningar
En ”noll-etta”2 innehåller alltid ett stort 
antal utmaningar då flertalet av förut-
sättningarna för uppgiftens lösande inte 
är klarlagda i förväg. Att det dessutom 
handlade om en uppgift som inte hör till 
vanligheterna även för andra förband 
internationellt gjorde frågeställningarna 
allt fler. 

Sjöstridskrafterna har under de senaste 
åren övat väldigt mycket internationellt 
och dessutom har liknande förband va-
rit insatta i internationella operationer, 
men trots det skilde detta uppdrag sig 
så mycket från tidigare genomförd verk-
samhet att många osäkerheter fanns. Att 
dessutom genomföra operationen i en 
miljö som hittills inte varit prövad, ställ-
de en del frågeställningar som inte kunde 
besvaras innan vi var på plats.

Skulle fartyg och personal klara de 
påfrestningar som väntade i Adenviken. 
Luft- och vattentemperaturer, salthalt, 
sandstormar, luftfuktighet m.m.? Inget 
var prövat i praktiken, även om det mesta 
tagits med i beräkningarna i samband 
med fartygens olika uppgraderingar de 
2  Första förband ut i en ny insats

senaste åren.
Skulle ledningsstrukturerna fungera 

såväl nationellt som i hela EU-förbandet 
hela vägen från HKV/OHQ ner till enskilt 
fartyg? Skulle stridsledningssituationen 
vara hanterbar? Vi skulle förvisso verka 
i ett EU-förband, men alla andra enheter 
i förbandet var NATO-utrustade med allt 
vad det innebär avseende ledningsutrust-
ning såsom länk-, krypto- och radiosys-
tem. 

Väl på plats i operationsområdet visade 
det sig att de allra flesta farhågor kom på 
skam. Efter vissa acklimatiseringsåtgär-
der kunde vi konstatera att såväl personal 
som utrustning klarade den nya miljön 
alldeles förträffligt. Det viktiga var bara 
att hela tiden tänka på att vi verkade i en 
lite annorlunda miljö. 

Vad gäller ledning och befälsföring 
behövdes initialt lite handpåläggning för 
att alla skulle inse de begränsningar vi 
var behäftade med såsom varande icke-
NATO. När väl detta var gjort kunde 
ledningen skötas mer eller mindre frik-
tionsfritt över tiden. Vissa begränsningar 
kvarstod emellertid hela tiden vi var på 
plats. Här måste noga övervägas hur man 
i framtiden skall kunna utrusta svenska 
enheter med t.ex. lämpliga krypto- och 
länksystem i syfte att kunna vara hel in-
teroperabla med andra enheter i liknande 
konstellationer.

Korvetter kontra 
fregatter
Belackare finns det tyvärr ganska gott om 
i de flesta sammanhang. Sådana har även 
haft synpunkter på att det inte är lämp-
ligt att skicka fartyg av korvettstorlek till 
ett operationsområde som Adenviken. 
Visst är det ett oomkullrunkeligt fak-
tum att korvetterna är både mindre och 
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annorlunda utrustade än vad en fregatt 
är. Korvetterna har också varit begrän-
sade i vilken del av operationsområdet 
de kunnat verka i. Den stora skillnaden 
består dock i huruvida fartygen är utrus-
tade med helikopter eller inte. Det är inte 
korvetterna, men den taktikprofil vi ut-
vecklat under de senaste åren av interna-
tionell övningsverksamhet kompenserar 
till stora delar denna brist. Avsaknaden 
av helikoptrar är en av anledningarna till 
att de svenska enheterna inte skulle ges 
olika uppgifter eftersom de tillsammans 
kompletterar varandra och blir då även 
ett mycket gott komplement till de större 
fartygen. Främst beror detta på de mindre 
fartygens goda fart- och manöverförmå-
gor vilket bl.a. gör att de lättare kan verka 
i omedelbar anslutning till handelsfarty-
gen utan att vara i vägen. 

Genom att dessutom kunna verka till-
sammans med Trossö, som stödfartyg 
till sjöss, kan korvetternas jämförelsevis 
korta operationstid drastiskt förlängas. 
Förbandet arbetade generellt i en ope-
rationscykel om 8 dygn till sjöss och 3 
iland. Med detta schema kunde vi med 
råge innehålla Force Commander krav på 
att fartygen skulle tillbringa minst 70 % 
av tiden till sjöss. 

Förnödenhetskomplettering genom-
fördes till sjöss utan problem. Livsmed-
els- och reservdelskompletteringar samt 
personaltransporter gjordes med skepps-
båt. Bunkring av brännolja gjordes till 
sjöss som ordinarie metod. Härvid har 
bunkring genomförts såväl ”along-side” 
som ”astern”. Som komplement till det 
sjöburna underhållet har som tidigare 
nämnts en mindre landenhet verkat som 
tillbakadraget underhåll baserat på den 
franska flygbasen BA188 i Djibouti. Den-
na del av förbandet har främst haft ansvar 
för kontakter i Djibouti och hemma i Sve-
rige. 

Ombord på korvetterna är av natur-
liga skäl utrymmet inte tillfyllest för att 
kunna husera en sjukvårdsorganisation 
som möter de krav som ställs inom Ut-
landsstyrkan. I ordinarie besättning ingår 
en sjukvårdare som tillförs besättningen 
då hela krigsbemanningen finns ombord. 
Denna befattning ändrades från att vara 
en sjuksköterska till att bli en läkare, men 
det räckte inte för att nå rätt nivå på sjuk-
vårdsförmågan. Istället förstärktes sjuk-
vårdsorganisationen på Trossö drastiskt. 
Till förbandets s.k. Traumagrupp rekry-
terades två läkare och tre sjuksköterskor 
utöver ordinarie bemanning. Detta gjorde 

Norska fregatten Ftithiof Nansen anslöt till ATALANTA under sensommaren. Norge 
är som bekant inte EU-medlemmar, men de deltog ändå i området. Foto: Författaren
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att förbandet sammantaget hade en av de 
mest kompetenta sjukvårdsorganisatio-
ner som överhuvudtaget fanns på plats i 
området. Lyckligtvis behövde denna or-
ganisation aldrig visa vilken kompetens 
man besatt då förbandet var helt befriat 
från allvarligare skadeutfall. Det mest 
dramatiska skadefallet rörde sig om ett 
brutet finger.

Gjorde vi vad vi skulle?
Erfarenheterna är entydiga i det att det 
svenska förbandet gjorde en mycket god 
insats under de fyra månader vi var på 
plats i Adenviken. Förvisso hade vi några 
begränsningar, men dessa påverkade ald-
rig förbandets förmåga att lösa tilldelade 
uppgifter. Förbandet har varit till sjöss 
under 85 av 110 dygn, leave borträknat. 
Under denna tid har förbandet genom 
4 eskorter av WFP-chartrade fartyg, 8 
förflyttningar längs IRTC3 med särskild 
skyddsvärda fartyg, 2 Focused Ops4, 39 
approacher5 m.m. Övrig tid har förbandet 
3  Internationally Recommended 
Transit Corridor
4  Särskild riktade operationer, en i 
Bab el Mandeb och en utanför Bosaasso
5  Av VPD genomförda utfrågningar 

genom sin blotta närvaro till sjöss bidra-
git till att situationen för de många han-
delsfartygen i området har kunnat stabili-
seras. Under andra halvåret av 2009 har, 
så här långt, antalet attacker minskat be-
tydligt. Antalet fartyg som är i piraternas 
våld har också drastiskt minskat.

Erfarenheterna visar också att fartyg 
av korvetternas storlek kan användas till 
de flesta av uppgifterna som finns i Aden-
viken med den fördelen att de dessutom 
kan användas i trånga farvatten såsom 
t.ex. Bab el Mandeb men även för dolda 
uppdrag inom ramen för exempelvis en 
Focused Ops.

Slutsats
Det svenska bidraget har väl levt upp till 
de förväntningar och krav som ställdes 
på förbandet innan insatsen inleddes. Vi 
har rönt stor uppmärksamhet såväl i na-
tionell som i internationell media, vilket 
bidragit till att sätta den svenska flottans 
förmåga i fokus. 

All personal har kommit hem helskin-
nade och fartygen har fungerat helt utan 
större haverier bortsett från Trossös axel-
problem. Oavsett att fartygen inte tillhör 
av mindre fartyg/båtar

M/T British Kestrel var ett av de fartyg som vidtagit åtgärder för att försvåra för 
piratangrepp. Foto: Hannah Larsson/ME01
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de modernaste i flottan så har de visat 
sig fungera alldeles utmärkt även i den 
svåra miljö som Adenviken erbjuder. Den 
uppgradering som gjorts under och efter 
halvtidsmoderniseringen har varit väl av-
vägd och endast behov av smärre ytterli-
gare åtgärder har identifierats.

Personalen har varit väl inkörd och 
den del av förbandet som inte har ingått 
i grundutbildningsförbandet har snabbt 
kommit in i verksamheten.

Vi har dragit många förväntade men 
även oväntade erfarenheter. Några av 
dem kommer sannolikt att ligga till grund 
för en förändring av övningsupplägg på 
hemmaplan medan andra definitivt kom-
mer att hjälpa efterkommande förbands 
arbete med liknande uppgifter i skarpa 
internationella eller nationella insatser.

Vi har, genom eskorter av WFP-fartyg, 
bidragit till att de livsnödvändiga hjälp-
sändningarna till Somalia har kunna 
fortlöpa ostört. Vi har även bidragit till 
att göra Adenviken till en säkrare plats 
för alla de handelssjöfarare som dagligen 
passerar området.

Slutligen; Jag fick en fråga vid ett fö-
redrag om vi är samma människor som 
kom hem som de som åkte ner i maj. Mitt 
svar var då såväl som nu nekande. Vi som 
var med under ME01 har alla förändrats 
genom alla de erfarenheter och lärdomar 
vi fått med oss hem. Jag är fullt överty-
gad om att det hos oss alla finns en stolt-
het över att uppdraget löstes på ett mycket 
bra sätt och jag är övertygad om att ingen 
av oss vill ha de fyra månaderna i Aden-
viken ogjorda.
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Sjöfartsforskning som stöd i en föränderlig 
omvärld
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen IV, Vapenbärares konstruktion, föredragen av 
forskningskoordinator Björn Södahl vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie 
sammanträde den 28 oktober i Stockholm. 
 
Sjöfarten har, kanske mer än andra näringar, utvecklats i dramatiska steg orsakade 
av tekniska landvinningar och snabba förändringar i konjunktur, politiska föränd-
ringar och regeländringar. De senaste 50 åren har t.ex. präglats av en anmärknings-
värd ökning av fartygsstorlek och specialisering men också av en anpassning till en 
mänskligare och mer miljövänlig värld.

Forskningens roll i dessa förändrings-
processer är sällan särskilt dramatisk 
eller framträdande. Över tid är forskar-
nas insatser ändå helt avgörande för den 
snabba och kraftfulla förändring som 
sker i samhället. Hur skulle t.ex. de stora 
tankfartyg som används för transporter 
av flera 100 000 ton olja eller container-
fartyg som lastar mer än 10 000 TEU1 
vara möjliga om inte materialforskarna 
löst problemen med att svetsa stål utan 
att få problem med sprödbrott eller pro-

1   TEU = Twenty-foot Equivalent 
Unit, ett volymmått som motsvarar en tjugofots 
container med längden 20 fot (6,1 m), bredden  
8 fot (2,44 m) och höjden 9 fot (2,59 m)

blem med utmattning i de extremt på-
kända däckselement som måste ta all 
belastning när stora lastluckor behövs för 
en snabb och bekväm lastning av con-
tainers? Hur ska vi klara en miljövänlig 
framdrift när klimatet är hotat och hur 
ska fartygstransporter kunna konkurrera 
med landtransporter när kostnaderna för 
infrastrukturen inte fördelas på ett rättvi-
sande sätt? Hur ska ett kontrollsystem på 
bryggan utformas så att ett felgrepp inte 
leder till katastrof? Hur ska en arbets-
plats utformas så att maskinisten inte får 
ryggskott och går iland utan fortsätter att 
arbeta och trivs med sitt jobb?



305

Själva förändringsprocesserna skapas 
sällan av forskningen däremot ger forsk-
ningsresultat ofta underlag och baskun-
skap som gör de stora landvinningarna 
möjliga och inte så sällan behövs forsk-
ning för att undanröja de problem som 
stora förändringsprocesser skapar. Sjö-
fart kräver en bred kunskapsprofil. I ett 
försök att skapa ett kompetenscentrum 
som täcker en stor del av sjöfartens kun-
skapsbehov startades Lighthouse som ett 
samarbete mellan Sveriges Redarefören-
ing, Chalmers och Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet år 2006. Forsk-
ningen inom Lighthouse bedrivs till stor 
del för att stödja utvecklingen av svensk 
sjöfart och de förändringar som detta 
innebör. Med stöd till förändring som 
tema beskrivs här något av den pågående 
forskningen inom Lighthouse inom några 
kärnområden som: klimatvänliga trans-
porter, transporteffektiva system, pro-
duktionsvänliga och effektiva farkoster 
samt säker sjöfart med god arbetsmiljö.

Lighthouse
För svenska forsknings- och utbildnings-
miljöer inom sjöfart och marin teknik 
präglades de sista decennierna under 
1900-talet av underkritiska miljöer som 

hade svårt att hävda sig och utvecklas i 
det nya Europa. Denna erfarenhet visade 
på behovet av koncentration av nationella 
resurser inom området och drev på initia-
tiven från Chalmers och Sveriges Reda-
reförening, som ledde fram till bildandet 
av kompetenscentrat Lighthouse 2006. 
Chalmers inledde sin egen koncentration 
redan 2005 genom bildandet av institu-
tionen för Sjöfart och marin teknik som 
en gemensam organisatorisk enhet för 
all sjöfartsrelaterad verksamhet. Detta 
innebar att all utbildning av sjöbefäl och 
skeppsingenjörer hamnade under en hatt 
inom Chalmers. Sveriges Redareföre-
ning följde sedan upp detta och utlovade 
ett generöst bidrag på 100 MSEK på 10 
år om Chalmers och Handelshögskolan i 
Göteborg kunde utveckla och bedriva ett 
effektivt samarbete inom sjöfartssektorn. 
I november 2006 invigdes sedan kompe-
tenscentrat Lighthouse där senare även 
VINNOVA, Västra Götalandsregionen 
och Sjöfartsverket anslutit sig och blivit 
viktiga finansiärer.

År 2009, tre år efter invigningen, ar-
betar ca 100 personer, lärare, forskare 
och doktorander inom Lighthouse. Ca 
25 doktorander och 45 forskningspro-
jekt drivs under 5 temaområden med var 

Figur 1: Stena V-max Vision och Emma Maersk som representanter för de effektiva 
fartyg som trafikerar världshaven i globaliseringens tjänst.
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sin temaansvarig forskningsledare som 
kommunicerar med näringen via årliga 
öppna temadagar och en referensgrupp 
som träffas minst en gång per år inom 
områdena:
• ECOSHIP som täcker:  Miljö, emis-

sioner, energi.   
Temaansvarig, Docent Karin Anders-
son, Chalmers.

• CARGOSHIP som täcker: Fartygs 
design, strukturmekanik och lasttek-
nik.      
Temaansvarig, Prof. Jonas Rings-
berg, Chalmers.

• BUSINESSHIP som täcker: Trans-
portekonomi, juridik, sjöfartslogis-
tik.     
Temaansvarig, Prof. Johan Woxeni-
us, Handelshögskolan vid Göteborgs 
Universitet.

• ERGOSHIP som täcer:  Human Fac-
tors, MMI och arbetsmiljö.   
Temaansvarig, Docent Margareta 
Lützhöft, Chalmers.

• SAFESHIP som täcker: Sjösäkerhet 
och security.     

Temaansvarig, Civilingenjör/Sjökap-
ten Mikael Hägg, Chalmers.

I uppstartningsfasen har Lighthouse or-
ganisation varit inriktad på att bygga upp 
kompetens inom de områden som har an-
setts mest kritiska för sjöfartens framtid. 
Några sådana områden är Human Factors 
och Marin Miljöteknik. Vid invigningen 
2006 fanns i princip ingen aktivitet inom 
dessa områden i Lighthouse. Idag, tre år 
senare, är båda dessa forskningsområden 
bemannande av ett antal välrenomme-
rade forskare som handleder doktoran-
der inom projekt som studerar ett antal 
kritiska framtidsfrågor för sjöfartens ut-
veckling.

Maritime Law

Economics

Logistics &
Cargo

Structural 
engineering

Hydromechanics

Operation & 
Safety

Environment

HMI & Decision
support

Lighthouse - Kompetensområden

Figur 2. Lighthouse kompetensområden.

Figur 3. Forskargruppen Human Fac-
tors vid Chalmers.
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I visionen Lighthouse som ett kompe-
tenscentrum med målsättningen om en 
självklar nationell status ingår förstås en 
förstklassig kompetens inom dessa kritis-
ka områden. För att nå en nationell status 
krävs emellertid dessutom ett arbetssätt 
som gör det inbjudande för intressen-
ter inom näring, och innovations- och 
forskarsamhället att arbeta tillsammans 
under Lighthouse ”paraply”. Ett sådant 
”öppet” arbetssätt håller nu på att intro-
duceras i Lighthouse nya projektplats 
som kommer att vara tillgänglig för nya 
aktörer utanför Chalmers och Handels-
högskolan att agera under Lighthouse 
namn. Den öppna projektplatsen kommer 
att vara tillgänglig i projekt som av Light-
house ledningsgrupp bedöms ha omfatt-
ning och inriktning som är intressant.

Energi - Miljö / Klimat.
Klimatfrågan har blivit en av de vikti-
gaste förändringsfaktorerna i samhället 
och just nu är drivkraften vår insikt om 
en pågående klimatförändring och försök 
inom alla energi och miljöområden att 
förändra vår påverkan på klimatet. Det 
arbetas på flera nivåer för att ta fram nya 
metoder och processer som gör att vi på 
ett någorlunda ekonomiskt sätt ändå ra-
dikalt kan förändra vår ”footprint” i kli-
matförändringen. Och det är bråttom, på 
några år ska situationen vara helt annor-
lunda än idag. Detta gör att samarbetet 
mellan forskare på olika nivåer, innova-
törer och industriutveckling är betydligt 
”tightare” än i många tidigare föränd-
ringsprocesser. Forskning, innovation 
och teknisk utveckling går hand i hand 
för att åstadkomma en snabb förändring.

Bränslekostnaden står för hälften av 
kostnaderna för fartygstransporter. Låga 
bunkerkostnader är därför en viktig för-

utsättning för en effektiv och konkur-
renskraftig sjöfart. Under efterkrigstiden 
har dieselmotorn och bränslesystemen 
utvecklats så att stora fartygsdieslar kan 
köras på HFO (Heavy Fuel Oil) som är en 
restprodukt från raffineringsprocessen 
som kan köpas till ett mycket lågt pris. 
Dagens konkurrenskraft hos storsjöfar-
ten är till stor del baserad på tillgången 
till HFO. En omedelbar övergång till die-
selolja som drivmedel skulle i ett slag öka 
kostnaderna för sjötransporter med ca  30 
%.

Sjöfarten har ganska sent anammat en 
anpassning till ett mer hållbart hushål-
lande med energiresurser och reducerade 
utsläpp av växthusgaser, kväveoxider 
(NOx) och svaveloxider (SOx). Detta 
kan delvis skyllas på sjöfartens interna-
tionella karaktär där nationella särregler 
ogillas av både regelmakare och opera-
törer. Paradoxalt nog, är kanske ett ännu 
viktigare skäl att sjöfarten länge ansetts 
som ett mycket väl miljöanpassat trans-
portmedel eftersom storsjöfarten är ett 
mycket energisnålt transportmedel. En 
VLCC (Very Large Crude oil Carrier) 
transporterar pga. sin storlek och låga 
fart olja från Persiska viken till Europa 
till en kostnad av bara ca 10 öre/liter.

Att sedan stora delar av fartygsflottan 
utgörs av mindre energieffektiva enhe-
ter har egentligen inte uppmärksammats 
förrän på senare år. Dessutom har den 
snabba utvecklingen för att reducera SOx 
och NOx inom fordonsindustrin plötsligt 
ställt sjötransporter i en dålig dager efter-
som mycket lite hittills har gjorts för att 
åstadkomma motsvarande reduktioner 
där.

Nu har uppvaknandet dock blivit      
desto tydligare. Ett direktiv från Inter-
national Maritime Organization (IMO) 
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som kräver en minskning av svavelhal-
ten ifrån 4,5 % som är vanligt idag till 
0,15% fr.o.m. år 2015 i Nordeuropeiska 
farvatten, vilket gör att HFO inte längre 
kan användas och att bränsle priset på ett 
bräde ökar till det dubbla om inga andra 
åtgärder görs. Emissioner, alternativa 
bränslen och ”scrubbing”2 har därmed 
blivit heta forskningsämnen inom sjö-
farten. Dessutom har finanskrisen gjort 
att alla sätt att minska bunkerkostnaden 
är intressant kunskap i konkurrensen om 
transportköparna. För närvarande pågår 
en nästan hysterisk jakt på idéer inom 
alla delar av den teknikkedja som i sista 
ändan ger reduktion av kronor och ören 
för den energiförbrukning som utnyttjas. 

De klassiska medlen att minska ener-
giförbrukningen för fartyg är att på olika 
sätt minska strömningsmotståndet och 

2  Kemisk metod där olja renas från 
svavel på katalytisk väg vilket minskar halten 
av svaveloxid vid förbränning.

att arbeta med förbättrad propellerdesign 
och propulsionsverkningsgrad. Arbe-
tet inom dessa områden är fortfarande i 
högsta grad aktuella. På Chalmers pågår 
denna verksamhet inom forskargruppen 
Hydromekanik som fokuserat på utveck-
ling inom beräkningshydromekanik och 
computational fluid dynamics (CFD). 
Gruppen som leds av professor Lars 
Larsson har också ett nära samarbete 
med Rolls Royce som finansierar ett Uni-
versity Technical Centre vid Chalmers. 
Kavitation, som i marinmilitära sam-
manhang är något oönskat p.g.a. sin tyd-
liga bullersignatur, är för civila fartyg ett 
sätt att närma sig gränsen för en optimal 
propellerdesign. Kavitationsforskningen 
vid Chalmers är i världsklass och leds 
av docent Rickard Bensow och profes-
sorerna Göran Bark och Christer Furuby. 
Med hjälp av den avancerade tekniken 
för storvirvelsimulering (LES) kommer 
man i en nära framtid kunna designa pro-

Sun, Wind, Waves

Exploring energy conservation options

Weather routing

Fuel efficiency
Propulsion
performance

Hull resistance

Deadweight/
displacement

Cargo capacity 
utilizationScheduling

Technology
Operation Procedure
Logistics Speed adaptions

Improvement potential?
Existing Newbuilding

Technology 0 – 10% 30%
Operation Procedures 5 – 12% 5 – 12%
Logistics > 10% ?

Source: DNV

Figur 4. Forskningsområden för att reducera energiförbrukningen inom sjöfarten.
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pellrar som har en ”precis lagom mängd” 
kavitation. Sjöfartens utmaningar på en-
ergi- och miljöområdet:
• Tillgång till ekonomiska och mil-

jöacceptabla (låga SOx-, NOx- och 
CO2-utsläpp) framdriftsalternativ.

• Acceptabla utsläpp i vattnet (grå-
svart- och ballastvatten som inte 
transporterar organismer)

• Bottenfärger som inte förgiftar haven

Logistik –Lastteknik / 
Intermodalitet.
Ökade godsflöden mellan länder, mel-
lan världsdelar och en ökad globalise-
ring driver på förutsättningarna för en 
snabbt ökad sjöfart. En globalisering där 
Asien är en stor producent av produkter, 
där Afrika och Sydamerika är råvarule-
verantörer och Europa och Nordamerika 
har de flesta konsumenterna har drivit på 

utvecklingen av storsjöfart över världs-
haven. Effektiva logistiksystem gör att 
dessa transporter sker till en låg kostnad 
som driver på konsumtionssamhället som 
på senare år har utvecklats i en historiskt 
svindlande fart. 

Utvecklingen av logistik och last-
teknik som gjort dessa billiga transpor-
ter möjliga är oftast resultat av en nära 
koppling mellan innovatörer, forskare 
och redare med känsla för framtida be-
hov av transporter. Inom storsjöfarten 
har effektiviteten ofta skapats med hjälp 
av storskaliga lösningar med allt större 
fartyg. Inom närsjöfart där RoRo-far-
tygen är förhärskande är de storskaliga 
lösningarna inte möjliga på samma sätt 
och utmaningen är att förädla konceptet 
för att kunna matcha den snabba utveck-
ling som skett inom landtransportsidan. 
Först när RoRo-trafiken blir ett miljövän-
ligt, effektivt och realistiskt alternativ till 
landtransporter kan det ”modal shift”, 

Cavitation prediction: propellers

Principal investigator:

Ass. Prof. Rickard Bensow

Sponsors:

Rolls-Royce

EU-proj. VIRTUE

Non-cavitating

Cavitating

Fig 5. Avacerade kavitationssimuleringar av propellrar nära gränsen för kavitation.
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dvs. den överflyttning av infrastruktur-
krävande landtransporter till sjöfart, bli 
möjlig så snart alternativa vattenvägar 
finns tillgängliga.

Sjöfartens grundläggande konkur-
renskraft ligger i att flytande farkoster 
kan byggas med stor volym och att dessa 
farkoster kan drivas fram med en mått-
lig energiåtgång. Denna grundläggande 
princip gör att transport av råolja och 
andra bulklaster t.ex. malm, säd o.d. kan 
ske till ett mycket lågt pris.

Så snart det krävs skrymmande eller 
tunga emballage t.ex. containrar eller 
trailers, eller att det finns behov för hög 
fart, blir alternativet sjöfart inte alltid 
självklart det mest fördelaktiga. T.ex. 
kan inte dagens RoRo-fartyg konkur-
rera med landtransporter om det inte 
finns hinder som fördröjer eller försvårar 
landtransporterna. Skälet är att lastlådor 
och trailers samt låg fyllnadsgrad gör att 
andelen nyttig last ofta inte är tillräckligt 

hög för dessa typer av fartyg.
Området lastteknik handlar om hur 

lastrum och lasttankar ombord ska ut-
formas för att på ett effektivt och säkert 
sätt kunna transportera lasten mellan 
olika hamnar. Lastteknik handlar också 
om hur lastbärare och kringsystem ska 
utformas för att möjliggöra en flexibel in-
termodalitet och samtidigt behålla en så 
stor fyllnadsgrad som möjligt. Hantering 
av lasten är också lastteknik. Där handlar 
det om hur man på ett effektivt och säkert 
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Figur 6. Sjöfartens roll i transportsystemet och systemnivåer för studier av energiför-
brukning.
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Figur 7. Cargo Operation Studio
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sätt ska kunna lasta och lossa fartyget i de 
olika hamnarna. Alla dessa aspekter på 
lastteknik kan man simulera i den ”last-
simulator” som byggts upp hos Chalmers 
på Lindholmen i Göteborg. COS (Cargo 
Operation Studio) är det verktyg som 
används i både utbildning och forskning 
för att göra morgondagens sjötransporter 
ännu effektivare.

Struktur/Kollissions-
säkerhet
En snabb utveckling inom design, beräk-
ningar, material och produktionsteknik 
har varit en förutsättning för utveckling-
en inom alla transportslag och så också 
inom sjöfarten. Utvecklad svetsteknik 
och moderna varvsanläggningar möj-
liggör produktion av gigantiska fartyg. 
Nya beräkningsverktyg och en snabb 
IT-utveckling ger säkra konstruktioner 
och precision i produktionsunderlagen. 
Allt detta har varit förutsättningar i den 

skalutveckling som skett inom sjöfarten. 
Stora fartyg ger billigare transporter. 

Utvecklingen av snabba militära och 
civila fartyg har varit möjlig tack vare 
stora framgångar när det gäller lättare 
material och konstruktionsmetoder som 
ger lättare strukturer. När det gäller ut-
vecklingen av en effektivare närsjöfart 
krävs en fortsatt utveckling av lättare 
konstruktionersmaterial. En av de vikti-
gaste utmaningarna för sjöfarten idag är 
att skapa förutsättningar för ”the modal 
shift”, dvs. överföring av transporter från 
landtransporter till sjötransporter. Detta 
ger material- och konstruktionsforsk-
ningen en prioriterad plats vad gäller at 
ta fram lätta fartygskonstruktioner. Vid 
Chalmers leds forskningen kring lätta 
konstruktioner av professor Jonas Rings-
berg.

Förändringar i sjösäkerhetsarbetet 
sker ofta efter en större olycka. S/S Tita-
nics undergång 1912 lade så småningom 

Concept 1 - E glass fibre with 5 rows of pillars
Concept 2 - E glass fibre with 3 rows of pillars
Concept 3 - Carbon fibre with 5 rows of pillars
Concept 4 - Carbon fibre with 3 rows of pillars
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grunden till hela det moderna IMO-ar-
betet med regelverket SOLAS (Safety Of 
Lives At Sea) som fortfarande är basen 
för arbetet men då i en reviderad upplaga. 
På stabilitetssidan har olyckorna med He-
rald of Free Enterprise 1987 och Estonia 
1994 betytt mycket för att skapa det re-
gelverk för probabilistiska beräkningar 
av skadestabiliteten som finns i SOLAS 
2009. Med moderna beräkningsverktyg 
kan man också studera säkerheten vid en 
kollision genom att kombinera dynamis-
ka strukturberäkningar av kollisionsför-
loppet med beräkningar av det skadade 
fartygets dynamiska stabilitet i vågor. 
Ett sådant projekt pågår i ett samarbete 
mellan forskargrupperna inom struktur-
mekanik och sjöegenskaper vid Chal-
mers i ett projekt som kallas HASARD. 
Doktoranderna Per Hogström och Martin 
Schreuder genomför studierna inom ett 
Europeiskt samarbete SURSHIP som 
syftar till att ta fram ett nytt regelverk att 
läggas fram för IMO.

farten. Viktiga utvecklingsarbeten och 
forskning kring sjösäkerhet görs ofta som 
en reaktion efter spektakulära fartygso-
lyckor. Ambitiösa planer för att arbeta på 
ett mera proaktivt sätt med säkerhet har 
dock en tendens att efter tid falla i glöm-
ska när ekonomi och effektivitet blivit 
mer påtagliga drivkrafter. Efter Esto-
niakatastrofen 1994 har emellertid stora 
resurser satsats för att höja sjösäkerheten 
framför allt med passagerarsäkerhet för 
ögonen.  Stora framsteg har också gjorts 
inom flera viktiga områden som fartygs 
stabilitet, möjligheter att simulera utrym-
ning av skadade fartyg och effektiviteten 
hos olika typer av evakueringsmedel.

Det viktigaste området för forskning 
efter Estoniakatastrofen har emellertid 
varit insikten om att all sjösäkerhet är 
beroende av samverkan med människor 
på olika sätt. Kunskapen om människors 
samverkan och agerande i olika situatio-
ner är helt avgörande för säkerheten i oli-
ka system. Inom sjösäkerhetsforskningen 
har forskningsområdet Human Factors 
fått en helt avgörande betydelse. Spe-
ciellt kopplingen mellan olika tekniska 
system och den mänskliga förmågan och 
kommunikationen mellan människor i 
olika situationer. Inom institutionen Sjö-
fart och marin teknik är Human Factors 
gruppen under ledning av docent Marga-
reta Lützhöft det snabbast växande forsk-
ningsområdet. 

VINNOVA, som finansierat svensk 
sjösäkerhetsforskning de senaste 15 åren, 
insåg tidigt vikten av att utveckla kun-
skapen inom Human Factors. Resultatet 
av detta arbete har bl.a. blivit en stark 
grupp vid Chalmers kring Margareta 
Lützhöft, Sjökapten och Docent. Marga-
retas forskning handlar mycket om tek-
nik som skapats utan tanke på att den ska 

HASARD/
SEAKEEPING

Damage patterns on 
the hull for various 
collision scenarios

HASARD/
MARINE STRUCTURES

SIMCAP

Global loads

Local loads
Risk analysis

Updated ship stability 
conditions and loads 
acting on the structure

Figur 8. Samverkan mellan strukturbe-
räkningar och stabilitetsberäkningar 
inom HASARD-projektet.

Säkerhet – Human 
Factors/Arbetsmiljö.
Sjösäkerhet och god arbetsmiljö är områ-
den som oftast inte står på barrikaderna 
för de stora landvinningarna inom sjö-
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FOTO: Fredrik Davidsson, SST

Figur 9. Exempel på ” försöksarrange-
mang” inom Human Factors där i det 
här fallet ”Eye-Tracking” används.
kunna hanteras på ett logiskt sätt av män-
niskor och som ibland gör fel. Mantrat är 
att ny teknik och organisationer ska utgå 
från människors behov och tankesätt och 
tillsammans ska vi lösa uppgiften på ett 
säkert sätt. Helst ska systemen också vara 
utformade så att felgrepp inte alltid leder 
till katastrof.

Nästan all verksamhet inom design, 
byggnad och drift av fartyg berör också 
säkerhetsaspekter inom sjöfarten. IMO 
är det FN-organ som styr över de flesta 
regelverk som är relevanta ur säkerhets-
synpunkt. Transportstyrelsens (före detta 
Inspektionen inom Sjöfartsverket) regel-
verk har sin grund i IMO:s regler och 
avser i sin anpassning till svenska förhål-
lande skapa så få ”särregler”(dvs. svenska 
specialregler) som möjligt. Klassnings-
sällskapens regelverk styr framför allt 
nödvändig styrka hos fartygsskrovet men 
även prestanda hos allehanda nödvändig 
utrustning ombord.

Ofta sätts likhetstecken mellan sjösä-
kerhet och säkerhetsutrustning som då 
ofta innefattar all den utrustning som 
krävs för att kunna evakuera ett nödställt 
fartyg. Sjösäkerhet är förstås mycket mer 
än detta. En indelning som används på 
Chalmers är:

• Proaktiv sjösäkerhet. Dvs. den ut-
rustning, organisation och aktivite-
ter som vidtas för att förebygga att 
olyckor inträffar. 

• Förbättrad överlevnad hos skada-
de fartyg. Utrustning och konstruk-
tionsförbättringar som ska förhindra 
att ett fartyg kantrar eller sjunker. I 
IMO-sammanhang används ofta ter-
men ”safe return to port” som mål-
sättning för konstruktionsstandarden 
på t.ex. stora passagerarfartyg. Att 
evakuera ett skadat fartyg med 6000 
människor vore en mardröm.  Det är 
mer realistiskt att se till att fartyget 
kan ta sig tillbaka till hamn.

• Evakuering och livräddning. Ut-
rustning, organisation och aktiviteter 
som krävs för att på ett säkert sätt 
evakuera ett fartyg som är på väg att 
sjunka eller brinner okontrollerat.

Proaktiv sjösäkerhet.
Human Factors-forskningen handlar 
mycket om att förebygga att olyckor 
uppstår.  Bridge Resource Management 
(BRM) är ett angreppssätt som kommer 
från flyget där man arbetar utifrån grund-
läggande beteendevetenskapliga värde-
ringar och tränar kommunikation i kom-
plexa situationer i simulator. Simulatorer 
har därför blivit ett mycket viktigt verk-
tyg i all färdighetsutbildning. Den mest 
spektakulära simulatortypen är de stora 
bryggsimulatorer som bl.a. finns på Chal-
mers. Simulatorer används emellertid i 
många andra sammanhang t.ex. för att si-
mulera maskinkontrollrum eller kontroll-
rum för avancerad processindustri eller 
för att studera komplexa sammanhang i 
lasthantering som i COS. En utveckling 
av detta till Crew Resource Management 
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(CRM) har utvecklats till en standard-
utbildning för de flesta bryggbefäl i den 
svenska handelsflottan. Med CRM som 
bas arbetar forskningen vidare för att stu-
dera organisation och kommunikation på 
fartygsbryggan som ett sätt att förebygga 
missförstånd och olyckor. En intressant 
utveckling som bara har startat handlar 
om att koppla hop simulatorer och använ-
da dem i komplexa beslutsscenarier som 
t.ex. kan handla om att träna samhällets 
olika beslutsfattare i att hantera en stor 
krissituation t.ex. räddning och sanering 
när ett passagerarfartyg kolliderar med 
ett fullastat tankfartyg nära kusten. I en 
sådan situation måste samhällets alla re-
surser samverka. Kan vi det idag? Med 
ny och utvecklad simulatorteknik kan 
denna typ av beslutsprocesser tränas un-
der ganska realistiska förhållanden.

kantrade så snabbt att inga säkerhets-
anordningar kunde användas. De flot-
tar som räddade människor flöt upp till 
ytan automatiskt lösgjorda från sina 
surrningar sedan fartyget sjunkit under 
vattenytan. En av VINNOVA:s stora 
satsningar i sjösäkerhetsforskningen har 
varit DESSO projektet (DESigned to 
Stay Onboard)3. DESSO projektet var ett 
samarbete mellan forskningsorganisatio-
ner som Chalmers, SSPA, SP, konsulter 
som Globetech och ett antal rederier som 
Stena. Målsättningen var att studera vil-
ka förändringar som var nödvändiga på 
ett befintligt Ro pax fartyg för att skapa 
ett nytt fartyg som i princip aldrig skulle 
kapsejsa, oberoende av skada och som 
inte skulle behöva evakueras p.g.a. brand 
ombord. Studierna visade att båda dessa 
grundkrav var möjliga att inkludera i 
ett fartyg med samma lastkapacitet som 
det ursprungliga. Dessutom bedömdes 
ökningen av byggnadskostnaderna vara 
mycket måttliga. Så idéerna finns där 
men ännu har ingen redare visat intresse 
av att införa de principer som föreslogs. 
Det är naturligtvis så att på den spelplan 
som dagens rederier opererar kan man 
inte vara konkurrenskraftig om man inte 
hela tiden håller sina kostnader på en 
miniminivå. Det betyder i praktiken att 
alla större förändringar som innebär en 
ökning av kostnadsbilden måste införas 
med stöd av regeländringar. Allt annat är 
bara naiva förhoppningar.
Evakuering, livräddning.
De flesta system för livbåtar och livflot-
tar är idag byggda för att fungera under 
kontrollerade förhållanden i lugnt väder. 
Redan vid ca 3 m våghöjd har dessa sys-
tem svårigheter och är farliga att använ-
3  Beskrivet av Ledamoten Per Stefen-
son i Tidskrift i Sjöväsendet nr 1/2009, red. anm.
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Figur 10. Den stora bryggan i Chalmers 
Fullmission bridge simulator.

Förbättrad överlevnad.
Om olyckan ändå är framme ska far-
tyget helst vara konstruerat och byggt 
med en sådan marginal att det ändå 
håller sig flytande upprätt så länge som 
möjligt och definitivt tillräckligt länge 
för att möjliggöra en säker evakuering. 
Anledningen till att så många omkom i 
Estonia-katastrofen var just att fartyget 
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Evakuering av passagerarfartyg 
Modellförsök i vågbassäng på KTH Lic. Elena Tsuchova

Datorsimuleringar av Dr. Philip Ekman

Figur 11: Inledningen av författarens 
sjösäkerhetsforskning. Ett samarbete 
med doktoranderna Elena Tsuchova och 
Philip Ekman i Vågbassängen på KTH. 
Vågbassängen slutade sedermera sin 
bana som golv i KTH:s nya bibliotek.

da. Dagens system behöver inte ens testas 
med människor i. De anses för farliga för 
detta! De mest avancerade evakuerings-
systemen utvecklas idag inom offshore-
industrin. Här kombinerar man system 
med frifallslivbåtar med regelbunden trä-
ning för besättningar och heltidsanställd 
räddningspersonal. Tack vare detta kan 
man erbjuda säker evakuering även under 
ganska hårda väderförhållanden. 

Vid räddningsarbetet i samband med 
Estoniaolyckan så visade det sig att inga 
av de anslutande fartygen i räddnings-
styrkan vågade sjösätta sina räddnings-
båtar, vilket förstås bidrog till att ytter-
ligare öka antalet omkomna passagerare. 
För att förbättra möjligheterna att rädda 
nödställda infördes ett krav att alla pas-
sagerarfartyg ska ha en snabb rescuebåt 
ombord med ett system för sjösättning 
och upptagning som ska fungera också 
i grov sjö. Detta sjösättningssystem har 
varit ett problem på de flesta passage-
rarfartyg. Ett av de forskningsprojekt 
för att råda bot på problemet är REBUS 
projektet som var ett VINNOVA finan-
sierat samarbetsprojekt där Stena, SSPA, 
Chalmers och ett antal innovatörsföretag 
arbetade tillsammans. Lösningen blev 
en dockningsanordning där rescuebåten 
snabbt kunde fångas in och sedan his-
sas upp tilldäckshöjd på fartyget. I pro-
jektet ingick både innovationsprocessen, 
beräkningar, modellförsök och tester av 
en prototyplösning. Den här typen av 
samverkansprojekt kan vara en modell 
för fortsatta utvecklingsarbeten för ut-
rustning där både forskningsresurser och 
innovatörer behövs. 

Avslutning
Problemställningarna i sjöfartsnäringen, 
liksom i de flesta näringar, är oftast av 

tvärvetenskaplig karaktär. Kraven på 
forskarvärlden att också svara upp på 
problemställningarna på ett tvärveten-
skapligt sätt blir allt större. Detta ställer i 
sin tur allt större krav på att forskarsam-
hället kan samarbeta inbördes med indu-
strisamhället som oftast sitter på domän-
kunskapen. Idén med Lighthouse är att ha 
åtminstone några av de nödvändiga kom-
petenserna ”in house” för att på så sätt 
lättare åstadkomma tvärvetenskapliga 
forskningsprojekt. I utvecklingen av de 
nyaste områdena inom Marin miljötek-
nik och Human Factors har Lighthouse 
varit mest framgångsrikt när det gäller att 
skapa dessa tvärvetenskapliga samarbe-
ten. Kanske detta beror på att man ändå 
måste bryta ny mark inom dessa områ-
den. Faktum kvarstår dock att när det gäl-
ler att svara upp mot omgivningens krav 
så är Lighthouse särskilt lyckosamt inom 
dessa områden. 
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I mörka vatten, del III
Göran Wallén bemöter Mathias Mossbergs inlägg i TiS nr 
3/2009 kring Mossbergs bok ”I Mörka Vatten”
I tidskriftens nummer 3 har ambassadören Mathias Mossberg 
kommenterat några av mina kritiska synpunkter på hans bok 
I mörka vatten (Leopard förlag). Mossberg inleder med att 
påstå dels att mitt inlägg ”bär syn för sägen om möjlighe-
terna för en central aktör att opartiskt granska sig själv och 

behålla distans till materialet”, dels att jag ”redan från början i utredningsarbetet hade 
en agenda med min medverkan ... ...denna utredning skulle bli den som en gång för alla 
slog fast att det handlade om sovjetiska ubåtar och ingenting annat”, förklarade han. 
”Jag [Mossberg] hade för egen del ett mer förutsättningslöst förhållande till uppdra-
get.” Detta är verkligen inte sant.

Under hela utredningsarbetet förekom det inte en enda gång att mitt agerande som 
chef för operationsledningen i milostab Ö1 var föremål för någon diskussion. Ej heller 
hade jag någon ”agenda” med innehållet att slå fast att det enbart handlade om sovjetis-
ka ubåtar. Tvärtom framhöll jag att det från såväl Sovjetunionen, liksom från NATO-
landet Västtyskland, fanns motiv för att i händelse av en väpnad konflikt kunna utnytt-
ja svenskt territorium, i synnerhet skärgårdarna längs svenska Östersjökusten. Detta 
medger också Mossberg. Men liksom de flesta svenskar med insikt i säkerhetspolitiska 
frågor ansåg jag att det främst var Sovjetunionen som låg bakom kränkningarna.2 Som 
många har framhållit fanns i Sovjetunionen en utbredd uppfattning att Sverige på något 
sätt var allierat med NATO. Det är ju också känt att vissa kontakter syftande till ett 
samarbete i händelse av en väpnad konflikt hade förekommit. I den händelse Sverige 
skulle bli indraget i en storkonflikt skulle med all säkerhet NATO lätt kunna erhålla 
erforderlig kunskap om den svenska skärgårdsterrängen, medan Sovjetunionen dess-
förinnan måste ha förvärvat denna kunskap på annat sätt. 

Mossberg skriver att Försvarsmakten har ”en etablerad uppfattning i frågan, eller 
’sanning’ om man så vill”, dvs. att det enbart var Sovjetunionen som låg bakom den 
främmande undervattensverksamheten. Detta påstående saknar grund. Varje rapport 
rörande möjlig främmande undervattensverksamhet granskades förutsättningslöst i 
Försvarsstaben. Tyvärr var inte kapaciteten och förmågan att analysera och bedöma 
sådana rapporter lika god på lägre nivåer i den militära organisationen. Om den hade 
varit det, skulle inte sådana rapporter som dem, som Mossberg - liksom Ola Tunander 
- refererar till, blivit föremål för spekulationer baserade på missförstånd och misstolk-
1  1 oktober 1982 - 30 september 1984 
2  Ambassadör Rolf Ekéus skriver i Aftonbladet (28 mars 2002): "Tillåt mig själv 
att uttala vad jag tror, och det är att de konstaterade kränkningarna (högst tio) genomförts av Sovjetu-
nionen."  Han avslutar med att citera Olof Palme: "Naturligtvis så vet vi alla liksom svenska folket att 
det är Sovjet som vi tror är inkräktaren."  

Debatt
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ningar. Veterligen har Överbefälhavaren/Försvarsmakten endast vid ett tillfälle utpe-
kat en kränkande nation, nämligen då den sovjetiska ubåten S-363 (U 137) gått upp på 
Torumskär i Blekinge skärgård. Från rikets överbefälhavare och ner till den enskilde 
sjömannen var målet att få kränkningarna att upphöra, och om möjligt kunna bevisa 
vilken nation som låg bakom. Det politiska priset för den nation, som avslöjats bedriva 
ubåtsinträngningar i det alliansfria Sveriges skärgårdar, skulle vara mycket högt, i syn-
nerhet om det var NATO-medlem.

Att huvudsekreteraren hade en tydlig agenda stod tidigt klart för både mig och öv-
riga i utredningen. Mathias Mossberg har kanske glömt att jag under båda utredning-
arna förde tämligen noggranna anteckningar. Mossberg hävdar, att vad jag skrev om 
utredningsmannens önskan rörande S-363 är gripet ur luften. Då kan jag erinra Moss-
berg om att den 20 juli 2001 sammankallade han utredningen till ett sammanträde, som 
varade kl 13:00 - 15:30, för att diskutera ett första utkast till betänkande, vilket hade 
distribuerats ett par dagar tidigare. Ifråga om grundstötningen på Torumskär anförde 
huvudsekreteraren att det skulle stå att denna var en följd av en grov felnavigering och 
således var helt oavsiktlig. Han yttrade ordagrant: ”Rolf vill det.” Jag, liksom övriga, 
menade att utredningen kunde självklart inte utan något nytt och avgörande bevisma-
terial kullkasta vad den eniga Ubåtskommissionen kommit fram till i sitt betänkande.3 
Att Mossberg alltjämt är helt låst i sin uppfattning framgår av hans bok. Han skriver (s. 
64) att ”de flesta har insett att ubåten helt enkelt kom fel.”   

Att huvudsekreteraren hade en negativ inställning, nästan på gränsen till misstro, 
till Försvarsmakten och dess högsta chefer framgick med all önskvärd tydlighet. På s. 
15 i sin bok säger han sig ha blivit ”vittne till rader av egendomligheter, halvsanningar, 
osanningar och bortförklaringar i den svenska Försvarsmaktens hantering både av ske-
endet i sig och av regeringens utredares försök till rekonstruktion därav.” Han jämstäl-
ler så detta med sina erfarenheter av ränker och dubbelspel i Mellanöstern! 

Huruvida fartygschefen på S-363 hade order att tränga in på Gåsefjärden eller inte 
får vi kanske aldrig veta. Ubåtens förflyttning dygnen före grundstötningen är helt 
klarlagd av svensk nautisk kompetens - både civil och militär - utgående från ombord 
förda nautiska dokument4, trots att det tydligt framgick att man i loggboken försökt 
ändra ett antal uppgifter. Därav framgår klart att fartygsledningen hade ett fullgott 
grepp om positionen. Ubåten intog övervattensläge söder om den mycket ljusstarka 
fyren Utklippan och förflyttade sig sedan i en halvcirkel runt fyren tills man befann 
sig söder om inloppet till Gåsefjärden. Med ledning av de olika fyrarnas i området 
sektorer  styrde man så exakt rätt kurs in mot fjärden. Giren för att passera Torumskär 
gjordes något för sent och grundstötningen var ett faktum. 

Oavsett om inlöpandet var beordrat eller om fartygschefen skulle ”visa sig duktig”, 
vilket jag inte tror5, var fartygsledningen helt klar på att man lämnade det öppna havet 

3  SOU 1995:135, s. 264 - 266 
4  Främst den noggrant förda navigationsjournalen (se SOU 1995:135, s. 130 - 
137).
5  Enligt ubåtens politiske officer Besedin var fartygschefen Gusjtjin nervös och 
orolig. 
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och löpte in i Blekinge skärgård. Det går inte att ta miste på eftersom sjörullningen 
upphörde. Vidare syntes tydligt det orangefärgade återskenet från staden Karlskrona. 
Varken det kraftiga skenet från Utklippans fyr eller de andra fyrarnas olika ljuskarak-
tärer går att misstolka som varande fiskeprickar. Ej heller kan man tolka de trädbe-
vuxna öarna som oljefläckar. Ubåten löpte in med delvis förfyllda tankar, som är ett 
tydligt tecken på att man var medveten om risken för en grundkänning. Även om man 
från sovjetisk sida försökte hävda att det fanns fel på navigationsutrustningen, kunde 
svenska experter konstatera att så inte var fallet. Skulle fartyget av misstag ha navi-
gerat fel, så borde man omgående ha upphävt farten, slagit på radaranläggningen och 
klarat ut läget, samt tagit kontakt med svensk myndighet. Att utnyttja fartygets radar-
anläggning skulle emellertid ha kunnat få till följd att svenska myndigheter omgående 
upptäckte ubåten. Att man inte gjorde så är också att tecken på att man inte ”hade rent 
mjöl i påsen”.

Allt detta redovisade jag för utredningen som klara indikationer på att man var med-
veten om att man löpte in i Blekinge skärgård. Det finns ingen annan skärgård att löpa 
in i på nordlig kurs i hela södra Östersjön! Ändå försökte huvudsekreteraren leda i be-
vis att man hade navigerat fel. Det är nu som ”upptäckten” i FRA:s arkiv av rapporter-
na om indikerade fartygsrörelser och avlyssnad radiokommunikation mellan sovjetiska 
flygplan kommer in. Grundstötningen ägde rum kl 19:57  (CET6) den 27 oktober 1981. 
Trots att grundstötningsplatsen låg nära en av FRA:s spaningsstationer kunde man inte 
under natten och förmiddagen uppfånga några signaler från ubåten, utan det var en 
fiskare som på förmiddagen fick syn på ubåten och rapporterade till örlogsbasen. Dä-
remot hade man från väst sannolikt lyssnat på radiokommunikationen mellan ubåten 
och hemmabasen.7 Detta kan ha föranlett de signalspaningsflygningar över sydöstra 
Östersjön som redovisades i utredningens betänkande, liksom av Mossberg. 

När huvudsekreteraren, som själv hade letat i FRA:s arkiv, redovisade resultatet av 
sin efterforskning, bl.a. att ett av de ubåtsjaktflygplan, som kortvarigt observerats av 
luftbevakningen8, signalerade på radio att ”ubåtens sista läge var N 55°03’, E 15°46’ ”, 
framhöll jag att detta visade tydligt att man på sovjetisk sida visste var ubåten befann 
sig. Siffrorna för denna positionsuppgift stämde med siffrorna för S-363 i loggboken 
för varje hel timme inskrivna position - med ett undantag, latitudsuppgiften var exakt 
en grad fel (N 55° i stället för N 56°). Eftersom alla övriga sju siffror var helt rätta, 
måste det ha varit fråga om signaleringsfel. I betänkandet försöker huvudsekreteraren 
få det till att hemmabasen kanske inte visste var ubåten befann sig. Den i ubåtens logg-
bok inskrivna rätta positionen för grundstötningsplatsen meddelades med största san-
nolikhet till hemmabasen i den satellitsändning som enligt loggboken skedde kl 04:36.

Som jag skrev i min kritik av Mossbergs bok i TiS 2009:2 var de sovjetiska fartygs- 
och flygplansrörelserna enligt rutin rapporterade till Försvarsstaben. De bedömdes där 
inte som någon ”sökoperation”; det var ju ännu inte känt att en sovjetisk ubåt stod 
6  Alla tidsangivelser avser Central European Time, d.v.s. svensk normaltid. 
7  S-363 loggbok anger kl 04:36 att ett meddelande sänts medelst VAN-antennen, 
troligtvis en satellitförbindelse.
8  Dessa flygplan observerades av den svenska luftbevakningen kl 07:35 - 10:50. 
Reläflygplan kunde följas kl 10:20 - 13:50. 
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på grund i Blekingeskärgården. När vid lunchtid informationen om grundstötningen 
nådde Försvarsstaben, koncentrerades all verksamhet mot att hantera kränkningen. De 
sovjetiska fartygsrörelserna bedömdes då kunna vara förberedelser för en fritagning 
eller maktdemonstration.9 Att denna bedömning var riktigt har senare bekräftats. 
9  Den dåvarande örlogsbaschefens, kmd 1. Lennart Forsman utsago (SvD 19 de-
cember 2001) att han ej meddelats om "sökoperationen" beror givetvis på att Försvarsstaben (Fst) ej 
bedömde fartygs- och flygplanrörelserna som en sådan. Underrättelser om dessa rörelser torde dock 
rutinmässigt ha rapporterats från Fst till under lydande nivåer, i varje fall sedan den grundstötta 
ubåten upptäckts.  

Skiss i Försvarets Forum 1996:1 som tydligt visar hur ubåten intar övervattensläge kl 
17:00, manövrerar runt Utklippan för att sedan med stöd av fyrsektorena från Utlän-
gan bestämma läget och därefter sätta kurs in mot Gåsefjärden.
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Resonemangen inom utredningen huruvida det var en sökoperation ägde rum i ett 
sent skede. Inom utredningen fanns en önskan om ytterligare tid, vilket vare sig utred-
ningsmannen eller försvarsministern ville medge. Tyvärr måste jag självkritiskt medge 
att jag inte hade tid att borra djupare i frågan, delvis av lojalitetsskäl med utredningen, 
men främst för att utredaren ej skrev att det var en sökoperation utan att fartygs- och 
flygplansrörelserna ”kunde tyda på en sådan”. Detta framgår också av huvudsekrete-
rarens svar på Mikael Holmströms fråga: ”Söker jagarna i området, vet man att det är 
en sökoperation?” De väsentliga orden i Mossbergs svar är ”Det vet vi inte”. Att säga 
att de förflyttar sig dit, understryker osäkerheten; Mossberg visste ju inte ens om det 
fanns något sökområde! 

När det gäller ”periskopsbluffen” på Stockholms ström förbigår Mossberg med tyst-
nad dels att Tunander medvetet ljög om periskopets utseende, dels att jag kunde bevisa 
att observationen av periskopet var påhittad. Denna påhittade observation hade inget 
att göra med det ”studentskämt” som avslöjades i TV 4. Jag har aldrig påstått att det 
finns något samband mellan dessa två påhitt. 

Ehuru det är bevisat att något periskop ej observerats, och i motsats till slutsatsen 
i Ubåtsutredningen, skriver Mossberg att han står fast vid den bedömning han gör i 
sin bok rörande kopplingen mellan det amerikanska örlogsbesöket i Stockholm och 
Operation Notvarp. Han skriver där (s. 77): ”Tanken med Notvarp var rimligtvis att det 
amerikanska örlogsbesöket skulle locka till sig sovjetiska ubåtar som skulle infångas. ”  
I betänkandet står (s. 111): ....att utredaren ”inte kunnat påvisa några kopplingar mellan 
det amerikanska örlogsbesöket  och Operation Notvarp.” Hur kan Mossberg då påstå 
att jag förvränger citat när jag skriver ”Ändå skriver Mossberg ’att det rimligtvis fanns 
en sådan koppling’”? Är det, som han som huvudsekreterare skrivit i betänkandet, 
en felaktig slutsats som han nu tar avstånd från, eller menar han att de personer som 
utredningen tillfrågat i frågan ljuger? 

När huvudsekreteraren gav mig i uppdrag att så snabbt som möjligt klargöra hur 
Försvarsmakten hade hanterat de av honom listade observationerna av ubåtar, som 
enligt hans uppfattning skulle ha kunnat vara från något NATO-land, fann vare sig 
Försvarsmakten eller jag själv någon anledning, att för utredningen söka redovisa allt 
underliggande underlag.10 Försvarsmakten klarlade, som framgår av min artikel i TiS 
2009:2, att med undantag av en händelse (den kan troligen hänföras till något missför-
stånd) hade alla nämnda incidenter på rätt sätt redovisats till regeringen, och således på 
intet sätt ”sopats under mattan”. Något skäl för mig att gräva djupare i underlaget fanns 
självklart inte, eftersom jag naturligen förutsatte att huvudsekreteraren skulle lita på 
en av Försvarsmakten på hög nivå underskriven redogörelse. Men Mossberg klarlägger 
tydligt sin uppfattning om Försvarsmakten (”Walléns och Försvarsmaktens etablerade 
’sanningar’ har sedan länge [kurs av mig] visat sig vara fulla av halvsanningar, utläm-
nanden, förtiganden och rena osanningar.”) Jämför vad jag skrev ovan om Mossbergs 
attityd till Försvarsmakten!

10  Att man på kort tid (ca två veckor) inte hann leta fram allt underlag är inte 
märkligt. När incidenterna redovisades till regeringen fanns givetvis allt underlag tillgängligt.
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Det finns en skillnad mellan vad å ena sidan Försvarsmakten och de båda tidigare 
utredningarna menar med att ”en observation tyder på intrång på svenskt territorium 
av ubåt tillhörande Nato”, och vad å andra sidan Mossberg anser är ett kriterium på en 
sådan. Mossberg anser således att en observation av en enskild person, där denne ritar 
en skiss på en viss ubåtstyp, är tillräcklig som bevis på att vederbörande verkligen har 
sett en sådan. Mossberg avser här observationen från Utö i februari 1982. Som framgår 
av TiS 2009:2 finns det flera frågetecken ifråga om denna observation. Försvarsmakten 
måste ställa högre krav för ett utpekande, och kunde därför endast redovisa observa-
tionen som ”möjlig kränkning, nationalitet okänd”.11 Som nämnts ovan har ÖB inte vid 
något tillfälle till regeringen utpekat kränkande nation. 

Mossberg skriver att jag vilseleder om nämnda observation genom att inte tala om 
att det finns ytterligare en rapport. Den rapport, som Mossberg åsyftar, är den första 
initiala rapporten, som sändes dagen efter det att rapportören ca en vecka efter obser-
vationen meddelade örlogsbasen. Efter det att man från örlogsbasstaben per telefon 
ställt kompletterande frågor skrevs den slutliga rapporten. Det är således bara en per-
son som gjort en enda observation. 

Ytterligare två kommentarer till Utö-observationen. Vad menar Mossberg med 
att den ”kom att inrangeras i det underlag av observationer som sedan alla tillskrevs 
Sovjetunionen”? Och varför reste huvudsekreteraren ensam ut till Utö för att utfråga 
observatören (varken den biträdande sekreteraren eller jag som militär expert hade 
informerats om denna utflykt)?

När det gäller Långnabba-observationen i början av oktober 198812 vränger Moss-
berg ord. Han vänder sig mot att jag skrivit ”Mossberg hävdar ...” medan det i boken 
står ”mycket tyder på att det handlade om en brittisk ubåt”. Det väsentliga är emellertid 
att det inte kan vara en brittisk ubåt av Oberon-klassen.  Detta har inget med felkällor 
att göra utan med ren hydroakustik. Om det skulle ha varit en Oberon skulle denna 
med det registrerade propellervarvtalet gått med hög fart. Tydliga karakteristiska mo-
torljud skulle då ha hörts. Detta är helt klarlagt. Mossbergs påstående att brittiska ana-
lysexperter till den framlidne f.d. chefen på MUSAC sagt att det var en Oberon är helt 
grundlöst. Tvärtom framhöll alla analysexperterna, var och en för sig, att det var en 
liten ubåt, högst 50 meter lång, även om ljudet påminde om en Oberon. 

I en HPM, som bilades Ubåtsutredningens arkiv13, skriver Mossberg att man från 
brittiskt håll till den tidigare MUSAC-chefen ”erkänt att en inspelning som [MUSAC-
chefen] medförde avsåg en brittisk ubåt”. Trots vad Mossberg skriver om min kapacitet 
litade han uppenbarligen mera på vad den tidigare MUSAC-chefen, som med tiden blev 
allt mera bisarr, påstått i ett samtal med honom14, än vad jag som utredningens militäre 

11  Om man hårddrar Mossbergs uppfattning om vad som krävs för ett utpekande, 
skulle periskopsobservationen på Stockholms ström i september 1982 ha kunnat föranleda ÖB att 
utpeka USA! 
12  I min artikel i TiS 2009:2 har jag tyvärr kastat om datumsiffrorna. Rätt datum 
är 4 oktober 1988.
13  "Uppgifter om brittiskt erkännade av intrång" (6 december 2001) 
14  Detta samtal ägde rum på förmiddagen den 2 november 2001, och utan att jag 
hade informerats. 
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expert skriftligen redovisade efter en omfattande utredning.15 Av denna framgår klart 
att det inte kunde vara fråga om en brittisk ubåt. Egendomligt nog saknas denna  utred-
ning i Ubåtsutredningens arkivförteckning!16 

Vid en diskussion inom utredningen om bla. Långnabba-händelsen, som ägde rum 
den 5 december 2001, anförde huvudsekreteraren som stöd för sin uppfattning, att Ola 
Tunander säger sig ha talat med brittiska tidigare ubåtschefer, vilka hade erkänt intrång 
på svenskt territorium. Jag tillbakavisade detta med att Tunanders källor nästan aldrig 
går att kontrollera.    

Något förbud att gå igenom den marina analysgruppens arkiv har mig veterligt inte 
utfärdats. Men att hinna med en sådan uppgift på den korta tid som stod till buds var 
helt ogörligt. Som Mossberg väl vet så arbetade jag hela sommaren med att analysera 
de incidenter som utredningen beslutade skulle granskas. Därtill kom alla övriga efter-
forskningar, kontroller och analyser. För att stödja utredningen hade Försvarsmakten 
genomfört en personalförstärkning av analysgruppen.17 Tillsammans med MAnas per-
sonal18 sparades ingen möda för att få fram varje handling som jag önskade få ta del 
av.  Detta möjliggjorde att en mängd fakta kunde redovisas i betänkandet. I detta har 
hittills inte många felaktiga sakuppgifter kunnat påvisas. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att min allvarligaste erinran mot Mossbergs bok 
kvarstår. Han är i den i flera avseenden vårdslös med sanningen och gör ogrundade 
och obestyrkta påståenden. Mossbergs replik i TiS 2009:3 bestyrker med all önskvärd 
tydlighet detta.    

Göran Wallén
Konteramiral (PA), Ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet

15  Utredningen är på fyra sidor och daterad 14 december 2001.
16  I utredningen redovisas bla. den förnyade analys av inspelningen som MUSAC 
genomförde i december 2001. Av den framgår att man möjligen kan ana en ändring av propellerstig-
ningen, vilket skulle tyda på en propeller med ställbara blad. Minsveparen Rödlöga har en sådan. 
Mossberg har rätt i att fartyget till följd av kraftig rökutveckling i maskinrummet låg till ankars på 
norra Mysingen under några timmar på eftermiddagen i avvaktan på från Muskö begärd boserbåt. Kl 
17:40 började denna bogseringen, förtöjd långsides med Rödlöga. Även bogserbåten hade propeller 
med ställbara blad. Av Rödlögas loggbok framgår dessutom att också systerbåten Svartlöga befunnit 
sig på norra Mysingen. Tyvärr har hennes loggbok inte kunnat återfinnas på Krigsarkivet.
17  Kommendörkapten Jan Munthe, som tidigare varit CMAna, återanställdes.
18  Örlogskapten Mårten Edlund var CMAna
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Världssjöfartens dag 2009

Den svenska delen av världssjöfartens dag genomfördes för 25:e året i följd den 
1 oktober i Göteborg med ca 250 sjöfartsintresserade deltagare. Världssjöfartens 
dag genomförs ”word-wide” i månadsskiftet september/oktober och fokuserar på ett 
ämne som FN:s sjöfartsorgan IMO (International Maritime Organization) bestäm-
mer. 
Sjöfarten och sjöfartsklustret innehåller inte bara fartyg, redare, lastägare m.m. utan 
även myndigheter och andra organisationer. Kungl. Örlogsmannasällskapet har sedan 
ett antal år varit medarrangör av Världssjöfartens dag och vi har, detta framhölls vid 
ett antal tillfällen under dagen, under senare år fått Marinen och Kustbevakningen att 
börja deltaga och visa sin roll för att säkerställa säker sjöfart. 

Årets tema var Tydlig europeisk sjöfartspolitik – vilken kurs har Sverige? Temat var 
valt bl.a. mot bakgrund av EU-kommissionens rapport Strategiska mål och rekommen-
dationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018.

Europeisk sjöfart agerar på den globala marknaden. 40 % av världens totala flotta 
ägs/kontrolleras av europeiska företag, men endast 25 % av flottan för EU-flagg. 

Ett antal av de rubriker som återfinns i EU:s rapport berördes av talarna under 
Världssjöfartens dag. EU-kommissionens Dimitrios Theologitis, som var årets heders-
gäst, noterade bl.a. att EU har världens bästa regelverk för sjöfarten. Han var också till-
freds med de höga miljökrav som nu ställs t.ex. i Östersjön genom införandet av ECA, 
Emission Control Area. Han betonade också vikten av att skapa rättvisa konkurrens-
villkor både för statligt stöd, lönebilder och skatter mellan alla olika transportslag. En 
avgörande del för sjöfarten och för rättvisan är att införa tonnageskatt. Inom Sverige 
har detta ännu inte genomförts. Det stöter på problem hos Regeringen då den anser att 
sjöfarten redan gynnas väl. Syftet med tonnageskatt är att ge rederier i Europa bättre 
möjligheter att konkurrera med rederier i länder med s.k. bekvämlighetsflagg. Tonna-
geskatt innebär att inkomsten från fartyg schablonmässigt bestäms med utgångspunkt 
från fartygens nettodräktighet. Rederierna betalar skatt bestämd på denna schablonin-
komst i stället för på de faktiska inkomsterna från fartygen.

Tyvärr saknades, pga. ett sent återbud, talare från näringsdepartementet vilket gjor-
de att den svenska regeringens syn på ovanstående frågeställningar inte kunde belysas. 

Ett annan punkt i EU:s dokument (kap. 4) är Kvalitetssjöfart som en viktig konkur-
rensfördel. Inom detta område är miljöfrågor viktiga och de är också årligen återkom-
mande under denna dag. Sjöfarten anser sig i grunden vara ett rent transportmedel. I 
våra farvatten är det många fartyg som drivs med lågsvavlig olja. Kraven kommer att 
skärpas ytterligare och senast år 2015 får oljan innehålla maximalt 0,1 % svavel. Det 
kommer att gå men det kräver bättre raffinerade produkter, vilket i sig är dyrare.  Den 
renare oljan kommer dock att fördyra transportkostnaderna med i runda tal 28-30 mil-
jarder per år. 

Det gäller också att tackla utvecklingen och forskningen. Man kan på kort sikt mins-
ka utsläpp från fartygen att ta hand om spillvärme, minska energikrävande alternativ 
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och man kan forska fram nya tekniska lösningar. Bara att sänka farten ger oerhörda 
miljövinster men det fördyrar å andra sidan tranporten i sig. Många håller på att söka 
sig nya kombinationer av energilösningar och alternativa framdrivningsalternativ.

Inom ramen för miljöfrågor talade också SSPA. Det finns en tydlig transportstrategi 
för EU vari ingår en prioritering av forskning till områden som att reducera miljö-
påverkan, minimera olyckor och skapa bättra miljöer ombord på fartygen. Det finns  
även medel från EU, men för att kunna nyttja dessa ställs det krav på medfinansiering 
från svenska myndigheter. Pengar för dylika projekt finns hos Vinnova, Sjöfartsverken 
och även Sjömanshusstiftelsen. Nu finns inga forskningsanslag specifikt utpekade för 
verksamhet till sjöss utan det finns anslag för forskning inom transportnäringen. Då får 
sjönära myndigheter konkurrera om anslag avsedda för vägar, järnvägar och luftvägar. 
Forskning behövs men vikten av att politikerna inser att sjöfarten behöver ta del av ka-
kan är stor. Det finns gott om folk som kan sjöfart och som vet vad som behöver göras 
inom ramen för forskning och utveckling som regeringen måste lyssna på. 

Det Norske Veritas talade om möjligheterna som nu kanske öppnar sig att i kommer-
siellt syfte kunna trafikera Nordostpassagen. Glöm nu inte att KÖMS ledamot Adolf 
Erik Nordensköld åren 1878 - 1880 med skeppet Vega var den första att färdas genom 
hela Nordostpassagen.

Det är nu många som utbrister i ”Goodbye Suez, Hello Bering-strait”. Det blir näs-
tan 40 % kortare sträcka mellan Japan och Europa via Nordostpassagen än genom 
Suez. Nu är det inte kanske så enkelt. En mängd sjösäkerhetslösningar måste till innan 
man kan bedriva kommersiell sjöfart där oaktat isläget. Idag behövs fartyg med starkt 
isförstärkta skrov och de fartyg som i somras gick i leden, tyska Beluga m.fl., hade 
också isbrytarhjälp. Utöver isen finns väderfaktorer som påverkar sjötrafiken såsom 
dimma, mörker och kyla med risk för nedisning. Frågor som hur man sjösätter en livbåt 
ibland isflaken måste lösas. I området saknas idag en heltäckande sjöövervakning och 
det finns heller ingen etablerad sjöräddningstjänst. Vi vet riskerna för normalsjöfarten 
men de risker som tillkommer vid en resa längs Nordostpassagen måste nogsamt ana-
lyseras och hanteras. 

Vi rör oss också i ett relativt orört område vilket även ställer krav på nolltolerans 
beträffande utsläpp. Vi måste också utbilda besättningar i att navigera i isfarvatten. 
20 års erfarenhet vid gång i is brukar man anse vara ett minimum. Om utvecklingen 
fortsätter, som det den gjort, så finns dock möjligheten att Nordostpassagen är isfri runt 
2030 och då skulle kommer de kommersiella möjligheterna att öka även om många 
utmaningar återstår.

I området finns troligen möjligheter att utvinna olja och gas, vilket utöver de rent 
logistiska utmaningarna att få ut produkterna på marknaden ytterligare komplicerar 
frågor som miljöpåverkan. Det kan också ge upphov till politiska spänningar och det 
finns en osäkerhet om hur Ryssland kan agera i tider av spänning. För att det skall 
vara kommersiellt intressant att regelmässigt trafikera leden får inte risken finnas att 
sjötrafiken med kort varsel kan stängas och begränsas. Exempelvis krävdes den ryske 
premiärministerns eget tillstånd för årets seglatser.

Det är nu inte bara den storskaliga sjöfarten som det talas om på Världssjöfartens 
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dag. Färjetrafiken till och från Ornö i Stockholms skärgård presenterades också. Att 
möjliggöra utveckling av en skärgårdsbygd kräver transporter av folk och varor året 
runt. Att kunna utveckla bygden med nybyggnation mm kräver kommunikationer. In-
ledningsvis lejde man på Ornö en privatperson som åtog sig att köra viss färjetrafik, 
men plötsligt tyckte han det var trevligare med semester på Kanarieöarna och då kom 
man inte ut till ön. De boende på Ornö kom snabbt fram till att ”så går det inte att ha”. 
Så man försökte först att få en vägfärja från Vägverket, men det gick inte alls, utan 
rådet blev att bilda en förening (motsvarande en vägförening) och skaffa en vägfärja. 
Sagt och gjort. I likhet med vägsamfälligheter så får man statliga bidrag med ca 75 % 
och resten får man stå för själv. En färja köptes in, besättning anställdes och nu går en 
färja ca 10 gånger per dag mellan Dalarö och Ornö. Färjan är avgiftsbelagd och bok-
ning av plats krävs. Och nu blomstrar ön Ornö.

EU:s grundhandling trycker också på sjöfartskydd och övervakning till sjöss. EU:s 
sjötransportsystem skall förbättras genom att det införs ett integrerat informations-
hanteringssystem som möjliggör identifiering, övervakning, spårning och rapportering 
av trafik till sjöss. EU trycker också på att det civil-militära samarbetet bör främjas 
så att dubbelarbete undviks. Detta har varit på agendan i två av de i Sverige förlagda 
EU-mötena, EU militärrådsmöte i Karlskrona och EU försvarsministrars möte i Göte-
borg. Beträffande sjöfartsskydd anser EU att man måste ha en mycket strikt hållning 
mot piratdåd och väpnade rån så att säkerheten för sjöfarten förbättras. 20 % av EU:s 
sjötrafik går t.ex. via Adenviken. Av den anledningen var Marinen representerad av 
flottiljamiral Odd Werin som orienterade om den nu avslutade svenska operationen ME 
01 (Denna operation beskrivs i en annan artikel i detta nummer av TiS).

 Världssjöfartens dag är den andra aktiviteten på kort tid i Göteborg där KÖMS 
aktivt medverkat i. Utöver Världssjöfartens dag, där ju KÖMS var medarrangör, så 
medverkade KÖMS veckan innan i Bok- och biblioteksmässan. Vi fick möjligheten att 
presentera vårt bibliotek i sjöfartsmontern inför en stor åhörargrupp (se bild på sidan  
341 i detta nummer av TiS). 

KÖMS syns, KÖMS hörs.
Text: Rolf Edwardson
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Bokanmälningar

Folkrätten, havet och den 
enskilda människan 
Algblomning, kollapsade fiskbestånd och nedsmutsning av 
havet påminns vi ständigt om. Och frågorna om havens roll 
i en alltmer märkbar klimatdebatt är redan där. Samtidigt är 
haven och de vida oceanerna arenor som inte är större än att 

alla aktörer redan är på plats, av åtskilliga politiska och andra skäl. 
Nu, 10 år efter att havsrättskonventionen trätt ikraft, har strandstaterna deklarerat 

sina anspråk på kontinentalsockeln utanför sitt territorium och ekonomiska zon. En 
yta av havsbottnen, lika stor som Kanada, USA och Mexiko tillsammans, kommer att 
tillfalla världens strandstater att äga och förvalta. Riskkapitalet är redan på plats, och 
det gemensamma arvet av haven, med dess erbjudanden och tillgångar, krymper.

Mitt i detta står sjöfararen och den enskilda människan. Hon är på samma gång 
mindre sårbar än förr, då handlade det om liv och död att gå till sjöss, men samtidigt 
nu utsatt för rättstillämpning med grova inslag av godtycke som inte svarar mot basala 
mänskliga rättigheter. Den internationella sjöfartskyddskoden, omotiverade kvarhål-
landen i hamn av förmenta miljöbrottsskäl av sjöfolk, pirateri och helt godtycklig be-
handling av båtflyktingar har starkt försämrat den sjöfarandes rådighet över sitt eget 
liv.

Nu har kommit en bok som ger perspektiv på frågorna, Folkrätten, havet och den 
enskilda människan. Författare är Marie Jacobsson, folkrättsrådgivare vid UD och 
grundligt insatt i sjöfartsfrågor. Boken kopplar ihop frågorna om folkrätt, havens ut-
nyttjande och mänskliga rättigheter. Samtidigt som den klart och tydligt sorterar ut de 
skilda rättsgrunderna. Det nya och innovativa i denna bok är att påvisa den konvergens 
som skett mellan havsrättens grundsatser och de rättighetsperspektiv för människan 
som nu hävdas.  Och detta måste ytterligare hävdas, göras mer gällande och mer ef-
tertryckligt.

Boken är disponerad så att folkrättsprinciper och havsrätten beskrivs, därefter havet 
som både brygga och barriär för fredlig samexistens. Sen följer en samling praktik- 
och rättsfall i skärningspunkten havsrätt och mänskliga rättigheter. Havens utnyttjande 
för transport och naturresurser, dess roll i utvecklingsländerna, som kunskapskälla 
m.m. spelas upp, och samlas upp i slutsatserna om rättstatens principer som gällande 
för varje tänkbar god förvaltning av haven.

Vad avser staters och fartygs säkerhet i en marin domän har stundtals oklarhet rått 
om grundläggande och potentiellt fruktbara begrepp. Maritime security förväxlas med 
marina försvarsdoktriner och det förefaller vara trängsel om att tillägna sig breda, 
positivt värdeladdade, sjöfartsbegrepp, en form av ”concept capture”. Samtidigt är vik-
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tigt att vara uppmärksam på begreppsglidningar över tiden som är helt legitima och 
förklarliga. Den gängse förståelsen av ”sjöfartsskydd” var för några decennier sedan 
”militärt skydd av landets handel till sjöss under ofred”, t.ex. då ubåtsjakt och minröj-
ning, medan begreppet idag avser åtgärder enligt International Ship and Port Facility 
Security Code och avser fartygs, redares och hamnars åtgärder mot terroristbekämp-
ning under statlig tillsyn. Det engelska motsvarande begreppet är då maritime security, 
att klart särskilja från maritime safety.

Dessa begrepp, och åtskilligt annat, får en gedigen genomgång, historik och motiv 
för sin korrekta användning. På det sättet är boken grundläggande för varje djupare 
förståelse av havsrätten och sjöfart överhuvudtaget.

Boken fyller, och bryggar över, ett kunskapsgap. Det har inte funnits en systematisk 
översikt på detta område tidigare. Boken, i sitt händiga men täckande format, fyller 
luckan om vad man behöver veta i ämnet.

Om nu Sverige fortsätter sina engagemang i sjöröveribekämpning i västra Indiska 
Oceanen, borde den här boken sättas i händerna på varje ansvarig beslutsfattare, då det 
är här hela den folk- och havsrättsliga grunden för statens våldsanvändning.

Haven är redan en geopolitisk arena med betydande kraftmätningar, haven gömmer 
enorma energitillgångar och naturresurser som är svåra att föreställa sig eftersom de 
ligger under ytan och det vanliga förnuftets siktdjup. EU har börjat med en arktisk 
politik, trots att inget EU-land omfattas eller gränsar dit. Man kan bara ana.

Från svenskt håll har havsfrågorna hittills, kort sagt, handlat om föroreningskontroll 
och utrotningshotade arter. Insiktsfullt nog har nu ett betydligt bredare perspektiv an-
lagts i vårens havsproposition från regeringen och att, som markering, en havsambas-
sadör utnämnts. Det rör på sig. Haven och deras utnyttjande är en av de viktiga fram-
tidsfrågorna, och människan är mitt i detta drama. Marie Jacobssons bok är oumbärlig 
för den som vill skaffa sig insikt kring detta. 

Willand Ringborg, Seniorrådgivare i internationella frågor, Sjöfartsverket, reservof-
ficer i flottan

Folkrätten, havet och den enskilda människan
Marie Jacobsson, folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet och docent i juridik vid 
Lunds Universitet, ledamot i KÖMS.
Liber förlag, 120 sid.
ISBN 978-91-47-09073-0
Utgiven med stöd av Sida, Marina Rådet och Sjöfartsverket
Engelsk upplaga utkommer vid årsskiftet.
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Inifrån U 137
För 28 år sedan gick den sovjetiska ubåten U 137 på grund utanför Karlskrona. Jag 
guidar ofta i staden och vid 9 gånger av 10 kommer frågan från de jag guidar: Var gick 
den dj...a ubåten på grund? Jag berättar min historia, men kan aldrig ge något 100 %-igt 
svar på varför. I dagarna har boken Inifrån U 137 kommit ut. Den är skriven av den po-
litiske officeren ombord på U 137 som tillika var ställföreträdande befälhavare. Frågan 
som då ställs är: Ger boken svaret på varför U-137 gick på grund? I boken beskriver 
författaren ett antal av befattningshavare ombord såsom befälhavaren, stabschefen, 
navigatören mm. Han beskriver också ubåtens rörelser från det att uppdraget börjar i 
Baltijsk, i deras operationsområde utanför Bornholm, hamnuppehållet i Swinoujscie 
och tiden fram till grundstötningen i Sverige. Mycket i boken rör svårigheterna att 
kunna utnyttja Decca Navigator. Besedins slutsats är att detta är orsaken till att de 
går på grund i Sverige när de enligt författaren själva tror att de är ca 260 km längre 
sydvart. Boken är det första skriva alstret från forna Sovjetunionen om denna världs-
sensationella händelse och är i och med det intressant i sig. Trovärdigheten i författa-
rens argumentation är dock låg till obefintlig då ingen sjöman 
skulle gå till sjöss med en sådan gammal ubåt, med så under-
måliga navigationssystem och med så dåliga kunskaper på att 
kunna hantera dem som anförs. Svaret på frågan om varför U 
137 gick på grund ges därför inget egentligt svar i denna bok. 

Rolf Edwardson

Inifrån U 137
Vasilij Besedin
Albinsson& Sjöbergs bokförlag, 112 s, ill
ISBN 978-91-86560-87-4 
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Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 
239:e verksamhetsårets början

Styrelse samt funktionärer 2010
Ordförande, Konteramiral Leif Nylander

Vice ordförande och redaktör, Flottiljamiral Thomas Engevall
Sekreterare, Kommendör Bo Rask

Styrelseledamot, Direktör Sten Göthberg
Styrelseledamot, Kommendör Erik Andersson
Styrelseledamot, Kommendör Sölve Larsby
Styrelseledamot, Överstelöjtnant Patric Hjort

Styrelseledamot, Överste Per Jenvald
Styrelsesuppleant, Kommendör Anders Järn

Styrelsesuppleant, Verkställande direktör Berit Blomqvist
Kassaförvaltare, Kommendör Nils Bruzelius

Bibliotekarie, Kommendörkapten Rolf Edwardson
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Nya ledamöter invalda 2009

Nr 1431 
Jonas Wikström

Kommendör
Jonas Wikström är Chef 
för 4.sjöstridsflottiljen.

Ordinarie ledamöter

Nr 1432 
Ola Truedsson

Överste 
Ola Truedsson är chef 

för Amfibieregementet.

Nr 1433 
Pontus Krohn

Kommendörkapten 
Pontus Krohn arbetar 

inom Produktions-
stabens Marinavdelning 

 vid Högkvarteret.

Nr 1434 
Sverker Lindholm

Kommendörkapten Sverker 
Lindholm är  projektledare för 

ubåtsprojektet A 26 samt för halv-
tidsmodifiering av ub typ Gotland 

vid Försvarets Materielverk.

Nr 1435 
Åke Dagnevik

Åke Dagnevik är teknisk direktör 
för Kustbevakningen och tillika 

chef för Kustbevakningens tekniska 
avdelning.
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Korresponderande ledamöter

Nr 1436 
Milan Vego

Professor Milan Vego är 
Professor of Operations 
vid United States Naval 

War College.

Nr 1437 
Martin Norsell

Docent Martin Norsell 
är tf professor i Militär-
teknik vid Försvarshög-

skolan.

Nr 1438 
Gunnar Öhlund

Civilingenjör Gunnar 
Öhlund är chef för mark-
nad, FoU samt affärsut-
veckling vid Kockums.

Nr 1439 
Annicka Engblom

Riksdagsledamot An-
nicka Engblom är leda-
mot i Skatteutskottet, 

suppleant i Försvarsut-
skottet och ledamot av 
Exportkontrollrådet.

Nr 1440 
Hans Christian Bjerg

Överarkivarie Hans 
Christian Bjerg är ör-
logshistoriker vid den 
danska marinen och 

undervisar vid Sjökrigs-
högskolan i Köpenhamn.

Nr 1441
Per Andersson

Överstelöjtnant (PA) Per 
Andersson har en stor 

erfarenhet och kunskap 
inom underrättelseom-

rådet. 
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Minnesteckningar för år 2009

Olle Franzén
Direktör Olle Franzén avled den 12 november 2008 i en ålder av 84 år. Hans närmast 
sörjande är döttrarna Elisabet, Lotta och Gunilla med familjer

Olle Franzén var född och uppväxt i Norrköping. Han blev civilingenjör vid KTH:s 
institution för elektroteknik 1947 och teknologie licentiat 1950 då han också anställdes 
vid Svenska AB Philips. Hans namn är i första hand förknippat med Philips och den 
explosiva utvecklingen av hemelektronik och i synnerhet TV som skedde under hans 
långa period som chef för den svenska Philipskoncernen från 1961 till pensioneringen 
1984.

Lokaliseringen av utveckling och tillverkning av Philips produkter var delvis be-
roende av historiska skäl. Under Olle Franzéns ledning utvecklades kompetensen och 
entreprenörskapet inom den svenska koncernen. Detta medförde att flera av Philips 
satsningar på nya produkter kom att förläggas till Sverige.

 Den i det här sammanhanget mest intressanta verksamheten, den inom professionell 
elektronik, samlokaliserades i Philips Elektronikindustrier AB i Järfälla. En tung del 
var försvarselektroniken.  Denna ingick i en internationellt sett löst sammanhållen pro-
duktdivision som var etablerad i de större industriländerna i västvärlden. Företagen var 
leverantörer på sin hemmamarknad men med tillgång till Philips resurser inom forsk-
ning och koncernens allmänna kunnande inom elektronikområdet. Den svenska verk-
samheten blev en mycket viktig leverantör till försvaret och i synnerhet den svenska 
marinen. Produkterna exporterades också med framgång.

Olle Franzén var en sann försvarsvän och var samtidigt, i och med sin ställning som 
koncernchef, garanten för genomförandet av de stora uvecklingsåtaganden som ingick 
i försvarets beställningar. 

1972 valdes han till hedersledamot i Örlogsmannasällskapet. Han var också ledamot 
av Ingenjörsvetenskapsakademin och Krigsvetenskapsakademin. Hans teknikintresse 
var stort och han var också initiativtagare till och grundare av KTH Alumni samt också 
dess förste ordförande. 

Olle Franzen hade förmågan att se det positiva i tillvaron. En sällskapsmänniska 
som kunde entusiasmera sin omgivning.

Av korresponderande ledamoten Sven Bidö
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Bo Westin 
Generallöjtnanten i Amiralitetet Bo Westin, född i Norrköping 1913, avled den 17 ja-
nuari 2009 i en ålder av 95 år. Närmaste anhörig är dottern Agneta.

Efter studentexamen i Norrköping 1933 började Bo Westin sin militära bana vid 
Kustartilleriet (KA) och blev fänrik 1937 vid KA2 i Karlskrona. De första åren tjänst-
gjorde han vid utbildnings- och beredskapsförband med luftvärn som huvudinriktning.

Bo Westin var en intellektuell, skicklig och tongivande officer med uppenbar tek-
nisk, matematisk, analytisk inriktning och en kulturellt intresserad nutidsmänniska.

Med sin stora kapacitet och sitt visionära sätt att lösa problem bidrog Bo Westin i ar-
betet att öka Sveriges försvarskraft till en nivå som svarade mot det säkerhetspolitiska 
läget. Trots alla ansträngningar nådde vi inte dit förrän efter andra världskrigets slut 
1945. Det berodde på att vårt försvar hade försatts i dåligt skick vid 1925 års nedrust-
ning och att den nödvändiga uppbyggnaden inte kom igång i tid.

Bo Westin blev ledfyren i utvecklingen från det äldre KA via kustjägarförband mot 
de nya amfibieförbanden. När det blev aktuellt att ersätta tunga, fasta KA-batterier 
stod valet mellan robot och kanon. Bo Westin gjorde en ingående analys och kom fram 
till att en modern, helautomatisk 12 cm kanon var det bästa alternativet. Så blev även 
beslutet.

Genom sin förmåga att lyssna samt förstå och övertyga andra parter, lyckades han 
åstadkomma stabilitet i marinens ekonomi. Dessa egenskaper blev en stimulans för 
alla de civila och militära chefer inom totalförsvaret, som kom i kontakt med honom.

Efter åren som biträdande arméattaché i USA på 1950-talet blev Bo Westin seder-
mera underrättelsechef i försvarsstaben och senare chef för försvarsstaben. Då byggde 
han vidare på de iakttagelser han gjort i USA, vilket i hög grad bidrog till att Wenner-
strömaffären kunde klaras upp.

Under 1960-talet uppstod en schism inom försvaret om hur framtidens luftförsvar 
borde utformas. Bo Westin utsågs då till ordförande i 1967 års Luftförsvarsutredning, 
som fick en allsidig sammansättning. Efter drygt två års arbete kunde han överlämna 
ett helt enigt förslag. Förtjänsten härav kan till stor del tillskrivas ordförandens skick-
liga och objektiva ledning av förhandlingarna.

Bo Westins förtjusning i P.G. Wodehouses böcker ledde till att han blev en uppskat-
tad ledamot av Wodehousesällskapet. Bo Westin var intresserad av idrott. Han spelade 
tennis, bordtennis, fotboll i Norrköpingslaget Sleipner samt bandy.

Bo Westin älskade jazz, i synnerhet Benny Goodman. Han var konsult i Svenskt 
Visarkiv 1980-93 och skrev böcker bl a om Thore Ehrling och Gösta Törner. Han var 
även ordförande i Taubesällskapet under några år. Hans imponerande skivsamling 
finns nu på Svenskt Visarkiv.

Bo Westin var en begåvad och skicklig officer. Han personifierade yrkeskunnande 
och plikttrohet kombinerat med varm vänskap och gott kamratskap. Vi saknar honom 
mycket.

Av hedersledamöterna Gunnar Eklund och Benkt Dahlberg 
samt ledamöterna Åke Svedelius och Lars-G. Persson
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Nils-Erik Melinder
Kommendören Nils-Erik Melinder, Stockholm, avled den 5 juli 2009 vid 87 års ålder 
efter en kort tids sjukdom. Han efterlämnar makan Gerd, född Palmgren, dottern Gu-
nilla och sonen Peter med familjer samt systern Ingrid.

Nils-Erik föddes den 19 december 1921 i Härnösand, son till sjökaptenen Pontus 
Melinder och Gunhild Nyholm. Han tog studentexamen i Härnösand och började sin 
långa marina bana som officersaspirant vid marinintendenturen 1941. Sin första sjö-
tjänstgöring gjorde han 1942 ombord på pansarkryssaren Fylgia. Nils-Erik tjänstgjorde 
under åren 1946-1949 på intendenturförvaltningen vid marinens myndigheter i Här-
nösand. Därefter var han biträdande fartygsintendent på kryssaren Gotlands långresa 
1949-1950. Efter inledande tjänstgöringar kom Nils-Erik att tjänstgöra på olika poster 
vid marinens regionala och lokala förvaltningar. Huvuddelen av hans tjänstgöringstid 
i aktiv tjänst fullgjordes emellertid vid marinens centrala förvaltningsmyndigheter. I 
samband med intendenturtjänstens omorganisation på 1960-talet, utnämndes Nils-Erik 
till överste. Han erhöll kommendörs titel 1975.

Nils-Eriks förmåga att delge kunskaper inom den marina intendenturförvaltningens 
område kom väl till pass när han tjänstgjorde som lärare vid Sjökrigsskolan där han un-
dervisade aspiranter och kadetter under perioden 1950-1954. Därefter följde ett flertal 
befattningar inom marinförvaltningen och Försvarets Materielverk. Efter tjänstgöring 
vid marinförvaltningens beklädnadsbyrå genomgick Nils-Erik textilteknisk utbildning 
till kontrollofficer med speciell inriktning på det beklädnadstekniska området. Som 
sådan gjorde han flera resor till bl a bortre Asien för att förhandla om inköp av tyger 
för marinens räkning.

I samband med sammanslagningen av försvarsgrenarnas intendenturtjänst blev 
Nils-Erik chef för den gemensamma intendenturförvaltningsskolan och fick därige-
nom den viktiga och svåra uppgiften att som ”profet” smälta samman idéerna om för-
svarets gemensamma intendenturtjänst och prägla dessa på eleverna.

År 2003 gav Nils-Erik ut skriften ”Flottans sjöofficersuniformer” som ingår i Sjö-
historiska museets samlingar, en utomordentligt fyllig redogörelse för uniformens ut-
veckling i historiskt perspektiv.

Många f.d. elever på Sjökrigsskolan bestyrker Nils-Eriks goda kunskaper inom ma-
rinintendenturområdet och hans engagemang i undervisningen. Han var angelägen om 
elevernas fysiska välbefinnande och var själv en duktig seglare, som vann pris i star-
båtsklassen. Ett för eleverna positivt inslag i utbildningen var seglingarna vid Skönsta-
vik utanför Karlskrona.

Nil-Erik höll under alla år god kontakt med sina forna elever. Han månade också 
väl om Marinens Intendenturofficersförening i Stockholm och deltog under många år 
i föreningens årliga sammankomster och var i det sammanhanget medarbetare i boken 
”Marinens Intendenturofficersförening i Stockholm 1906-2000.

Nils-Erik har främst gjort sig känd som en god och omtyckt lärare och kadettof-
ficer. I sin gärning som intendenturofficer tjänstgjorde han i huvudsak som specia-
list på personlig utrustning och främst då sjömannens och soldatens beklädnad och 
skyddsutrustning. Han tillgodogjorde sig tidigt goda kunskaper i textilier och deras 
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egenskaper samt uniformers konfektionering. Genom tjänstgöring på Försvarets In-
tendenturverk och senare på Försvarets Materielverks intendenturavdelning hade han 
en stark position i vad avsåg utveckling av uniformssystem, gemensamma för de tre 
försvarsgrenarna och han lade även grunden till de uniformssystem, som sedermera 
blev gemensamma för Försvarsmakten (uniform m/90 m.fl.). Detta arbete påverkades 
i stort sett av de svårigheter som ”textilkrisen” på 1970- och 1980-talen medförde. 
Här hade Nils-Erik en grannlaga uppgift att balansera frågor rörande inhemsk kontra 
utländsk tillverkning. Problemen, som innehöll mycket av politiska, säkerhetsmässiga 
och ekonomiska aspekter, löstes så småningom till såväl försvarets som textilindu-
strins tillfredsställelse.

Nils-Erik var en varm och omtänksam person, som i tjänsten upprätthöll en strikt 
disciplin – utmärkta egenskaper för en duktig yrkesofficer. Trots många tjänsteresor 
och tjänstgöring på annan ort än bostadsorten höll han alltid nära kontakt med sin fa-
milj. Nils-Eriks forna elever, vänner och kollegor känner stor saknad efter honom men 
delar många ljusa minnen med hans närmaste.

Av ledamoten Rolf Öhman, Jean Renner och Thomas de Champs

Per Broman
Kommendör Per Broman avled den 15 augusti 2009 i en ålder av 89 år. Han föddes i 
Sundsvall och avlade studentexamen där 1940.

Per Broman började därefter som sjöofficersaspirant och blev fänrik i Flottan 1943. 
Han valde artilleritjänst och blev löjtnant 1945. Hans sjötjänstgöring skedde ombord 
på en så gott som mobiliserad flotta med de erfarenheter som detta gav. Hans land-
tjänst kom att omfatta bl.a. som kadettofficer och lärare på KSS, adjutant åt Chefen för 
Marinen samt tjänstgöring i Marinstaben och Marinförvaltningen. Hans allmänna in-
tresse täcks bra av två av hans artiklar; ”Hur flottan sågades ut från Dalarö” respektive 
”Kommer framtidens rymdfarkoster att drivas med atomkraft?”

Per Broman genomgick KSHS stabskurs och artillerikurs med inriktning SPKrb. 
Under sin tid som biträdande lärare på KSHS genomgick han utbildning i England. 
Han befordrades till kommendörkapten av 2. graden 1960 med placering på Marinför-
valtningens robotkontor. 1970 befordrades han till kommendör och Chef för Tekniska 
förvaltningen vid Västkustens Örlogsbas. Han avgick därifrån med pension 1980.

Per Broman invaldes som ordinarie ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1961. 
Hans inträdesanförande 1962 – ”Realistisk vapenplanering, några reflektioner” - be-
rörde de även i dag aktuella frågorna om formerna för vapenköp och årsberättelsen 
1963 om utländska robotsystem av marint intresse speglade tydligt hans specialkom-
petens.

Av hedersledamoten Herman Fältström
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Jan Glete
Jan Glete, professor i historia vid Stockholms universitet, har avlidit vid 61 års ålder.  
Han invaldes i Kungl Örlogsmannasällskapet som korresponderande ledamot 1997.

Jan Glete föddes 1947 och växte upp i Västerås. Han var i unga år aktiv inom den 
socialdemokratiska rörelsen. En glimt av detta finns i Boken om sta'n: SSU i Stockholm 
1917-1981 (tillsammans med Gunnar Söderholm 1981). Han flyttade till Stockholm och 
disputerade 1975 i historia på avhandlingen Kreugerkoncernen och Boliden. Däref-
ter forskade han inom finans- och företagshistoria. Hans böcker om ASEA 1883-1983 
visade nya vägar. Några fina verk på detta område är Kreugerkoncernen och krisen 
på svensk aktiemarknad (1981) och Nätverk i näringslivet: ägande och industriell om-
vandling i det mogna industrisamhället 1920-1990 (1994) 

Jan Glete kom snart att utvecklas till en internationell forskare som kunde tillämpa  
ekonomiska teorier om institutionsbildning, nätverk, tillväxt och entreprenörskap på   
europeiska ämnen. Han kopplade ekonomisk teori och historiska problem på ett nytt 
fruktbart sätt. Snart kom Glete att fokusera sitt huvudintresse på framväxten av de 
tidigmoderna staterna i Europa, d v s nationalstaterna, krigsmakterna och imperiebyg-
gandet i Europa från 1500-talet till 1700-talet. Europa tog från 1500-talet ledningen 
i den politiska, ekonomiska och militära utvecklingen i världen. Denna utveckling 
bröts först med avkoloniseringen efter 1945. I fokus stod den dynamiska framväxten 
av världshandeln, banksystemet och kapitalismen, byggandet av stora handels- och 
örlogsflottor och växande krigsmakter, med en ökad eldkraft och rörlighet. Natio-
nalstater och imperier skapades och centralmakten (kungamakten och byråkratin) 
stärktes i många länder, inte minst i Sverige. De politiska allianssystemen byggdes 
ut, och skillnaden mellan stormakter och småstater blev efterhand tydlig. Konkur-
rensen om handel och imperier ledde till en rad krig och konflikter, globalt främst 
mellan sjömakterna Storbritannien, Spanien, Portugal, Nederländerna och Frankrike.                                                                                                     
Sverige drogs tidigt med i Nord- och Östeuropa under Gustav Vasas söner, vilka hade 
stora imperiebyggande ambitioner. Under Gustav II Adolfs och Axel Oxenstiernas 
ledning (epoken 1611-1654) utvecklades Sverige från en perifer småstat i norr till en 
europeisk stormakt med ett Östersjöimperium, som under en kort tid nådde fram till 
Nordsjön och Atlanten.

Viktiga drivkrafter i Europa under denna imperieepok var handeln, diplomatin, en-
treprenörskap och krigföringen. Centraliserade nationalstater som Frankrike, Neder-
länderna och Sverige kunde effektivisera förvaltning, handel, skatter och krigföring. 
Därmed kunde man, samman med britterna stoppa det katolska Habsburgs försök att 
dominera Europa (Spanien, Österrike). En huvudfråga är varför de protestantiska mak-
terna i sin ”State Building” kunde rycka åt sig ledningen i utvecklingen i Europa och 
i världen under denna epok. Jan Glete kom att fördjupa sin forskning åt detta fråge-
komplex. Hans forskning blev internationellt uppmärksammad. Han inledde med att 
utforska de seglande örlogsflottornas historia i Europa från 1500-talet till slutåret 1860. 
Det var ett stort åtagande som krävde en enorm beläsenhet, källkritik och arkivkun-
skap. Glete var uppgiften mäktig. Resultatet blev standardverket vad gäller de seglande 
flottornas epok, nu en klassiker, Navies and Nations: Warships, Navies and State Buil-
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ding in Europe and America, 1500-1860, volume 1-2, (1993). 
 Glete gick sedan vidare och fördjupade sin forskning vad gällde Stat och krig i det 

tidigmoderna Europa. Det var sin tids Militära revolution med verkningar långt fram 
i tiden. Inte minst utvecklingen av Sverige och Nederländerna till stormakter under 
1600-talet, trots en ringa befolkning, kunde här förklaras i en dynamisk analys av mi-
litär- och handelsstaternas villkor och möjligheter. Glete sammanfattade sin forskning 
i ett internationellt banbrytande verk: War and the State in Early Modern Europe War 
and the State in Early Modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fis-
cal-Military States, 1500-1600 (2002). Det har redan kallats en modern klassiker på sitt 
område. Jan Gletes marinhistoriska kunnande var imponerande på vida fält, och han 
fick uppgiften att skriva verket om sjökrigföringen och transformeringen av Europa 
under epoken 1500-1650 i en prestigefylld brittisk utgåva: Warfare at Sea: 1500-1650: 
Maritime Conflicts and the Transformation of Europe (Routledge 2000). 

Av svenskt marinhistoriskt intresse är hans bok om utvecklingen av det svenska 
kustförsvaret under epoken 1850-1880: Kustförsvar och teknisk omvandling: teknik, 
doktriner och organisation inom svenskt kustförsvar 1850-1880 (1985). Även här kom-
binerade han analysen av militär modernisering med en bredare analys av samhälle 
och ekonomi, entreprenörer och nätverk. 

Jan Glete var till sin natur en anspråkslös, vänlig och mycket generös person. Hans 
gärning som forskare, seminarieledare och handledare var rik och hör även framtiden 
till. Jan Glete var en forskare av internationell klass, inte minst på det marinhistoriska 
området och den tidigmoderna epoken i Europas historia. Vi kan vara stolta över att 
han var svensk.  

Jan Glete fick möjligheten att verka som en oberoende forskare genom en rad anslag 
till sina forskningsprojekt och genom internationell vetenskaplig verksamhet. Det är 
i våra dagar mycket ovanligt. Hans namn kommer länge att ha lyskraft, inte minst 
internationellt. 

Av ledamoten Kent Zetterberg

Johan Leander
Professor, teknologi doktor Johan Leo Leander föddes den 13 april 1959 och avled 

den 25 augusti 2009. Han lämnade hastigt och allt för tidigt sin familj, släkt, vänner 
och kamrater i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Johan Leander blev invald som ordinarie ledamot i KÖMS 2001 och som ersättare i 
styrelsen 2008. Som ledamot visade han ett stort intresse för akademien och närvarade 
flitigt på de ordinarie sammanträdena och engagerade sig påtagligt i styrelsearbetet.

Johan Leanders primära forskningsområde var teknisk akustik, med särskild in-
riktning mot hydroakustiken. Hans tekniska och vetenskapliga kompetens var dock 
betydligt bredare, vilket gjorde honom särskilt uppskattad. Förutom sin omfattande 
vetenskapliga gärning var Johan Leander en engagerad och lysande pedagog, med en 
enastående förmåga att kunna förmedla de mest komplicerade vetenskapliga och tek-
niska frågor.
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Han genomförde sin skolgång på Ekerö och därefter i Stockholm. Värnplikten gjor-
de han 1978-1979 på kustjägarskolan som stridsbåtförare. Det var en period som Johan 
ofta återkom till med glädje och stolthet. 1984 blev Johan Leander civilingenjör på 
KTH inom teknisk fysik. På KTH blev han sedan teknologie licentiat 1988, teknologie 
doktor 1993 och docent 1988. 1999 utnämndes han till professor på Försvarshögskolan. 
1995 påbörjade Johan Leander sin lärargärning på dåvarande Militärhögskolan, först 
som avdelningsdirektör och från 1997 som universitetslektor och vetenskaplig chef på 
den Militärtekniska institutionen och från 1998 som tf. professor och från 1999 som 
ordinarie professor på samma institution.

Under åren 2001 till och med 2003 var han tjänstledig och anställd som Senior Sys-
tem Specialist på marindivisionen vid Saab Tech AB. Från 2004 och till sin bortgång 
var hans verksamhetsområde Business and Technology Development på Saab Systems, 
Saab AB.

Med Johan Leanders bortgång har Sverige förlorat en av sina mest erkända auktori-
teter inom akustik och särskilt undervattensakustik. Han var bland annat genom FOA 
starkt engagerad i marinens utveckling inom sonarområdet och var ledamot av ”the 
Acoustical Society of America” och hade i övrigt ett brett och djupt internationellt kon-
taktnät. Hans vetenskapliga produktion var omfattande med mer än 40 accepterade och 
publicerade vetenskapliga handlingar och artiklar, varav många publicerade i ”Journal 
of the Acoustical Society of America”. Från hans omfattande lärargärning kan noteras 
elevernas uppskattning som bland annat resulterade i att han 1998 av FHS elevkår blev 
utnämnd till skolans bäste civila lärare.

Även arbetskamraterna på olika nivåer fick lära känna Johan Leander som en alltid 
positiv, hjälpsam och engagerad yrkesman, vars minne kommer att vara mycket ljust. 
Johan Leanders närmast sörjande är döttrarna Cornelia och Julia som var hans största 
glädje i livet. 

Av ledamoten Sölve Larsby

Gunnar Y W Schoerner
Marindirektören och kommendören Gunnar Schoerner, Stockholm, avled den 12 okto-
ber 2009 i en ålder av 97 år.

Han var född i Skeppsholms församling i Stockholm och son till marinöverdirektö-
ren Yngve Schoerner och hans hustru Hildur. Hans närmaste är hustrun Inga-lill samt 
döttrarna Elisabeth och Lillemor med familjer. 

Efter studentexamen i Stockholm påbörjade Gunnar Schoerner 1932 sin utbildning 
till mariningenjör och avlade 1938 civilingenjörsexamen inom avdelningen för skepps-
byggnadskonst vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Han antogs då också som 
marinunderingenjör med placering vid Marindistrikt Gotland och verkade som ny-
byggnadskontrollant för minsvepare och hjälpfartygsombud vid Oskarshamns Varv.

Åren 1942-1945 följde sjökommendering bl.a. som fartygsingenjör ombord i pan-
sarskeppet Drottning Viktoria. Härefter väntade Örlogsvarvet i Karlskrona där han 



339

tillträdde som chef för skrovsektionen med uppehåll för att 1948-49 mönstra som far-
tygsingenjör under långresa med kryssaren Gotland. Gunnar utbildades också i marin 
skyddstjänst vid den amerikanska flottan, en kunskap och erfarenhet som han sedan 
utvecklade och anpassade till den svenska flottan.

1950-51 tjänstgjorde han som fartygsingenjör på kryssaren Tre Kronor och återvän-
de sedan till Stockholm som tjänstgörande mariningenjör vid marinöverdirektörens 
expedition med övergripande ansvar för utbildningsfrågor rörande marinens personal 
i teknisk tjänst och engageras också frekvent som lärare och examinator vid marinens 
olika tekniska kurser.

1953 kommenderas han till Kungl. Marinförvaltningen och Fartygsbyrån där han 
1954 utses till chef för projektsektionen.

1956-1959 följer sjökommendering som stabsingenjör vid Kustflottan varefter han 
återkommer till Kungl. Marinförvaltningen. Först som chef för Fartygsplaneringens 
planeringssektion och sedan som chef för Fartygsbyråns utrustningssektion. En tid då 
han är djupt engagerad som sammanhållande för framtagning av nya torpedbåtar av 
Spica-klass.

1963 utses Gunnar Schoerner till chef för Mariningenjörkårens personal- och ut-
bildningsenhet med placering i Kungl. Marinförvaltningen och sedermera Försvarets 
materielverk. En befattning han innehar fram till sin pensionering 1977. Han utnämns 
1965 till kommendör.

Gunnar Schoerner hade en utpräglad administrativ förmåga och var en varmt upp-
skattad medarbetare och chef, oerhört hängiven sina ålagda uppgifter, som alltid upp-
trädde med ett säkert lugn blandat med humor.

Han hade också ett genuint intresse för marin örlogshistoria och svunna tiders ör-
logsfartyg och utsågs 1962 att tillika vara teknisk expert hos Wasanämnden vilket se-
nare övergick till att stå till Statens Sjöhistoriska Museums förfogande för samma upp-
gift. Med sin skeppstekniska kompetens och stort engagemang verkade Gunnar under 
många år i arbetet för att ge regalskeppet Wasa ett fortsatt liv. Detta resulterade också 
i ett begynnande författarskap där han fram till långt efter sin pensionering framträtt 
som författare och medförfattare till ett stort antal böcker och artiklar om skilda ör-
logsfartygs konstruktion, egenskaper och historia. Nämnas kan särskilt ”Regalskeppet, 
en studie i 1600-talets skeppsbyggeri” och ”När skepparpipan drillar, skämt och allvar 
under tretungad flagga”.

Gunnar Schoerner var riddare av Vasaorden och också under 14 år ordförande i för-
eningen Sveriges Flottas stockholmsavdelning. Han var sedan 1958 ledamot av Kungl. 
Örlogsmannasällskapet.

Av ledamöterna Olof Bergelin och Robert Nordqvist
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2009 års belöningar
Ordinarie ledamoten Lars Wigert har tilldelats Kungl. Örlogsmannasällskapets 
medalj i guld. Kommendörkapten Lars Wigert, har mellan åren 1992-2008 varit re-
daktör och ansvarig utgivare för Kungliga Örlogsmannasällskapets tidskrift, Tidskrift 
i Sjöväsendet. Sedan Lars Wigert såsom ”sitt första nummer” gav ut TiS nr 3/92 till sitt 
”sista nummer” 5/08 har TiS utvecklats på ett beundransvärt sätt såväl till omfattning 
som till kvalitet. Många är de författare som genom Lars tydliga direktiv och språk-
mässigt stilistiska förmåga fått sina artiklar att utvecklas på ett påtagligt sätt innan de 
har gått i tryck. För denna långa och skickliga gärning är alla TiS läsare och Kungl. 
Örlogsmannasällskapet honom ett stort tack skyldig.

Örlogskapten Per Nilsson har belönats med 10.000 kronor för en väl genomförd C-
uppsats vid chefsprogrammet 2007-2008 vid Försvarshögskolan. Rubriken på uppsat-
sen är: ”Kan vi inte ha en sån där istället?” Uppsatsen som fick högsta betyg utsågs 
även till 2008 års bästa elevuppsats vid FHS och handlar om teknisk kravställning på 
ett fartygsbaserat UAV-system (UAV = Unmanned Aerial Vehicle).

Värnpliktige Johan Tärnås, Marin-
basen, har tilldelats Kungl. Örlogsman-
nasällskaptes medalj i Kvinnoförbun-
dets anda. Johan Tärnås har visat upp 
ett mycket dugligt beteende och ett gott 
kamratskap genom att under sin värnplikt 
visat prov på stort intresse för tjänsten 
och sina kamrater. Johan har vuxit och 
tydligt mognat under sin värnplikt som 
människa, vilket har uppskattats av kam-
rater och befäl. Johan är väldigt mån om 
sina kamrater både i och utanför tjänsten. 
Johan har visat upp en stor duglighet och 
ett gott kamratskap.

Värnpliktige Douglas Lagerheim, 4.sjöstridsflottiljen, har tilldelats Kungl. Örlogs-
mannasällskaptes medalj i Kvinnoförbundets anda. Douglas Lagerheim har tjänstgjort 
som kock ombord HMS Koster och skött tjänsten föredömligt och tagit stort eget an-
svar. Även i motgång har han visat på gott humör och bidragit till god stämning i 
besättningen. Hans vilja och förmåga att ta initiativ och prestera goda resultat även 
utanför sin ordinarie befattning understryks av att Douglas Lagerheim nämndes sär-
skilt vid namn i rapporten från FOST: ”Worthy of note was the efforts of chef Douglas 
Lagerheim in his ability to deal with multiple incidents whilst working alone”.

Värnpliktige Wilhelm Tornerhjelm, 1 ubåtsflottiljen, har tilldelats Kungl. Örlogs-
mannasällskaptes medalj i Kvinnoförbundets anda. Wilhelm Tornerhjelm är mycket 
kunnig och intresserad av sin tjänst som ledningssystemsoperatör. Tornerhjelm är 

Johan Tärnås får sin medalj av KÖMS 
bibliotekarie den 23:e oktober 2009. 
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KÖMS på årets bok- och biblioteksmässa

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotekarie, Rolf Edwardson, håller föredrag på 
årets bok- och biblioteksmässa i Göteborg den 26 september. I samband med mässan 
presenterades även KÖMS ledamot Marie Jacobssons bok “Folkrätten, havet och den 
enskilda människan“, vilken även anmäls på sid 326 i detta nummer av TiS.

också alltid positivt inställd till uppgifter utanför hans normala ansvarsområde. Han är 
en naturlig ledare och mycket god kamrat som alltid sträcker ut en hjälpande hand till 
behövande i besättningen.

Värnpliktige Richard Lämsä, 3.sjöstridsflottiljen, har tilldelats Kungl. Örlogsman-
nasällskaptes medalj i Kvinnoförbundets anda. Richard Lämsä är en god kamrat  med 
ett sympatiskt och trivsamt sätt mot sina arbetskamrater. Richard är lågmäld och öd-
mjuk, vilket tillsammans med ovanstående,  bidrager till ett gott och behagligt samar-
betsklimat med såväl andra vpl som med befäl ombord. Richard har tagit ett stort ansvar 
för sin tjänstegren som Ledsystoperatör och löst sina uppgifter på ett förtroendefullt sätt. 
Richard har kommit med konstruktiva förslag på lösningar i olika situationer. Som befäl 
har man kunnat delegera uppgifter ombord och kunnat lita på att dessa lösts på bästa sätt. 
Utöver egen tjänstegren har Lämsä varit tjänstvillig och gärna hjälpt sina kamrater inom 
andra områden. Richard Lämsä har axlat Pb-rollen på ett bra sätt och skött tilldelade 
uppgifter ansvarsfullt.
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid utgången av år 2009 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 393 ledamöter enligt 
nedanstående fördelning:

Svensk förste hedersledamot 1
Utländsk förste hedersledamot 1
Svenska hedersledamöter 16
Utländska hedersledamöter                     13
Ordinarie ledamöter 265
Svenska korresponderande ledamöter 82
Utländska korresponderande ledamöter 14

Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas kate-
gorivis i invalsnummerordning med namn, födelseår och invalsår. Den senast invalda 
ledamoten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln nr 1441 räknat från 15 november 
1771, då viceamiralen Kristoffer Falkengréen vid invalet erhöll invalsnummer 1.  
1. Hedersledamöter
H M Konungen 1946 1968
HRH Prince Philip 1921 1956

Hedersledamöter
 766 Bengt Lundvall 1915 1954
 842 Per Rudberg 1922 1961
 851 Bengt Rasin 1922 1961
 854 Gunnar Eklund 1920 1962
 903 Bengt J Schuback 1928 1967
 908 Bror Stefenson 1929 1968
 922 Benkt Dahlberg 1920 1969
1009 Ola Backman 1928 1975
1033 Claes Tornberg 1936 1977
1046 Peter Nordbeck 1938 1978
1061 Dick Börjesson 1938 1979
1122 Herman Fältström 1941 1983
1188 Jan Klenberg 1931 1989
1217 Bertil Björkman 1947 1991
1227 Sir Michael Moore 1942 1992
1237 Kjell Prytz 1935 1993
1242 Göran Larsbrink 1952 1993
1247 Sakari Visa 1940 1994
1264 Esko Illi 1945 1996
1286 Morten Jacobsen 1955 1998
1300 Tim Sloth Jørgensen 1951 1999
1301 Peter Tamm 1928 1999
1302 Vladimir  G Egorov 1939 1999

1316 Angelo Mariani 1935 2000
1331 Hans Holmström 1949 2001
1350 Bengt Halse 1943 2002
1366 Ulla Ehrensvärd 1927 2003 
1405 Jay M. Cohen 1952 2006
1413 Jørgen Berggrav 1953 2007

Ordinarie ledamöter
 754 Sten Ljungberg 1909 1953
 785 Åke Svedelius 1915 1955
 818 Lennart Lindgren 1919 1958
 821 Harry Engblom 1916 1959
 862 Sten B Nilsson 1921 1963
 864 Sigurd Håkanson 1920 1963
 870 Hans Hallerdt 1920 1964
 871 Nils U Rydström 1921 1964
 888 Bengt Odin 1921 1966
 890 Göran Tobieson 1919 1966
 891 Lennart Forsman 1925 1966
 892 Åke Johnson 1923 1966
 901 Lennart Jedeur-Palmgren 1927 1967
 904 Rune Berlin 1925 1967
 911 Bengt O’Konor 1925 1968
 914 Arne Gustafsson 1929 1968
 915 Hans Lindström 1924 1968
 917 Erik Ygge 1922 1968
 918 Jan Prawitz 1932 1969
 921 Palle Sandberg 1929 1969
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 927 Eric Jarneberg 1917 1969
 928 Karl Ekman 1924 1969
 929 Per Gunnar Fernander 1921 1969
 932 Cay Holmberg 1933 1969
 934 Carl-Gustaf Hammarskjöld 1934 1969
 938 Bertil Stjernfelt 1917 1970
 939 Bo Rybeck 1935 1970
 961 Per-Erik Bergstrand 1925 1971
 962 Lars M Werner 1923 1971
 963 Jan Bring 1932 1971
 974 Gunnar Nordbeck 1931 1972
 975 Christer Fredholm 1926 1972
 982 Kjell Werner 1920 1973
 983 Gunnar-Bo Ericson 1933 1973
 985 Per Insulander 1927 1973
 992 Lennart Nordgren 1922 1974
 993 Ulf G Samuelson 1931 1974
 994 Bertil Daggfeldt 1933 1974
 998 Carl Risberg 1927 1974
 999 Torbjörn Hultman 1937 1974
1011 Lars G Persson 1937 1975
1012 Gustaf Samuelson 1927 1975
1013 Gunnar Tengstrand 1929 1975
1019 Göran Romare 1922 1976
1020 Lars Norrsell 1934 1976
1022 Rolf Öhman 1928 1976
1023 Malte Jönson 1933 1976
1025 Stefan Furenius 1934 1976
1027 Börje Huss 1922 1976
1035 Svante Kristenson 1935 1977
1036 Hans Wachtmeister 1940 1977
1038 Nils Dellgren 1923 1977
1040 Lennart Grenstad 1931 1977
1041 Kristoffer Huldt 1927 1977
1047 Gustaf Taube 1935 1978
1048 Jan Sondén 1933 1978
1050 Göran Wallén 1933 1978
1051 Håkan Söderlindh 1941 1978
1055 Nils G:son Svahn 1936 1978
1062 Torsten Engberg 1934 1979
1065 Lars-Erik Hoff 1936 1979
1067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979
1068 Frank E Rosenius 1940 1979

1069 Fredrik Hillelson 1941 1979
1070 Jarl Ellsén 1920 1979
1074 Sten Swedlund 1937 1980
1075 Sune Birke 1944 1980
1076 Karl G Andersson 1931 1980
1078 Bengt Hertzberg 1938 1980
1079 Magnus Haglund 1942 1980
1080 Olof Bergelin 1940 1980
1081 Bengt Dahlgren 1933 1980
1082 Per Lundbeck 1936 1980
1083 Anders Hammarskjöld 1942 1980
1084 Lars Thomasson 1935 1980
1088 Carl Gustav Fransén 1938 1981
1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981
1090 Christer Hägg 1939 1981
1091 Kjell Lodenius 1934 1981
1093 Rolf Blomqvist 1937 1981
1094 Ulf Edman 1943 1981
1095 Ulf Rubarth 1939 1981
1097 Ulf Adlén 1929 1981
1098 Roger Sprimont 1942 1981
1103 Emil Svensson 1940 1982
1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982
1105 Kent Nordström 1943 1982
1106 Sven Carlsson 1928 1982
1108 Bertil Kristensson 1939 1982
1110 Robert Nordqvist 1941 1982
1112 Sölve Larsby 1941 1982
1120 Torsten Lindh 1941 1983
1125 Göran Oljeqvist 1941 1983
1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983
1130 Tomas Öhrwall 1925 1983
1131 Anders Hammare 1937 1983
1141 Göran Frisk 1943 1984
1142 Bo Lindkvist 1937 1984
1144 Peter Herlitz 1936 1984
1145 Nils Eklund 1944 1984
1151 Tage Sjölander 1929 1985
1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985
1159 Rolf Malm 1934 1985
1160 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985
1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986
1171 Björn Ljunggren 1942 1987



344

1260 Mats Westin 1952 1995
1261 Torbjörn Larsson 1951 1995
1262 Christian Allerman 1954 1995
1265 Lennart Månsson 1951 1996
1267 Bo Rask 1952 1996
1268 Tage Andersson 1951 1996
1269 Leif Nylander 1954 1996
1270 Magnus Bergman 1960 1996
1271 Mats Wigselius 1955 1996
1272 Bengt Andersson 1955 1996
1275 Tommy Åsman 1950 1997
1276 Stefan Gustafsson 1958 1997
1277 Michael Gustafson 1957 1997
1278 Carl Fagergren 1960 1997
1279 Lars Gryzelius 1954 1997
1280 Bengt Nylander 1956 1997
1281 Claes Lundin 1958 1997
1287 Gunnar Wieslander 1962 1998
1288 Claes Göran Hagström 1952 1998
1289 Lars-Olof Corneliusson 1959 1998
1290 Odd Werin 1958 1998
1291 Hans Wicklander 1963 1998
1292 Anders Olovsson 1967 1998
1293 Johan Jenvald 1966 1998
1294 Anders Svensson 1964 1998
1303 Stefan Axberg 1945 1999
1304 Günter Villman 1954 1999
1305 Hans Jevrell 1964 1999
1306 Jan-Eric Nilsson 1957 1999
1307 Christian Madsen 1955 1999
1308 Håkan Rugeland 1957 1999
1309 Mikael Tulldahl 1966 1999
1314 Rolf Edwardson 1944 1999
1317 Anders Grenstad 1958 2000
1318 Bengt Jarvid 1953 2000
1319 Peter Bager 1955 2000
1320 Anders Järn 1960 2000
1321 Mikael Wendel 1955 2000
1322 Jan Berglöw 1961 2000
1323 Anders Johnson 1959 2000
1324 Håkan Magnusson 1959 2000
1332 Erik Andersson 1957 2001
1333 Lennart Bengtsson 1955 2001

1172 Örjan Sterner 1938 1987
1173 Lars Wedin 1947 1987
1175 Torsten Björnsson 1938 1987
1176 Olov Andersson 1942 1987
1179 Rolf Brehmer 1943 1988
1180 Thomas Lundvall 1943 1988
1181 Lars O Graner 1939 1988
1182 Carl-Gustaf Dybeck 1944 1988
1183 Johan Fischerström 1944 1988
1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988
1185 Anders Stävberg 1943 1988
1186 Jan Nordenman 1947 1988
1191 Leif H Sjöström 1938 1989
1192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989
1194 Stefan Engdahl 1950 1989
1195 Lennart Danielsson 1947 1989
1196 Bo Wranker 1946 1989
1198 Sture Malmgren 1943 1989
1203 Lars Wigert 1937 1989
1206 Gösta af Klint 1946 1990
1208 Leif Ahlquist 1943 1990
1209 Stellan Fagrell 1943 1990
1216 Håkan Larsson 1939 1991
1220 Curt Lundgren 1947 1991
1228 Sven Rudberg 1947 1992
1229 Håkan Syrén 1952 1992
1230 Håkan Neckman 1949 1992
1231 Göran Boijsen 1951 1992
1232 Bengt Rygge 1943 1992
1233 Johan Forslund 1946 1992
1236 Claes Dahlbäck 1947 1992
1238 Göran Gunnarsson 1950 1993
1239 Rolf Löthman 1949 1993
1241 Kenneth Lindmark 1949 1993
1243 Benny Sjövall 1951 1993
1244 Marie G Jacobsson 1955 1993
1248 Björn Hamilton 1950 1994
1249 Bo Wallander 1952 1994
1251 Bengt Johansson 1952 1994
1252 Thomas Engevall 1960 1994
1256 Jörgen Ericsson 1953 1995
1257 Christer Nordling 1944 1995
1258 Nils Bruzelius 1946 1995
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1335 Andreas Olsson 1959 2001
1336 Kenneth Olsson 1949 2001
1337 Mats Furenius 1961 2001
1338 Kenth Gutensparr 1958 2001
1339 Mats Nordin 1960 2001
1340 Håkan Andersson 1961 2001
1341 Mats Johansson 1957 2001
1342 Hans-Göran Olsson 1956 2001
1343 Lars Rydén 1957 2001
1344 Hans-Erik Fröberg 1953 2001
1345 Herman Håkansson 1955 2001
1346 Nils Grandin 1953 2001
1352 Magnus Hjort 1960 2002
1353 Jan Ericsson 1960 2002
1354 Carl-Johan Hagman 1966 2002
1355 Per-Anders Emilson 1954 2002
1356 Mikael Åkerström 1963 2002
1357 Johan Hägg 1966 2002
1358 Dan Broström 1957 2002
1359 Thomas Fagö 1944 2002
1360 Karl-Edvard Henriksson 1955 2002
1361 Fredrik Hesselman 1964 2002
1367 Sten Göthberg 1955 2003
1368 Kent Zetterberg 1946 2003
1369 Lennart Karlsson 1956 2003
1370 Bengt Lundborg 1945 2003
1371 Christopher Werner 1946 2003
1372 Evorn Mårtensson 1961 2003
1373 Peter Haglind 1966 2003
1378 Staffan Palmqvist 1957 2004
1379 Bengt Lundgren 1965 2004
1380 Jan Thörnqvist 1959 2004
1381 Patrik Selling 1963 2004
1382 Patric Hjort 1965 2004
1383 Mikael Johnsson 1958 2004
1384 Jan Floderström 1962 2004
1385 Kristian Gerner 1942 2004
1386 Per-Ola Johansson 1966 2004
1387 Hans Granlund 1961 2004
1388 Henrik Börjesson 1974 2004
1389 Klas-Göran Karlsson 1955 2004
1392 Dan Sten Olsson 1947 2005
1393 Olof Stenhammar 1941 2005

1394 Claes Grebell 1949 2005
1395 Per Jenvald 1962 2005
1396 Jonas Carlsson 1957 2005
1397 Magnus Lüning 1964 2005
1398 Marcus Mohlin 1965 2005
1399 Mikael Magnusson 1963 2005
1400 Fredrik Palmquist 1965 2005
1401 Håkan Nilsson 1964 2005
1406 Jacob Wallenberg 1956 2006
1407 Jens Plambeck 1962 2006
1408 Jonas Olsson 1957 2006
1414 Carl Öhrström 1961 2007
1415 Mikael Holmström 1955 2007
1416 Stefan Larsson 1964 2007
1417 Rikard Askstedt 1964 2007
1418 Christer Svensén 1950 2007
1419 Leif Markusson 1947 2007
1420 Kjell-Ove Schramm 1968 2007
1422 Jonas Haggren 1964 2008
1423 Bo Berg 1965 2008
1424 Pär Flyghed 1964 2008
1425 Per Stefenson 1955 2008
1426 Richard Tornberg 1967 2008
1427 Roger Nilsson 1964 2008
1429 Berit Blomqvist 1958 2008
1431 Jonas Wikström 1962 2009
1432 Ola Truedsson 1956 2009
1433 Pontus Krohn 1969 2009
1434 Sverker Lindholm 1962 2009
1435 Åke Dagnevik 1948 2009

Korresponderande ledamöter
 898 Sigfrid Wennerberg 1929 1967
 899 Jacob Sundberg 1927 1967
 948 Lennart Kihlberg 1918 1970
 950 Sven Swarting 1925 1970
 966 Walter Wicklund 1923 1971
 978 Lennart Rosell 1926 1972
 989 Paul Pålsson 1928 1973
1001 Carl-Gustaf Jennergren 1918 1974
1002 Sven Nordenhem 1921 1974
1044 Ebbe Schön 1929 1977
1045 Jan Eliasson 1940 1977
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1056 Lars Wigenius 1928 1978
1058 Lars Inge Holster 1942 1978
1059 Björn von der Esch 1930 1978
1085 Peter von Busch 1935 1980
1100 Hans G Frisk 1930 1981
1102 Bo Hugemark 1936 1981
1113 Leif Leifland 1925 1982
1114 Jürgen Rohwer 1924 1982
1115 Torsten Seeman 1930 1982
1116 Bertil Johansson 1926 1982
1118 John Sjögren 1940 1982
1132 Nils Abrahamson 1924 1983
1134 Sven H Salén 1939 1983
1135 Björn Sjunnesson 1927 1983
1136 Christer Ardell 1936 1983
1138 Bertil König 1928 1983
1147 Sten Ingvar Nilsson 1929 1984
1149 Sven O Bidö 1935 1984
1162 Stellan Bojerud 1944 1985
1163 Bengt Forssbeck 1924 1985
1164 Ove Bring 1943 1985
1167 Göran Sundström 1930 1986
1168 Göran Steen 1922 1986
1169 John B Hattendorf 1941 1986
1187 Lars-Åke Kvarning 1931 1988
1199 Hans Corell 1939 1989
1202 Staffan Kvarnström 1943 1989
1210 Ivar Virgin 1936 1990
1212 Gunnar Nordanfors 1925 1990
1213 Bo Huldt 1941 1990
1214 Gert Schyborger 1940 1990
1222 Hans Hedman 1942 1991
1225 Johan Tunberger 1944 1991
1226 Christer Zetterberg 1941 1991
1235 Robert Dalsjö 1958 1992
1246 Bertil Malmberg 1940 1993
1253 Erik Norberg 1942 1994
1254 Richard Cobbold 1942 1994
1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994
1263 Jan Cederlund 1944 1995
1273 Håkan Berggren 1936 1996
1274 Nils Daag 1948 1996
1283 Hervé Coutau-Bégarie 1956 1997

1284 Klas Helmerson 1942 1997
1285 Tor Egil Walter 1954 1997
1295 Gunnar Åselius 1965 1998
1296 Michael Zell 1950 1998
1297 Lars G Josefsson 1950 1998
1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998
1299 Gunnar Dyhre 1937 1998
1311 Henrik Landerholm 1963 1999
1312 Hans O Broberg 1947 1999
1313 Tomas Ries 1953 1999
1325 Dag Hartelius 1959 2000
1327 Manne Koerfer 1964 2000
1328 Per Møller Nielsen 1960 2000
1330 Juha Nurminen 1946 2000
1347 Olle Rutgersson 1945 2001
1348 Åke Holmquist 1943 2001
1362 Jürgen Ritterhoff 1938 2002
1363 Joris Janssen Lok 1963 2002
1364 Niklas Granholm 1964 2002
1365 Inga-Lena Fischer 1948 2002
1374 Inge Tjøstheim 1955 2003
1375 Lars Jakobsson 1957 2003
1376 Martin Hagbyhn 1959 2003
1377 Michael Krafft 1948 2003
1390 Joakim Severinson 1962 2004
1391 Mats Elofsson 1965 2004
1402 Donald C F Daniel 1944 2005
1403 Hans Josefson 1940 2005
1404 Mats G Larsson 1946 2006
1409 Lars Rönnquist 1959 2006
1410 John Nilsson 1949 2006
1411 Mats Ericsson 1944 2006
1412 Esbjörn Hillberg 1940 2006
1421 Henrik Lindén 1966 2007
1428 Andreas Hanson 1969 2008
1430 Mikael Brännvall 1968 2008
1436 Milan Vego 1940 2009
1437 Martin Norsell 1971 2009
1438 Gunnar Öhlund 1955 2009
1439 Annicka Engblom 1967 2009
1440 Hans Christian Bjerg 1944 2009
1441 Per Andersson 1946 2009
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