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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 10/2015. Kungl. Örlogsmannasällskapets 244:e högtidssammanträde i Stock-
holm måndagen den 16 november 2015.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Stolpesalen i Etnografiska museet i Stockholm i närvaro av 
146 ledamöter och inbjudna gäster. Hans Majestät Konungen deltog under den senare 
delen av sammanträdet. Högtidsmiddagen genomfördes i Minneshallen på Sjöhisto-
riska museet.

§ 1 Förklarades det 244:e högtidssammanträdet för öppnat.

§ 2 Föredrog sekreteraren Bo Rask utdrag ur verksamhetsberättelsen för året som   
  gått.

§ 3 Föredrog hedersledamoten Bertil Björkman korta utdrag ur minnesteckningar   
  över de ledamöter som har avlidit sedan föregående högtidsdag; Anders   
  Hammare, Per-Erik Bergstrand, Nils Abrahamsson, Leif Leifland, Ulla   
  Ehrensvärd, Bo Huldt samt Stellan Bojerud (vid tidpunkten för högtidssam-  
  manträdet var det ej känt av KÖMS att även ledamöterna Sven Swarting   
  samt Jürgen Rohwer avlidit. red anm.). 
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§ 4 Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter ordföranden   
  överlämnade diplom. Som ordinarie ledamöter presenterades Niklas Wiklund,  
  Erik Thedéen, Johan Igert och Mikael Carleson.

§ 5  Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga  
  belönade arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade   
  belöningar (motiv mm se sidorna 410-415).

  Akademien har beslutat tilldela avdelningsdirektören vid FMV Lennart   
  Törnberg akademiens medalj i silver.

  Tilldelades följande gruppbefäl, soldater och sjömän efter förslag från marinens  
  samtliga förbandschefer akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveri- 
  ges Sjöförsvars anda:

• Menig 1.kl Pontus Almgren - 1.ubåtsflottiljen

• Korpral Marcus Sjöberg - 3.sjöstridsflottiljen

• Kadett Jacob Viper - 4.sjöstridsflottiljen

• Kadett Stefan Lindbom - 1.amfibieregementet

• Sergeant John Samuelsson - Sjöstridsskolan, HMS Gladan

• Sergeant Roger Sternestedt - Marinbasen, Basskyddskompaniet

  Akademien har beslutat att tilldela fänrik Maria Svensson och fänrik Håkan   
  Fornander akademiens hedersomnämnande och penningbelöning ur Marin-  
  litteraturföreningens fond för väl genomförda uppsatser vid studier vid   
  Försvarshögskolan. 

§ 6  Kort ajournering i väntan på HM Konungen.

§ 7  Presenterades nya kallade hedersledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter  
  ordföranden överlämnade diplom till HM Konungen för överlämnande till he-  
  dersledamöterna. Som kallade hedersledamöter presenterades Thomas Engevall  
  och Kari Takanen.

§ 8  Höll hedersledamoten Kari Takanen högtidsanförande.

§ 9  Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Michael Zell anförande vid   
  avslutning av verksamhetsåret.

§ 10  Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 244:e högtidssammanträde för   
  avslutat varefter vidtog högtidsmiddag i Minneshallen på Sjöhistoriska   
  museet. 

Vid protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare 
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Under högtidssammanträdet framförde en förstärkt oktett ur Marinens Musikkår föl-
jande musik:
Kungl. Örlogsmannasällskapets marsch — Å. Dohlin 
Med Örlogsmän — G. Ringvall
Abide with me — William Henry Monk
Marche Victorieuse — H L Blankenburg
Under blågul fana — Viktor Widqvist
Finska Rytteriets Marsch - Anonymous
Kungl. Flottans defileringsmarsch — E. Urbach

Till middagen på Sjöhistoriska museet serverades:
Skärgårdstallrik
Mjukbakad hjortfilé med smålök, kantareller och rotfrukter från Gotland
Variationer på äpple
Öl och ett urval av svenska snapsar
Pouilly Fumè
Vinha de Urze Reserva
Brännland iscider
Avec
Kaffe eller te
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Nr 11/2015. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 2 december 2015.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Kastellet onsdagen den 2 december 2015 med början klock-
an 17.30. Sammanträdet avslutades med en gemensam julmiddag ombord i m/s Segel-
kronan 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2  Meddelades att sedan föregående sammanträde har OL ledamoten Sigurd   
  Håkansson avlidit. Ordförande lyste frid över hans minne med en stund av   
  tystnad.

§ 3 Föredrogs protokollet för föregående sammanträde (högtidssammanträdet   
  2015-11-16 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Ordförande orienterade kortfattat om högtidssammanträdets alla delar; semina- 
  riet under förmiddagen, högtidssammanträdet och den efterföljande middagen.

  Seminariet inleddes med den tysta minut som genomfördes världen över med   
  anledning av dåden i Paris. I samband därmed uttalades särskilt en medkänsla   
  för våra akademikollegor i franska Academie de Marine. Denna förmedlades   
  till berörda genom dess ledamot OL Lars Wedin. KÖMS har därefter mottagit   
  ett mycket uppskattande svar. 

  Ordförande erinrade om den vid högtidssammanträdet återupptagna traditionen  
  att skriva in ledamöterna i KÖMS liggare och uppmanade de närvarande leda-  
  möter som inte tidigare skrivit in sig att göra så efter sammanträdet.

  Ordföranden återgav ett via HMK stabschef meddelat personligt tack från HMK 
  för ett mycket väl genomfört och trevligt högtidssammanträde och middag.

  Ordföranden informerade vidare om sitt möte med försvarsministern. De punk- 
  ter ordföranden tagit upp utgjordes av valda delar av hans anförande vid   
  högtidssammanträdet, behovet av materielanskaffning inom ytstridssystemen   
  samt den omfattande överutbildningen av sjömän och blivande sjöofficerare i   
  ämnen av försvarsmaktsgemensam karaktär, på bekostnad av en tydligare   
  marin linje i syfte att kort vägen fram till tjänstgöring i det av rekryten valda  
  yrket.

  Slutligen nämndes ordförandens kommande närvaro vid specialistofficers-  
  examen i Karlskrona den 10 december för utdelande av KÖMS nyinstiftade   
  belöning till bästa kadett samt ett byte av lokal till Modellsalen för seminariet   
  om Puke den 21 april kommande år.

§ 5  Redovisade sekreteraren årsprogrammet för 2016.

§ 6  Inga övriga frågor framställdes.
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§ 7  Lämnade ordförande över till OL Anders Enström för att leda diskussionen   
  under rubriken Marina stridskrafter - ett säkerhetspolitiskt instrument i svenskt  
  närområde.

  Diskussionen inleddes med föredrag av doktoranden vid Försvarshögskolan,   
  örlogskapten Stefan Lundqvist. Lundqvist gav ur ett marint perspektiv sin bild   
  av de händelser som under de senaste åren ändrat den säkerhetspolitiska situa-  
  tionen i svenskt närområde.

  Lundqvists föredrag kommenterades därefter av marinens planeringschef,   
  kommendörkapten Stefan Larsson. Lundqvists och Larssons inledning var   
  startpunkten till diskussion.

§ 8  Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde äger rum månda-  
  gen den 18 januari 2016 i Karlskrona. Programmet innehåller stadgeenliga   
  förhandlingar och en marin debattkväll om taktikutbildning.

  Orienterade sekreteraren att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen till-  
  handa senast den 1 april. Invalsblankett finns hos sekreteraren. Förslagen ska   
  vara undertecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie   
  post till akademiens postadress samt i en digital version till sekreteraren på   
  adress: secretary@koms.se

  Orienterades om ny betalningsrutin ombord m/s Segelkronan. Ledamöterna går  
  direkt till bords och betalar för mat och dryck efter middagen.

  Slutligen framförde ordföranden ett personligt tack till avgående styrelseleda-  
  moten Stefan Larsson för hans år i styrelsen. Det var med glädje han noterade   
  att Stefans skäl för sin avgång var den fortsatta karriären, för vilken han ut-  
  tryckte en tro att engagemanget i KÖMS hade haft betydelse. För yngre leda-  
  möter att notera som ett gott argument för sitt eget engagemang i KÖMS   
  styrelsearbete.

§ 9 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Kungl. Örlogsmannasällskapet har beslutat tilldela avdelningsdirektör, örlogskapten 
Lennart Törnberg akademins medalj i silver. Lennart Törnberg belönas av KÖMS för 
sina insatser inom ramen för “Veteranflottiljens verksamhet”. Han är en sann eldsjäl 
och den som driver mycket av veteranflottiljens verksamhet och sannolikt den som drar 
det tyngsta lasset av alla. Veteranflottiljens verksamhet har successivt utvecklats och 
är troligen världsunikt och flottiljen består idag av en rad fartyg, många i fullt funk-
tionsdugligt skick (bl.a. T26, T38, T46, T56, HMS Spica och HMS Ystad). Detta gör 
Lennart Törnberg parallellt med sitt arbete på FMV.

Belöningar utdelade vid Högtidssammanträdet
Akademiens medalj i silver
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Akademien har efter förslag från marinens samtliga förbandschefer beslutat att aka-
demiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda ska tilldelas 
följande soldater och sjömän.
Pontus Almgren, HMS Belos, 1.ubåtsflottiljen. Almgren tar ett stort ansvar och sköter 
tjänsten som däcksmatros på Belos på ett föredömligt sätt. Han har med gott humör 
tagit sig an de arbetsuppgifter som han har tilldelats, även när påfrestningarna har varit 
större. Han har också på eget initiativ tagit tag i andra saker som behöver åtgärdas för 
tjänstens utveckling. Almgren har en förmåga att snabbt och effektivt lösa alla tillde-
lade uppgifter. Han har på kort tid vuxit till en pålitlig och kunnig sjöman. Hans egen 
inställning är berömvärd då han ständigt strävar efter att lära sig nya saker. Han är 
något så ovanligt som en ”riktig” sjöman.
Marcus Sjöberg, HMS Sturkö, 3.sjöstridsflottiljen. Sjöberg har under 1,5 år arbetat 
ombord fartyget som röjdykare. Under den tiden har inte bara varit en tillgång som 
dykare utan även som allmän sjöman och en bra kamrat. Tidigare i år råkade Markus ut 
för en allvarlig dykeriolycka som medförde att han fick, troligen livslångt, dykförbud. 
Olyckan har inneburit att Markus inte kunde fortsätta sin tjänst som dykare ombord. 
Trots detta valde ändå att stanna kvar ombord och har efter olyckan visat på stark 
känsla för sin roll som besättningsmedlem. Han har stöttat sina kollegor inom dykeriet 

Akademiens medalj i brons
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och ammunitionsröjning med förberedelser och kringsysslor utan sänkt ambitionsnivå. 
Han har haft en fortsatt positiv inställning och även stöttat övriga i besättningen i en si-
tuation där han själv varit utsatt. Markus Sjöberg är en mycket stor tillgång för fartyget, 
röjdykartjänsten ombord och övriga skarpa ammunitionsröjningsoperationer.
Jacob Viper, HMS Spårö, 4.sjöstridsflottiljen. Viper tilldelas KÖMS pris för väl utfört 
arbete. Viper har på ett förträffligt sätt bidragit till såväl fartygets resultat som stäm-
ningen ombord. Viper utför alla arbetsuppgifter noggrant och med hög kvalitet. Viper 
har god förmåga att tempoväxla, vilket kommit väl till pass när avancerade dykupp-
drag genomförts. Vipers framtid inom FM kommer att vara som kadett på OP/TA med 
start HT-15 eller som förste dykare ombord HMS Spårö. Oavsett vilken framtiden blir 
är vi övertygade om att de nya utmaningarna kommer att antas med både engagemang 
och ödmjukhet.
Stefan Lindbom, 2.amfbat. 1.amfibieregementet. Lindbom tjänstgör inom 201. Led-
ningskompaniet vid 2.amfbat som dykare och amröjsoldat. Lindbom har visat prov 
på stort ansvarstagande och presterat mycket väl i en befattning med höga krav. Hans 
ledarskap tar sig uttryck i ett stort engagemang och han är en föregångsman för sina 
soldater inom gruppen såväl som för övrig personal tjänstgörande vid amfibiebataljo-
nen. Lindboms ledarskap tar sitt uttryck i mentorering och en utmärkt balans mellan 
uppgiftens lösande och soldaternas bästa. Han är ett föredöme. Han har under det se-
naste året tjänstgjort som tjänsteförättande ställföreträdare vid 1. Amfdyk med mycket 
bra resultat. Befattningen är normalt en officersbefattning varvid Lindbom ändå kun-
nat visa goda prestationer. Han har tagit ett stort ansvar för gruppen både när det gäl-
ler genomförande och uppförande men också verksamhetssäkerhet. Lindbom har även 
utan uppmaning mentorerat och jobbat för sina kamraters bästa. Han sätter alltid tjäns-
ten framför sig själv och är en bra föregångsman bland soldater och officerare. Stefan 
Lindbom är antagen till ASOU.
John Samuelsson, HMS Falken, Sjöstridsskolan. Samuelsson har med sin professiona-
lism och sitt engagemang varit en viktig del av Skonertdivisionens befälskader. Trots 
att han tidigare inte genomgått formell instruktörs- eller ledarutbildning har han löst 
sina uppgifter som 3.skeppare på ett mycket bra sätt. Med sin lugna och sympatiska 
personlighet är han en mycket uppskattad kollega vid divisionen och avdelningen.
Roger Sternestedt, Marina basskyddskompaniet, Marinbasen. Sternestedt har på ett 
mycket strukturerat sätt utfört sina arbetsuppgifter kopplat till materieltjänsten inom 
Basskyddskompaniet. Vidare har Sternestedt på ett oförtröttligt sätt drivit materielpro-
cesser mot betydligt högre nivåer än den han själv besitter. Detta har varit möjligt tack 
vare hans goda helhetssyn, kompetens samt lojalitet mot ställda uppgifter utan att för 
den delens skull gjort avsteg från hans personliga integritet. 

Bronsmedaljens historia
Den 14 november 1894 inbjöds Sveriges kvinnor genom ett offentligt upprop att bli 
medlemmar i ett nybildat förbund, benämnt ”Qvinnoförbundet för Sveriges sjöför-
svar”, med avsikt att, dels själva, dels genom likatänkande systrar inom landet, var 
på sin ort och på sätt lämpligt finnes, insamla medel för att därmed understödja ”All-
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männa Försvarsföreningen” i dess fosterländska strävan till höjande av intresset för 
landets sjöförsvar, samt till fond för krigsfartygs byggande.

1976 upplöstes kvinnoförbundet i Stockholm och förbundets tillgångar överfördes 
till föreningen ”Sveriges Flotta” i avsikt att även fortsättningsvis uppmuntra värnplik-
tiga, som utmärkt sig för allmän duglighet och gott kamratskap. Under en lång rad av 
år utdelades silverbägare till förtjänta värnpliktiga i samband med Kustflottans höst/
julavslutningar. Ett par år efter Kustflottans avveckling föreslogs att Kungl. Örlogs-
mannasällskapet skulle överta ansvaret för utdelningen av förtjänstpriset. Akademiens 
beslutade därför 2004, efter hörande med Riksmarskalkämbetet, att instifta Kungl. 
Örlogsmannasällskapets bronsmedalj att utdelas ”i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjö-
försvars anda”. 

Akademien utdelar sedan dess årligen akademiens medalj i brons till de gruppbefäl, 
soldater och sjömän som bedöms vara den främste vid respektive marina förband och 
skolor i frågan om allmän duglighet och gott kamratskap. 

Medaljen, som är präglad i brons, har samma utformning som akademiens övriga 
medaljer med kunglig krona. KÖMS medaljer tillhör samtliga kategorin ”Övriga of-
ficiella medaljer”. Dessa är instiftade eller godkända av Kungl. Maj:t, från 1975 av 
regeringen, och/eller delas ut av statliga myndigheter och akademier. 
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Hedersomnämnanden och stipendier

Akademien har beslutat att tilldela fänrik Maria Svensson akademiens hedersomnäm-
nande och penningbelöning om 5 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för 
väl genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är – Vad krävs för 
överraskning?

Akademien har beslutat att tilldela fänrik Håkan Fornander akademiens hedersom-
nämnande och penningbelöning om 5 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond 
för väl genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är – Överrask-
ning – principernas enda sanning
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Akademien har beslutat att  tilldela örlogskapten Gunnar Möller ett ekonomiskt stöd 
till bokutgivning om 40 000 kronor för utgivning av bok om minkriget i Östersjön 
under VK I. Sökande har inkommit med ett färdigt manus till ett imponerande bokpro-
jekt. Sökande tilldelades akademiens medalj i guld 2011.

1.sergeant Jonatan Andersson tilldelades ett stipendium om 10 000 kronor för väl 
genomförda studier till specialistofficer (bäste kadett). Stipendiet överlämnades av 
KÖMS ordförande Michael Zell i samband med specialistofficersexamen i Karlskrona 
den 10 december.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars 
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 be-
löningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta 
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjövä-
sende. Vägledande vid ämnesval under 2016 är nedanstående ämnesområden;

I.   Strategi, operationer och taktik 

II.  Personal, utbildning och marinmedicin

III.  Maritim teknik

IV.  Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets  
 verksamhet

Lämplig omfattning på tävlingsskift är 2500-3500 ord. Tävlingsskrift för år 2016 
ska senast 31 maj 2016 vara akademien tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp-
gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens 
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sam-
manträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnäm-
nande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Ör-
logsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i 
Tidskrift i Sjöväsendet samt på sin hemsida publicera inlämnad tävlingsskrift vare 
sig den belönats eller ej.
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Ordföranden har ordet

Som man bäddar får man 
ligga…
När jag för ett par år sedan läste Lars Wilderängs ”Mid-
vintermörker” var det utöver den välskrivna skildring-
en av den dramatiska grundhandlingen, faktiskt en si-
doplot som skrämde mig mest. Många av er har säkert 
läst den (och dess uppföljare ”Midsommargryning”). 
Scenariot är ett inte alls osannolikt fall där en rysk mili-
tärövning omedelbart övergår till ett regelrätt anfall på 

Sverige annandag jul 2012 med hamnen i Slite och Gotland som primärt mål. Som sagt, 
väl så dramatiskt och spännande. Men den sidohandling som skrämde mig avsåg den 
parallella behandlingen av Sveriges begäran om hjälp i FN:s säkerhetsråd. Den stöttes 
och blöttes, det vägdes för och emot, dagar och veckor gick utan att ett finger lyfts för 
att hjälpa Sverige. Trots vårt lands allmänt kända stöd under lång tid till FN.

Ryssland hade redan i den boken från 2011 på sitt numera välbekanta desinforme-
rande sätt skapat osäkerhet om vad som utlöst anfallet och gav det internationella sam-
fundet genom oklarheten om vem som skjutit första skottet en ursäkt att slippa besluta 
i frågan.

Jag upplevde det som att läsa om ett annat land än just fina, hedervärda Sverige som 
gjort så mycket gott i världen under alla år. Till vår hjälp, när den behövs, skulle väl alla 
skulle skynda utan minsta tvekan eller dröjsmål? Men så blev det inte. Sverige lever 
under samma realpolitiska förhållanden som alla andra länder.

Dessa funderingar kommer för mig när Frankrike i sen tid begärt hjälp från Sverige 
enligt de åtaganden som ryms inom de regelverk EU föreskriver medlemsländer emel-
lan och som även Sverige har anslutit sig till (se även sid 452-453 i detta nummer av 
TiS). När Sverige nu efter lång tvekan och i en uppenbar kamp mellan önskan om att 
å ena sidan lämna en efterfrågad militär komponent bl.a. i form av JAS-plan (heder år 
försvarsministern!) och å den andra ett försiktigt avvaktande, av en del snarast kallad 
räddhågset, mer allmänt hållet stöd, har det senare blivit vårt bidrag. 

Den enkla sanningen är ju att allting hänger ihop. Antingen har vi ett starkt och 
därmed trovärdigt eget försvar. Då är vi på egna meriter herrar i vårt eget hus och har 
valmöjligheter vad gäller såväl våra helt egna intressen som andras. Eller så markerar 
vi omedelbar solidaritet och så kraftfullt stöd till andra som vi förmår med de resurser 
vi har, för att bidra till en världsordning som stöder militärt svagare stater. Eller så går 
vi in i en försvarsallians med bindande förpliktelser om att få, och ge, stöd. Men vi kan 
inte utan konsekvenser för oss avstå från alla de tre alternativen samtidigt.

Som sagt, som man bäddar får man ligga…

Michael Zell
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet



418

Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmanna- 
sällskapet verksamhetsåret 2016

Onsdagen den 2 december 2015 i Stockholm, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Slutet sammanträde med stadgeen-
liga förhandlingar. Seminarium i Stockholm inom vetenskapsgren I och akademiens 
gemensamma julmiddag.

Måndagen den 18 januari 2016 i Karlskrona, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7. Öppet* 
sammanträde samt stadgeenliga förhandlingar. Seminarium och debatt inom veten-
skapsgren I på temat ”Marin taktikutveckling – lägesbild och aktuella utvecklings-
områden”. 

Onsdagen den 23 mars 2016 i Göteborg, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord i m/s Marieholm (vid maritima centret 
eller i dagligt tal maritiman). Öppet* sammanträde samt stadgeenliga förhandlingar. 
Seminarium och debatt inom vetenskapsgren IV på tema eso. 

Tisdagen den 19 april 2016 i Stockholm, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga 
förhandlingar (revisionsberättelse för 2015 och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen). 
Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för 2017. Inträdesanförande av ordina-
rie ledamoten Niklas Wiklund.

Torsdagen den 21 april 2016 i Karlskrona, kl. 18:00
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7. Slutet 
sammanträde. Under dagen öppet* seminarium i Modellsalen för att högtidlighålla 
200 årsminnet av Johan Pukes dödsdag. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Jo-
han Igert samt gemensam minnesmiddag.

Onsdagen den 18 maj 2016 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Tre Vapen. Öppet* sammanträde samt stad-
geenliga förhandlingar. Seminarium och debatt inom vetenskapsgren III på tema eso.

Onsdagen den 24 augusti 2016 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga 
förhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2016 och 
fastställande av vallistor). Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Mikael Carleson.
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Onsdagen den 28 september 2016 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slu-
tet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, revisorer, 
valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belö-
ningar). Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Erik Thedéen. 

Tisdagen den 15 november 2016 i Göteborg, kl. 16:30
Kungl. Örlogsmannasällskapets 245:e Högtidssammanträde på Valand i Göteborg. Öp-
pet sammanträde. Program: 16:30-17:00 Mottagning, klockan 17:00-18:45 högtidssam-
manträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över 
avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden. Kvällen avslutas 
med högtidsmiddag. 

* Med öppet sammanträde avses sammanträde när externa gäster inbjuds att delta till 
de delar som inte berör KÖMS inre angelägenheter.

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 

Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. 
Vänligen anmäl detta snarast till antingen: 
secretary@koms.se eller editor@koms.se 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Redaktörens spalt
«He made him an offer he could not refuse»
Rubriken på min presentation av 2015 års sista Tidskrift i Sjöväsendet kan anses något 
tvetydig och är för den filmbitne enkel att härleda till den första Gudfadern-filmen 
där ”torpeden” Luca Brasi sades hållit en revolver mot en storbandsledares huvud och 
Vito Corleone sagt att ”either your brain or your signature will be on that paper” för att 
storbandsledaren skulle skulle skriva på det kontrakt som möjliggjorde för sångaren 
Johnny Fontaine, (karaktären byggd på Frank Sinatra) att komma vidare i karriären.

Den fråga man dock lite mer allvarligt måste ställa sig är i vilken grad Sverige nu 
spelar rysk roulette kopplat till kombinationen av vår så stolta solidaritetsförklaring, 
det faktum att vi skrivit på Lissabonfördraget samt det senkomna och veka svaret på 
Frankrikes begäran om stöd enligt Lissabonfördragets artikel 42.7. Förhållandet berörs 
i såväl ordförandens ledare och indirekt även i Magnus Haglunds artikel Hur försvara 
Sverige som återfinns i detta nummer. För att alla TiS läsare själva ska kunna se vad 
det faktiskt står i Lissabonfördraget är artiklarna 42 och 43 återgivna i sin helhet på 
sidorna 452-453. Det är en, tycker jag, mycket intressant läsning.

I detta nummer finns också den utlovade, och mycket läsvärda, fortsättningen på ar-
tikeln om Kustbevakningen och dess verksamhet. Även tre juridiskt präglade artiklar 
finns med i detta nummer. Två av dem hänför sig till den pågående flyktingsituationen 
på Medelhavet som ingen kan vara, eller är, oberörd av, inte ens här i Sverige. Att veta 
vad som ”gäller” är alltid viktigt och ett utökat svenskt deltagande utöver Kustbevak-
ning, Polis samt enstaka stabsofficerare kan nog inte uteslutas framöver. Den tredje 
artikeln handlar om IKFN och våldsanvändning mot kränkande undervattensverksam-
het. Alla tre artiklarna visar, vilket är mycket glädjande, att det finns en hög kompetens 
i landet i maritima/marina juridiska spörsmål som fler borde ta sig tid att fundera över.

Den förre finske marinchefen, viceamiral Kari Takanen, som nyligen valdes till 
hedersledamot i KÖMS ger sin syn på den finska marina utvecklingen och på hur 
samarbetet med Sverige påverkar situationen i Östersjön. Artikeln utgjorde hans hög-
tidsanförande på Kungl. Örlogsmannasällskapets 244:e högtidssammanträde. En im-
ponerande rad av högtidligheter. Från det sammanträdet återges även ordförandens 
högtidstal med fyra råd till general Michael Bydén, som sedan oktober 2015 är rikets 
ÖB samt sekreterarens sammanfattning av akademiens 244:e verksamhetsår. 

En av de evenemang som genomfördes var ett isbrytarseminarium i Göteborg under 
vilket Niklas Granholm tecknade en bild av utvecklingen i Arktis och i östersjöregio-
nen. Niklas anförande är återgivet i detta nummer av TiS. Den alltid lika produktive  
Torbjörn Dalnäs bidrar med ytterligare en landkänning från Taiwan. I traditionell stil 
innehåller årets sista nummer även KÖMS matrikel samt en kort presentation av ny-
invalda ledamöter samt minnesteckningar för de av ledamöterna som seglat ut på sin 
sista seglats.
Med tillönskan om trevlig läsning och en God Fortsättning på det nya året! 
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Hedersledamoten
KARI TAKANEN

Viceamiral Kari Takanen har sedan 2013 varit Fin-
lands marinchef. Från och med 1 januari 2016 är 
han chef för den finska huvudstaben. 

Den finska marinens utveckling i ljuset av den 
nya situationen i Östersjöområdet
Högtidsanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 244:e högtidssamman-
träde i Stockholm den 16 november 2015.

Ers Majestät, ledamöter, ärade åhörare, mina damer och herrar. Inledningsvis vill 
jag på mina egna och finska marinens vägnar tacka för den stora äran att bli kallad 
till hedersledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och få tala till er idag. I mitt 
anförande vill jag lyfta fram vår syn på det rådande säkerhetsläget i Östersjön och 
hur det inverkar på utvecklingen av den finska marinen.

Östersjön är, vad trafikvolymerna beträf-
far, ett av de livligast trafikerade sjöom-
rådena i världen. Sjötrafiken påverkas 
av trånga passager, farleder som löper 
genom skärgården och grunda vattenom-
råden. Havsområdet är för alla dess kust-
stater en viktig transportrutt för material, 
människor, energi och information. En-
ligt nuvarande prognoser kommer sjöför-
bindelsernas betydelse i Östersjöområdet 
att öka även framöver.

För Finland är Östersjön och sjöför-
bindelserna av yttersta vikt. Östersjön 
har alltid varit vår port mot världen. Av 
Finlands utrikeshandel sker ca 90 procent 
med fartyg via Östersjön. Den globala 
världens influenser har förändrat struk-
turerna i vårt samhälle och vårt land är 

inte längre så självförsörjande som det 
har varit under tidigare år. Det faktum 
att vårt samhälle är beroende av sjöfarten 
framträder härigenom allt tydligare.

Genom sjötrafiken ökar antalet mång-
facetterade hot. Det ökande antalet far-
tyg innebär en ökad risk för olyckor och 
miljöskador. Östersjöns ekonomiska 
betydelse lockar såväl statliga som icke 
statliga aktörer att använda sig av asym-
metriska medel samt möjliggör smugg-
ling och annan organiserad brottslighet. 
Vi kan svara mot dessa hot endast genom 
nationellt och internationellt samarbete.

Inom Östersjöområdet har det militära 
samarbetet ökat. Finland och Sverige har 
stått i spetsen för detta samarbete bland 
annat inom sjöövervakningens område. 



424

Finlands och Sveriges bilaterala SUC-
FIS-samarbete har skapat en grund också 
för ett mer omfattande SUCBAS-samar-
bete. Genom att samarbeta uppnår vi en 
bättre lägesuppfattning samt skapar en 
grund också för övriga säkerhetsaktörers 
samarbete.

Efter det kalla kriget befann vi oss mi-
litärt i en situation i Östersjöområdet, där 
motsatsförhållandena antogs avta. Den 
ryska marinens ökade prestationsförmå-
ga och krisen i Ukraina har visat att situa-
tionen kan förändras snabbt. Den ryska 
marinens närvaro och dess övnings- och 
provverksamhet på olika områden i Öst-
ersjön har ökat märkbart. Även för Fin-
land har detta fordrat effektiviserad över-
vakning samt en aktiv närvaro till havs. 
Vi har också observerat en förändring i 
de ryska fartygens verksamhetsprofil un-
der de senaste åren.

Den ryska flottan har tagit emot nya 
fartyg som har en omfattande stridsför-
måga med möjligheter att påverka så-
väl till havs som mot kusten. Vapnens 
räckvidd såväl i luften som på ytan är 
betydande. Ett bevis på detta är de kryss-
ningsrobotar som nyligen avfyrdes från 
de ryska fartygen mot Syrien. 

Rysslands verksamhet har även ökat 
Natos närvaro i Östersjöområdet. Under 
den gångna sommaren har både Natos 
ytfartygsavdelning och minröjningsav-
delning övat på Östersjön. Övningen Bal-
tops denna sommar var en av de största 
övningarna i området. 

Ers Majestät, Ärade åhörare, Finland 
har en självständig, tillräckligt trovärdig 
försvarsförmåga, som har byggts upp för 
att motsvara vårt verksamhetsområde, 
givna resurser och hotbilder. Försvaret 
baserar sig på en allmän värnplikt, ett 
territoriellt försvar samt militär allians-
frihet. 

Utvecklandet av Finlands sjöförsvar 
baserar sig på de uppgifter som anför-
trotts marinen varav det nationella för-
svaret är den viktigaste. Denna uppgift 
innefattar tryggandet av den territoriella 
integriteten, skyddandet av våra sjöför-
bindelser och avvärjandet av anfall från 
havet. Vidare måste marinen ha en för-
måga att stödja de övriga myndigheterna 
och delta i internationell krishantering.

Den finska marinen har genomfört en 
reform som en del av den helhetsreform 
av försvarsmakten som ägde rum under 
det senaste året. Reformen påverkade 
varje organisationsnivå och alla funktio-
ner. Målbilden har varit ett mindre, men 
kostnadseffektivt sjöförsvar, som trots 
detta förmår sköta alla sina uppgifter.

Sjöförsvaret är en integrerad del av 
Finlands marina säkerhet. Marinens pre-
stationsförmågor används för att stöda 
övriga myndigheter. En förutsättning för 
detta arbete har varit att man bildat nät-
verk tillsammans med de övriga marina 
säkerhetsaktörerna - sjöbevakningen, 
trafikverket samt sjösäkerhetsmyndighe-
ten. Detta lagstadgade system har varit i 
bruk i över 20 år och har skapat en kul-
tur av god samverkan samtidigt som man 
även har lyckats spara på resursser. 

Marinen har deltagit aktivt i inter-
nationell krishantering. Vi har sänt ett 
örlogsfartyg till operation Atalanta för 
några år sedan. Vår bordningsstyrka har 
deltagit i operationer flera gånger och är 
på väg denna månad till EU-operationen 
i Medelhavet. Med sina amfibieförband 
har marinen också deltagit i NRF- och 
EUBG-beredskap. År 2017 kommer vi 
att delta i NRF-beredskap med ett fartyg 
tillsammans med svenska korvetter.

Att bygga upp och modernisera sjöför-
svaret kräver decennier av arbete för att 
få doktrinen, materielen och personalen i 
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rätt position. På grund av detta måste ut-
vecklingen ske utgående från resurserna, 
men utan att glömma hur snabbt säker-
hetsläget i vårt närområde kan förändras. 
Med detta vill jag lyfta fram att föränd-
ringarna i säkerhetsläget under den se-
naste tiden inte har förändrat riktningen 
för vårt utvecklingsarbete, utan snarare 
har bekräftat vår tidigare syn på frågan.

Sjöförsvaret förutsätter fyra centrala 
element: lägesbild, ledning, påverkan 
samt logistik.

Det krävs lägesbild för planeringen 
och ledningen av all verksamhet. Lä-
gesbilden grundar sig på underrättelse-
verksamhet på strategisk nivå, interna-
tionell och myndighets samarbete samt 
informationen som inhämtas av de egna 
enheterna och fartygen. Till stöd för sjö-
operationerna behöver vi vidare en iden-
tifierad sjölägesbild. Att upprätthålla och 
förbättra vår förmåga att samla informa-
tion, ingår sensorer i luften, på ytan och 
under vatten i nästan alla av våra utveck-
lingsprojekt.

Ledningsverksamheten knyter sam-
man alla funktioner. Med hjälp av led-
ningen höjs beredskapen vid rätt tid-
punkt och åtgärder inleds. Marinen står 

inför övergången till länkåldern i och 
med länk 16 och länk 22. Systemet Me-
rileijona, som togs i bruk i våras på den 
operativa/taktiska nivån, utgör grunden 
för ledningen av sjöförsvaret. Systemet 
har testats under flera internationella 
övningar och i det bilaterala samarbetet 
med Sverige.

Den påverkan som Finlands sjöförsvar 
utövar bygger på två huvudvapen; sjö-
målsrobotar och sjöminor. Med hjälp av 
sjömålsrobotar strävar man för att verka 
på ett djupt område. Modern ytstrid för-
utsätter en lägesbild och ledning, men 
med hjälp av sjömålsrobotar kan strids-
fartyget självständigt påverka olika hot. 
Finland kommer att ersätta sina sjömåls-
robotar med nya i slutet av detta decen-
nium.

I vårt verksamhetsområde hör 
minkrigföring till de mest effektiva me-
toderna att begränsa motståndarens rö-
relsefrihet. Finland är ett av de få länder 
som aktivt utvecklar minor. I våras tog vi 
emot det första partiet nya influensminor 
av inhemsk tillverkning, Mina16. 

Våra stridsfartyg har en förmåga att 
stödja andra försvarsgrenar genom luft-
övervakning och luftvärn. I samband 

Artist impression av ett fartyg av klassen Laivue 2020 (Flottilj 2020) invid Sveaborg.
Källa: Finska Marinen.
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med anskaffning av nya fartyg bedömer 
vi behovet av att modernisera luftvärnet.

Undervattenskrigföringen har i Fin-
land baserat sig på ett fast övervaknings-
nät av hydrofoner, som stöds av rörliga 
enheter som används i tyngdpunktsrikt-
ningarna. Modern undervattenskrigsfö-
ring förutsätter också ny beväpning. Till 
följd av detta planerar vi på att anskaffa 
torpedvapen för att förbättra avvärj-
ningsförmågan.

Logistiken är en helhet, som möjliggör 
alla ovan nämnda prestationsförmågor. 
Samtidigt kan man säga att logistikens 
struktur måste skapas långt innan dess 
tjänster behövs. Till följd av försvars-
maktsreformen har vi koncentrerat våra 
logistiktjänster till Försvarsmaktens 
logistikverk samt knutit nya partner-
skapsförhållanden, av vilka det mest 
betydande är samarbetet med det stats-
ägda bolaget MILLOG. Det nationella 
myndighetssamarbetet ger oss fördelar 
även inom logistikens område. De olje-
bekämpningsfartyg som vi har anskaffat 
tillsammans med Finlands miljöcentral 
verkar i underhållsuppdrag såväl under 
normala förhållanden som under undan-
tagsförhållanden.

Genom dessa fyra element utvecklas 
vårt sjöförsvar. Våra kustförband håller 
på att förändras från fasta kustartilleriet 
till rörliga enheter, som sammanställer 
lägesbild, skyddar de stödområden som 
fartygsenheter behöver samt slår mot-
ståndare som har bitit sig fast i skärgår-
den. Kusttruppernas prestationsförmåga 
förbättras genom utveckling av rörlighe-
ten med de nya stridsbåtarna av JEHU-
klass och genom utveckling av lednings-
systemet och eldkraften.

Utförandet av marinens uppgifter 
förutsätter moderna stridsfartyg. Med 
stridsfartygen tryggar vi den territoriella 

integriteten, skyddar handelssjöfarten 
samt avvärjer angrepp från havet. Våra 
flottförband utvecklas genom grundläg-
gande ombyggnad av minfartygen av 
Pansio-klass samt robotbåtarna av Ha-
mina-klass. Dessa fartyg fortsätter sin 
tjänstgöring ända fram till 2030-talet. 
Gällande nyanskaffningar står vi som 
bäst inför att ta emot en ny minjaktklass 
som är utrustat med ett modernt sensor-
paket och är optimerat för förhållandena 
i Östersjöområdet.

Då det gäller marinens utveckling är 
det absolut viktigaste projektet den nya 
fartygsklassen flottilj 2020. Projektet 
startades av försvarsminister Jussi Nii-
nistö 25.9.2015. Genom den nya fartygs-
klassen ersätter vi minfartyget Pohjan-
maa, som har nått slutet av sin livscykel 
och minfartygen av Hämeenmaa-klass 
samt robotbåtarna av Rauma-klass, som 
kommer att bli föråldrade på 2020-ta-
let. Den nya fartygsklassen kommer att 
ha förmåga att verka i Östersjöområdet 
i alla väderleksförhållanden, att färdas 
snabbare än handelsfartygen, att på-
verka motståndaren i luften och på ytan 
samt förmåga att utföra minering under 
alla förhållanden. Vidare måste fartygen 
kunna delta i internationell krishante-
ring. Genom den nya flottiljen säkras 
utförandet av marinens uppgifter ända in 
på 2050-talet. Som ni förstår, står vi inför 
ett utmanande projekt.

Ers Majestät, Ärade åhörare, även om 
vår försvarslösning grundar sig på vår 
självständiga prestationsförmåga stöder 
sig vårt system i allt högre grad på inter-
nationellt samarbete. Grunden för detta 
stöd uppstår under normala förhållanden 
genom att skapa internationell interope-
rabilitet. För Finland är den mest betydel-
sefulla faktorn det bilaterala samarbetet 
med Sverige. Sverige är en naturlig part-
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ner eftersom vi har likadana värderingar, 
en likadan verksamhetskultur och dess-
utom har vi en gemensam marin historia. 
Vi känner till förhållandena i Östersjön 
och grunderna för vad personalen måste 
behärska. 

Samarbetet mellan den finska och 
svenska marinen har grundat sig på de 
samövningar som vi inledde redan på 
90-talet och som har fortgått med olika 
grader av intensitet i över tjugo år. Enligt 
min uppfattning är den vision som våra 
sjöstridskrafter tillsammans har utformat 
logisk och genomförbar. Vi har övergått 
från att söka samarbetsmöjligheter till att 
verkställa dem. Grunden för att utveckla 
verksamheten är att öva tillsammans, ko-
ordinera verksamheten och planeringen 
och eventuella gemensamma materialan-
skaffningar. 

I enlighet med vår gemensamma vision 
har vi lagt grunden till en gemensam ma-
rin stridsavdelning ”Swedish Finnish Na-
val Task Group”. Stridsavdelningen har 
en omfattande övningsplan, som inne-
fattar 3 - 4 gemensamma övningsevene-
mang årligen. De bilaterala övningarna är 
ett effektivt sätt att utveckla den ömsesi-
diga kompetensen och förståelsen. Vi har 
möjlighet att öva med större fartygsav-
delningar och mångsidigare målverksam-
het, än under nationella övningar. 

Jag är övertygad om att samarbetet 
kommer att ge ökade möjligheter. Trots 
detta anser jag inte att vi kan skapa ra-
dikala lösningar i fråga om prestations-

förmågor. Både Finland och Sverige bör 
även framöver ha tillräckliga, egna ma-
rina prestationsförmågor som stöder var-
andra. 

Ers Majestät, bästa åhörare, till sist vill 
jag sammanfatta mina tankar. Östersjön 
är ytterst viktig för det finländska sam-
hället. Därför måste våra sjöstridskrafter 
ha en god prestationsförmåga. De senaste 
åren har visat att säkerhetssituationen i 
området kan förändras. Vi måste tillsam-
mans kunna bedöma hur situationen ut-
vecklas och dra nödvändiga slutsatser i 
linje med utvecklingen. 

Även om vår försvarslösning innefattar 
ett självständigt försvar, behöver vi sam-
arbete i Östersjöområdet. I detta samar-
bete är Sverige vår viktigaste partner.

Den finska marinen befinner sig för 
tillfället i en tillfredsställande situation, 
men vi arbetar hårt för att våra förmågor 
ska motsvara förändringarna i vår säker-
hetsomgivning även på 2020-talet. Den 
finska marinen har en målsättning att 
vara en yrkeskunnig, trovärdig och slag-
kraftig marin aktör. Försvarssystemet 
måste klara av att skydda sjöförbindel-
serna och i denna uppgift kan marinens 
roll inte ersättas. 

Kort uttryckt måste marinen vara när-
varande, till havs, i täten och vara beredd.

Ante undas maris parati sumus.
Jag tackar ännu för den stora äran att få 

delta i evenemanget och för möjligheten 
att få tala till er. 

Jag tackar för ert intresse.
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Ledamoten
MICHAEL ZELL

Michael Zell är sedan november 2014 Kungl. 
Örlogsmannasällskapets ordförande.

Anförande vid ämbetets nedläggande
Ordförandens anförande vid nedläggadet av ämbetet, hållet vid Kungl. Örlogs-
mannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm den 16 november 2015. 

Ers Majestät! Ärade gäster från systerakademier, belönade, ledamöter, mina damer 
och herrar! Som redan framgått innebär årets högtidssammanträde ett återuppta-
gande av en tradition som legat i träda en tid. Nämligen bruket att de nyvalda leda-
möterna med sin namnteckning bekräftar sitt inval och skriver in sig i vår liggare. 
Så länge vi höll oss på en och samma plats var detta inget problem. Kungl. Örlogs-
mannasällskapet grundades i Stockholm 1771 och hade sin verksamhet här i 13 år 
fram till 1784, då akademien som en spegling av Flottans omorganisation flyttade 
till Karlskrona. KÖMS flyttade åter till Stockholm igen 172 år senare med sitt första 
möte därefter den 9 februari 1956 i närvaro av Ers Majestäts farfar Gustaf VI Adolf. 

Men av respekt för de bägge stationerna 
började akademien växla plats för våra 
högtidssammanträden. Det medförde en 
del logistiska utmaningar att till varje 
högtidssammanträde medföra liggaren 
för inskrivning, och så småningom upp-
hörde traditionen helt. 

Ikväll börjar ett återtag. Jag hälsar le-
damöterna varmt välkomna att efter mid-
dagen med egen namnteckning i leda-
motsnummerordning retroaktivt skriva 
in sig. Jag vill här särskilt tacka heders-
ledamoten Herman Fältström med hustru 
Birgitta som lagt ned ett ovärderligt ar-
bete för att möjliggöra detta.

Men, Ers Majestät, mina damer och 
herrar, det är i nuet och framtiden vårt fo-
kus ligger. Det är bara där vi kan förtjäna 
vår relevans. Det saknas inte ämnen. Den 
säkerhetspolitiska situationen är i grun-
den förändrad för Sverige och vår nära 
omvärld. Som kräver ett starkare försvar, 
inte minst avseende marinen.

Marinen har förvisso gått från att vara 
nedläggningshotad till att innehålla ett 
betydande hopp om ett fortsatt liv. Två 
ubåtar av typ A26 är beställda. Det är en 
bra början, men det finns ännu inga pla-
ner för övervattenssystemens fortsatta 
materialanskaffning bortom de Visby-
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korvetter som efter en besvärande lång 
tid just färdiglevererats. Det ska dock 
nämnas att inom det svensk-finska samar-
betet, som har en stark politisk stöttning i 
bägge länderna, finns förutsättningar för 
en samordnad anskaffning av framtida 
ytstridsfartyg. Finland går i täten med sin 
beslutade anskaffning av fartyg av typen 
”Flottilj 2020”. För Sveriges del är det gi-
vetvis inte en långsiktigt hållbar situation 
att avstå från motsvarande investeringar 
i vårt närområdes säkerhetspolitiska sta-
bilitet. 

Vår systerakademi Kungl. Krigsve-
tenskapsakademien lade nyligen fram en 
uppmärksammad rapport om försvaret 
av Gotland. Där just försörjningen över 
havet blir den avgörande faktorn. Inte 
bara för civilbefolkningen utan även för 
att underhålla de militära förband som är 
grupperade på ön. Rapportens slutsats är 
att enbart skyddet av Gotland och dess 
försörjningsvägar skulle ianspråkta halva 
dagens flygvapen och hela marinen.

Vad mer har hänt i sen tid? Vi har just 
skiftat överbefälhavare. Gör det någon 
skillnad, kan man fråga sig? Är inte just 
Försvarsmakten med sina täta band till 
politikens hårda styrning och sina långa 
leveranstider av såväl personal som ma-
teriel, närmast opåverkbar av en enskild 
person i det korta 6-årsperspektiv som en 
nyutnämnd ÖB har att förhålla sig till? 
Inget kunde vara mer felaktigt. Det är 
individer som åstadkommer förändring 
och utveckling. Därtill, det viktiga är inte 
alltid ankomsten till vad vi redan nu vet 
är ett rörligt mål, det är att påbörja resan. 

Förändringsarbete bygger på några 
enkla förutsättningar. Att kalla saker vid 
deras rätta namn, att vara tydlig om vad 
som krävs och inte underskatta motta-
garnas fattningsförmåga. Jag har valt ut 
några sådana områden där jag uppmanar 

vår nye ÖB att skaffa sig en linje. De är 
bara fyra stycken, en för varje stjärna han 
bär, lätt att komma ihåg. 

Det första man gör när man kommer 
till ett nytt uppdrag är att fråga sig var de 
akuta problemen ligger. Det spelar ingen 
roll vad man har för stolta framtidsplaner 
om man inte klarar uppgiften för dagen. 
Jag ser kränkningarna av våra gränser, 
eller försöken därtill, som sådana akuta 
utmaningar. De sker i luften och under 
vattnet.

Med all respekt för alla andra kompe-
tenser vi kan behöva, det är där Sverige 
som nation måste hänga sitt lås. Låset ut-
görs av övervakning av vårt territorium 
med flygplan i luften och fartyg till sjöss.

När jag lyfter denna fråga inför de 
höga företrädare för Försvarsmaktens 
högkvarter jag stundtals träffar, får jag 
ofta höra att ”låt oss inte göra detta till 
en intern försvarsgrensstrid”. Jag förstår 
inte den reaktionen. Detta är inte ett pro-
blem jag, KÖMS eller ens marinen lyfter, 
det är en avdömning av våra behov som 
vår motståndare redan har gjort för oss. 

Bland dessa omedelbara överväganden 
för en ny ÖB ingår också den i många 
scenarier lägst hängande frukten för vår 
motståndare, redan nämnda Gotland. 
Vars försvar dessutom har den påtagliga 
fördelen av att vara som för ett mini-Sve-
rige. Gotland behöver alla delar av vår 
försvarsmakt, ja faktiskt ett totalförsvar. 

Som punkt 2 på ÖB:s agenda, skulle 
jag vilja be honom lyfta blicken och 
formulera sin försvarsidé. Hur ska vårt 
försvar se ut för att kunna uppfattas, ex-
ternt och internt, som en relevant storhet 
för att lösa sina uppgifter? Inte vad som 
är politiskt gångbart, eller ärvt sedan ti-
digare. Inte heller i enskilt framstående 
delmängder utan den helhet som faktiskt 
krävs för vår tid och som han som ÖB kan 
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stå för. Jag tror på goda grunder många 
törstar efter den bilden. Vad är det vi ska 
åstadkomma, hur och med vilka resur-
ser? 

För det tredje, ta åtminstone på den 
egna kammaren höjd för att återskapan-
det av tillräcklig försvarsförmåga kan 
behöva ske mycket snabbare än vad nå-
gon av oss kan, eller vill, föreställa sig. 
Utvecklingen i Ryssland följer en hotfullt 
tydlig linje redan, men kan mycket has-
tigt bli direkt dramatisk. Det är svårt att 
veta hur kraftfullt oljeprisfallet och de 
ekonomiska sanktionerna biter på ett så 
slutet, centralstyrt och kontrollerat sam-
hälle som Putins Ryssland. Eller hur den 
allt mer Nato-vänliga opinionen i Finland 
och Sverige kommer att uppfattas, tolkas 
och hanteras. 

Det är inte uteslutet att det samlade lä-
get av Kreml anses kräva för omvärlden 
ytterligare tidigare otänkbara åtgärder. 
Det har därtill i sen tid tillkommit en ny 
insikt om de förmågor som tillförts Ryss-
lands militära styrkor. Inte minst i Syrien 
har visats att Rysslands militära förmåga 
ligger på en helt ny nivå.

Avslutningsvis, jag vill att ÖB be-
stämmer sig för vilka resurser den för-
svarsmakt han vill leda kräver. Och 
vara tydlig, och inte blyg, med det. Det 
”bistånds-industriella komplexet” fick på 

mycket kort tid enprocent-målet att fram-
stå som en självklar ambition. Att vi, för 
samhällets främsta gemensamma upp-
gift, över en tid ska söka oss tillbaka till 
2 % av BNP är inte orimligt. Det innebär 
snittet av var det legat de senaste 40 åren. 
Från de ca 3 procenten under slutfasen 
av det kalla kriget, till de snabbt fallande 
andelarna i sen tid. Som ledamoten Olof 
Holm mycket förtjänstfullt beskriver i se-
naste Tidskrift i Sjöväsendet visar FOI:s 
beräkningar att den redan nu lägsta nivån 
i Norden på 1,15 % snart kommer att un-
derstiga 1 %. När även svensk televisions 
”Dokument inifrån” ifrågasatt tempot 
och riktningen i försvarets reduktion, har 
det gått långt. Det är därmed också ett ut-
tryck för att vi i denna fråga har vänner i 
fler vikar än på mycket länge. 

Utmaningen här är inte att bedöma vad 
han tror han kan få igenom. Utan vad han 
bedömer krävs. 

Lycka till, Micael Bydén, min uppfatt-
ning är att du har ett stort stöd och förtro-
ende inom KÖMS och hos dina kollegor 
i marinen! 

Ers Majestät, ärade gäster, ledamöter, 
mina damer och herrar. Med denna lyck-
önskan till vår nye överbefälhavare i hans 
svåra värv avslutar jag härmed Kungl. 
Örlogsmannasällskapets 244:e verksam-
hetsår.
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Tel: 08-500 121 40
 www.swedmotor.se, info@swedmotor.se

En partner att lita på!

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är Kungl. Örlogsmannasällskapets 
sekreterare.

Året som gått
Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares verksamhetsberättelse för år 2015 
föredragen vid det 244:e högtidssammanträdet i Stockholm den 16 november 2015.

Ärade gäster från övriga akademier, ärade gäster, belönade, ledamöter, mina damer 
och herrar. Akademiens 244:e verksamhetsår slutar i och med dagen. Stadgarna 
anger att jag ska redovisa en verksamhetsberättelse dvs. sammanfatta vad som har 
åstadkommits under året inom ramen för akademiens uppdrag i § 1 av akademiens 
stadgar ”att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjö-
väsendet i allmänhet”.

Under året har vi hållit åtta ordinarie och 
ett extra sammanträde. Två i Karlskrona, 
två i Göteborg och fem i Stockholm samt 
detta det 244:e högtidssammanträdet här 
i Stockholm. 

Vår utåtriktade verksamhet har varit 
omfattande. Akademien var represente-
rad vid Folk och Försvars Rikskonferens 
i Sälen. Vi var i Almedalen, under rubri-
ken Utan sjöfart svälter Sverige. Kan vi 
försvara våra sjöförbindelser och han-
delsvägar? Vidare har deltagit vid Euro-
pean Maritime Day och Världssjöfartens 
dag i Göteborg. 

Att bryta idéer och tankar är viktigt 
inom en akademi. I januari hade vi en 
diskussion i Karlskrona om marin taktik-
utveckling och utbildningen i ämnet med 
marinens yngre officerare. 

• I februari i Stockholm organiserade 
vi ett seminarium med rubriken Sta-
bil personalförsörjning – grunden 
för vår marina förmåga. 

• I april i Stockholm diskuterade vi den 
negativa utvecklingen på Krim och i 
Ryssland.

• I maj var vi av Saab inbjudna till ett 
teknikseminarium i Järfälla med rub-
riken Framtidens ytfartyg – från köl 
till antenn.

• I juni i Stockholm diskuterade vi 
resultatet av vårens försvarsöver-
enskommelse. Dvs. inriktningen av 
Försvarsmakten för åren 2016-2020. 

• I oktober höll vi ett seminarium i Gö-
teborg om isbrytarverksamhetens ut-
maningar liksom utvecklingen i Ark-
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tis och behov av förändringar med 
rubriken Svenska isbrytare – också i 
främmande farvatten.

• Tidigare idag genomfördes ett se-
minarium om personalförsörjningen 
och rekrytering av officerare med 
rubriken Vägen till officer.

Akademien har också haft en stark ambi-
tion under de senaste åren att informera 
om samhällets stora sårbarhet för stör-
ningar i sjötransporterna. 

I försvarsberedningens slutrapport 
2014 Starkare försvar för en osäker tid 
står det att ”marinen ska ha förmåga 
att kontrollera och förneka annan aktör 
kontroll över sjölederna och därutöver 
kunna genomföra sjöfartsskydd”. Det var 
en bra text. I försvarsöverenskommelsen 
2014/15:109 och senare i Regeringens 
proposition skulle bekräftelsen om denna 
nya insikt hos statsmakterna komma. Det 
gjorde det inte. 

Texten blev istället att marinstridskraf-
terna ska ”utformas för att kunna möta ett 
väpnat angrepp samtidigt som förmågan 
att upprätthålla den territoriella integri-
teten bör öka”. Textskillnaden indikerar 
att insikten om sårbarheten i vår folkför-
sörjning och därmed kraven på försvar av 
våra sjöförbindelser fortfarande saknas.

Man skriver i regeringsbeslutet även 
om Gotlands betydelse men undviker frå-
gan hur trupp, materiel samt militära och 
civila förnödenheter säkert ska kunna 
transporteras till ön. Ön kan helt enkelt 
inte försvaras utan säkra sjöförbindelser.

Marinen är ett säkerhetspolitiskt in-
strument som kan verka över hela kon-
flikskalan. I rådande omvärldsläge är 
kränkningar och incidenter till sjöss samt 
störningar av våra sjöleder ett väldigt ef-
fektivt påtryckningsmedel och betydligt 
mer sannolikt än ett fullskaligt väpnat 

angrepp. 
Utmaningen vid sjöoperationer är att 

kunna kontrollera havet och verksam-
heten i tre dimensioner: på ytan, under 
ytan och i luften. Det kräver relevanta 
resurser. Utan dessa förloras den marina 
förmågan och vi kan inte uppfylla de 
folkrättsliga kraven på att värna vårt sjö-
territorium. Konsekvenserna för Sverige 
av eventuella störningar i sjöfarten måste 
därtill seriöst analyseras. Det har hitin-
tills inte gjorts i erforderlig omfattning.

Det är mot den bakgrunden akademien 
de senaste åren tagit som sin uppgift att 
upplysa om de strategiska förhållandena 
och samhällets sårbarhet. 

Samtliga nyinvalda och kallade leda-
möter har hållit sina inträdesanföranden. 
Dessa har behandlat ett brett spektrum av 
områden;
• Ordinarie ledamoten Jens Nykvist 

med rubriken Insatt! – Gräv där du 
står! Ledamoten är kritisk till att För-
svarsmaktens personal så ofta klagar 
över bristen på pengar, personal och 
materiel men sällan talar om de goda 
resultat de begränsade resurserna till 
trots, har åstadkommits både natio-
nellt och internationellt.

• Ordinarie ledamoten Göran Arrius 
med rubriken Personalförsörjningen 
– en folkförankringsfråga? Ledamo-
ten beskriver hur starkt folkförankrat 
Kungl. Sjökrigsskolans varumärke 
fortfarande är 35 år efter det att sko-
lan lades ner i Näsbypark. Skolans 
goda rykte grundades i en effektiv ut-
bildningsinstitution byggd på kvalité, 
sammanhållning och folkförankring. 

• Ordinarie ledamoten Anders Widén 
med rubriken Sjöminröjningsförmå-
ga – en strategisk resurs för ett sår-
bart samhälle. Ledamoten talar om 
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hur sårbart vårt moderna samhälle är 
för störningar i våra handelsflöden. 
Det finns idag inga beredskapslager 
och industrin lever på just - in - time 
leveranser. Med grunden borde en 
trovärdig minröjningsförmåga ska-
pas byggd på snabbt gripbar reserv- 
och värnpliktig personal för lokala 
uppgifter på sin hemort.

• Korresponderande ledamoten Geoff-
rey Till med rubriken Growing ma-
ritime power: The case of Indonesia. 
Lessons for everyone? Ledamoten 
talar om definitionerna av martim 
verksamhet och att vikten av att 
skapa en maritim agenda och en för-
ståelse för vad det innebära att vara a 
maritime power.

• Hedersledamoten Lena Erixon med 
rubriken Vad är ett nationellt säker-
hetsintresse värt? Hedersledamoten 

avslöjade något om spelet bakom 
kulisserna med det tyska företaget 
TKMS och arbetet vid FMV för att 
säkerställa en fortsatt svensk för-
måga inom den vitala undervattens-
kompetensen. Särskilt då förmågan 
att konstruera och bygga ubåtar.

• Ordinarie ledamoten Evelina Hed-
skog med rubriken Produktutveck-
ling med användaren i fokus – Mer 
pang för pengarna genom en struk-
turerad ansats för ökad användbar-
het. Ledamoten argumenterar för en 
tydligare materielanskaffningspro-
cess där slutanvändaren sätts i fokus 
genom hela designprocessen för att 
maximera användarnyttan.

I en snart 250 år gammal akademi måste 
verksamheten vara riktad mot framtiden 
och hålla hög kvalité baserat på fakta. All 
erfarenhet och kunskap från de gångna 

HM Konungen anländer till 2015 års högtidssammanträde följd av KÖMS ordförande 
respektive sekreterare. Foto: Nicklas Gustafsson.
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årens verksamhet måste tas till vara för 
att kunna påverka nuet. 

Många av de idéer som idag framförs 
som revolutionerande är inte nya. Det kan 
vi se eftersom vi har tillgång till historien 
i vårt bibliotek. På högtidsdagen 1835, ta-
lade till exempel den då omvalde preses 
kommendörkaptenen Carl August Gyl-
lengranat om Tankar om Skandinaviens 
sjöförsvar. Känns det bekant när vi nu 
ska sätta upp en gemensam marin strids-
grupp med Finland? Vidare ansåg han 
om Indelningsverket (föregångaren till 
Pliktverket) ”det passar ej för flottan, ty 
genom torpet bindes båtsmannen vid jor-
den. Sjömannen borde vara fri som den 
havsfågel som svävar över hans huvud 
och ju mera han avlägsnas från denna 
frihet, desto mindre passar han för sitt 
yrke”. 

Det tål verkligen att tänkas på om en 
återinförd värnplikt är lösningen för att 
säkra personalförsörjningen till de sjögå-
ende förbanden. De höga kraven på pro-
fessionalitet i de tekniska duellförband 
som flottan utgör kräver anställd perso-
nal. Det vet vi sedan tidigare.

I detta anförande för ett år sedan talade 
jag om att akademien inte vore främman-
de för att stödja våra myndigheter med ”a 
second opinion” i olika ärenden. Inte hel-
ler detta är något nytt för akademien som 
under långa tider fungerade som flottans 
stab. 

I år har vi dock nått fram på ett påtag-
ligt sätt. Vår kunskap och våra erfarenhe-
ter har efterfrågats av marintaktisk chef 
vid skrivningen av det operativa verket 
för sjöfartsskydd. Årets stora marinöv-
ning ”SWENEX 15” ägnades åt sjöfarts-
skydd i anslutning till Göteborgs hamn. 
KÖMS i kraft av våra kontakter med sjö-
farten, gavs av den marintaktiska chefen 
en inte obetydlig roll under den inledande 

fältövningen. Det var också genom vår 
försorg ett lämpligt övningsobjekt för 
eskortmomentet kunde tillhandahållas, 
nämligen Stena Jutlandica under hennes 
ordinarie transport. 

Fakta och boklig kunskap är samlat i 
biblioteket i Karlskrona. Utvecklingen 
mot ett renodlat forskningsbibliotek med 
ett ökat antal forskarkontakter fortsätter. 
En välbehövlig renovering av bokbestån-
det pågår. Viss nyanskaffning är planerad 
av tidstypiska verk. 

Vi har avslutat inventeringen av vår 
värdefulla konst varav merparten häng-
er i Karlskrona. Bildarkivet med över
100 000 fotografier av fartyg och marin 
verksamhet är sedan några år deponerat 
hos krigsarkivet och därmed fritt till-
gängligt för forskning. 

Biblioteksarbetet har även under året 
kunnat genomföras med generöst stöd 
från Stiftelsen Marcus och Amalia Wal-
lenbergs Minnesfond. Akademien ut-
trycker sitt varma tack för detta ovärder-
liga stöd till bibliotekets verksamhet. 

Vår tidskrift - Tidskrift i Sjöväsendet - 
ges normalt ut med fem nummer om året. 
Merparten av de sedan 1835 utgivna ar-
tiklarna i Tidskrift i Sjöväsendet kan idag 
läsas via akademiens hemsida. TiS har 
fått mycket beröm för att vi har lyckats 
få många yngre officerare att ta till pen-
nan och utrycka förslag till förändringar 
i dagens Försvarsmakt. Det är viktigt för 
vitaliteten i organisationen.

Vid valsammanträdet i september i år 
kallades två hedersledamöter och fyra 
nya ordinarie ledamöter valdes in i aka-
demien. Samtliga är mycket meriterade. 
Men som akademien alltid meddelar till 
de nyinvalda – ni blir inte invalda för vad 
ni har gjort - utan för vad ni förväntas 
bidra med till akademien. Det är således 
ingen belöning utan vi ser er som reella 
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bidrag till akademiens viktiga arbete att 
öka förståelsen och kunskapen om de 
marina frågorna i vårt land. 

Det arbetet är av stor betydelse för 
Sveriges framtid.  Sjöfarten är blodom-
loppet i världsekonomin och därmed 
viktigt även i vårt export- och import-
beroende lands ekonomiska utveckling. 
Akademien har därmed en uppgift att 
vända trenden med en minskande marin 
eftersom vår ekonomiska framtid, vår 
folkförsörjning och vår säkerhet avgörs 
på havet genom tillgång till fria sjövägar 
och handelsleder. 

Här har Kungl. Örlogsmannasällska-
pets idag 374 ledamöter efter 244 år fort-
farande en tydlig roll att argumentera och 
verka för utvecklingen av sjökrigsveten-
skapen och sjöväsendet i allmänhet. Det 
är ett arbete som kan bidra till att skapa 
stabilitet, fred, säkerhet, utveckling och 
välstånd. Romarna beskrev det med or-
den mare conjugit – non separat (havet 
förenar – skiljer icke).

KÖMS fortsätter därför sitt arbete och 
följer i våra företrädares fotspår med ar-
betet att verka för att minska den närmast 
totala seablindness som råder i landet. 
Det är ett arbete som inleddes den 15 
november 1771 då viceamiralen Kristof-
fer Falkengren vid invalet erhöll invals-
nummer 1. Den senast invalde ledamoten 
i år tilldelas i Kungl. Örlogsmannasäll-
skapets medlemsmatrikel invalsnummer 
1481. 
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Ledamöterna
LEIF H. SJÖSTRÖM, STAFFAN R. KVARN-

STRÖM, THOMAS FAGÖ & ÅKE DAGNEVIK 

Leif H. Sjöström var Kustbevakningens förste Generaldirektör, 
Staffan R. Kvarnström  var operativ chef i Kustbevakningen 
mellan åren 1988-2000 samt därefter internationell expert vid 
myndigheten till och med 2011, Thomas Fagö var räddningschef i 
Kustbevakningen mellan åren 1988-2010 och därefter senior ad-
visor mellan åren 2011-2014 och Åke Dagnevik var teknisk chef 
i Kustbevakningen mellan åren 1989-2009 och därefter nybygg-
nadsdirektör till och med år 2014.

Kustbevakningen - ett modernt instrument för 
säkerhet och miljöskydd till sjöss 

Händelserna i Medelhavsregionen på senare tid har gett stor uppmärksamhet åt 
behovet av brukbara resurser - också i ett europeiskt perspektiv - för hantering av 
både gränsskydd och samtidigt humanitära insatser.  Det har visat sig värdefullt 
att Sverige kunnat bidra i detta sammanhang, t ex genom att den svenska Kustbe-
vakningen kunnat användas för konkreta insatser i hela det vidsträckta operations-
området. Erfarenheterna av dessa insatser är hittills mycket goda. Redovisningen 
i TiS 4/15 från myndighetens samordningsansvarige pekar på många intressanta 
och värdefulla nya insikter, till nytta såväl för skyddet av EU:s yttre gräns som för 
våra egna behov och - inte minst - för att ge akut hjälp till nödställda till sjöss. De 
uppgifter man nu ställts inför och den ändamålsenliga utrustning som där kommit 
till användning, visar att den utveckling som Kustbevakningen genomgått under de 
snart 30 år som man varit en självständig myndighet, varit väl investerade medel.
Detta har varit - och är - till nytta för de 
marina intressena i stort, vilka kunnat 
tillföras resurser och tas omhand i ett 
skede, där de klassiska och örlogsmarina 
uppgifterna i det rådande politiska och 
ekonomiska klimatet kommit i skymun-
dan. 0Som nedan skall visas har den civila 
myndigheten Kustbevakningen samtidigt 
- till relativt rimliga kostnader - kunnat 
genomföra ett nybyggnadsprogram som 
både till form och omfattning är unikt. 
Även i personellt avseende har det skett 
en omfattande nyordning, med betydande 

nyrekrytering och utbildning för denna 
speciella verksamhet. Förutsättningarna 
för att driva detta utvecklingsarbete vi-
dare är nu bättre, men behöver ytterligare 
förbättras, särskilt i form av vidgad ny-
rekrytering.

Bakgrund & Historik
Insatserna i Medelhavet är bra exempel 
på hur klassiska uppgifter kunnat utföras 
väl i ett nytt sammanhang, med modern 
utrustning och anpassad utbildning samt 
en flexibel ledningsorganisation.  Sam-
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ordning och samverkan både nationellt 
och internationellt har f.ö. alltid varit led-
stjärnor för Kustbevakningen. 

Men även om uppgifterna är delvis nya 
har de sin grund i en organisation med 
en lång historia. Den går tillbaka till den 
lilla krets av ”strandridare”, som redan 
Axel Oxenstierna hyrde in på 1600-talet 
och som då hänfördes till tull-och fiskal-
området. Under seklens lopp utbyggdes 
bevakningen med hundratals kustposte-
ringar längs hela kusten, alla med stark 
förankring i den egna bygden. 

Under åren har dessa posteringar sedan 
kraftigt reducerats i antal, men i gengäld 
försetts  med moderna kombinations- och 
patrullfartyg, isgående farkoster, landfor-
don samt flygplan. Kapaciteten är idag   
- trots vissa allvarliga vakanser - väl ut-
byggd. Det påvisas allt oftare att Sverige 
nu har en civil kustbevakningsorganisa-
tion, som hör till de främsta i världen, 
kompetens-, lednings- och utrustnings-
mässigt. 

Organisationen omfattar nu 23 kust-
stationer, inklusive en flygstation på 
Skavsta, med totalt 15 patrullfartyg, 10 
kombinationsfartyg, 5 miljöskyddsfar-
tyg, 3 havsövervakningsflygplan och en 
del annan utrustning typ svävare, skotrar, 
sjösläp, pråmar, landfordon etc. Huvud-
kontoret är på Stumholmen i Karlskrona 
och den direkta operativa ledningen utö-
vas numera från två regionledningar i 
Stockholm och Göteborg (se karta t.h.).   

Uppgifterna 
Den svenska civila Kustbevakningen har 
under lång tid utvecklats från en relativt 
liten, fiskal organisation med övervägan-
de tullnära uppgifter till en självständig 
myndighet med en betydligt större och 
bredare säkerhets- och ordningspolitisk 
roll.

Detta speglas bl a i ändringarna i de-
partementstillhörigheten. KBV tillhörde 
länge Finansdepartementets område, 
som en del av Tullverket. 1988 överför-
des den då just självständiga myndighe-
ten till Försvarsdepartementets civila del. 
I samband med det senaste regeringsskif-
tet tillfördes Kustbevakningen  Justitie-
departementet som ett av de civila organ 
för ordningshållning i fredstid, för vilka 
ansvaret nu ligger hos Inrikesministern. 
Därmed vill man betona den tydligt civi-
la karaktären hos dagens Kustbevakning 
snarare än dess roll i ett militärt försvars-
system.

Ett annat viktigt moment i den vidgade 
säkerhetspolitiska rollen är de uppgifter 
Kustbevakningen, som civil myndig-
het, tilldelades vid återuppbyggnaden av 
kust- och gränsbevakningen i de återigen 
självständiga länderna i Baltikum i början 
av 1990-talet. 

Stor betydelse har också den ökade 
vikten av miljöskyddsuppgifterna haft: 
det var det första område där Kustbevak-
ningen tillades egna befogenheter. Det 
har sedermera följts av ett stort antal yt-
terligare egna kompetenser, inkluderande 
polisiära, tullmässiga, fiskala och andra. 

Ser man till det internationella mönst-
ret  finns många lösningar på sättet att 
organisera bevakningen och kontrollen 
av maritima gränser i fred, såväl inom 
som utanför en militär struktur. Intresset 
är stort från många andra länder för vårt 
integrerade, kompetensdelande koncept. 
Kanske man, i takt med en närmare eu-
ropeisk samordning på detta område, kan 
se en ökande tendens i den riktningen.   

Övervaknings- och kontroll-
uppgifterna
I samband med att Kustbevakningen bil-
dades 1988 beslöts också att befogenhe-
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terna och skyldigheten att utföra tull- och 
gränskontroller till sjöss och i gränszo-
nen hamn/sjö skulle kvarstå hos KBV. 
Detta, tillsammans med de nya polisiära 
befogenheterna, gav myndigheten unika 

möjligheter att successivt täcka ett tidi-
gare ”gråzonsbehov” inom samverkans-
området tull-polis-kustbevakning. Ur 
detta växte senare det finska initiativet 
till gränsbevakningssamarbete inom det 
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”nya” operativa östersjösamarbetet fram 
(BSRBCCC), med deltagande från samt-
liga Östersjöländer. 

Gränskontrollsamarbetet liksom sam-
arbetet kring brottsbekämpningen kom 
senare att ytterligare förstärkas. Genom 
flera nya internationella samarbetsformer 
- ofta på svenskt initiativ - stod Sverige 
väl förberett inför vårt EU-inträde och 
senare även Schengensamarbetet.

På senare tid ger FRONTEX-samarbe-
tet i Medelhavsområdet bra exempel, där 
svensk polis- och kustbevakningsperso-
nal framgångsrikt deltagit i gemensam-
ma operationer för både gränskontroll 
och sjöräddning med såväl flyg- som re-
levanta fartygsresurser.

Bemannings- och säkerhetskontroller 
i samarbete med Sjöfartsverket, nykter-
hetskontroller av fordonsförare i sam-
band med lossning och lastning av färjor, 
liksom utandningsprov hos sjöpersonal 
och nöjesbåtförare är andra uppgifter 
som tillagts KBV under senare år, delvis 

som en följd av lärdomar från flera stora 
tragiska haverier till sjöss.   

Fiskekontrollen är en ytterligare viktig 
och omfattande uppgift, som sker i nära 
samverkan med Havs- och vattenmyn-
digheten och inom ramen för EU:s ge-
mensamma fiskepolitik.

Räddningstjänsten  
Lagen om ”Skydd mot olyckor” ger Kust-
bevakningen ansvaret när ”olja eller an-
dra skadliga ämnen kommit ut i vattnet”. 
Det geografiska ansvarsområdet omfattar 
territorialvattnet och ekonomiska zonen. 

Härutöver skall Kustbevakningen kun-
na ställa resurser till förfogande inom de 
internationella avtal som Sverige ingått 
inom ansvarsområdet vilket i första hans 
omfattar EU, men som också sträcker sig 
över Arktis, Nordamerika och Kanada. 
Den globala FN/IMO-konventionen 
OPRC (”Oil Pollution Response Coope-
ration”) kan också komma ifråga, fram-
för allt när det gäller länder i tredje värl-

Ur Årsredovisningen för 2014 kan citeras följande:  
Kustbevakningen har fått ett samlat ansvar för myndighetsutövning till sjöss.

Myndigheten har till uppgift att utföra räddningstjänst till sjöss och bedri-
va sjöövervakning liksom att samordna övriga myndigheters civila behov av 

sjöövervakning och sjöinformation. 
Kustbevakningen ska också ha förmåga att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer inom sitt ansvarsområde. 
 Kustbevakningens verksamhet bygger på en kombinationstanke där samma resur-
ser som används för beredskap för räddningstjänst och samhällsskydd samtidigt 
utnyttjas för förebyggande och ordningshållande övervakning samt åtgärder för 

kontroll, tillsyn och brottsbekämpning. (sjöövervakning). 
Såväl fartyg som flygplan och deras besättningar har kombinerade förmågor för 
sjöfart och luftfart samt för räddningstjänst och annan myndighetsutövning till 

sjöss. 
      Med denna kombinationstanke har Kustbevakningen skapat en resurseffektiv 

grund för robusthet, tillgänglighet och uthållighet inom samhällsskydd och 
beredskap till sjöss.
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den. Konventionen omfattar bl.a. stöd vid 
olyckor och utbildningsverksamhet.

Denna uttryckliga strävan till samver-
kan har naturligtvis sin grund i behovet 
och viljan att gemensamt kunna utnyttja 
tillgängliga resurser inom ett havsområ-
de (stort eller litet) vid större olyckor till 
sjöss. Inget land kan eller måste ha erfor-
derliga nationella resurser.

Avtalen är ju inte av säkerhetspolitiskt 
särskilt känslig karaktär eftersom den 
gemensamma motståndaren (olyckan) 
inte torde ha några egna ambitioner inom 
området. Det finns dock exempel på att 
nationella oljeintressen komplicerar sam-
arbetet vad gäller miljöräddningsambi-
tioner inom avtalen. Sådana intressen har 
ibland kunnat skönjas inom t.ex. platt-
forms- och transportsektorn även om de 
maskerats av andra mera ”rumsrena” ar-
gument. 

Dagens kustbevakningsresurser inom 
räddningstjänstområdet är ett resultat av 
bl.a. våra internationella avtal. De opera-
tiva krav som lades till grund för utform-
ningen kan sammanfattas i följande:
• Förmåga att ta hand om vardagso-

lyckorna i hemmafarvattnen
• Förmåga att kunna operera i närom-

rådet utanför dessa samt
• Ställa resurser till förfogande inom 

EU och dess närområde.
Förmågan att kunna ta hand om olyckor-
na inom eget ansvarsområde ställer krav 
på att tidigt kunna upptäcka och följa ett 
utsläpp vilket möts med omfattande kva-
lificerad flygövervakning understödd av 
satellitövervakning. Tidig upptäckt ger 
också maximal tid att kunna ta hand om 
utsläppet innan det når kust och skärgård 
och att kunna förvarna våra grannar. 
Utsläpp flyttar sig oberoende av gränser  
och i detta ligger också en skyldighet 

att snabbt kunna starta bekämpnings-
åtgärder även om driftsprognoser säger 
att utsläppet snart kommer att gå över 
till en grannes ansvarsområde. En ”do-
nothing”-attityd förs snabbt upp på poli-
tisk nivå.    

I förmågan ligger naturligtvis också att 
Kustbevakningen har beredskap att ome-
delbart kunna starta och leda en opera-
tion med kompetens och uthållighet och 
att operationen understöds av adekvata  
supportsystem, typ driftsprognoser och 
kommunikationsnät. Kustbevakningens 
ledningscentraler är naven i detta liksom 
för den internationella operativa samver-
kan.

Den omfattande oljetransportverksam-
heten i Nordsjön och Östersjön medför en 
risk för mycket stora oljeolyckor (fartyg 
med 100 000-150 000 ton olja ombord), 
där inte ens den bästa samverkan kan för-
hindra skador i kust-och skärgårdsom-
rådena. För att förebygga att en incident 
utvecklas till en sådan stor olycka måste 
resurser kunna sättas in i incidentens be-
gynnelseskede. Det är här som Poseidon-
klassens fartyg har sin primära roll: att 
agera med brandsläckningsresurser och 
bogseringskapacitet, en förmåga som 
inte finns tillgänglig inom acceptabel tid 
inom sjöfartsnäringen. Samma fartyg är 
också en utmärkt resurs i storskalig sjö-
räddningsverksamhet på öppet hav och 
kan därtill användas till att flytta en pas-
sagerarfärja med flera tusen människor 
ombord till en plats där evakuering är 
möjlig eller t ex bort från ett område där 
risk för grundstötning föreligger.

Förmågan att kunna operera bygger på 
nationella resurser och egen beredskap. 
Kustbevakningen har ständig stabsbered-
skap att påbörja internationell samverkan 
och har ständigt enheter till sjöss som kan 
utgöra ett första steg, senare kompletterat 
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med ytterligare resurser. 
Det framväxande samarbetet inom EU-

området låg också till grund för Kust-
bevakningens materielplaner där den 
operativa målsättningen var att kunna 
skapa resurser för insats vid stora olyckor 
varhelst de inträffade. Kustbevakningens 
flygsystem och Poseidon-klassens fartyg 
är grundbultarna i detta. Få kunde väl 
ana att flyget skulle komma att operera 
i piratbekämpningen i Indiska Oceanen 
eller Poseidon i storskalig räddning av 
flyktingar i Medelhavet.

Kustbevakningens ambitioner och för-
måga gör också myndigheten till en högt 
respekterad och attraktiv samarbets-
partner på den internationella arenan. 
Förmåga och vilja till samarbete är i hög 
grad säkerhetsfrämjande och det samar-
betsavtal som trädde i kraft 1974 inom 
Östersjöområdet (Helsinki Convention, 
HELCOM) är ett gott bevis för detta. 
Inom detta forum kunde alla dåvarande 
Östersjöländerna (även Östtyskland och 
Sovjetunionen) mötas, göra upp gemen-
samma planer och samöva samt genom-
föra gemensamma operationer, trots det 
”kalla krig” som då i hög grad pågick 
mellan öst och väst. HELCOM är fortfa-
rande ett mycket väl fungerande forum 
för samarbete mellan Östersjöstaterna 
och där är även EU en aktiv part.

Tekniska resurser  
I tekniskt hänseende har Kustbevakning-
en genomgått en närmast total förnyelse 
under de gångna åren som egen myndig-
het. Det rör sig om den kanske största 
nyordningen inom det svenska maritima 
området sedan kriget och gäller såväl far-
tyg som flygplan och andra fordon, sam-
bands- och räddningsmateriel, men också 
den personliga utrustningen.

För alla investeringar inom Kustbe-

vakningen gäller sedan länge tre huvud-
kriterier. De skall alla
1. Ha ett klart syfte och vara led i upp-

fyllandet av de operativa krav som 
ställs på myndigheten.

2. Vara framåtsyftande så att de vid le-
verans har de funktioner som då ef-
terfrågas

3. Vara ekonomiskt motiverade; tillde-
lad budget skall ej överskridas.

Även om dessa tre fundamentala kriterier 
kan vara svåra att uppnå samtidigt skall 
de dock alltid eftersträvas. Några exem-
pel kan visa att detta har klarats ut bra i 
de investeringar i fartyg och flygplan som 
Kustbevakningen genomfört under de se-
naste 25 åren.
• KBV 301-serien med högre fart och 

bättre arbets- och boendemiljö än ti-
digare. Införande av vattenjetdrift i 
stor skala.

• KBV 201-serien  med större uthållig-
het, högre sjövärdighet och ett ope-
rativt brett fartregister. Förmåga till 
uppträdande i is och s.k. multipur-
pose användning (kvalificerat bevak-
ningsfartyg med inbyggd förmåga till 
oljeupptagning och mellanlagring)

• KBV 001-serien med hög förmåga till 
högsjöbogsering, oljebekämpning, 
uthållighet till sjöss, isbrytning och 
utrymmen för operativ ledning, för-
läggning, sjukvård och sjöräddning. 

• Ny efterföljare till 301-serien med 
bl a lägre bränsleförbrukning (serie 
312, byggs i Estland).

• Ny efterföljare till KBV 045/51-serien 
med betydligt högre ”Multipurpose”-
förmåga, storlek och uthållighet än 
föregångarna

• Nya bordnings- och arbetsbåtar med 
högre förmåga och bättre arbetsmiljö   
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• Fokusering på sjögående resurser 
med förläggningsmöjligheter om-
bord i stället för kostnadskrävande 
investeringar i lokaler i land vid 
varje station. Innebär ökad rörlighet 
och operativa vinster i form av ökad 
”närvaro till sjöss”.  

Den förbättrade arbetsmiljön ombord, 
både på däck och i maskin, har medfört 
att äldre personal numera kan tjänstgöra 
ombord fram till pensionen.

Under senare upphandlingar har det 
nya EU fått visa vad det duger till i kon-
kurrenssammanhang - något som inte 
minst KBV:s tekniker fått känna av. 
Marknaden vidgades plötsligt och bygg-
nationen har från början av 2000-talet 
utsträckts till leveranser från det forna 
DDR, Estland och Rumänien. Självklart 
är detta av ömsesidig nytta för alla in-
blandade och har gett nya erfarenheter 
för både tekniker och besättningar.  

I regleringsbrevet år 2003 fick Kust-
bevakningen en investeringsbudget som 

sträckte sig över 10 år.
Det innebar stora möjligheter men ock-

så svårigheten att ge departementet tidigt 
budgetmässigt underlag för ett stort an-
tal fartyg samt flygplan under denna ut-
sträckta tid.   

Kustbevakningsflyget behövde förnyas 
och få modernare och effektivare flyg-
plan med högre förflyttningsfart, högre 
operativ flyghöjd samt bättre analysför-
måga och aktionsradie. Flygprojektet 
kom igång år 2004 och fick en bra start 
genom att flygledningen redan under ett 
par år arbetat med en målsättning för nya, 
större flygplan med moderna sensorsys-
tem.

Resultatet efter en omfattande bud- och 
prövningsprocess blev att det kanadensis-
ka företaget Bombardier åren 2007-2010 
levererade tre enheter av sin modell Dash 
8 Q-300, med 2+2 mans besättning. De 
är fortsatt placerade på Skavsta (gamla F 
11). Det torde nu vara världens bästa civi-
la spaningsplan och har visat sig väl svara 

KBV 001 Poseidon, ett av tre fartyg i klassen med hög förmåga till högsjöbogsering, 
oljebekämpning, uthållighet till sjöss, isbrytning och utrymmen för operativ ledning, 
förläggning, sjukvård och sjöräddning. Foto: KBV.
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mot allt högre ställda operativa krav. In-
ternationell verksamhet har, med utmärkt 
resultat och stor uppmärksamhet från 
samverkande organ, kunnat genomföras 
i ett flertal operationer både i Medelhavet 
och för piratjakt utanför Somalias kust.

När det gäller teknisk kompetens och 
utveckling kan också nämnas att Polisens 
bordningsbåtar idag framförs av special-
utbildade KBV-tjänstemän och att KBV:s 
tekniska avdelning svarar för specifika-
tioner och upphandling av dessa kvalifi-
cerade resurser. Nationella insatsstyrkan 
samövar med KBV-enheter till sjöss och 
i hamnar samt har möjlighet att dygnet 
runt kunna ombasera över större ytor 
med hjälp av KBV-flyget.  

Ekonomin
Kustbevakningens budget ligger vid 
drygt en miljard årligen. Det är bara 
drygt 2 % av försvarshuvudtiteln, under 
vilken man hittills har sorterats. 

För detta får samhället en kontinuer-
lig bevakning av kustområdena - EUs 
längsta, motsvarande en sträcka ungefär 
från Island till Gibraltar  -  med adekvata 
fartygstyper ständigt under patrull eller 
i beredskap. Minst ett flygplan är alltid 
tillgängligt eller i luften, det finns en hög 
beredskap för räddningsinsatser för män-
niskor och miljö, kontrollkapacitet inom 
hamnar och inre vatten, sjöterritoriet och 
vår ekonomiska zon. Dessutom sker sam-
arbete rutinmässigt med grannländerna 
vid övervakning och kontroll, liksom 
inom hela räddningstjänstområdet utan 
någon merkostnad för samhället. 

Genom KBV:s specialistkunskap till-
förs även samhället i övrigt exempelvis 
dykeriresurser i samband med krimi-
naltekniska utredningar och eftersök av 
personer även utanför KBV:s ansvarsom-
råde. Att medverka i skogsbrandsöver-

vakning med vårt flyg efterfrågas också 
alltmer, utöver den kapacitet för brand-
släckning i skärgårdsområdena, som 
Kustbevakningen har.

Den kontinuerliga radar- och AIS- 
övervakningen  tillsammans med gjorda 
identifieringar från egna enheter sam-
manställs och utvärderas i Marinens 
Sjöbevakningssystem i samarbete med 
KBV:s ledningscentraler. Resultatet blir 
en anpassad lägesbild efter olika behov 
som presenteras och distribueras dygnet 
runt till de olika beställarna.

Att detta är kostnadseffektivt, opera-
tivt och fyller högt ställda krav fick KBV 
kvitto på häromåret, när den av EU-kom-
missionen beställda och av KBV ledda 
utredningen MARSUNO (Maritime Sur-
veillance in Northern Europe) presente-
rades. Rapporten togs, i samband med 
flera fullskaleprov med deltagande från 
Ryssland till Frankrike, emot mycket po-
sitivt.

Av den aktuella miljarden går cirka 50 
% (senast cirka 530 mkr) till personal-
kostnader, 25 % (senast cirka 268 mkr) 
till drift och underhåll av fartyg, flygplan 
och fordon, 5 % till  lokaler och resten 
(cirka 264 mkr) till finans- och andra 
kostnader. Den totala investeringsramen 
uppgår till drygt 3 miljarder, som dock 
skall skötas inom ramen för den ordina-
rie budgeten.

Ungefär 25 % av fartygs- och flygre-
surserna används för EU-uppgifter, t.ex. 
inom fiskerikontrollen, för vilka Sverige 
får särskild ersättning från EU.

«Kustbevakarna»
Det brukar betonas att den viktigaste re-
sursen i varje organisation är personalen. 
I fallet Kustbevakningen är det ovanligt 
riktigt: som framgår av ekonomiavsnit-
tet går omkring hälften av myndighetens 
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budget till personalkostnader.
F.n. tjänstgör omkring 750 personer 

inom Kustbevakningen, varav ca 500 i 
operativ tjänst, efter föregående utbild-
ning till kustbevakningstjänsteman.  
Ungefär 25 % är kvinnor och andelen 
ökande.

Det är alltså en relativt liten organisa-
tion, med mycket flexibel besättning. Ut-
bildning till kustbevakningstjänsteman 
sker i Karlskrona, och tar i snitt 3-4 ter-
miner beroende på förkunskaper. Antag-
ningskraven är höga: grundutbildningen 
måste vara högskolekompetens plus far-
tygs- eller maskinbefälsexamen (klass 
VII, 40 p vardera). Intresset är mycket 
stort och antalet sökande alltid betydligt 
överstigande antalet lediga platser. 

Av finansiella skäl fick nyrekrytering 
anstå några år, men har nu kommit igång 
igen, med en årlig rekrytering av 25-30 
personer. Detta är mycket viktigt, för 
antalet vakanser p.g.a. pensionsavgångar 
är hotande stort: det behövs bara att en 

besättningsman inte är där så kan farty-
get inte segla och patrullen alltså inte äga 
rum. 

Att vara ”kustbevakare” var länge i 
hög grad en angelägenhet för pojkar från 
traditionella skärgårdsfamiljer, i vart fall 
med en tydlig bindning till kustområ-
dena. Det har som yrke länge varit nära 
knutet till sjöfart, fiske och skärgårdsliv 
och gick inte sällan i arv i flera generatio-
ner. Antalet legendarer är många, de saf-
tiga historierna också...  Man hör därför 
ofta att Kustbevakningen har en speciell 
karaktär. Det är säkert sant, åtminstone 
i samma utsträckning som för andra or-
ganisationer - och visst krävs det en 
särskild känsla och glädje för att arbeta 
”med sjön”. Men utvecklingen har även 
inom KBV lett till att också klara de nya 
utmaningar som nya tekniker ger och det 
har förändrat såväl krav som utbildning. 
Inte minst märks detta genom att inno-
vationerna i den egna verksamheten är 
många och att samarbetet med teknikfö-

Två Kustbevakare ombord på en av myndighetens enheter. Foto: KBV.
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retag som SAAB, Ericsson, Rymdbolaget 
och inte minst skeppsbyggnadssektorn är 
väl utvecklat.

Det skall dock inte döljas att man bland 
kustbevakarna ”ute på linjen” länge kun-
de skönja en skeptisk attityd till ”militä-
ren”. Detta är numera historia - samar-
betet är nära, praktiskt och nödvändigt, 
en insikt som betonas redan vid utbild-
ningen. Den sker f.ö. numera på gammalt 
marint område på och vid Stumholmen i 
Karlskrona, med marinbasen inom syn-
håll.

Samverkan
Liksom på andra håll är man inom Kust-
bevakningen utbrett angelägen framhålla 
sin egen särart: man betonar gärna inom 
KBV att ”vi har vårt krig nu”, att man har 
fredstida polisuppgifter, att man inte har 
beväpning (utom för personlig säkerhet), 
att många uppgifter baseras på Sveriges 
internationella åtaganden och att denna 
tjänst kräver särskilda kompetenser.

I inledningen till den senaste årsre-
dovisningen till Regeringen betonar ge-
neraldirektören Lena Jönsson, liksom 
sina föregångare, att ”Kustbevakningen 
är en utpräglad samverkansmyndighet.” 
Detta, som var grundtanken vid starten 
av den nya organisationen för snart 30 
år sedan, präglar fortfarande verksamhet 
och organisation, nämligen att skapa en 
integrerad, samverkande och ändamåls-
enlig hantering  av samhällets uppgifter 
till sjöss. 

Kustbevakningens specifika uppdrag 
är alltså att kunna agera till sjöss inom en 
mängd kompetensområden, i nära sam-
verkan med dem som har huvudansvaret 
för verksamhetsgrenarna, t.ex. Polisen, 
Tullen, Sjöfartsverket och andra, men 
även kommuner och landsting, forsk-
ningsorgan, kärnkraftsindustrin, företag 

och organisationer. 
Inte minst med Försvarsmakten har 

samarbetet fördjupats avsevärt. Det gäl-
ler flera områden som utbildning, lokaler, 
materielhantering och andra tjänster, vil-
ket behandlas vid regelbundna möten. 

Som framgått finns det ett stort nät av 
samarbetskontakter också på det interna-
tionella området. Även om Kustbevak-
ningen systematiskt sett är en nationell 
resurs styrs mycket av verksamheten av 
att uppgifterna är gränsöverskridande 
och led i gemensamma program. Det gäl-
ler t.ex. miljöskyddet, fiskerikontrollen, 
gränsbevakningen och en mängd rutin-
uppgifter, av typen att registrera utifrån 
kommande fartygsanmälningar.

Redan tidigt har, som nämnts under 
räddningstjänstdelen, en mycket nära 
samverkan utvecklats i Östersjö-områ-
det, t.ex. inom ramen för HELCOM. Den 
prövas och övas ofta och har nått en hög 
praktisk nivå. Denna typ av samverkan 
har vunnit efterföljare på många håll i 
världen och blivit stilbildande både i Mel-
lanöstern, Asien och på andra håll.

Mot bakgrund av detta bedömde För-
svarsdepartementet i början av 2000-ta-
let att mycket fanns att vinna genom att 
försöka etablera också ett Nordatlantiskt 
kustbevakningssamarbete inom de klas-
siska arbetsområdena, men också när det 
gällde tekniska specifikationer för flyg-
plan, helikoptrar och olika typfartyg.

Resultatet blev att ett första North At-
lantic Coast Guard Forum hölls i oktober 
2007 i Stockholms skärgård med delta-
gande av ursprungligen 18 länder. Sedan 
dess hålls årligen ett toppmöte samt ett 
expertmöte. Vid behov sammanträder 
även olika arbetsgrupper. Ordförande-
klubban vandrar vidare vid varje topp-
möte och 2015 har Belgien just lämnat 
klubban vidare till Holland. Idag är ska-
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ran utökad till 20 länder då även Portugal 
och Spanien inträtt i samarbetet.

Kustbevakningen och 
Säkerhetspolitiken
Naturligtvis är existensen av en ständigt 
bemannad, väl övad och utrustad organi-
sation, som alltid är till sjöss eller i luften, 
av stort värde för värnandet av vårt ter-
ritorium och våra rättigheter i  t.ex. den 
ekonomiska zonen. Det har (eller önskar 
sig) varje land med ett läge liknande Sve-
riges.

Naturligtvis är det viktigt att - utöver 
att se till att svenska intressen inte lider 
skada - kunna sörja för ordning, respekt 
för olika rättigheter, för räddning av liv, 
för skademinimering och för förutsäg-
barhet i det officiella agerandet inom Sve-
riges gränser till sjöss. En sådan kapaci-
tet bidrar internationellt till den allmänna 
trovärdigheten för Sverige och vårt age-
rande i många fora. Den ger dessutom 

medborgarna en känsla av trygghet och 
ökar viljan att själva bidra till och förlita 
sig på ett stabilt samhälle.

Sådana effekter har alltid verkan och är 
säkerhetspolitiskt en stor styrka. 

I ett militärpolitiskt perspektiv kan 
man säga att Kustbevakningen, som all-
tid har enheter igång och en aktuell över-
blick över sjöläget, genom nära samver-
kan med bl.a. Marinen medverkar till att 
hålla en hög beredskap och ett gott infor-
mationsläge. 

Flera av fartygen lämpar sig också väl 
som ledningsplattformar vid större ope-
rationer, t.ex. i skärgårdsområdena. Per-
sonalen är ständigt beredd och väl kun-
nig i vad som finns och inte bör finnas i 
kustområdena.    

Man kan också konstatera att det nära 
och frekventa samarbetet med motsva-
rande organisationer i t.ex. Finland, 
Danmark, Norge, Polen, Tyskland och 
också Ryssland lagt grunden för en bra 

KBV 477 är för närvarande en del av «Operation Poseidon» i Medelhavet och genom-
för regelbundet skarpa sjöräddningsuppdrag. Bilden är från den 27 december 2015 då 
64 människor räddades från en sjunkande gummibåt. Foto: KBV.
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kommunikation, enkla procedurer och en 
självklarhet i direktkontakterna, som kan 
ha sitt värde även i en säkerhetspolitiskt 
mera komplicerad situation.

När det gäller (den civila) Kustbe-
vakningens roll i en krigsorganisation 
finns en gammal version, som går ut på 
att kuststationerna inordnas i regionala 
bevakningsförband, regionledningarna i 
en motsvarighet till militärområdessta-
ber och GD med delar av sin stab ingår 
i Högkvarteret. Någon anledning att nu 
ifrågasätta ett sådant allmänt upplägg 
finns väl knappast, men det är angeläget 
att detta i så fall övas och bestäms igen 
utifrån aktuella förutsättningar. 

Den viktigaste principiella skillnaden 
militärt-civilt är beväpningen. Civila 
myndighetspersoner kan i fredstid vara 
beväpnade för självförsvar (med undan-
tag för polisen som får genomföra en 
tjänsteåtgärd med hjälp av vissa vapen.) 
Militär personal och militära enheter är 
beväpnade redan i fredstid. Av dessa skäl 
är KBV:s fartyg obeväpnade i fred. Men 
de kan enligt ännu gällande förordning 
beväpnas om och när de ställs till För-
svarsmaktens förfogande.    

Det är angeläget att i relativ lugn och ro 
se över vad dagens - och morgondagens - 
hot kan få för konsekvenser, både när det 
gäller befintliga enheter och eventuellt 
tillkommande utrustning. 

Framtiden?
Ser man mot framtiden avtecknar sig re-
dan många viktiga och intressanta inslag. 
Det gäller både den inre organisationen, 
samverkansmönstret och uppgifterna. 
Händelserna på senare tid har understru-
kit betydelsen  av att snabbt ha tillgång 
till flexibla och effektiva resurser för att 
kunna hantera krissituationer och det är 
ovedersägligt att Kustbevakningen gör 

Sverige väl rustat i denna del.
För det behövs dock framför allt väl 

utbildad, engagerad och tillgänglig per-
sonal. Det har man i KBV, men det räcker 
inte. En angelägen och högt prioriterad 
uppgift för KBV är därför att få fortsätta 
rekryteringen, att få fylla de vakanser, 
som främst på grund av pensionsav-
gångar tenderar att bli allt flera. Förut-
sättningarna för detta är i sig goda för 
utbildningen är eftersökt, den görs bred 
och modern.

För det behövs också relevant utrust-
ning: det löpande investeringsprogram-
met ger goda förutsättningar för detta, 
men det krävs också att man snabbt kan 
anpassa sig till nya krav, både när det gäl-
ler effektivitet, arbetsmiljö och riskhante-
ring. IT-baserad teknik blir allt viktigare 

Det behövs också en god ledning och 
en bra struktur.  Processen att trimma 
den egna organisationen pågår fortlöpan-
de. Här är det viktigt att se den svenska 
organisationen i ett större, åtminstone 
regionalt perspektiv. Detta har inletts 
med framgång, men uppgifternas alltmer 
komplicerade art kräver fortsatt och vid-
gad koordination med grannar och andra 
partners. Östersjöproblematiken är en 
uppenbart angelägen huvuduppgift.

Frågan om uppgiftsfördelningen inom 
civil övervakning och räddningstjänst till 
sjöss har länge varit föremål för många 
synpunkter. Den är särdeles väl utredd - 
ett tag utsattes KBV för en ny utredning 
nästan var 18:e månad, vilket gjorde det 
svårt att finna den rätta arbetsron och 
koncentrationen. Men de bärande lin-
jerna i den stora uppdelningen vid KBVs 
tillkomst håller ännu.

Andra klassiska rubriker, som brukar 
dyka upp då och då, avser t.ex. skötseln 
av forskningsfartyg, ansvaret för isbryt-
ningen (som i många länder traditionellt 
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ingår i Kustbevakningen) samt ansvaret 
för den statliga sjöräddningen inkl drif-
ten av sjöräddningshelikoptrarna, som en 
del av KBV:s flygorganisation.  En viktig 
roll i sammanhanget spelar den unika och 
mycket goda frivilliga organisation, som 
Sjöräddningssällskapet representerar och 
som det är viktigt att värna. Samarbets-
formerna är idag nära och goda i den 
gemensamma synen på vikten av en god 
sjöräddning.   

Men även här gäller att det bästa inte 
får bli det godas fiende, så det är angelä-
get att eventuella omstöpningar dels ba-
seras på ordentliga analyser, dels förses 
med erforderliga resurser.

Sedan KBV tillkom har effektiviteten 
i utnyttjandet av dyrbara resurser ökat 
väsentligt. Möjligen finns det här och där 
mera att hämta och då skall det göras. 
Men det är viktigt att detta inte ges upp-
slitande former; en riktig väg är därför att 
i första hand ge de engagerade organen 
möjligheten att klara detta på egen hand 
- mönstret för kontakter och samordning 
är tätt nog. 

Sammanfattning
Från en god bas har den anrika svenska 
Kustbevakningen under de senaste 30 
åren som egen myndighet byggts ut till 
en av världens mest avancerade och ef-
fektiva kustbevakningsorganisationer. 
Den har nu en särdeles modern och ratio-
nell utrustning, den är väl inövad och ef-
terfrågad i internationella  sammanhang, 
den är ständigt igång och gripbar dag 1.

Den är också en utpräglad samarbets-
myndighet, som utför många andra in-
tressenters uppgifter till sjöss.

Kustbevakningen kan användas främst 
för ständigt aktuella, allmänna uppgifter 
till sjöss, med tonvikt på ordningshåll-
ning, miljöskydd etc, i fall då inte mera 
specialiserad militär kapacitet behöver 
ianspråktas. 

Men eftersom den alltid är igång och 
alert har den en viktig roll också i säker-
hetspolitiken. Formerna för detta kan nog 
vidgas ytterligare.    

Viktigt är att de nu vunna förmågorna 
och erfarenheterna kan behållas och ut-
vecklas, i synnerhet genom att myndig-
heten kan sörja för en avgörande viktig 
nyrekrytering.

Vi  - som alla har ett förflutet också i 
Marinen  -  menar även att utvecklingen 
sedan inrättandet av den separata myn-
digheten Kustbevakningen lett till att de 
maritima intressena i stort vunnit och 
kunnat tillgodoses bättre. Inte minst po-
litiskt har det visat sig lättare att under 
gångna skeden argumentera för resurser 
till miljöskydd och andra fredstida upp-
gifter till sjöss än till rent militära ända-
mål. 

Det är alltså en stor tillgång för Sve-
rige att ha en välövad, välutrustad och 
högt ansedd Kustbevakning, alltid till 
förfogande för viktiga samhällsuppgifter 
såväl utomlands som i hemmavattnen. 
Det gagnar, till rimliga kostnader, både 
säkerhet, miljö och internationellt samar-
bete mycket.
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Lissabonfördraget 
Efter det senaste terrordådet i Paris då Frankrike åberopade artikel 42.7 i Lis-
sabonfördraget har diskussionen i Sverige handlat mycket om vad, hur och på 
vilket sätt vi kan tänkas bidra med som det anges i artikel 42.7, ”med alla till buds 
stående medel”. Riktigt vad som står i Lissabonfördraget har dock inte framgått 
på något tydligt sätt. I syfte att bringa viss klarhet i detta för TiS läsare åteges 
här artiklarna 42-43 ur Lissabonfördragets avsnitt ”Bestämmelser om den ge-
mensamma säkerhets- och försvarspolitiken”. Avsnittet innehåller ytterligare tre 
artiklar (44-46) men de är i sammanhanget av något mindre intresse. 

Bestämmelser om den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken
Artikel 42
1. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska utgöra en integrerande 
del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den ska tillförsäkra unio-
nen en operativ kapacitet som stöder sig på civila och militära resurser. Unionen kan 
använda dessa resurser vid uppdrag utanför unionen för att bevara freden, förebyg-
ga konflikter och stärka den internationella säkerheten i enlighet med principerna 
i Förenta nationernas stadga. Dessa uppgifter ska genomföras med kapacitet som 
tillhandahålls av medlemsstaterna.
2. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska omfatta den gradvisa ut-
formningen av unionens gemensamma försvarspolitik. Den kommer att leda till ett 
gemensamt försvar, när Europeiska rådet med enhällighet har beslutat detta. Euro-
peiska rådet ska i så fall rekommendera medlemsstaterna att anta ett sådant beslut i 
enlighet med sina respektive konstitutionella bestämmelser.

Unionens politik enligt detta avsnitt ska inte påverka den särskilda karaktären 
hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik och den ska respektera de 
förpliktelser som vissa medlemsstater, som anser att deras gemensamma försvar 
förverkligas genom Atlantpaktsorganisationen (NATO), har enligt Nordatlantiska 
fördraget och vara förenlig med den gemensamma säkerhets- och försvarspolitik 
som har upprättats inom den ramen.
3. I syfte att genomföra den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska 
medlemsstaterna ställa civil och militär kapacitet till unionens förfogande för att 
bidra till de mål som fastställs av rådet. De medlemsstater som tillsammans upprät-
tar multinationella styrkor får även ställa dem till förfogande för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken.

Medlemsstaterna förbinder sig att gradvis förbättra sin militära kapacitet. Byrån 
för utveckling av försvarskapacitet och för forskning, anskaffning och försvarsma-
teriel (nedan kallad Europeiska försvarsbyrån) ska identifiera de operativa behoven, 
främja åtgärder för att tillgodose dessa, bidra till att identifiera och i förekommande 
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fall genomföra varje åtgärd som behövs för att stärka försvarssektorns industriella 
och tekniska bas, delta i utformningen av en europeisk politik för kapacitet och 
försvarsmateriel samt hjälpa rådet att utvärdera om den militära kapaciteten har 
förbättrats.
4. Beslut om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, inbegripet beslut 
som rör inledandet av ett sådant uppdrag som avses i denna artikel, ska antas av 
rådet med enhällighet på förslag av unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik eller på initiativ av en medlemsstat. Den höga representanten 
får, vid behov tillsammans med kommissionen, föreslå att såväl nationella resurser 
som unionens instrument används.
5. Rådet får anförtro åt en grupp medlemsstater att genomföra ett uppdrag inom 
unionens ram för att värna om unionens värden och tjäna dess intressen. Genom-
förandet av ett sådant uppdrag ska omfattas av artikel 44.
6. De medlemsstater som uppfyller högre krav på militär kapacitet och som har 
gjort mer bindande åtaganden på området med tanke på de mest krävande uppdra-
gen ska upprätta ett permanent strukturerat samarbete inom ramen för unionen. 
Detta samarbete ska omfattas av artikel 46. Det ska inte påverka bestämmelserna 
i artikel 43.
7. Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är 
de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med 
alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. 
Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säker-
hets- och försvarspolitik.
Åtagandena och samarbetet på detta område ska vara förenliga med åtagandena 
inom Nordatlantiska fördragsorganisationen, som för de stater som är medlemmar 
i denna också i fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar och 
den instans som genomför det.

Artikel 43
1. De uppdrag som avses i artikel 42.1 där unionen kan använda civila och militära 
resurser ska inbegripa gemensamma insatser för avrustning, humanitära insatser 
och räddningsinsatser, militära rådgivnings- och biståndsinsatser, konfliktförebyg-
gande och fredsbevarande insatser, insatser med stridande förband vid krishante-
ring, inklusive fredsskapande åtgärder och stabiliseringsinsatser efter konflikter. 
Alla dessa uppdrag kan bidra till kampen mot terrorism, inklusive genom stöd till 
tredjeländer i syfte att bekämpa terrorism på dess territorium.
2. Rådet ska anta beslut om de uppdrag som avses i punkt 1 och ange deras mål, 
omfattning och de allmänna villkoren för deras genomförande. Unionens höga re-
presentant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som arbetar under ledning av rå-
det och i nära och ständig kontakt med kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, 
ska sörja för samordningen av de civila och militära aspekterna av dessa insatser.
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En partner att lita på!

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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 Jur Kand (LL.M.)
MARTIN RATCOVICH

Martin Ratcovich (jur. kand., LL.M.) är doktorand i folkrätt 
på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och skriver 
en avhandling om folkrättens regler om skydd och räddning av 
flyktingar till sjöss. Handledare är professor Said Mahmoudi 
samt ambassadören, folkrättsrådgivaren och ledamoten Marie 
Jacobsson. Martin Ratcovich har tidigare arbetat på Reger-
ingskansliet (Försvarsdepartementet) och på Kustbevakningen 
(rättsenheten). Hans forskningsintressen rör folkrätt i allmänhet 
och havsrätt i synnerhet.

Folkrätten och flyktingar till sjöss
Att flyende människor vänder sig mot havet är inte någon nyhet. Havet har alltid 
fungerat som en väg mellan platser, även för människor på flykt.1 De senaste årens 
flyktingströmmar över Medelhavet är emellertid mycket stora, även ur ett historiskt 
perspektiv. Enligt uppgifter från FN:s flyktingorgan UNHCR kom fler än 219 000 
flyktingar och migranter till EU sjövägen över Medelhavet under 2014. Det var mer 
än tre gånger så många som den tidigare toppnoteringen om 70 000 under 2011.2 
Ungefär 3 400 människor tros ha omkommit till sjöss under 2014 i samband med 
försök att korsa Medelhavet. Siffrorna för 2015 är ännu högre. Bara under årets 
första tio månader uppskattade UNHCR att fler än 720 000 hade lyckats ta sig till 
Europa och att omkring 3 400 omkommit i Medelhavet.3

Havsrätten är en av folkrättens äldsta och 
mest klassiska grenar. 1 Något förenklat 
kan folkrätten beskrivas som det system 
av juridiska regler som anger vilka rät-

1. Det finns inte något bra samlingsbegrepp 
på svenska för flyktingar, asylsökande, ekono-
miska migranter och andra (till exempel offer 
för människohandel) som befinner sig ombord 
på fartyg som används för irreguljär migration 
(irregular migration), det vill säga resor i migra-
tionssyfte med andra färdmedel än reguljära (till 
exempel färjeförbindelser). FN:s flyktingorgan 
UNHCR talar om boat people, vilket på svenska 
ofta översätts till båtflyktingar. Det riskerar 
emellertid att leda tanken fel eftersom att inte 
alla som avses nödvändigtvis är flyktingar eller 
ens asylsökande. För en liknande anmärkning, 
se Jacobsson, Marie, Folkrätten, havet och den 
enskilda människan, Liber AB, Malmö, 2009, s. 
52 n. 

tigheter och skyldigheter som stater och 
internationella organisationer har.234 
Havsrätten är alltså de rättsregler som 
styr vad stater och internationella orga-
nisationer får och inte får göra till sjöss.

En uppsjö av havsrättsliga regler har 
betydelse för frågor om flyktingar och 
2. UNHCR, Global Trends - Forced Displace-
ment in 2014, 2015, s. 5, ”www.unhcr.org”. 
3. UNHCR, Europe’s Refugee Emergency 
Response Update #8, 22 oktober 2015, ”www.
unhcr.org”.
4. Folkrätten gällde ursprungligen bara stater 
men i dag finns även andra folkrättssubjekt, till 
exempel internationella (mellanstatliga) orga-
nisationer och nationer. Även om enskildas och 
andra privata aktörers ställning har stärkts inom 
folkrätten är det få som påstår att de är folkrätts-
subjekt på samma sätt som stater och internatio-
nella organisationer.
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migranter till sjöss. Havsrätten är emel-
lertid inte det enda rättsområde inom 
folkrätten som innehåller regler av bety-
delse för frågor om flyktingar och mig-
ranter till sjöss. Exempel på andra viktiga 
rättsområden är internationell flykting-
rätt och mänskliga rättigheter.

Syftet med artikeln är att ge en över-
blick över folkrättens regler med bäring 
på flyktingströmmarna över Medelhavet. 
Artikelns första del avser havsrätten och 
tar upp reglerna om indelningen av havet 
i maritima zoner, ingripande mot fartyg 
och sjöräddning. Artikelns andra del äg-
nas åt den internationella flyktingrätten 
och mänskliga rättigheter. Huvudbudska-
pet är att en korrekt förståelse av folkrät-
tens regler om flyktingar och migranter 
till sjöss förutsätter en holistisk ansats 
som inte bara ser till havsrätten utan 
även till andra relevanta delar av folkrät-
ten, främst internationell flyktingrätt och 
mänskliga rättigheter.

Havsrätten
Folkrätten bygger på överenskommelser 
mellan stater och internationell sedvana, 
det vill säga hur stater faktiskt handlar 
och faktiskt har handlat under överskåd-
lig tid. I likhet med andra klassiska gre-
nar av folkrätten bygger havsrätten till 
stor del på internationell sedvana. Havs-
rätten utmärker sig emellertid genom att 
den i dag till stor del är nedtecknad (kodi-
fierad) och återfinns i en och samma trak-
tat: FN:s havsrättskonvention från 1982.5

Maritima zoner
Havsrätten kan sägas utgå från två mot-

5. Förenta nationernas havsrättskonvention 
Montego Bay den 10 december 1982 och avtalet 
om genomförande av Del XI i denna konvention 
New York den 28 juli 1994 (SÖ 2000:1,  havs-
rättskonventionen).

stående intressen: staters intresse av att 
kontrollera och skydda sitt territorium 
(territoriell suveränitet) samt deras in-
tresse av att havet ska vara öppet för alla 
stater (principen om havets frihet). Havs-
rätten balanserar dessa intressen mot var-
andra, främst genom att sortera in stater 
i olika grupper och sedan dela in havet i 
maritima zoner i vilka olika grupper av 
stater har olika rättigheter och skyldighe-
ter. De två viktigaste grupperna är flagg-
stater och kuststater. Sett från kuststatens 
perspektiv — från kusten och ut mot ha-
vet — är de maritima zonerna: inre vat-
ten, territorialhav, angränsande zon, ex-
klusiv ekonomisk zon, kontinentalsockel 
och fritt hav.

Kuststatens suveränitet omfattar, utö-
ver dess landterritorium och dess inre 
vatten, även dess territorialhav. Kust-
staten får fastställa bredden av sitt ter-
ritorialhav ut till en gräns av högst tolv 
sjömil från kusten. Kuststaten har suve-
ränitet över sitt territorialhav, men med 
en viktig begränsning: rätten till oskadlig 
genomfart för utländska fartyg. Med ge-
nomfart avses enkelt uttryckt oavbruten 
och skyndsam genomfart som inte stör 
kuststatens lugn, ordning eller säkerhet. 
Exempel på verksamheter som anses stö-
rande är våld mot kuststaten, vapenöv-
ningar samt ombordtagning eller avläm-
ning av människor i strid med kuststatens 
lagstiftning. Fartyg som används för il-
legal invandring, det vill säga för att föra 
in människor i en stat i strid med dess 
lagstiftning, har alltså inte någon rätt till 
oskadlig genomfart.

Inre vatten och territorialhav utgör till-
sammans en stats sjöterritorium och kan 
därmed kallas territorialvatten. Vatten 
utanför någon stats territorialvatten kan 
motsatsvis kallas internationellt vatten. 
Medan kuststatens suveränitet är huvud-
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regeln på territorialvatten är principen 
om havets frihet huvudregeln på interna-
tionellt vatten. Kuststatens jurisdiktion 
slutar emellertid inte tvärt vid territori-
alvattengränsen utan sträcker sig i vissa 
avseenden längre ut till havs.

Den angränsande zonen är ett område 
som gränsar mot territorialhavet på utsi-
dan av territorialvattengränsen. Kuststa-
ten får fastställa bredden av sin angräns-
ande zon till högst 24 sjömil från kusten, 
vilket oftast motsvarar 12 sjömil från ter-
ritorialvattengränsen. Den angränsande 
zonen kan beskrivas som en ”poliszon”. 
Kuststaten får i sin angränsande zon ut-
öva nödvändig kontroll för att förhindra 
eller bestraffa överträdelser av dess natio-
nella lagstiftning rörande tullar, skatter, 
invandring eller hälsoskydd inom dess 
territorium. En kuststat får alltså ingripa 
mot fartyg som används för illegal in-
vandring till dess territorium.6

Den ekonomiska zonen är ett område 
utanför territorialhavet som får sträcka 
sig högst 200 sjömil från baslinjen. I 
den ekonomiska zonen har kuststaten 
suveräna rättigheter i syfte att utforska 
och utnyttja levande och icke-levande 
naturtillgångar. Kuststatens jurisdiktion 
i den ekonomiska zonen är funktionellt 
avgränsad och gäller endast vissa frågor, 
främst kontroll av kuststatens suveräna 
rättigheter i zonen samt skydd och beva-
rande av den marina miljön. Jurisdiktio-
nen omfattar emellertid inte verksamhet 
som rör migration. Fartyg som används 
för människosmuggling (smuggling of 
6. Sverige har i skrivande stund inte någon 
angränsande zon. Regeringen har emellertid ut-
talat att en svensk angränsande zon ska inrättas 
(bl.a. kommittédirektiv om en översyn av Sveri-
ges havsgränser, dir. 2011:41) och ett betänkan-
de med sådana förslag (Havsgränsutredningens 
betänkande Gränser i havet, SOU 2015:10) re-
missbehandlades under hösten 2015.

migrants)7, människohandel (trafficking)8 
eller andra former av irreguljär migration 
har alltså samma rättsliga ställning i den 
ekonomiska zonen som på fritt hav.

Fritt hav definieras negativt som alla 
delar av havet som inte hör till någon 
stats territorialvatten eller ekonomiska 
zon. Det fria havet är öppet för alla sta-
ter och alla stater är likställda på det fria 
havet. Ingen stat får därför utsträcka sin 
suveränitet till det fria havet. Det fria ha-
vet styrs av principen om havets frihet, 
vilken omfattar bland annat fri sjöfart, 
fri överflygning och fritt fiske. Den rele-
vanta friheten i fråga om flyktingar och 
migranter till sjöss är friheten till sjöfart. 
Denna innebär att alla stater får låta far-
tyg som för dess flagg att segla på det fria 
havet. Fartyg på det fria havet är bara 
underkastade flaggstatens jurisdiktion 
och andra stater får därmed i regel inte 
ingripa mot dem. Det finns dock ett få-
tal undantag från flaggstatens exklusiva 
jurisdiktion.

7. Människosmuggling definieras i artikel 
3.a, tilläggsprotokollet mot människosmuggling 
land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas 
konvention den 15 november 2000 (SÖ 2004:21) 
mot gränsöverskridande organiserad brottslig-
het (SÖ 2007:26, människosmugglingsprotokol-
let) som ”främjande, i syfte att direkt eller indi-
rekt uppnå en ekonomisk eller annan materiell 
vinning, av en persons olagliga inresa i en stat 
som är bunden av protokollet och i vilken han 
eller hon inte är medborgare eller stadigvarande 
bosatt”.
8. Människohandel definieras, något förenk-
lat, i artikel 3.a, tilläggsprotokollet om förebyg-
gande, bekämpande och bestraffande av handel 
med människor, särskilt kvinnor och barn, till 
Förenta nationernas konvention den 15 novem-
ber 2000 mot gränsöverskridande organiserad 
brottslighet (SÖ 2004:21) (SÖ 2004:22) som 
”rekrytering, transport, överföring, hysande el-
ler mottagande av personer genom hot om eller 
bruk av våld eller andra former av tvång … i 
syfte att utnyttja denna person …”.
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Ingripande mot fartyg

Folkrättens regler om hur en stat får 
stoppa, preja, hålla kvar, borda, under-
söka, uppbringa eller på något annat sätt 
ingripa mot fartyg följer i de flesta fall 
av havsrättens regler om maritima zoner. 
Havsrätten använder både ett spatialt per-
spektiv, som ser till vilken maritim zon 
som fartyget befinner sig i, och ett funk-
tionellt perspektiv, som ser till fartygets 
verksamhet. Denna artikel avser endast 
fartyg som används för irreguljär mig-
ration, oavsett om det gäller storskalig 
människosmuggling eller självorganise-
rade resor av enstaka flyktingar.

Fartyg som befinner sig på territorial-
vatten är föremål för kuststatens suve-
ränitet och får som huvudregel ingripas 
mot, med undantag för fartyg som be-
driver oskadlig genomfart. Fartyg som 
används för illegal invandring kan dock 
alltid anses innebära en störning av kust-
statens lugn, ordning eller säkerhet och 
kan därför inte bedriva oskadlig genom-
fart. Sådana fartyg omfattas därför alltid 
av kuststatens jurisdiktion när de befin-
ner sig på territorialvatten. Kuststaten får 
därför i regel ingripa mot och uppbringa 
fartyg som används för irreguljär migra-
tion inom dess territorialvatten.

Även inom den angränsande zonen är 
huvudregeln att ingripande får ske mot 
fartyg som används för illegal invand-
ring. Det följer av kuststatens befogen-
het att utöva nödvändig kontroll i den 
angränsande zonen för att förhindra eller 
bestraffa överträdelser av dess lagstift-
ning som rör invandring inom dess ter-
ritorium. Havsrättskonventionen anger 
dock inte hur, det vill säga med vilka 
medel, kuststaten, får utöva denna kon-
troll. Det finns emellertid ingen anled-
ning att tro att den inte innefattar upp-

bringning. Det förtjänar att påpekas att 
endast fartyg som är på väg mot eller 
från kuststatens territorium omfattas 
av kuststatens utökade jurisdiktion: den 
misstänkta regelöverträdelsen måste på 
något vis kunna kopplas till kuststatens 
territorium. Utländska fartyg som endast 
passerar den angränsande zonen utan att 
vara på väg in eller ut från kuststatens 
territorium får alltså inte kontrolleras på 
annat sätt än vad som annars gäller.9

I havsområden utanför territorialhavet 
och den angränsande zonen är kuststa-
tens jurisdiktion starkt begränsad. Hu-
vudregeln här är att kuststaten inte får in-
gripa mot fartyg. Det finns dock ett fåtal 
undantag.

För det första har alla stater en rätt till 
visitering. Med stöd av denna rätt får en 
stat använda statsfartyg för att under-
söka fartyg på internationellt vatten om 
det finns skälig anledning att misstänka 
att fartyget används för sjöröveri, för 
slavhandel, för otillåten utsändning av 
radiosignaler eller om fartyget saknar 
nationalitet. Statsfartyget får i sådana fall 
sända en av sina båtar under befäl av en 
tjänsteman till det misstänkta fartyget 
för att kontrollera fartygets nationalitet. 
Om en kontroll av fartygets dokument 
inte undanröjer eller bekräftar misstan-
ken får en ytterligare undersökning gö-
ras ombord på fartyget. Undersökningen 
måste göras med största möjliga hänsyn. 
Rätten till visitering ger alltså en rätt för 
stater att i vissa fall borda och genomsöka 
främmande fartyg för att fastställa deras 
nationalitet. Några andra tvångsåtgärder, 
till exempel uppbringning, får emellertid 
inte utföras med stöd av rätten till visi-
tering utan förutsätter en egen rättslig 
grund.
9. Samma bedömning görs av Havsgränsut-
redningen, SOU 2015:10 s. 253.
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Havsrätten ger en rättslig grund för 
sådana ytterligare åtgärder endast i två 
fall: sjöröveri och otillåten utsändning 
av ljudradio- eller televisionssändningar. 
Piratfartyg får uppbringas av alla stater 
på internationellt vatten. Det gäller även 
piratluftfartyg och fartyg eller luftfartyg 
som tagits genom sjöröveri. Människor 
ombord på sådana fartyg får gripas och 
egendom ombord tas i beslag. Något för-
enklat avser sjöröveri olagliga vålds- el-
ler tvångshandlingar som företas från ett 
fartyg och riktas mot ett annat fartyg på 
internationellt vatten för privata ända-
mål. Även om det inte ska uteslutas att 
sådana handlingar kan förekomma i sam-
band med människosmuggling till sjöss 
så är betydelsen av reglerna om sjöröveri 
typiskt sett liten när det gäller flyktingar 
och migranter till sjöss. Med otillåten 
utsändning avses utsändning av ljudra-
dio- eller televisionssändningar, som i 
strid med internationella överenskom-
melser är avsedda att tas emot av allmän-
heten. Människor som ägnar sig åt sådan 
utsändning kan i vissa fall få gripas på 
internationellt vatten efter visitering av 
deras fartyg. Betydelsen för frågor om 
flyktingar och migranter till sjöss är av 
naturliga skäl försumbar.

Det är inte sällan som fartyg som an-
vänds för människosmuggling eller an-
dra former av irreguljär migration är 
statslösa och saknar nationalitet. Sådana 
fartyg kan inte bedriva oskadlig genom-
fart och inte heller utöva havets friheter. 
Detta betyder emellertid inte att sådana 
fartyg är rättslösa. Havsrättens regler om 
jurisdiktion till sjöss gäller även i förhål-
lande till statslösa fartyg. Statslösa fartyg 
kan alltså inte uppbringas bara för att 
de är statslösa. En vanlig men olycklig 
missuppfattning är att alla stater kan in-
gripa mot statslösa fartyg, även utan stöd 

i havsrätten, eftersom att ingen flaggstats 
eller annan stats rätt skulle påverkas. I de 
absolut flesta tänkbara fall är emellertid 
andra stater inblandade. Det kan vara sta-
ten som ägaren av fartyget är medborgare 
i eller staten som passagerare eller besätt-
ning är medborgare i. Det kan också häv-
das att principen om havets frihet angår 
alla stater och att skyldigheten för en stat 
att följa reglerna som upprätthåller havets 
frihet, till exempel reglerna om ingripan-
de mot fartyg, gäller gentemot alla stater 
(erga omnes).

Sammanfattningsvis erbjuder havsrät-
ten få möjligheter för stater att ingripa 
mot fartyg som används för irreguljär 
migration. Det gäller även om fartyget 
är statslöst eller används för människo-
smuggling.10 Det förtjänar dock att un-
derstrykas att reglerna om ingripande 
mot fartyg på det fria havet inte begrän-
sar hur en stat kan ingripa mot fartyg som 
för dess flagg (flaggstatsjurisdiktion) el-
ler hur andra stater kan ingripa mot far-
tyg efter tillstånd av flaggstaten.

Det begränsade rättsliga utrymmet för 
ingripande mot fartyg som används för 
irreguljär migration är bakgrunden till 
att FN:s säkerhetsråd den 9 oktober 2015 
antog en resolution mot människosmugg-
ling och människohandel från Libyen.11 
Avsikten med resolutionen är att bekäm-
pa de kriminella nätverk som sysslar med 
människosmuggling och människohan-
del samt att förhindra att fler människo-
liv går förlorade. Genom resolutionen, 

10. Att människosmugglingsprotokollet inte 
ger mer omfattande befogenheter framgår av 
dess artikel 7 om att ”parterna ska samarbeta 
… i enlighet med havsrätten” och artikel 8.7 om 
vidtagande av åtgärder mot statslösa fartyg ”i 
överensstämmelse med tillämplig … internatio-
nell rätt”.
11. UN Doc. S/RES/2240 (2015).
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som antogs med stöd av kapitel VII i 
Förenta nationernas stadga (SÖ 1946:1, 
FN-stadgan), bemyndigar säkerhetsrådet 
alla FN-medlemsstater att, ensidigt eller 
i samverkan genom regionala organisa-
tioner, på fritt hav utanför Libyens kust 
kontrollera och uppbringa fartyg som 
används för människosmuggling eller 
människohandel. Bemyndigandet gäller 
under ett år från resolutionens antagande. 
Resolutionen ger en robust folkrättslig 
grund åt EU:s militära insats i södra cen-
trala Medelhavsområdet: Eunavfor MED 
Sophia-insatsen.12

Sjöräddning
En viktig regel i havsrätten är skyldighe-
ten att rädda människor i sjönöd. Detta 
är en väletablerad regel som kommer till 
uttryck i flera centrala havsrättsliga in-
strument. De viktigaste är havsrättskon-
ventionen, 1974 års internationella kon-
vention om säkerheten för människoliv 
till sjöss (SÖ 1995:90, SOLAS-konven-
tionen) och 1979 års internationella sjö-
räddningskonvention (SÖ 1986:29, SAR-
konventionen).

En viktig aspekt av skyldigheten att 
rädda den som befinner sig i sjönöd är 
dess icke-diskrimerande karaktär, det 
vill säga att den gäller alla i sjönöd. Med-
an havsrättskonventionen talar om ”varje 
person … i sjönöd” innehåller både SO-
LAS-konventionen och SAR-konventio-
nen uttryckliga förbud mot diskrimine-
ring: ”oavsett personernas nationalitet 
eller status eller omständigheterna under 
vilka de påträffas”.13 Det råder alltså ing-
12. Insatsens mandat framgår av rådets beslut 
(Gusp) 2015/778 av den 18 maj 2015 om Euro-
peiska unionens militära insats i södra centrala 
Medelhavsområdet (Eunavfor MED). Insatsen 
fick genom ett ändringsbeslut i oktober 2015 sitt 
nya namn: Eunavfor MED Sophia-insatsen.
13. Artikel 98(1), havsrättskonventionen; re-

en som helst tvekan om att flyktingar och 
migranter i sjönöd omfattas, oavsett an-
ledningen till att de befinner sig i sjönöd.

Skyldigheten enligt folkrätten att räd-
da den som befinner sig i sjönöd kan sä-
gas stå på två ben: skyldigheten för flagg-
stater och skyldigheten för kuststater.

Det viktigaste uttrycket för skyldig-
heten att rädda den som befinner sig i 
sjönöd finns i artikel 98(1) i havsrättskon-
ventionen. Enligt denna regel ska varje 
stat begära att befälhavare på fartyg som 
för dess flagg bistår varje person som an-
träffas på havet och befinner sig i sjönöd. 
En mer detaljerad, men i sak i princip 
identisk, skyldighet följer av SOLAS-
konventionen (regel V/33 i bilagan). Skyl-
digheten för flaggstater är alltså i första 
hand att anta lagstiftning som innebär att 
befälhavare på fartyg som för dess flagg 
räddar människor i sjönöd. Skyldigheten 
går emellertid längre än så. För att lag-
stiftningen ska vara effektiv och flagg-
staten verkligen ska begära att befälha-
vare räddar människor i sjönöd kan det 
också vara nödvändigt att kontrollera hur 
lagstiftningen efterlevs. Att flaggstatens 
skyldighet inte bara omfattar antagande 
av lagstiftning följer även av artikel 1 i 
SOLAS-konventionen enligt vilken par-
terna förbinder sig att inte bara utfärda 
lagstiftning utan även att vidta ”alla an-
dra åtgärder som kan vara nödvändiga 
för att ge … [konventionen] full kraft och 
verkan …”. 

Av dessa stadganden framgår också 
att skyldigheterna enligt havsrättskon-
ventionen och SOLAS-konventionen en-
dast gäller för stater och inte direkt för 
befälhavare eller fartyg. En befälhavare 
på ett svenskt fartyg bör alltså inte leta 
information om sina skyldigheter i dessa 
gel V/33(1), bilaga, SOLAS-konvention; regel 
2.1.10, bilaga, SAR-konventionen.
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konventioner utan i svensk rätt. Skyldig-
heterna genomförs i svensk rätt främst 
genom 6 kap. 6 § andra stycket sjölagen 
(1994:1009) och förordningen (2007:33) 
om befälhavares skyldigheter vid faror 
för sjötrafiken och sjönöd samt genom 
straffbestämmelser i 20 kap. 6–7 §§ sjö-
lagen.

Även när det gäller kuststaters skyldig-
heter är havsrättskonventionen en lämplig 
utgångspunkt. Enligt konventionens arti-
kel 98(2) ska varje kuststat ”främja inrät-
tandet, driften och upprätthållandet av en 
ändamålsenlig och effektiv sjöräddnings-
tjänst …”. Även SOLAS-konventionen 
innehåller regler om kuststaters skyldig-
heter i fråga om sjöräddningstjänst. En-
kelt uttryckt ska varje statspart se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas för räddning 
av människor i sjönöd runt dess kuster, 
inbegripet etablering, drift och underhåll 
av möjliga och nödvändiga sjöräddnings-

resurser. De mer detaljerade reglerna om 
sjöräddningstjänst finns i SAR-konven-
tionen. Statsparter till SAR-konventionen 
ska, själva eller i samarbete med andra, 
dela in havet i sjöräddningsregioner inom 
vilka de ska ansvara för räddningen av 
människor i sjönöd. De ska också ha sjö-
räddningscentraler som kan ansvara för 
kommunikationen, samordningen och 
ledningen inom deras sjöräddningsregio-
ner.

Det typiska tillvägagångssättet för att 
rädda flyktingar och migranter till sjöss 
är genom att ta dem ombord på rädd-
ningsfartyg. Sådana fartyg är oftast stats-
fartyg även om det händer att handelsfar-
tyg är inblandade. Oavsett fartyg är den 
oundvikliga frågan var de räddade män-
niskorna ska sättas i land. Kuststater ser 
i regel negativt på att släppa in flyktingar 
och migranter på sitt territorium och i 
synnerhet om de tidigare har försökt att 

Ombord i en av ledningscentralerna på det italienska fartyget ”Cavour” under EU 
NAVFOR MED Sophia. Foto: EU.
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ta sig in på deras territorium på något ir-
reguljärt sätt utan föregående tillstånd. 
Havsrätten var tidigare i det närmaste 
helt tyst i frågan om landsättning av män-
niskor som har räddats till sjöss. År 2004 
antogs emellertid nya regler till SOLAS-
konventionen och SAR-konventionen om 
att alla som har räddats till sjöss ska sät-
tas i land och föras till en säker plats (pla-
ce of safety). Vad som avses med ”säker 
plats” anges dock inte i konventionerna. 
Tillämpningen styrs istället av en sam-
ling icke-bindande riktlinjer från Interna-
tionella sjöfartsorganisationen (IMO).14 
Av dessa framgår att en säker plats är en 
plats där räddningsinsatsen avslutas och 
där de räddade människornas liv inte 
längre är hotat och där deras grundläg-
gande livsbehov (till exempel medicin, 
mat, skydd mot väder och vind) kan till-
godoses. Det framgår också att en säker 
plats kan vara i land eller ombord på ett 
fartyg till sjöss. Skyldigheten att tillhan-
dahålla eller ordna en säker plats ligger 
på den stat inom vars sjöräddningsregion 
som räddningen ägde rum. Det betyder 
emellertid inte att platsen nödvändigtvis 
behöver vara inom den statens territo-
rium, även om det i praktiken ofta är det 
enda möjliga alternativet.

Reglerna om landsättning antogs med 
tanke på situationer när flyktingar och 
migranter har räddats till sjöss.15 I regler-
na sägs emellertid i princip ingenting om 
hur de räddade människornas personliga 
säkerhet ska beaktas vid valet av säker 

14. Guidelines on the Treatment of Persons 
Rescued at Sea, IMO Doc. MSC.167(78), 20 maj 
2004, “www.imo.org”.
15. Förhandlingarna inleddes efter det så kall-
lade M/S Tampa-fallet i Australien år 2001. För 
en beskrivning av fallet och bakgrunden till 
förhandlingarna, se Jacobsson, i not 1 a.a., s. 
48–53.

plats. Eftersom att reglerna utgör inter-
nationella överenskommelser i skriftlig 
form (traktater) styrs tolkningen av dem 
av folkrättens regler om tolkning av trak-
tater. Av dessa regler, som framgår av 
artiklarna 31–33 i 1969 års Wienkonven-
tion om traktaträtten (SÖ 1975:1), följer 
att en traktat ska tolkas ärligt i överen-
stämmelse med den gängse meningen av 
traktatens uttryck sedda i sitt samman-
hang och mot bakgrund av traktatens 
ändamål och syfte. Det framgår vidare 
att andra relevanta och tillämpliga folk-
rättsliga regler ska beaktas i tolkningen. 
Innebörden av en traktat ska alltså fast-
ställas med beaktande av traktatens sam-
manhang, det vill säga dess normativa 
miljö. Ett huvudargument i min avhand-
ling är att landsättningsreglernas norma-
tiva miljö inbegriper vissa centrala regler 
i den internationella flyktingrätten och 
mänskliga rättigheter — med resultatet 
att det normativa innehållet i dessa reg-
ler därmed ingår i innebörden av ”säker 
plats”. Det innebär att landsättningsreg-
lerna har en mer humanitär innebörd än 
vad de först ger intryck av.

Internationell flyktingrätt
Internationell flyktingrätt är det folkrätts-
liga rättsområde som avser flyktingars 
särskilda rättigheter. Rättsområdet do-
mineras av 1951 års konvention om flyk-
tingars rättsliga ställning (SÖ 1954:55) 
och dess tilläggsprotokoll (SÖ 1967:45).

En flykting är en människa som med 
anledning av välgrundad fruktan för för-
följelse på grund av ras, religion, nationa-
litet, tillhörighet till viss samhällsgrupp 
eller politiska åskådning befinner sig ut-
anför sitt land. En människa är alltså inte 
en flykting därför att någon har bedömt 
och fastställt hans eller hennes ställning 
som flykting, utan på grund av vissa fak-
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tiska omständigheter. Det innebär att en 
människa vars flyktingstatus ännu inte 
har prövats och avgjorts, det vill säga en 
asylsökande, kan vara en flykting. För att 
ärligt fullgöra den internationella flyk-
tingrätten behöver en stat därför tillämpa 
reglerna inte bara på flyktingar utan även 
på asylsökande. Utgångspunkten vid så 
kallade blandade migrationsströmmar 
behöver därför vara att alla är flyktingar.

En stat har på basis av sin statssuverä-
nitet rätt att bestämma vem som får kom-
ma in i och uppehålla sig inom dess ter-
ritorium. Det finns inte någon bindande 
rätt till asyl enligt folkrätten. I FN:s all-
männa förklaring om de mänskliga rät-
tigheterna anges förvisso att var och en 
har rätt att i andra länder söka och åtnjuta 
asyl,16 men förklaringen är inte rättsligt 

16. Artikel 14(1), FN:s allmänna förklaring 

bindande och någon liknande regel finns 
inte i något rättsligt bindande instrument 
med global räckvidd. Den internationella 
flyktingrättens viktigaste skyddsmeka-
nism är istället snävare och består i ett 
förbud mot refoulement, det vill säga mot 
återsändande till en plats där det finns 
risk för förföljelse. Förbudet gäller främst 
människor inom en stats territorium men 
även när en stat har effektiv kontroll över 
människor utanför sitt territorium. Ett 
angeläget exempel på det senare är när 
människor befinner sig ombord på ett 
statsfartyg på internationellt vatten. Sta-
ten som statsfartyget tillhör kan då anses 
ha pass betydande kontroll över dem att 
statens skyldighet att inte bryta mot för-
budet mot refoulement gäller.

om de mänskliga rättigheterna, UN Doc. A/
RES/3/217 A, 1948.

Nödställda flyktingar tas ombord av ett fartyg tillhörande EU:s marina styrka. Foto: 
EU.
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Mänskliga rättigheter
Folkrättens regler om mänskliga rättighe-
ter gäller till skillnad från internationell 
flyktingrätt alla människor och alltså inte 
enbart flyktingar och asylsökande. Bero-
ende på omständigheterna i det enskilda 
fallet finns det en uppsjö av mänskliga 
rättigheter som kan vara aktuella när 
flyktingar och migranter har räddats till 
sjöss.

Rätten till liv kan sägas vara den mest 
grundläggande av alla mänskliga rättig-
heter: alla andra mänskliga rättigheter 
syftar egentligen bara till att ge kvalitet 
till livet. Rätten till liv återfinns i de flesta 
folkrättsliga instrument om mänskliga 
rättigheter, bland annat i artikel 3 i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, artikel 6 i 1966 års inter-
nationella konvention om medborgerliga 
och politiska rättigheter (SÖ 1971:42, IC-
CPR) och artikel 2 i 1950 års europeiska 
konvention om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna (SÖ 1952:165, EKMR). Havsrät-
tens regler om skyldigheten att rädda den 
som befinner sig i sjönöd kan ses som ett 
naturligt uttryck av rätten till liv.

Artikel 23 i ICCPR fastställer familjen 
som samhällets naturliga och grundläg-
gande enhet och som är berättigad till 
samhällets och statens skydd. Familjen 
skyddas även genom flera andra regler i 
ICCPR, till exempel artiklarna 17 och 24, 
och i andra instrument såsom artikel 16 i 
FN:s allmänna förklaring om de mänsk-
liga rättigheterna och artikel 16 i EKMR. 
Rätten till familj innebär i landsättnings-
situationer att familjemedlemmar som 
utgångspunkt ska sättas i land på samma 
plats. Detta är särskilt viktigt när det är 
fråga om barn som har räddats till sjöss.

Folkrättens regler om mänskliga rät-
tigheter innehåller också flera förbud mot 
diskriminering. Dessa förbud tar sikte 
på en rad olika diskrimineringsgrunder. 
Det allmänna diskrimineringsförbudet i 
FN-stadgan förbjuder diskriminering på 
grund av ras, kön, språk eller religion. 
Både ICCPR och EKMR omfattar där-
utöver ”politisk eller annan åskådning, 
nationell eller social härkomst, egendom, 
börd eller ställning i övrigt”. Även om 
diskrimineringsförbuden är av allmän 
karaktär råder det ingen tvekan om att 
de kan vara relevanta och tillämpliga vid 
landsättning av människor som har räd-
dats till sjöss. Det vore till exempel inte 
tillåtet för en stat att göra åtskillnad med 
avseende på ras eller hudfärg när det gäl-
ler plats för landsättning.

Slutord
Folkrätten innehåller en stor mängd reg-
ler av betydelse för staters kontroll av och 
agerande mot flyktingar och migranter 
till sjöss. Även om havsrätten tveklöst 
är det rättsområde som innehåller flest 
och viktigast regler råder det inte någon 
tvekan om att även andra rättsområden 
innehåller tillämpliga regler. Detta bör 
emellertid inte vara särskilt överras-
kande. Folkrätten är ett rättssystem och 
det är därför naturligt att dess olika delar 
samverkar. För att förstå folkrättens reg-
ler om flyktingar och migranter till sjöss 
är det därför nödvändigt att ha ett öppet 
perspektiv. Perspektiv som begränsas till 
endast ett rättsområde, till exempel bara 
havsrätt eller bara mänskliga rättigheter, 
riskerar därför att lätt leda fel. En korrekt 
förståelse förutsätter istället en holistisk 
ansats som vidkänner folkrättens karak-
tär som rättssystem.



465

Befälhavarens ansvar för att rädda flyktingar i 
sjönöd
Tusentals flyktingar och migranter har omkommit de senaste åren då de försökt ta 
sig över Medelhavet. Sjötrafiken i området är naturligtvis inte obetydlig, och även 
svenskflaggade fartyg, såväl handelsfartyg som nöjesfartyg, rör sig i området. Den 
fruktansvärda situation som nu råder på Medelhavet i detta avseende aktualise-
rar frågan om fartygsbefälhavarens ansvar för att rädda andra i sjönöd. I artikeln 
nedan redogör författarna, ur ett svenskt perspektiv, för tillämpliga bestämmelser 
och rättspraxis på området. Artikeln ansluter till doktoranden Martin Ratcovichs 
artikel i detta nummer av TiS, i så måtto att den utvecklar innebörden av vissa av de 
svenska sjörättsliga bestämmelserna om sjöräddning.

Professor emeritus
HUGO TIBERG

Advokat
MATTIAS WIDLUND

Hugo Tiberg är professor emeritus i 
sjörätt. Till en omfattande utgivning hör 
bland annat det internationella stan-
dardverket Law of Demurrage (5 uppl., 
2014). Mattias Widlund är advokat och 
särskilt specialiserad på sjörätt. Han är 
verksam vid Skarp Stockholm Advokat-
byrå.

Inledning
I Sverige finns det på land inte någon all-
män plikt att hjälpa nödställda. Frågan om 
införande av en sådan plikt (en så kallad 
civilkuragelag) har dock diskuterats vid 
flera tillfällen. Senast i en statlig utred-
ning SOU 2011:16 avrådde utredaren från 
att införa en allmän straffsanktionerad 
plikt att hjälpa andra i nöd, bland annat 
mot bakgrund av att en sådan inte skulle 
ha någon effekt. På sjön gäller däremot 
en räddningsplikt enligt svensk lag. Den 
är grundad på räddningsplikten enligt 
folkrätten (närmare avsnitt Sjöräddning i 
Ratcovichs artikel). 

Andra i sjönöd
Ifråga om andra som befinner sig i sjönöd 
gäller att om befälhavaren anträffar eller 
på annat sätt får kännedom om någon som 
är i sjönöd, är han enligt 6 kap. 6 § 2 st. 
sjölagen (1994:1009) skyldig att så snabbt 
det är möjligt bege sig till olycksplatsen 
och där lämna all hjälp som är möjlig och 
behövlig för att rädda den nödställde el-
ler avvärja faran. Detta gäller dock en-
dast under förutsättning av att det kan 
ske utan allvarlig fara för det egna far-
tyget eller de ombordvarande. Stadgandet 
kompletteras med en bestämmelse i 6 § 
förordningen (2007:33) om befälhavares 
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skyldigheter vid faror för sjötrafiken och 
sjönöd (sjönödsförordningen), som anger 
att en sådan skyldighet inte föreligger i 
de fall befälhavaren inte kan lämna hjälp 
respektive om hjälpen inte behövs. För 
den som själv haft del i en sjöolycka gäl-
ler, även om direkt sjönöd inte föreligger, 
en skyldighet för befälhavaren att vidta 
de åtgärder, som kan ses som skäliga för 
att bistå det andra fartyget (jfr 20 kap. 8 § 
1 st. sjölagen).

I de fall en befälhavare beger sig till 
olycksplatsen ska han, om det är möjligt, 
meddela den nödställde och sjörädd-
ningscentralen att hans fartyg är på väg 
dit (7 § 1 st. sjönödsförordningen). På 
motsvarande vis ska befälhavaren under-
rätta sjöräddningscentralen om han inte 
kan bege sig till olycksplatsen (7 § 2 st. 
sjönödsförordningen).

Eget fartyget med om-
bordvarande är i sjönöd
För att få en mer heltäckande bild av be-
fälhavaransvaret i sjönöd ska också näm-
nas något om befälhavarens skyldigheter 
samband med det egna fartygets sjönöd. 
Vid denna händelse har befälhavaren, 
enligt 6 kap. 6 § 1 st. sjölagen, en långt-
gående skyldighet att göra allt som står 
i hans makt för att rädda, inte bara de 
ombordvarande utan även fartyget och 
lasten. Han har också en skyldighet att, 
om det är möjligt, se till att dagböcker 
och andra skeppshandlingar förs i säker-
het, samt vidta åtgärder för bärgning av 
fartyg och gods. Så länge det finns rimlig 
utsikt att fartyget kan räddas, får befälha-
varen inte överge detta, om inte hans liv 
är i allvarlig fara. 

Det finns hos oss inte något absolut 
förbud mot att lämna fartyget före andra 
ombordvarande. Här skiljer sig svensk 
rätt mot vissa andra rättssystem, exem-

pelvis det italienska. Den italienska sjöla-
gen föreskriver nämligen uttryckligen att 
befälhavaren ska vara den siste som över-
ger fartyget (abbandonare per ultimo), 
vilket medför att exempelvis befälhava-
ren på fartyget Costa Concordia möjli-
gen hade fått ett lindrigare straff under 
svensk rätt då han övergav sitt fartyg vid 
den medialt mycket uppmärksammade 
grundstötningen år 2012.

Övriga åtgärder
För att säkerställa bevisning i samband 
med en sjöolycka eller ett tillbud till sjöss 
ska sjökort, dagböcker, elektroniska och 
magnetiska inspelningar och videoband 
för tiden före, under och efter olyckan 
bevaras (18 kap. 5 a § sjölagen). Vidare 
har befälhavare på svenska handelsfar-
tyg, fiskefartyg och statsfartyg en skyl-
dighet att till Transportstyrelsen ome-
delbart rapportera allvarliga olyckor som 
har inträffat ombord (6 kap. 14 § sjölagen 
samt lagen (1990:712) om undersökning 
av olyckor). Exempel på sådana allvarliga 
olyckor är då någon ombord på fartyget 
har skadats svårt eller avlidit.1 Anmä-
lan ska ske på blanketten Rapport om 
sjöolycka (5 § Sjöfartsverkets kungörelse 
(SJÖFS 1991:5) med föreskrifter om rap-
portering av sjöolyckor och anmälan om 
sjöförklaring).2

Sjönöd och bärgning
Bärgning av egendom, då påtaglig fara 
för människoliv inte föreligger, är ingen 
plikt utan en åtgärd som kan ge hög er-
sättning. I regel används fartyg av obe-

1. Om straff för åsidosättande, se Stockholms 
TR:s dom 2011-06-07 mål nr B 6541-11 El Dia-
blo.
2. Blanketten finns att ladda ned på Transport-
styrelsens webbplats (www.transportstyrelsen.
se). 
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tydligt värde för den irreguljära migratio-
nen på Medelhavet, men det förekommer 
även att äldre fiske- eller handelsfartyg 
används. De senare kan naturligtvis ha 
visst värde och skulle därför kunna bli 
föremål för bärgningsersättning. 

Inom ramen för bärgning tillgodoses 
intresset att skydda människoliv i viss ut-
sträckning genom en föreskrift att ”bär-
garnas skicklighet och ansträngningar i 
fråga om att rädda liv” ska beaktas vid 
fastställande av bärgarlönens storlek (16 
kap. 6 § 5 p. sjölagen), samt att ”[d]som 
under bärgningen medverkade till att 
rädda någon till livet har rätt till en skä-
lig andel av den bärgarlön eller av den 
särskilda ersättning som bärgaren har 
rätt till” (16 kap. 5 § 2 st. sjölagen). För 
räddning av människoliv utan element 
av bärgning – vilket kan innebära dryga 
kostnader och deviation – utgår alltså inte 
ersättning överhuvudtaget. 

Straffbestämmelser
Svensk straffrättslig jurisdiktion gäl-
ler, enligt 2 kap 3 § 1 p. brottsbalken 
(1962:700), på svenska fartyg, även i 
främmande vatten såsom Medelhavet. 
Därmed är även sjölagens straffstadgan-
den tillämpliga. En särskild straffbe-
stämmelse finns rörande befälhavarens 
försummelse att bistå annan i sjönöd (20 
kap. 7 § sjölagen). Straffet är böter eller 
fängelse i högst två år.

Plikten att bistå nödställda till sjöss är 
även tillämplig på andra än befälhavaren. 
Dels gäller det den som trätt i befälhava-
rens ställe (20 kap. 16 § sjölagen.), dels 
den som annars har medverkat till att 
skyldigheten åsidosatts (jfr 20 kap. 15 § 
1 st. sjölagen med hänv. till brottsbalkens 
bestämmelser om medverkandeansvar).

• I ND 1988 s. 19 (HovR för Västra 

Sverige) Stena Danica hade en in-
tendent från en av passagerarna fått 
information som tydde på att någon 
kunde ha fallit överbord. Domstolen 
fann att intendenten av denna infor-
mation borde ha insett att det kunde 
ha rört sig om en ”man-överbord-si-
tuation”, vilket han skulle ha vidare-
befordrat. Genom denna underlåten-
het ansågs intendenten ha medverkat 
till att några räddningsåtgärder inte 
vidtogs. Intendenten dömdes därför 
till dagsböter för medhjälp till brott 
mot sjölagen.

Olovligt avvikande från sjöolycksplats
Även i andra situationer kan det vara 
straffbart, för den som oavsett skuld haft 
del i uppkomsten av en sjöolycka, att utan 
tvingande skäl avvika från en olycksplats 
(20 kap. 8 § sjölagen).  Ett sådant tving-
ande skäl skulle kunna vara brådska att 
hjälpa en nödställd på det egna fartyget.

Ytterligare moment av straffbarhet
För vissa fall finns i brottsbalken stad-
ganden om straff för handlingar som fal-
ler under sjölagens straffbestämmelser, 
och då tillämpas istället brottsbalkens 
straffstadgande (jfr 20 kap. 15 § 2 st. sjö-
lagen). Detta gäller exempelvis vållande 
till annans död. Det illustreras i ND 1993 
s. 25 (Svea HovR). 
• En befälhavare på en segelbåt hade, 

i strid med skyldigheten att bistå 
annan i sjönöd, medvetet lämnat en 
kraftigt berusad passagerare som 
fallit överbord. Hovrätten ansåg att 
befälhavaren måste ha insett att detta 
var förenat med livsfara för passa-
geraren och att denne befann sig i 
sjönöd. Brottet bedömdes som grovt 
vållande till annans död, med hän-
syn till bland annat den fullständiga 
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likgiltighet som visats inför den fara 
som förelåg för den person som fallit 
överbord.

Arbetsrättsliga implika-
tioner
Av ett rättsfall fån Arbetsdomstolen, AD 
2014 nr 89 Vindhem, framgår att grund 
för avsked kan föreligga när befälhavare 
åsidosätter sin skyldighet att bistå andra 
i sjönöd. 
• I fallet hade ett bråk utbrutit på ett 

passagerarfartyg. I samband med det-
ta uppmärksammade en besättnings-
medlem att en av passagerarna hade 
hoppat överbord. Vattentemperaturen 
uppgick vid tillfället till högst 10 gra-
der. Vidare rådde mörker och fartyget 
befann sig på en position cirka 300 
meter från land. Dessutom var den 
överbordgångne berusad. Trots dessa 
förhållanden beslutade befälhavaren 
att inte vidta några åtgärder för att 
rädda honom. Istället återvände han 
till kaj för att där kunna få hjälp av 
polis med att avstyra bråket ombord. 
AD ansåg att befälhavarens agerande 
var av en sådan allvarlig karaktär 
att befälhavaren grovt åsidosatt sina 
åligganden gentemot rederiet och att 
det därmed förelåg skäl för avske-
dande.

Transportöransvaret
Oron i vårt närområde under 2000-talets 
början har skapat de väldiga flykting-
strömmar som de europeiska länderna nu 
har svårt hantera. Genom det så kallade 
Schengensamarbetet har dessutom en 
pass- och kontrollfri zon skapats mellan 
de flesta av Europeiska unionens med-
lemsstater, med fri rörlighet mellan med-
lemsstaterna, vilken kompletterats av en 

mur utåt med skärpta inresekrav.
För att hantera söktrycket har 

Schengenländerna, i likhet med bland an-
nat USA, Australien och Kanada, infört 
regler som lägger på berörda persontran-
sportörer att i förväg kontrollera doku-
ment om vederbörandes rätt till tillträde 
till den avsedda destinationen inom om-
rådet. Försummelse härvidlag förpliktar 
transportören – med förbehåll för regler 
i FN:s flyktingkonvention (1951 års kon-
vention om flyktingars rättsliga ställning, 
ändrad genom 1967 års tilläggsproto-
koll) om bland annat risk för omänsklig 
behandling (s.k. refoulering, närmare 
avsnittet Internationell flyktingrätt i Rat-
covichs artikel) – att återföra obehöriga 
passagerare till avgångslandet och i regel 
dessutom betala särskild straffavgift för 
sin försummelse. 

Motsvarande regler har införts i den 
svenska utlänningslagen (2005:716). 
Straffavgift har i flera fall utkrävts av 
transportören, dock inte i rättsfallet HFD 
2012 ref. 63 Migrationsverket mot SAS, 
där transportören inte förmått att enligt 
normala rutiner konstatera att uppvisad 
färdhandling var förfalskad. 
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Arktis och Östersjöregionen: En försvars- och 
säkerhetspolitisk bild hösten 2015
Denna artikel baseras på anförandet hållet vid KÖMS Isbrytarsymposium den 21 
oktober 2015 i Göteborg. Då det säkerhetspolitiska läget är i snabb förändring var 
syftet med anförandet att ge en översiktlig och kortfattad bild av några av de vik-
tigaste förändringarna i två av Sveriges närområden: Arktis och Östersjöregionen 
samt något om vilka åtgärder som vidtagits av Sverige avseende det försämrade sä-
kerhetsläget.

Ett nytt Arktis växer 
fram1

Den klimatförändring som kunnat ob-
serveras och mätas världen över har när 
detta skrivs i stort sett alla världens län-
der i Paris nått en överenskommelse om 
hur den mänskligt generade delen av 
klimatförändringarna ska kunna tacklas. 
I Arktis är klimatförändringen ungefär 
dubbelt så snabb som i resten av världen. 
Havsis, inlandsisar och glaciärer smälter, 
likaså tinar permafrosten på land. Full-
ständig enighet inom forskarkollektivet 

1. Avsnittet om Arktis är baserat på de studier 
som FOI genomfört sedan 2008. Dessa är åt-
komliga via www.foi.se/arktis 

om denna fråga kommer inte att uppnås 
– det ligger i forskningens natur – men en 
mycket stor majoritet av forskarna hävdar 
med stöd av solida data att stora delar av 
isen smält bort och smälter i allt snabbare 
takt. Ett mindre och tunnare istäcke till 
lands och till havs är troligt på sikt. En 
del av den vetenskapliga diskussionen 
handlar också om att processen kanske 
inte kommer att vara linjär och ske i jämn 
takt. Den kan bjuda på överraskningar 
och mycket väl vara icke-linjär med tyd-
liga, skarpa omslagspunkter som man 
först i det direkta skeendet kan observera 
och reagera på. Allt detta är inte en teo-
retisk förändring i en avlägsen framtid, 
den sker nu. De stater som berörs av ut-
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vecklingen har vidtagit en rad åtgärder 
för att försöka hantera följderna av ett 
nytt Arktis – man väntar inte på fullstän-
dig vetenskaplig säkerhet utan har redan 
börjat agera, trots att underlaget inte är 
fullständigt säkert.

Vetskapen om att Arktis förändras har 
också lett till långsiktiga följdeffekter på 
en rad områden. Sedan flera år har den 
kortfattat beskrivits enligt nedan;

• Energi- och mineralutvinning till 
havs och på land blir möjlig i nya 
områden av Arktis.

• Flera nya transoceana farleder ge-
nom Arktis öppnas på sikt. Nordost-
passagen, Nordvästpassagen samt en 
Nordpolsrutt står med olika förteck-
en i centrum för diskussionen.

• Sjöterritoriet i Norra Ishavet är före-
mål för överlappande anspråk avse-
ende utvidgad Exklusiv Ekonomisk 
Zon (EEZ) bland flera av Arktis 
kuststater. De tillgängliga resurserna 
för upprätthållandet av regelverket 
– FN:s havsrättskonvention – sätts 
därmed under tryck. Ledtiderna för 
behandling av framställningarna blir 
lång på grund av resursbrist för han-
teringen av dem.

• Arktis rika fiskevattnen – en viktig 
proteinkälla för mänskligheten – på-
verkas av förändrade temperaturför-
hållanden. Fisken följer födan och 
vattentemperaturen.

• Mänsklig aktivitet i regionen ökar – 
inte minst turism – och skapar risker 
för olyckor och skador på naturmil-
jön.

• Urbefolkningarnas levnadsförutsätt-
ningar förändras snabbt när klimatet 
ändrar de grundläggande livsbeting-
elserna i Arktis.

• Regionens naturmiljö är mycket 
känslig – hur ska den kunna skyddas 
i ljuset av klimatförändringarna?

• Forskningen ställs inför nya frågor 
samtidigt som det återstår mycket 
att utforska i Arktis – vi vet att det 
är mycket vi inte vet om hur Arktis 
fungerar både på det naturveten-
skapliga och samhällsvetenskapliga 
forskningsfälten.

• Regionen drar till sig många nya 
aktörer: Statliga och icke-statliga, 
multilaterala, regionala och externa, 
kommersiella och ideella.

• Den institutionella utvecklingen är 
också en del av förändringen. Inte 
minst genom Arktiska rådets utveck-
ling har ett forum kunnat vidareut-
vecklas för kunskap och utbyte om 
arktiska frågor. Säkerhets- och för-
troendeskapande åtgärder för ”hård” 
säkerhet har kommit alltmer i fokus, 
men ligger utanför Arktiska rådets 
mandat. Hur kan och bör dessa frå-
gor hanteras?

• Regionens militärstrategiska roll och 
betydelse påverkas. Utvecklingen 
innebär mer militär och paramilitär 
aktivitet, men inte en automatiskt 
ökad konfliktrisk – utvecklingen 
kommer att vara i växelverkan med 
den vidare geopolitiska kontexten.

Arktis är därmed inte en isolerad och 
avskild del av utvecklingen av intresse 
endast för några få specialister. Det som 
händer i Arktis stannar inte i Arktis, det 
som händer i andra delar världen kan på-
verka Arktis direkt och indirekt. Utveck-
lingen blir av dessa skäl svår att förutse.

Denna översiktliga ”standardbild” av 
utvecklingen i Arktis, som har accepte-
rats av de flesta, utmanas nu på åtmins-
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tone tre olika sätt. För det första har ett 
revisionistiskt och aggressivt Ryssland 
visat att man är fullt berett till våldsan-
vändning mot sina grannländer för att 
nå sina mål. Den centrala frågan är hur 
Rysslands agerande påverkar de sam-
arbetsregimer som under de senaste 20 
åren byggts upp för att hantera Arktis. 
Kan ett revisionistiskt Ryssland följa 
de spelregler man accepterat för Arktis, 
samtidigt som man inte gör det i Europa? 
Försök att sektionera de internationella 
frågorna i olika vattentäta skott för att 
minimera skadorna på relationerna kan 
skönjas, men får troligen svårt att lyckas 
då förtroendet för Ryssland i västvärl-
den är svårt skadat för mycket lång tid 
framöver. För det andra har oljepriserna 
på kort tid i stort sett halverats och prog-
nosen är att den låga prisnivån blir be-
stående för överskådlig framtid. Det ger 
förändrade förutsättningar som bromsar 
eller helt stoppar fortsatt exploatering av 
naturtillgångarna i Arktis så länge det 
inte ses som lönsamt. Viss prospektering 
kommer sannolikt att fortsätta, men tids-
perspektiven blir längre. För det tredje 
har USA – en världsmakt med intressen 
också i Arktis – nyligen signalerat att 
man placerar sin arktispolitik högre upp 
på dagordningen. Satsningar på bl.a. is-
brytare, utbyggd infrastruktur samt vissa 
militära och marina funktioner lär följa.

En nordatlantisk ellips
Sveriges norra och nordvästra närom-     
råde förändras och Grönland, Island samt 
Nordkalotten och Barentsregionen påver-
kas direkt som en funktion av ovan skis-
serade utveckling.

Längst i väster kan man observera en 
process där Grönland, sedan 2009 en 
självstyrande del av Danmark, långsik-
tigt strävar efter full självständighet. Vil-

ket sorts Grönland skulle det i så fall bli? 
En arktisk version av Qatar, där olje- och 
gasinkomster strömmar in givet tillräck-
ligt höga priser som ger medel för en ljus 
framtid för Grönland? Eller skulle det 
bli en arktisk version av Mikronesien 
– visserligen självständigt, men fattigt 
och med mycket små medel att upprätt-
hålla sin suveränitet? Vilket än utfallet 
skulle bli av dessa ytterlighetsscenarier, 
kommer det att inverka på regionens sä-
kerhetspolitiska uppställning och berör 
därmed länderna i regionen, inklusive 
Sverige.

För Islands del är bilden något an-
norlunda. Efter att landet drabbats av 
en spektakulär ekonomisk kollaps 2008 
är man sakta på väg att återhämta sig, 
även om krisens effekter ännu inte är 
övervunna. Samtidigt har Island fått en 
annan försvarspolitisk lösning: efter att 
sedan sommaren 1941 ha haft ameri-
kanskt beskydd, lämnade USA Keflavik 
Naval Air Station (samlokaliserad med 
Islands internationella flygplats) hösten 
2006. Det kom som en chock för Island 
och den permanenta närvaron ersattes av 
en stafett av jaktflygförband från NATO-
länderna. Den närvaron hålls dock bara 
under några veckor per kvartal, resten 
av tiden återstår en moderniserad ra-
darkedja, som idag länkar till NATO:s 
europeiska flygkommandon istället för 
som under kalla kriget till USA:s motsva-
righet NORAD. Tidigt 2007 påbörjade 
Ryssland efter många års uppehåll åter 
flygningar med strategiskt bombflyg samt 
började öka sin marina aktivitet i Nord-
atlanten och i Arktis. Detta skapar oro i 
Island och reser frågan om Rysslands av-
sikter, en fråga som inte blir mindre cen-
tral av landets aggressiva uppträdande. 
Islands nuvarande försvarspolitiska lös-
ning är helt enkelt inte i takt med den sä-
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kerhetspolitiska utvecklingen i regionen.2 
Försvarsfrågan, liksom hanteringen av 
den ekonomiska krisen i Island, kopplat 
till en politisk kultur som innehåller mer 
av tydliga drag av direkt konfrontation än 
i resten av Norden, skapar sammantaget 
en osäkerhet om Islands väg framåt. Allt 
pekar på att Islands problem på olika om-
råden är sammankopplade och sannolikt 
långsiktiga.

Nordkalotten och Barentsregionen, 
Sveriges direkta norra närområde, har 
också sett flera förändringar. Denna del 
av Arktis kan ses som en knutpunkt för 
alla de utvecklingar som förändrar Ark-
tis till något nytt. Det är Arktis mest 
tättbefolkade region, innehåller mycket 
stora olje-, gas- och mineralresurser, har 
några av världens bästa fiskevatten samt 
är start- och slutpunkt för Nordostpas-
sagen. Regionen utgör också ett centralt 
militärstrategiskt intresseområde i kraft 
av den ryska Nordflottans hemmabas 
på Kolahalvön och de strategiska kärn-
vapenubåtar med hemmabas där. Detta 
genererar en slags militärstrategisk rysk 
”intressecylinder” som sträcker sig långt 
in i Norge, samt norra Sverige och Fin-
land. Det motiverar för Ryssland en upp-
byggnad av ryska militära och marina 
resurser till skydd och stöd för de strate-
giska ubåtarna som kan observeras sedan 
några år. Därtill bör läggas utvecklingen 
där Ryssland bygger upp kapacitet för 
att i en nära framtid kunna använda sig 
av och kontrollera Nordostpassagen som 
2. Sverige och Finland deltog med flygförband 
i NATO:s övning Iceland Air Meet på Island 
2014. Med deltagandet i övningsserien Red Flag 
i Alaska från och med 2006 via Partnership for 
Peace (PfP) inledde Sverige flygvapensamarbe-
te med NATO också på detta plan. Med Iceland 
Air Meet deltog Sverige såvitt känt för första 
gången i den nordatlantiska regionen med ut-
gångsbasering på Island.

länk mellan Atlanten och Stilla havet. 
Transocean sjöfart, framtida energi- och 
mineralutvinning, transport av naturre-
surser samt skydd av territoriet motiverar 
den pågående utbygganden.

Den sammanlagda bilden av den regio-
nala utvecklingen på Grönland, i Island 
samt på Nordkalotten och Barentsregio-
nen, innebär att Sveriges norra och nord-
västra närområden förändras och ökar i 
betydelse. Ett slags nordatlantisk ellips, 
som vi under lång tid inte behövde ägna 
mycket tid och kraft åt då den under den 
senaste 20 åren varit övergripande sta-
bil, har nu bland annat som funktion av 
de snabba förändringarna i Arktis blivit 
betydligt viktigare än på mycket länge. 
Sverige behöver uppmärksamma och vi-
dareutveckla sina handlingslinjer för det 
framväxande nya Arktis i allmänhet och 
för förändringarna i vårt norra och nord-
västra närområde i synnerhet. 

För Arktis tillsammantaget är bilden 
svårare att överblicka. Regionen består 
av flera olika delregioner där utveck-
lingen skiljer sig åt. Då förändringarna 
som rör Arktis är samtidiga på de olika 
områdena och sker i egen hastighet och 
enligt egen inre logik blir växelver-
kan mellan dem svår eller till och med 
mycket svår att förutse. Kommer det att 
innebära att de ömsesidigt förstärker el-
ler tar ut varandra? Den ekonomiska lo-
giken talar idag för ett minskat tryck på 
utvinning av olje-, gas- och kanske också 
mineralresurser, medan hårdnande makt-
politiska motsättningar talar för fortsatt 
eller ökande spänning. Samtidigt fortsät-
ter isen att smälta och förändra grund-
förutsättningarna på dessa två områden, 
liksom de andra. En del av hur utfallet 
till sist blir kommer när FN:s organ ska 
besluta om de överlappande territoriella 
anspråken enligt Havsrättskonventionens 
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regelverk. Hur som helst är ett nytt Arktis 
på väg, snabbare än vi tror.

Östersjöregionen
Under de senaste 18 månaderna har sä-
kerhetsläget i Europa och östersjöregio-
nen snabbt försämrats. Regionen har un-
der många år i stor utsträckning präglas 
av samarbete avseende säkerheten – med-
lemskap i eller samarbete med NATO för 
de flesta samt samarbete mellan de nord-
iska och baltiska länderna ger stabilitet 
och förutsägbarhet. Men samarbetet var 
grundat på de angenäma förutsättning-
arna under 1990-talet då ett gynnsamt 
säkerhetspolitiskt klimat rådde. Proble-
met utgörs av Ryssland då landet inte 
längre vill vara en del av den europeiska 
säkerhetsordning landet accepterade 
under 1990-talet. Istället har Ryssland 
utvecklats i aggressiv och revisionistisk 
riktning där kraftig upprustning, vapen-
skrammel, aggressiv propaganda och öp-
pen våldsanvändning mot grannländerna 

blivit del av politiken. Det rysk-georgiska 
kriget 2008 samt ockupationen och den 
folkrättsstridiga annekteringen av Krim-
halvön följt av det av Ryssland under-
stödda kriget i östra Ukraina är tydliga 
exempel. Rysslands långsiktiga strategis-
ka mål är att etablera en ny säkerhetsord-
ning i Europa genom att splittra Europa 
(EU) och söka splittra USA från Europa 
(NATO). I Östersjöregionen är försök till 
destabilisering av de baltiska staterna på 
den ryska dagordningen. För resten av 
Norden söker Ryssland uppnå olika gra-
der av droit de regard, dvs. att inget av 
länderna ska kunna företa sig något avse-
ende sin säkerhetspolitiska hållning utan 
Kremls godkännande.

Rysslands metoder för att söka uppnå 
detta är användning av ”hårda” makt-
resurser; militära övningar, territoriella 
kränkningar och hot om våldsanvänd-
ning med såväl konventionella som nuk-
leära vapen. De ”mjuka” metoder som an-
vänds utgörs av propagandakampanjer i 

En british Typhoon ur 3 Squadron RAF (nederst) följer en rysk Su-27 ”Flanker” 
(överst) över Östersjön i juni 2014. Foto: UK MoD.
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massmedia och sociala media, försök till 
utnyttjande av regionala minoriteter ge-
nom ekonomiska metoder samt påtryck-
ningar via bl.a. energisektorn. 

Den hotbild detta genererar för grann-
ländernas del sträcker sig från incidenter 
och kränkningar till sjöss och i luften med 
syftet att pröva NATO:s sammanhållning 
och enskilda länders motståndskraft i 
flera avseenden. En destabiliserad eller 
skrämd nordisk region ligger i Kremls in-
tresse. Inte heller kan öppen och avsiktlig 
våldsanvändning uteslutas. Det är troligt 
att dessa förhållanden – grundat på ag-
gressiv rysk revisionism – kommer att 
gälla för överskådlig framtid.

Reaktionerna i Europa på Rysslands 
agerande har inneburit att NATO förnyat 
löftena om solidaritet med medlemssta-
terna – ”musketörprincipen” enligt NA-
TO-fördragets artikel fem gäller alltjämt. 
Man har på kort tid ombaserat mark- och 
flygresurser till Baltikum på rotations-
basis, förändrat sitt övningsmönster och 
dito innehåll samt sätter upp nya regio-
nala staber i utsatta delar av regionen.3 
I övrigt har man enats om efterhand 
ökade försvarsvarsutgifter samt en ge-
nerell ”renovering” av NATO:s struktu-
rer. Parallellt med detta har den direkta 
amerikanska närvaron ökat på bilateral 
basis som även den är roterande. Sanno-
likt är mer i den vägen från amerikanskt 
håll att vänta. En intensiv professionell 
debatt har återkommit där lösningar på 
detta ”nya” säkerhetsproblem står i fokus. 
Till det ska läggas Polens och Tysklands 
återkomst till östersjöregionen avseende 
hårda säkerhetsfrågor samt kraftigt öka-
de försvarsanslag i alla de tre de baltiska 

3. Det är viktigast att hålla i minnet att den 
uppbyggnad som trots allt har skett är så begrän-
sad och defensiv att den på intet sätt kan hota 
rysk territoriell integritet.

staterna.
För Sveriges del har den snabbt fram-

växande försämrade säkerhetssituationen 
inneburit flera försvars- och säkerhets-
politiska förändringar med åtminstone 
fyra huvudlinjer i vad som skulle kunna 
sammanfattas som ”Hultqvistdoktrinen”. 
Med NATO har Sverige för det första valt 
en vidareutveckling av samarbetslinjen. 
Tillsammans med en grupp andra länder 
som är med i samarbetet med NATO via 
Partnership for Peace (PfP), beslutades 
vid NATO:s toppmöte i Cardiff 2014 om 
Enhanced Opportunities Program (EOP) 
som ger dessa länder, Sverige inkluderat, 
en särställning i samarbetet med NATO. 
Detta ”guldkortsparternskap” ger möjlig-
het att samarbeta med NATO ännu när-
mare än idag, samtidigt som regeringen 
tydligt markerat att medlemskap inte 
ligger i korten. För det andra utvecklas 
samarbetet med de nordiska länderna, 
särskilt Finland och Danmark.4 Med Fin-
land är planerna ambitiösa; på sikt ska 
de svenska och finska flygvapnen delvis 
integreras och en gemensam sjöstyrka, 
Swedish Finnish Naval Task Group 
(SFNTG) sättas upp. Man ska kunna an-
vända sig av varandras hamnar, flygbaser 
och underhållsfunktioner samt operera 
på och från varandras territorium. Utby-
te, kommunikation och gemensam opera-
tiv planering skall möjliggöras som kom-
plement till respektive lands nationella 
planering. Centralt för det svensk-finska 
samarbetet är att det ska kunna fungera i 
fred, kris och därbortom. Man ska alltså 
kunna samverka även i krig med hänvis-
ning till FN-stadgans artikel 51 om rätten 
till självförsvar. Planerna för samarbetet 
med Danmark tycks vara något mindre 
4. Se Regeringens proposition 2014/15:109, 
”Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 
2016-2020”, s.24f.
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ambitiösa. Användning av varandras 
luftterritorium för överflygning samt 
övnings- och utbildningssamarbete är 
det som nämns i sammanhanget. Norge 
nämns kortfattat och hänvisningen till 
nuvarande samarbeten tycks inte peka på 
någon mer konkret strävan efter vidareut-
veckling, men det vardagliga utbytet mel-
lan olika förband, särskilt i norr, nämns.

För det tredje vidareutvecklas den bi-
laterala relationen till USA. Detta har 
en bred ansats och är en förstärkning av 
den svenska änden av den transatlantiska 
länken, som under hela det kalla kriget 
utgjorde en vital del av den svenska åter-
försäkringspolitiken vid sidan av neutra-
litetspolitiken.

För det fjärde innebär det försvars-
beslut som antogs av Riksdagen i juni 
2015 att en mångårig nedåtgående trend 
för Sveriges militärutgifter brutits. Det 
kommer att innebära en något förbättrad 
förmåga på sikt på några områden. En 
gotlandsgarnison sätts åter upp, förmå-
gan till ubåtsjakt förbättras och perso-
nalramen ökas marginellt. Satsningarna 
innebär visserligen ett försvarsekono-
miskt trendbrott men är små i förhållande 
till behoven.5 Uttalanden från förre Över-
befälhavaren, General Göranson, om att 
satsningar behöver göras på ”bottenplat-
tan”, d.v.s. uniformer, kängor, handeldva-
pen etc, talar sitt tydliga språk. Med de 
stora luckor man tidigare var beredd att 
acceptera i svensk försvarsförmåga un-
der en period som sågs som mer godar-

5. Även om Sveriges militärutgifter ökar i och 
med försvarsbeslutet 2015, innebär det inte nå-
gon ökning ställt i relation till GDP. Då denna 
tillväxer kommer kvoten i % av GDP faktiskt att 
sjunka något och fortsatt ligga på c:a 1% i slutet 
av försvarsbeslutsperioden 2020. ”Military Ex-
penditure Trends in the Baltic Sea States”. FOI 
Memo nr. 5544, 2015-12-09.

tad, där Sverige i till stor del fokuserade 
mycket av sin kraftigt minskade militära 
kapacitet på internationella fredsfrämjan-
de insatser, gör att Sverige nu ligger i ett 
efterhandsläge.

Sverige ses därför av omvärlden som 
ett underskottsområde för säkerhet i vår 
egen region. Det är en position vi bör göra 
vårt yttersta för att så snabbt som möjligt 
ta oss ur. I ett tänkt ytterligare förvärrat 
säkerhetsläge i vår del av världen, skulle 
vårt inflytande på hur en kris ska hante-
ras att bli en funktion av omvärldens syn-
sätt. Dessa förhållanden leder allt fler till 
insikten om att också de hårda säkerhets-
frågorna behöver tas på betydligt större 
allvar. Innehållet i komponenterna för sä-
kerheten i vårt närområde har förändrats 
och kostnaden för försäkringspremien 
har snabbt ökat.

Avslutning
På relativt kort tid har mycket inträffat 
som påverkat regional säkerhet i Nord-
europa och delar av Arktis negativt. Nor-
den, Östersjöregionen och vårt norra och 
nordvästra närområde – den nordatlan-
tiska ellipsen – är inte längre en stillsam 
periferi utan befinner sig på en av front-
linjerna avseende europeisk säkerhet. Ut-
vecklingen präglas till följd av Rysslands 
agerande av en dynamik där ett aktions-
reaktionsmönster är tydligt. Detta nya 
och betydligt besvärligare läge kommer 
sannolikt att bestå under lång tid. Medan 
NATO-medlemskap för närvarande är för 
svårt för Sverige och Finland att hantera 
av inrikespolitiska skäl, skulle en skärpt 
kris snabbt kunna förändra situationen. 
De olika samarbeten som nu utvecklas 
som svar på det försämrade läget kan i 
olika grad och på olika sätt bidra till en 
stabilisering av regionen, men det är en 
krävande och komplicerad väg som valts.
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Begränsas marinens våldsanvändning 
enligt IKFN av rätten till liv enligt 
Europakonventionen?
Denna artikel är en något omarbetad version (bl. a. nästan helt utan rättsliga käll-
hänvisningar i fotnotsform) av min debattartikel: Begränsar Europakonventionen 
våld vid territoriella kränkningar i fredstid enligt IKFN?, som publicerats i Juridisk 
Tidskrift, 2015-16, nr 1. Jag är skyldig JT ett tack för deras tillmötesgående i frågan 
om att publicerade denna version här.

Bakgrund
Jag var nog inte ensam om att bli en 
smula förvånad när det stod klart att (då-
varande) Överbefälhavaren fastställt en 
ny Handbok IKFN - Försvarsmaktens 
handbok vid hävdandet av vårt lands su-
veränitet och territoriella integritet som 
begåvats med en bilaga (9.4, s. 125 f i 
handboken) som handlar om rätten till liv 
enligt Europakonvention och som anger 
bland annat följande.

Vapenmakt vid ingripanden som riske-
rar att medföra dödlig utgång får endast 
tillgripas om det är absolut nödvändigt 
i syfte att: […] tvinga upp en ubåt från 
undervattensläge på inre vatten, […].

Läser man vidare i bilagan står det klart 
att när det gäller ubåt i undervattensläge 
på territorialvattnet (utanför inre vatten) 
får sådant våld bara användas för att hin-
dra en ubåt som först, 

lagligen berövats sin rörelsefrihet och 
som skall avvisas från svenskt territori-
um, från att avvika från anbefalld kurs 
eller åtgärd […].

Bilagan fortsätter:
Vid övriga ingripanden mot kränkning-
ar av svenskt territorium ska vapen-
makten anpassas så att risk för dödlig 
utgång inte uppstår.

Bland tänkbara ”övriga ingripanden” 
finns bland annat sådana som avser att 



477

tvinga upp en ubåt, som inte lagligen 
berövats sin rörelsefrihet, från undervat-
tensläge inom svenskt territorialvatten 
men utanför våra inre vatten. Här får man 
således inte använda våld som medför att 
en risk för dödlig utgång uppstår, om 
man nu får tro bilagan. Varför skulle man 
förresten inte göra det, bilagan är ju en 
del av handboken och således fastställd 
av ÖB? (Denna artikel handlar, som ni 
kommer märka, om varför man inte ska 
göra det.)

Jag är i och för sig inte så väl utbildad 
som en sjöofficer är i dessa frågor men jag 
tycker mig ändå kunna lista ut att det kan 
vara farligt, rent utav livsfarligt, att be-
finna sig i en ubåt i undervattensläge när 
någon annan, t.ex. med en sjunkbomb, 
helt plötsligt gör hål i ubåtens tryckskrov. 
Därför måste det kännas ytterligt behag-
ligt för alla som kan tänkas hamna i en 
sådan befintlighet inom svenskt territori-
alvatten, men utanför t.ex. Skandiaham-
nen, Svartån eller Storsjön, att veta att 
chefen för myndigheten Försvarsmaken 
har fastställt att man inte får bete sig så 
mot ubåtar, just för att det är så farligt 
(”riskerar att medföra dödlig utgång”). – 
Omtänksamt!

Även om det då förvånade mig nästan 
lika mycket har jag viss förståelse för att 
frågan diskuterades i media efter ÖB:s 
fastställande och att bland annat För-
svarsmaktsanställda då föreföll ha olika 
uppfattning, trots fastställandet. Jag hade 
nog också gått utanför gängse informa-
tionskanaler om jag som handläggare 
med ansvar för handbokens färdigstäl-
lande drabbats av bilagan vi talar om. 
Personligen är jag tacksam för att frågan 
diskuterades i media eftersom det bara 
var därför jag blev jag varse situationen 
och kunde ge mig in i debatten. I den ar-
tikel i Svenska Dagbladet som jag läste 

(uppdaterad på hemsidan den 22 april 
2015): Tvist om marinen får använda 
dödligt våld, citeras en professor emeri-
tus i internationell rätt, chefen för opera-
tivjuridiska sektionen i Försvarsmakten 
respektive Försvarsmaktens handläg-
gare som arbetat i fem år med att ta fram 
handboken. Professorn, som även varit 
folkrättslig rådgivare åt Utrikesdeparte-
mentet, menar att rätten till dödligt våld 
enligt IKFN mot främmande makts ubåt 
inte begränsas av Europakonventionens 
regler eftersom IKFN som lex specia-
lis är överordnad Europakonventionen. 
Operativjuridiske chefen menar att IKFN 
visst begränsas av Europakonventionens 
regler eftersom Europakonventionen 
gäller som lag i Sverige och därmed att 
bilagan ska gälla. Handläggaren gav ut-
tryck för en tredje uppfattning, som trots 
att den rent allmänt sett är fullt förståelig, 
inte närmare berörs här. – Vad gäller? 
Begränsas militärt våld och tvång enligt 
IKFN i fredstid av Europakonventionen?

IKFN är inte överordnad 
lag
Svensk försvars- och säkerhetspolitik 
syftar till att skydda svenskt oberoende 
från främmande makt, det vill säga till 
att skydda svensk suveränitet. Suveräni-
teten utövas enligt regeringsformen un-
der lagarna. Lagar stiftas av riksdagen. 
Regeringen får i vissa fall utfärda förord-
ningar. Riksdagen har i lag bestämt att 
Europakonventionen ska gälla som lag 
i Sverige. Så har det varit i tjugo år nu. 
Avsikten med lagen var bland annat att 
konventionsrättigheterna ska vara direkt 
tillämpliga i svensk rätt. Dessutom ska 
Europadomstolens tolkning av konven-
tionen stå över uttalanden som gjorts i 
lagförarbeten och (nationell) rättspraxis. 
Faktum är att Europakonventionen till 
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och med får sägas ha en överordnad sär-
ställning bland svenska lagar, som inte 
är grundlagar. Det kan också vara bra att 
här dra sig till minnes att internationell 
rätt (som inte är EU-rätt av visst slag) inte 
är direkt tillämplig i Sverige utan att det 
krävs att den genomförs (vissa föredrar 
att säga implementeras) i svensk rätt av 
en svensk rättsakt. – Suveränitet, ni vet.

Oavsett att dess innehåll är folkrättsligt 
godtagbart kan inte den tidigare beslu-
tade förordningen, IKFN, anses stå över 
den senare beslutade lagen, som anger att 
Europakonventionen ska gälla som lag i 
Sverige. Regeringen kan helt enkelt inte 
begränsa riksdagens framtida rätt att 
stifta lag. Så långt håller jag med chefen 
för den operativjuridiska sektionen inom 
Försvarsmakten. Vad medför detta?

Problem 
Den som använder våld mot någon annan 
riskerar att dömas för våldsgärningen. 
Detta gäller även när det är militärer som 
beordrar och utför gärningen. Är riket i 
krig och gärningen riktar sig mot fienden 
är våldet vanligtvis tillåtet.1 Det förut-
sätts även att militärer som beordrar och 
använder våld i enlighet med IKFN när 
riket inte är i krig ska slippa att drabbas 
av straffrättsligt ansvar för det. Men om 
IKFN nu står i strid med rätten till liv 
enligt Europakonventionen, vad gäller då 
för den enskilde som beordrar eller an-
vänder dödligt våld? Vad gäller förresten 
för myndigheten, Försvarsmakten? Får 
den ge order enligt IKFN om innehållet 
i den står i strid med innehållet i Euro-
pakonventionen? Tvingar en sådan order 

1. När riket är i krig har militärer inte bara rätt 
utan också, under vissa förutsättningar, en skyl-
dighet att använda även dödligt våld (Se t.ex. 21 
kap. 1 och 10–14 §§ brottsbalken). – Detta bör 
aldrig glömmas bort! 

underlydande att utföra den, om den ges? 
Om IKFN begränsas av Europakonven-
tionen är svaren på dessa frågor alls inte 
oproblematiska. Europakonventionens 
tillämpningsområde måste därför klargö-
ras. Konventionens tillämpningsområde 
följer av en tolkning av konventionen 
själv. 

Hur ska Europakonven-
tionen tolkas?
Europakonventionen ska naturligt nog 
tolkas med utgångspunkt i konventions-
texten; orden ska förstås i sitt samman-
hang och i ljuset av syftet med konventio-
nen. De olika bestämmelserna bör tolkas 
så att konventionen som helhet får en 
rimlig innebörd.2 Detta får vara utgångs-
punkten för det följande resonemanget.

Rätten till liv (artikel 2 i konventionen 
samt tilläggsprotokollen 6 och 13) stad-
gar i huvudsak att ingen avsiktligen ska 
berövas livet genom det allmännas hand-
lande. Militära vapensystem har ofta som 
avsedd användningseffekt att orsaka så 
omfattande förstörelse att folk dör när de 
används. Det är därför inte konstigt att 
militärt våld i fredstid kan uppfattas som 
stående i strid med rätten till liv. Använ-
dandet av militärt och annat dödligt våld 
(t.ex. polisiärt) är emellertid förenligt 
med rätten till liv om det sker för att 
1. försvara någon mot en olaglig vålds-

gärning, 

2. för att verkställa ett lagligt frihetsbe-
rövande (”en laglig arrestering”) el-
ler får att hindra någon som är lagligt 
frihetsberövad från att rymma (”und-
komma”), och

2. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis, 4:e upplagan, Norstedts Juridik AB, s. 
51.
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3. för att i laglig ordning stävja upplopp 
eller uppror. I vart fall ubåtsjakt en-
ligt IKFN passar inte in under något 
av de tre undantagen från förbudet 
mot det allmännas dödande (upp-
märksamma läsare noterar genast att 
en tolkning av det andra undantaget 
från huvudregeln dyker upp i bila-
gan).

Europakonventionen är inte nödvändigt-
vis tillämplig i krig eller under liknande 
tillstånd (se artikel 15 i konventionen). 
Lagliga (med detta menas här, förenliga 
med folkrätten) krigshandlingar får i så-
dana lägen avsiktligt företas, även om 
dessa släcker liv. Territoriella kränkning-
ar av den natur som diskuteras i Svenska 
Dagbladets artikel är emellertid inte så 
allvarliga att de kan anses utgöra krig el-
ler liknande tillstånd. Det saknar dock 
inte betydelse att Europakonventionen 
innehåller regler som accepterar att män-
niskors rätt ibland regleras av andra reg-
ler än Europakonventionens (nämligen 
folkrättens) även om detta s.a.s. innebär 
en direkt livsfara för människorna. Det 
saknar inte heller betydelse att undanta-
gen i artikeln om rätten till liv tar sikte på 
situationer som inte regleras av folkrät-
ten utan som har med den aktuella sta-
tens interna regler att göra (vilka är de 
som Europakonventionen är överordnad). 
Folkrätten syftar främst till att stater ska, 
om uttrycket tillåts, uppföra sig anstän-
digt mot varandra. Europakonventionen 
syftar till att stater ska uppföra sig an-
ständigt mot människor. Det noteras att 
Europakonventionen inte utesluter att det 
finns situationer när det tidigare nämnda 
kan tillåtas övertrumfa det senare.

Besättningen ombord den främmande 
ubåten agerar, kan man utgå från, på or-
der av den främmande makten som far-

kosten tillhör. – Tom Clancys Red Octo-
ber behöver man inte bekymra sig över 
här. – Det är inte säkert att någon i be-
sättningen begår brott mot något straff-
bud, som det föreligger svensk domsrätt 
över, bara för att den stat de tjänar inte 
respekterar svensk territorialvattengräns. 
Ubåtsjakt bedrivs ju inte heller i syfte att 
lagföra besättningen på den främmande 
ubåten. Det är vidare inte fråga om att 
upprätthålla vår inre ordning och säker-
het, sådant sköter polisen. Det är således 
inte fråga om verksamhet som är en na-
turlig del i det civila samhället. Det är 
fråga om att se till att en främmande stat 
inte kränker eller i vart fall slutar krän-
ka Sveriges territoriella integritet. Att 
det juridiskt sett är fråga om en kränk-
ning och att den får bekämpas med stat-
ligt våld framgår av folkrätten. Statens 
våldsanvändning är således precis som i 
krig tillåten enligt folkrätten men Euro-
pakonventionens egen regel (artikel 15) 
om avsteg från konventionen är inte till-
lämplig eftersom staten inte befinner sig i 
krig eller liknande nödläge. Innebär detta 
att chefen för Försvarsmaktens operativ-
juridiska sektion, och därmed bilagan, 
har rätt? Det verkar faktiskt vara en fråga 
om jurisdiktion.

Vad har jurisdiktion med 
sjunkbomber mot främ-
mande ubåt att göra?
Europakonventionens artikel 1 klargör 
att de fördragsslutande staterna ska ga-
rantera var och en som befinner sig under 
deras jurisdiktion de rättigheter och fri-
heter som konventionen ger dem. Det är 
svårt att definiera begreppet jurisdiktion 
på ett sätt som är riktigt i alla de fördrags-
slutande staternas jurisdiktioner. Jag tän-
ker inte ens försöka. Det står dock klart 
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att det med jurisdiktion i vart fall menas 
domsrätt, det vill säga inom den sfär sta-
ten har rätt att använda sitt våldsmono-
pol för att skipa juridisk rättvisa – för att 
t.ex. lagföra misstänkta brottslingar. När 
det gäller Europakonventionens defini-
tion av jurisdiktion ska begreppet liksom 
andra begrepp i konventionen ”ges en 
’autonom’ tolkning som är oberoende av 
vilken innebörd som ges åt motsvarande 
begrepp i de nationella rättssystemen.”3 
Begränsningar i en stats jurisdiktion be-
höver inte motsvaras av folkrättsligt er-
kända geografiska gränser (se t.ex. 2 kap. 
2 § brottsbalken och artikel 105 i FN:s 
havsrättskonvention). Denna slutsats har 
också Europadomstolen kommit fram 
till när de prövat frågan om (extraterri-
toriell) jurisdiktion i konventionens me-
ning se t.ex. domen den 29 mars 2010 i 
målet Medvedyev och andra mot Frank-
rike (3394/03), särskilt avsnitten 62–67. 
Det ska noteras att det avgörande ansågs 
vara att staten, Frankrike, bedömdes ha 
utövat full och exklusiv kontroll ( full and 
exclusive control) över klagandena från 
och med det att de omhändertogs utanför 
Frankrikes territorium. Därför hade de 
rätt till en konventionsenlig behandling 
från Frankrikes sida även där.

Normalt behöver inte samma prövning 
göras när det gäller frågan om en män-
niska befinner sig under en viss stats ju-
risdiktion, om denne befinner sig inom 
den statens territorium. Detta brukar 
naturligen förutsättas. Ubåtskränkningar 
och liknande är dock inte normalt i ett 
Europakonventionsrättsligt perspektiv. I 
praktiken framstår det som främmande 
att påstå att andra staters militära stats-
fartyg står under den statens jurisdik-
tion inom vars territorium de befinner 

3. Danelius, a. a. s. s.

sig olovligen och kanske till och med 
oupptäckt. Inte ens ett ”upptäckande” 
medför automatiskt jurisdiktion eftersom 
begreppet inte är avhängigt av vad vissa 
militära sensorer ger för indikation. Det 
är däremot inte alls främmande att påstå 
att fartyget även då lyder under en annan 
stats, flaggstatens, jurisdiktion. Den enda 
stat som kan förvänta sig åtlydnad på 
grund av ett nationellt regelverk av far-
tyget i fråga är ju flaggstaten. I ett sådant 
fall är det inte orimligt att göra gällande 
att den stat inom vars territorium ubåten, 
eller vad det nu är fråga om, befinner sig 
inte utövar full och exklusiv kontroll och 
därför inte heller ska anses ha jurisdik-
tion över den, i den mening som Europa-
konventionen avser (och det är ju faktiskt 
bara det som är intressant här). Det vore 
då onaturligt att påstå att besättningen 
ombord ubåten eller fartyget stod under 
den statens jurisdiktion.4

När det gäller människorna i besätt-
ningen kan det vidare ifrågasättas om 
de kan anses omfattas av uttrycket var 
och en, som är definitionen på de indi-
vider som omfattas av konventionsskyd-
det. Besättningsmedlemmarna utövar ett 
statsuppdrag för en stat som bryter mot 
folkrätten på en annan stats territorium. 
Eftersom de är militärer kan de dessutom 
förväntas ha egna vapensystem som är 
utformade för att förhindra alla försök 

4. Med marktrupp är det nog lite annorlunda. 
Markfordon har ingen motsvarighet till flaggstat 
i aktuellt hänseende. Marktrupp som dessutom 
kanske uppträder till fots är det vidare mycket 
lättare att i praktiken erhålla full och exklusiv 
kontroll över. Å andra sidan går det säkert att i 
det enskilda fallet ta hand om dem på ett mili-
tärt rimligt sätt och, om det skulle ifrågasättas 
efteråt, framgångsrikt ordna det så att något av 
undantagen i artikeln om rätten till liv kunde an-
ses tillämpligt. Jag har dock inte haft tid att titta 
närmare på denna fråga.
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att så att säga inlemma dem under någon 
annan stats fulla och exklusiva kontroll. 
Detta är inte samma sak som att vara 
medborgare i staten som värnar sitt terri-
torium, stadigvarande bosatt där, inneha-
vare av turistvisum, arbetssökande utan 
uppehållstillstånd, polis eller annan civil 
person som eventuellt begår även mycket 
allvarliga brott, t.ex. terroristbrott, inom 
statens territorium. Att dessa senare 
nämnda personer omfattas av var och 
en står klart. Det måste nämligen bland 
annat antas att de inte står i ett internt 
lydnadsförhållande till en annan stat och 
att om de gör det, de ändå kan gripas och 
lagföras eller avvisas utan att fartygsför-
störande vapensystem måste användas 
för att territorialstatens beslut ska kunna 
få någon reell effekt på deras handlande.

Sammanfattning och 
slutsats
IKFN gäller inte över lagen som anger 
att Europakonventionen gäller som (över-
ordnad) lag i Sverige. Europakonventio-
nens egen regel om tillåtna avsteg från 
konventionen avser andra situationer än 
de som avses i IKFN, så länge det inte rå-
der krig eller liknande tillstånd i Sverige. 
Europakonventionen accepterar att folk-
rätten är ett godtagbart alternativ till dess 
egna regler i de situationer fördragsslu-

tande stater inte är skyldiga att tillämpa 
konventionen. Främmande stats militära 
ubåtar, ytfartyg och luftfartyg, som be-
finner sig inom svenskt territorium i strid 
med folkrätten, kan inte anses befinna sig 
inom full och exklusiv svensk kontroll 
och därför inte heller inom svensk juris-
diktion i konventionens mening. Besätt-
ningen ombord sådana fartyg har heller 
inte en sådan ställning att de, så länge 
de utför främmande stats folkrättsvid-
riga militära uppdrag, ingår i den genom 
konventionen från dödligt våld skyddade 
gruppen individer.

Sammantaget är den enda rimliga 
tolkningen av Europakonventionen att 
den inte begränsar Sverige från att agera 
på ett sätt som är folkrättsligt godtagbart 
mot främmande staters kränkande mili-
tära (luft-)fartyg och att detta faktiskt föl-
jer av en tolkning av konventionen själv. 
Eftersom IKFN är förenlig med folkrät-
ten betyder det att IKFN:s tillämpning 
under ubåtsjakt inte begränsas av Euro-
pakonventionen. På detta sätt kommer jag 
i praktiken till samma slutsats som pro-
fessorn föreföll göra, nämligen följande.

Marinen ska bedriva ubåtsjakt i enlig-
het med IKFN:s regler, tolkad med hjälp 
av den nyss utgivna handboken utan hän-
syn till bilagan som talar om Europakon-
ventionen.
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Hur försvara Sverige?
Många mer eller mindre välgrundade synpunkter och förslag har under de senaste 
åren lämnats om hur vi bör bygga upp vårt försvar. Senaste bidraget är från leda-
moten Robert Dalsjö, som gör ett intressant och roande tankeexperiment kring en 
svår och allvarlig fråga, men han konstaterar också inledningsvis att vi saknar en 
genomtänkt strategi för landets säkerhet och det kan man verkligen hålla med om.1 
Oftast har ju många förslag lämnats, utan att man beaktat att vårt strategiska läge 
numera har förändrats i flera avgörande avseenden. Det är alltså hög tid, att inse, 
att frågor om vårt nationella försvars framtid bör grundas på en analys av vad den 
nya strategiska situationen kan innebära för oss och vad detta kan innebära för hur 
vårt framtida försvar bör byggas upp. Allt är nämligen inte alls som tidigare och den 
övergripande frågan borde därför handla om vilka nya förutsättningar vi har för 
vårt försvar i den nya globaliserade världen. 

Vi bör alltså inse, att vår omvärld föränd-
rats i betydande omfattning och även så 
sedan det kalla kriget avslutades och att 
då mest bara återgå till ett gammalt to-
talförsvarskoncept inriktat på att möta en 
invasion är ingen lösning på problemet. 1 
Vi lever i en globaliserad värld, där han-
del och sjötransporter bär upp ett ökande 
välstånd på många håll och där världen 
på ett nytt sätt därför är beroende av detta 
för sin säkerhet. Samtidigt har vårt egna 
civila samhälle också utvecklats. En ma-
joritet av vår befolkning bor inte längre 

1. Tidskrift i sjöväsendet nr 4 2015

på landsbygden utan i städer, vilket dras-
tiskt har minskat uthålligheten och möj-
ligheterna för överlevnad i händelse av 
störningar. Vi är inte ensamma om ur-
baniseringens följder i det här avseendet 
och vi upplever dagligen krigföringens 
effekter på civila samhällen på andra håll 
i världen. 

Inledningsvis kan det också vara lämp-
ligt att övergripande konstatera, att vi 
självklart inte heller under det kalla kri-
gets tid hade en egen förmåga att ensam-
ma kunna stå emot ett eventuellt sovje-
tiskt angrepp – det finns ju tydligen en del 
som tror det idag. Och man tycks dess-
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utom tro, att ett sovjetiskt anfall skulle 
genomföras utan att kärnvapen skulle 
användas, vilket är förvånande och möj-
ligen mest ett arv från försvarsplanering-
ens s.k. dimensionerande angreppsfall än 
från verkligheten. Om ett sovjetiskt an-
fall då hade påbörjats mot Sverige, så var 
det för övrigt bara en fråga om timmar 
eller något dygn innan vi skulle ansluta 
oss till Nato, vilket bl.a. framgår av Er-
landers dagböcker, men som många tycks 
ha glömt i dag. 

Sedan början av 1960-talet skyddades 
vi dessutom mot en stort upplagd sovje-
tisk krigföring av de amerikanska kärn-
vapnen, som ”tack” för att vi inte till-
verkade egna kärnvapen och därigenom 
bidrog till kärnvapenspridningen. Det 
förefaller samtidigt lite oreflekterat och 
gammalmodigt, att bygga upp vårt natio-
nella försvar med huvudsaklig inriktning 
att enbart kunna möta ett ryskt angrepp, 
även om Ryssland är en stor och ibland 
mäktig granne. Det viktigaste är nog 
snarare, att vi bygger upp en nationell 
förmåga, så att även Nato kan respektera 
den – inte för att vi ska bekriga varandra, 
utan för att Sverige åter blir till ett säk-
rare område i norra Europa. Det var ju en 
gång i tiden, och sett från en amerikansk 
horisont, det viktigaste motivet för att 
vårt hemliga Nato-samarbete kunde inle-
das redan på 1950-talet. Även om det kan 
vara svårt, så bör vi alltså idag försöka 
frigöra oss från gamla inhemska myter 
om vårt försvar och i stället försöka se 
omvärlden på ett mera realistiskt sätt.

Vi måste också kunna se frågan om 
vårt försvar i ett rimligt tidsperspektiv. 
Det försvar som vi anser oss behöva för 
att kunna möta ett stort upplagt mili-
tärt angrepp i övermorgon är sannolikt 
inte alls det försvar som vi behöver för 
att möta olika typer av säkerhetshot mot 

vårt samhälle idag och vi kan då inte hel-
ler låsa fast oss vid de förbandsmålsätt-
ningar, som ju styr utvecklingen alltför 
hårt i dag. Sådana måste kunna utvecklas 
över tiden och fältartilleri, attackflyg el-
ler minkrigföring kan ju, för att ta några 
exempel, inte försvara landet mot ett stort 
cyberangrepp, som redan idag skulle 
kunna slå ut så många viktiga samhälls-
funktioner att en kapitulation kan te sig 
oundviklig. Visst kan vi fortfarande anse 
oss i behov av att kunna försvara landet 
mot ett konventionellt, begränsat väpnat 
angrepp, men dagens värld innehåller ju 
så många andra hot mot vårt samhälle, 
att vi snarare bör inleda i den mera freds-
mässiga änden i stället. Vi är en del av 
den globaliserade världen och de hot man 
kan se idag är betydligt mera mångtydli-
ga eller svårbestämda. Många grundläg-
gande förutsättningar för vår säkerhets-
politik finns ju dessutom reglerat för oss 
i EU grundfördrag, Lissabonfördraget 
från 2007, men vad som där finns angivet 
om den gemensamma försvarspolitiken, 
verkar inte helt känt i den svenska för-
svarsdebatten.2

Vårt samhälle och vårt välstånd le-
ver, som många andra liknande staters, 
numera i ett betydligt mera kortsiktigt 
tidsperspektiv än vi gjorde tidigare och 
vi är i väsentliga delar beroende av en 
ständig och obruten tillförsel av varor 
och tjänster. Vi – såväl staten Sverige 
som våra medborgare – saknar därför den 
strategiska uthålligheten som vi hade ti-
digare och under beredskapsåren. Vi har 
nu blivit mera sårbara för avspärrningar 
eller blockader, som kan vara utförda av 
andra stater, pirater eller terrorister. Men 

2. Delar av Lissabonfördragets texter avse-
ende den gemensamma utrikes- och säkerhets-
politiken återfinns på sidorna 452-453 i detta 
nummer av TiS (red. anm.).
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försvar mot pirater och terrorister kan vi, 
å andra sidan, kanske utöva tillsammans 
med andra EU-stater redan i dag och all-
deles oberoende av andra politiska knyt-
ningar. Och vi måste också redan i dag 
kunna utföra någon form av skydd av vår 
och våra grannars import- och exportsjö-
fart– ett samarbete, som alltså också har 
sin grund i gällande EU-avtal. Vi skulle 
alltså redan i dag exempelvis kunna 
samarbeta med alla våra grannar för att 
försvara våra oss mot befarade pirat-
verksamheter eller terroristattacker. Sett 
från ett försvarsplaneringsperspektiv kan 
detta innebära, att det inte är någon eller 
några staters eventuella militära ambi-
tioner eller möjliga hot mot oss, som bör 
vara en grund för vårt försvars uppbygg-
nad, utan vår egen bedömning av hur vi 
bör eller kan upprätthålla vår nationella 
suveränitet och territoriella okränkbarhet 
i dagens globaliserade värld. 

En viktig förändring har också skett 
vad avser val av angreppsmetoder och 
det talas ofta om asymmetrisk krigfö-
ring, där en angripare döljer sig bakom 
andra – ”små gröna män”- eller krigar 
genom ombud i form av terrorister. Så-
dana operativa metoder har väl främst sin 
tillämpning på land, men motsvarigheter 
finns också i sjökriget; främst i form av 
internationell kriminalitet. Narkotika-
smuggling, sjöröveri, människosmugg-
ling och illegalt fiske sker numera i en 
ökande omfattning, men det förekommer 
också miljöförstörande verksamheter och 
fartygsburen hjälp till upprorsrörelser i 
land och även sådana företeelser vill nog 
vår del av världen kunna bekämpa redan 
innan de påverkar livet på land och helst 
redan utanför vårt sjöterritorium och det 
kan man egentligen enbart göra med ör-
logsfartyg.

Av denna mycket korta skiss till strate-

gisk bakgrund går det ändå att dra vissa 
slutsatser om vad EU säkerhetsstrategi 
kan betyda för oss. Den fastställdes fak-
tiskt redan 2003 och handlar i mycket om 
hur vi tillsammans ska kunna möta hot av 
olika slag, men kommer troligen att revi-
deras redan nästa år, vilket troligen inte 
alls kommer att påverka de folkrättsliga 
grunderna för var och hur vi ska kunna 
ingripa mot samhällshot redan till sjöss.  
Sannolikheten att vi, eller våra EU-part-
ners, ska drabbas av ett oresonligt kärn-
vapenangrepp av gammal sovjetisk mo-
dell, är samtidigt fortfarande begränsad 
och såväl USA som Ryssland torde i det 
längsta undvika kärnvapenkrig även fort-
sättningsvis. Dagläget talar också mot att 
vi nu eller i närtid kan komma att hamna 
i någon form av vanligare konventionell 
konflikt, men om en sådan trots allt vara 
under uppsegling, så har vi en första 
”försvarslinje” i att då öppet ansluta oss 
till Nato och samordna våra försvarsan-
strängningar med våra västliga grannar 
– till vilka vi förstås även bör räkna Fin-
land. 

Den stora frågan blir i stället hur vi 
ska kunna försvara oss redan i dag och 
på dagens konfliktnivåer och så att situa-
tionen inte tillåts eskalera? Även här har 
EU säkerhetsstrategi åtskilliga förslag till 
åtgärder och vi måste nu kunna använda 
all vår säkerhetspolitiska kraft främst för 
att försvara fredsläget - och så att det inte 
blir någon form av öppet krig. Samtidigt 
uppstår frågan om hur vi redan i dag och 
under fredliga förhållanden ska kunna 
fatta politiska beslut om motåtgärder för 
att skydda och säkra samhället och med-
borgarna. En nationell ledning bör till-
komma ganska omgående, för en ansva-
rig regering kan förstås inte i ett krisläge 
överlåta ledningen av landets försvar på 
någon eller några myndighetschefer. Vi 
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behöver alltså ganska snart en fungeran-
de säkerhetspolitisk operativ ledning på 
regeringsnivå.  

EU har också en annan grundhandling, 
som gäller även för oss, men som verkar 
ännu mera okänd inom det svenska för-
svarsområdet och det handlar om EU 
havspolitik, som i Sverige tydligen inte 
alls hanteras av vårt försvarsdepartement 
eller av vår försvarsmakt, men som oak-
tat detta innebär en del viktiga uppgifter 
av säkerhetspolitiskt slag, som i andra 
EU-stater oftast är ålagda deras mariner.3 
Detta gäller i stor utsträckning förstås 
också EU strategi för sjöfartsskydd, som 
fastställdes så sent som 2014, men som 
verkar märkligt okänd i Sverige, och tyd-
ligen inte anses ha någon tillämpning för 
den svenska marinen, vilket den verkli-
gen borde ha. Vi är faktiskt medlemmar 
i en allians, som ska kunna hantera olika 
typer av krislägen tillsammans och det 
borde vi nog inse.
3. I Sverige sammanhålls tydligen frågor 
kring vår maritima strategi märkligt nog av Nä-
rings- och inte alls av Försvarsdepartementet, 
där det kanske egentligen borde höra hemma! 

I dag behöver vi alltså främst en god 
förmåga att upprätthålla vår suveränitet 
och integritet. Vad det kan tänkas inne-
hålla av resurser och enheter kunde ju 
vara ett bättre debattämne än dagens 
ganska trista och oftast enbart grundade 
på operativa exempel. Där framställs ju 
ofta frågor om vad och hur vi ska göra, då 
olika militära angrepp redan inletts mot 
landet. Så diskuterades väl frågorna om 
vårt försvar tidigare, men det är kanske 
mindre relevant idag. En övergripande 
genomgång av de strategiska förutsätt-
ningarna för vårt försvar ger, som synes, 
ganska tydligt vid handen, att vi i första 
hand bör satsa på sådana förmågor och 
kapaciteter, som kan fylla en säkerhets-
politisk roll redan i dag och på dagens 
hot- eller konfliktnivå. Till detta bör till-
komma en rejäl förmåga, som kan snab-
binkallas för att i besvärliga lägen kunna 
fungera som en alltför svårforcerad trös-
kel för någon, som eventuellt skulle vilja 
oss illa.4 Samtidigt bör förstås förband 
4. Se f ö Krister Andréns FOI-rapport ”Krigs-
avhållande tröskelförmåga” från februari 2014 
(FOI-R-3852-SE)

P 524 Nymfen, ett av sex danska patrullfartyg av Diana-klass som används för sjö-
övervakning, ammunitionsröjning mm. Foto: Klaus Sörensen.
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och enheter med lång anskaffningstid, 
som robotsystem och ubåtar, finnas till-
gängliga redan i fred, för att kunna sät-
tas in om situationen skulle kräva det. De 
kan säkert lösa viktiga uppgifter också 
i fred, om så skulle behövas. Slutligen 
kunde vår egna nationella ”avskräck-
ning” – bakom ”tröskeln” – kanske byg-
gas upp kring vårt hemvärn, som dess-
utom redan nu kunde upprätthålla en bra 
folkförankring genom att ständigt finnas 
tillgängligt vid olika former av samhälls-
kriser, som till exempel stora bränder el-
ler översvämningar.

En viktig aspekt på de förband och 
vapen som vi anskaffar bör vara, att de i 
så stor uträckning som möjligt bör kunna 
moderniseras eller modifieras, då och om 
vi bedömer detta vara rätt väg att gå med 
hänsyn till eventuella nya säkerhetspoli-
tiska bedömanden och till den tekniska 
utvecklingen. Enklare, men uthålliga, 
patrullfartyg kan exempelvis redan i dag 
byggas för att skydda sjötrafiken i Öst-
ersjön och i Västerhavet mot terrorister, 
men byggas så flexibla, att de snabbt kan 
bestyckas med nyare och idag kanske helt 
okända vapensystem. På motsvarande 
sätt kan ett gendarmeri i ett annat säker-
hetspolitiskt läge utrustas med nya vapen 
och kanske utbildas för en annan form 
av krigföring än antiterroristinsatser och 
flygvapnet behöver kanske då de attack-
system, som om antagligen skulle vara 
föråldrade, om de anskaffas i dag. 

Bland andra frågor, som bör ses i ett 
mera övergripande och strategiskt per-
spektiv, kan man kanske lyfta fram 
värnpliktsfrågan. Det anses ju ofta, att 
värnpliktstjänstgöring skulle vara bra för 
den svenska befolkningens framtida väl-
befinnande och visst kan det ligga en del 
i ett sådant resonemang. Många dör ju av 
brist på motion, men från ett säkerhetspo-

litiskt perspektiv kan det snarare vara av 
intresse att någon form av grundläggande 
försvarsförmåga finns spridd djupt i be-
folkningen. Detta betyder faktiskt inte, 
att alla utbildade måste kunna placeras 
i något förband. Det blev ju tidigare om 
åren mera som en myt, att alla utbildade 
skulle krigsplaceras i något förband, men 
den automatiken behöver förstås inte alls 
finnas. Möjligen skulle en mera omfat-
tande värnplikt kunna bli en förstärkning 
av samhällets försvar i stort och kanske 
bli en grund för ett samhällsförsvar inrik-
tat mot dagens och morgondagens krigfö-
ringsmetoder – ett ”hybridförsvar”.

En annan svår fråga kan folkförsörj-
ningen kanske bli allteftersom landsbyg-
den avfolkas. Kanske ”beredskapsod-
ling” kunde vara något att satsa på? En 
sådan kunde ju dessutom kanske kopplas 
till bistånds- och krishantering, för kriser 
kommer alldeles säkert kräva livsmedels-
leveranser även framdeles och alldeles 
oberoende av var i världen krisen inträf-
far.

Sammanfattningsvis har vi alltså en hel 
del överväganden att göra inom en bred-
dad säkerhets- och försvarspolitik, men 
vi måste sikta framåt och inte bara återgå 
till en föråldrad totalförsvarsmodell, som 
kanske egentligen var lite för gammal re-
dan under det kalla krigets senare år. Syf-
tet måste vara, att vi själva bygger oss så 
starka, att även Nato-staterna kan lita på 
oss och – om olyckan skulle vara framme 
och det trots allt utbryter krig i en mera 
vanlig form – att vi direkt kan ingå i al-
liansen, om inte förr5!

 

5. Se f ö franska IFRI ”Sweden ś NATO Wor-
karound” Focus Strategique No 64 av Barbara 
Kunz i november 2015
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Landkänning: Kap Elunabi
Under rubriken «Landkänning» presenteras, i ett antal kortare artiklar, intressanta 
landmärken för sjöfarare genom seklerna av ledamoten Torbjörn Dalnäs. 
Taiwaneser kallar sig ibland ”sötpotatisens barn”. Skälet är formen på deras ö - på 
kartan liknar den en sötpotatis. Rotfruktens sydspets Kap Eluanbi bär syn för sägen. 

Kap Eluanbi ingår i halvön och kommunen Hengchun, ”Den eviga vårens stad”, som 
ligger i Pingtung län. Udden ligger inom Kentings Nationalpark.

Namnet Eluanbi eller Goluanbi skrivs med tecken som betyder ”gåsnäbb”, vilket 
syftar på uddens form. Men egentligen är det en avledning av goran, ”segel”, på det 
stridbara paiwanfolkets språk.

De malajättade paiwanerna beräknas uppgå till 70 000 och är den tredje i storlek av 
Taiwans ursprungliga folkgrupper. Paiwanerna bebor öns sydöstra del, ända ned till 
Kap Eluanbi.

I mitten av 1800-talet lyckades hövdingen Tauketok ena 18 paiwanklaner under sin 
ledning. 1867 slöt han avtal med öns kinesiska styresmän om att trygga säkerheten för 
utländska fartyg som ofrivilligt råkade anlöpa paiwanernas kustområde. Det skedde 
sedan den amerikanska barken Rover i mars samma år hade gått på ett korallrev nära 
udden. Besättningen mördades, som hämnd för att förövarnas stamfränder tidigare 
hade dödats av utlänningar. I avtalet ingick att Rover-besättningens banemän skulle 
beviljas amnesti.

Rover-incidenten ledde också till att Kap Eluanbis 21 meter höga fyr anlades, till 
vägledning undan Bashikanalens lömska undervattensrev. Den tändes 1883 och har en 
lyshöjd på 56 meter över havet. Ostasiens Ljus, som den har kallats, har det starkaste 
skenet av alla Taiwans fyrar. Fyren är också unik genom att den är bestyckad och för-
sedd med en vallgrav, till skydd mot områdets ”vildar”.

Utanför udden breder Bashikanalen ut sig, ned till den närmaste filippinska utposten 
Mavudis - som även har kallats Amianan och Y’ami - i sydost.

 Avtalet med Tauketok hindrade inte ytterligare en incident, som skulle få vittgående 
konsekvenser. Hösten 1871 kom ett skepp från Ryukyuöarna nordost om Taiwan ur 
kurs under en våldsam taifun. Ett par veckor senare led de 69 ombordvarande skepps-
brott på Taiwans sydöstra kust. 66 lyckades ta sig iland och hamnade efter några dygn 
i paiwanbyn Mudan. De skeppsbrutna fick onda aningar om bybornas avsikter. När de 
försökte fly anställdes en massaker på 54 av dem. Tolv man lyckades söka skydd hos 
lokala kineser, som höll en paiwanmobb i schack med dyrbara gåvor.

Japan krävde kompensation och att de kinesiska myndigheterna skulle straffa gär-
ningsmännen. Svaret blev att incidenten var en intern kinesisk angelägenhet. Ry-
ukyuborna brukar betraktas som etniska japaner, men deras öar var vid denna tid ett 
självstyrande kungarike i formellt beroendeförhållande till Kina. Dessutom medgav 
kineserna att de inte hade kontroll över paiwanernas område på Taiwan.

I maj 1874 kom Japans svar. Den kejserliga armen och flottan genomförde sin allra 
första utlandsexpedition, i syfte att straffa de skyldiga paiwanerna. 30 dödades och 
många sårades. Efter ett halvår lämnade japanerna Taiwan, sedan Kina lovat att be-
tala skadestånd. Enligt japansk tolkning avsade sig Kina samtidigt överhöghet över 
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Ryukyuöarna, som 1879 blev ett japanskt län. Expeditionen kan även ses som en gene-
ralrepetition inför det kinesisk-japanska kriget 1894-95, som ledde till att hela Taiwan 
införlivades i Japan.

Mord på skeppsbrutna sjömän är oförlåtligt, men paiwanerna och Taiwans övriga 
urinvånare hade historiska skäl för att vara på sin vakt mot inträngande utlänningar. 
Det drabbade även besättningen på holländska Gouden Leeuw, som led skeppsbrott på 
sydvästra Taiwan 1622. De sjömän som överlevde haveriet slogs ihjäl av lokalbefolk-
ningen, som förmodligen tillhörde siraya- eller makataofolket. 

1624 intog Nederländerna södra Taiwan, som de nu kallade Gouvernement Formosa. 
Holländarna inledde med pacificering av urbefolkningens byar, parallellt med kristna 
missionsinsatser. De lyckades även få de första kineserna att slå sig ned på ön, trots att 
den betraktades som ”helvetets förgård”.

Piratledaren Koxinga kämpande mot de nya manchuiska härskarna, som hade störtat 
Mingdynastin och gripit makten i Kina 1644. 17 år senare satte hans flotta kurs mot 
Taiwan. Holländarnas huvudfäste Fort Zeelandia belägrades och intogs i början av 
1662.

Koxinga kunde nu utropa sitt eget kungarike Tungning på ön. Han gick hårt fram 
för att konsolidera sin makt. Tusentals kristna paiwaner massakrerades samtidigt som 
deras kyrkor revs.

Omedelbart nord om Gouvernement Formosa hade holländarna ett slags lydrike, 
som de kallade Kungariket Middag. Det styrdes formellt av inhemska folkgrupper med 
en kung i spetsen. Vad de själva kallade sin stat är obekant. Kineserna kallade den 
Dàdù, skrivet med tecknen för ”stor komage”.

Också i Middag gick Koxinga hårt fram. Det gjorde även den manchuiska Qing-
dynastin, som 1683 krossade Koxingas eget rike och snabbt intog större delen av Tai-
wan. Kungariket Middag fanns dock kvar till namnet ända till 1732, då ett uppror mot 
Qing-styret slogs ned.

Ost om Kap Eluanbi ligger en enslig ö som numera bär det vackra kinesiska nam-
net Lanyu, ”Orkidéön”. Dessförinnan kallades den Hongtouyu, ”Den rödhövdade ön”. 
Historiskt kallas den Botel Tobago, och på ett japanskt sjökort från början av 1600-talet 
benämns den Tabako-shima, ”Tobaksön”.

De uppemot 4 000 öborna är kända som yami men kallar sig själva tao, ”folk”. De 
står sina filippinska fränder på andra sidan Bashikanalen mer nära än någon annan 
av Taiwans ursprungliga folkgrupper. Sin ö kallar de Ponso no tao eller Irala, kanske 
även Imurud. De har en rik kultur; exempelvis sin egen uppfattning om tideräkningen, 
baserad på månens faser. Vid nymåne kring mars månad infaller årets främsta festlig-
het. Då löper de nattetid ut med sina noggrant dekorerade båtar, upplysta av brinnande 
bloss. Om flygfisken uppenbarar sig kan fiskesäsongen - och därmed året - inledas. Om 
inte väntar man helt enkelt till nästa nymåne.

Öborna är även kända för sina traditionella hus. De är halvt underjordiska till skydd 
mot taifunerna; svala på sommaren och varma på vintern, och med upphöjd takterrass 
för utkik ut över havet.  

Kring 1980 utsattes tao-folket för ett skändligt svek. Under förespeglingen att myn-
digheterna skulle bygga en fiske- eller örlogshamn, som skulle ge arbetstillfällen, an-
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lades en atomsopstation på sydspetsen av deras ö. Mellan 1982 och 1991 forslades 
uppemot 100 000 fat radioaktivt avfall dit från Taiwans tre atomkraftverk. 2012 slog 
tillresta japanska forskare larm om hälsovådlig radioaktiv strålning på ön.

Orkidéön och Kap Eluanbi är utgångspunkt för landets ekonomiska havszon, som 
överlappar den filippinska zonen på andra sidan Bashikanalen. Det livligt trafikerade 
sundet döljer även kommunikationskablar, vars trafik löper ständig risk att avbrytas av 
områdets frekventa undervattensbävningar.

I maj 2013 uppstod även politiskt muller, just där grannländernas ekonomiska zoner 
överlappar varandra. Besättningen på en filippinsk kustbevakningsbåt försökte borda 
en taiwanesisk fiskebåt, som ansågs bedriva illegalt fiske på filippinskt vatten. Enligt 
den filippinska versionen försökte en annan fiskebåt då ramma kustbevakningsbåten. 
I det tumult som uppstod blev en taiwanesisk skeppare ihjälskjuten. Taiwan, som här-
bärgerar uppemot 100 000 filippinare, hotade med att stoppa strömmen av gästarbetare 
och dessutom med att sätta in örlogsfartyg i Bashikanalen.

Fyren vid Kap Elunabi med vallgrav framför muren. Foto: Bernad Gagnon
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Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 
245:e verksamhetsårets början

Styrelse samt funktionärer
Ordförande, Direktör Michael Zell

Vice ordförande, Kommendör Bo Berg
Sekreterare, Kommendör Bo Rask

Styrelseledamot Vsg I, Överstelöjtnant Anders Enström
Suppleant, Vsg I, Kommendörkapten Fredrik Hansson

Styrelseledamot Vsg II, Professor Christer Svensén
Suppleant Vsg II, Kommendörkapten Per-Ola Johansson

Styrelseledamot Vsg III, Avdelningsdirektör Mats Elofsson
Suppleant Vsg III, Kommendör Håkan Nilsson

Styrelseledamot Vsg IV, Direktör Sten Göthberg
Suppleant Vsg IV, Direktör Claes Berglund
Kassaförvaltare, Kommendör Nils Bruzelius

Redaktör, Konteramiral Thomas Engevall
Bibliotekarie, Överste 1.gr Bo Wranker

Biträdande sekreterare, Överstelöjtnant Herman Håkansson
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Nya ledamöter invalda 2015

Nr 1477
Kari Takanen

Viceamiral
Kari Takanen 

är Chef för Huvud-
staben i Finland

Hedersledamöter            

Nr 1252 
Thomas Engevall

Konteramiral 
Thomas Engevall 

är Försvarslogistikchef. 
Han invaldes som 

ordinarie ledamot 1994
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Ordinarie ledamöter            

Nr 1478
Niklas Wiklund

Örlogskapten
Niklas Wiklund
är fartygschef på 

HMS Malmö

Nr 1480
Johan Igert
Örlogskapten 
Johan Igert 

är chef för det Marina 
logistikkompaniet 
vid Marinbasen

Nr 1479 
Erik Thedéen

Erik Thedéen är 
generaldirektör för 

Finanansinspektionen 
samt reservofficer 

i flottan.

Nr 1481
Michel Carleson
Överstelöjtnant 

Michael Carleson 
är sektionschef vid 

Högvarterets 
Marinavdelning
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Minnesteckningar för år 2014-2015

Sven Swarting 
Direktör Sven Swarting avled den 2 september 2014 i en ålder av 88 år. Sven Swarting 
föddes den 25 december 1925 i Rumskulla i Kalmar län.

Han utbildade sig till socionom vid Lunds Universitet och avlade examen 1951 var-
efter han vidareutbildade sig till pol.mag (1953) och jur kand (1955). 

Sven Swarting hade en lång och framgångsrik karriär inom regeringskansliet bakom 
sig när han 1971 utsågs till verkställande direktör för Stockholms handelskammare.

Under Sven Swartings ledning förstärktes den näringspolitiska bevakningen på det 
nationella och internationella planet. Handelskammarens röst hördes nu i energipo-
litiska och handelspolitiska frågor. Samtidigt byggdes kontakterna upp med övriga 
handelskamrar i Sverige och de svenska kamrarna i utlandet. Stockholms handelskam-
mare blev en central punkt för det samlade svenska handelskammarväsendet under 
Sven Swartings ledning och han utsågs till verkställande direktör även för Svenska 
handelskammarförbundet.

Sven Swarting kom att leda den så kallade Havsresursutredningen som tillsattes 
av Regeringen (Industridepartementet) 1968. Utredningen lämande sitt slutbetänkande 
1972 (SoU 1972:43) med titeln ”Utnyttjade och skydd av havet”. I utredningen skrevs 
bland annat följande ”När det gäller det militära utnyttjandet av haven har utredningen 
främst velat peka på det stora undervattenstekniska kunnande som finns inom mari-
nen. Att detta kunnande, som bl. a. innefattar hydroakustik, hydrooptik och dykeri, 
kommit fram sammanhänger med undervattenskrigföringens krav. Detta marintek-
niska kunnande är emellertid av största intresse också i civila sammanhang. Utred-
ningen menar därför att svenska marinens erfarenheter inom dykeri och annan under-
vattensverksamhet bör utnyttjas i framtida civil havsforskning och havsexploatering. 
Den föreslagna delegationen för havsresurser bör bli ett instrument för militärt-civilt 
samarbete.”

Sven Swarting invaldes som ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 1970.

Av TiS redaktion
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Anders Hammare
Kommendörkaptenen med särskild tjänsteställning Anders Hammare avled 11 novem-
ber 2014, 77 år gammal efter en längre tids sjukdom. Anders Hammare efterlämnar 
barnen Mikael och Anne med familjer.

Anders Hammare föddes i Mellanfjärden Hälsingland 1937 och började sin karriär 
i flottan som underbefäl och visade tidigt hög ambition och en målinriktad inställning 
till yrket. Detta gav Anders möjlighet att söka officersutbildning vilket innebar att först 
komplettera skolbakgrunden med gymnasiestudier i Uppsala. Detta ledde sedan till 
Sjökrigsskolan i Näsbypark och 1962 blev Anders sjöofficer och valde ubåtsvapnet som 
sin specialitet. Anders var fartygschef i Sjöhunden 1971 - 1972 en av de då moder-
naste ubåtarna Han genomgick därefter Militärhögskolans högre kurs och hade sedan 
några stabsbefattningar inom ubåtsvapnet. Anders var bl. a stabschef vid ubåtsförban-
det 1977 till 1979 för att därefter ta ansvaret för ubåtsprogrammet vid Flottan Vapen i 
marinstaben.

Därefter växlade Anders tjänsteinriktning till isbrytartjänst och deltog som sekond 
i forskningsexpeditionen Ymer 80. Därefter tjänstgjorde han sju år som isbrytarför-
bandschef och FC Atle. Anders var en god sjöman och en skicklig fartygschef på is-
brytare med god blick för riskbedömningar i de när situationer med andra fartyg, som 
isbrytning ofta innebär och en god förmåga att utnyttja isbrytarens kapacitet. Han 
skapade alltid goda relationer till isbrytningens kunder, dvs. den civila sjöfarten.

Hans erfarenheter av Ymer 80 och hans allmänna skicklighet gjorde att han när 
polarexpeditionen 1991 med nya Oden började planeras 1990, tillfrågades om han var 
beredd att bli fartygschef på denna resa. Anders svarade genast ja, och satte under det 
följande året med liv och lust igång med förberedelser för detta. Bland annat seglade 
han in sig på Oden och såg till att komplettera sina kunskaper för att kunna ha ett gäl-
lande civilt sjökaptensbrev inför denna resa. Men trots sina genomförda förberedelser, 
valde Anders att gå i förtida pension 1992 vid 55 års ålder.

Något år i början av 1990-talet förhyrdes den gamla isbrytaren Sankt Erik av Ång-
panneföreningen från Sjöhistoriska muséet. Fartyget hade då nyrenoverade ångpannor 
och maskineri och hade genomgått godkänd klassning. Förhyrningen avsåg en PR-resa 
för att sälja ångpanneföreningens tjänster. Resan gick runt Sveriges kust. På resan var 
Anders anställd av muséet som befälhavare.

Anders hade även ett stort intresse för jakt och brukade jaga älg på höstarna oftast 
som jaktledare. Anders var även kyrkligt intresserad.

Anders återvände till Mellanfjärden och sin sommarstuga på Jättholmarna där han 
ägnade sig åt ortens historia, författarskap och blev en uppskattad föreläsare. Anders 
invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1983.

Av ledamoten Frank Rosenius
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Per-Erik Bergstrand 
Översten av 1.graden Per-Erik Bergstrand avled den 30 november 2014, 89 år gammal. 
Han växte upp i Skara och tog studentexamen i Borås 1944. Han följde därefter sin 
äldre brors exempel och påbörjade aspirantutbildning vid Kustartilleriet med officers-
examen vid Kungl. Sjökrigsskolan 1947. Han började sin bana vid KA4 i Göteborg men 
kom senare att tjänstgöra vid flertalet av Kustartilleriets garnisoner och skolor.

Under hela livet var han starkt engagerad i idrotten och tillhörde i sin ungdom eliten 
bland Sveriges 10-kampare med hoppgrenar som specialitet där han erövrade flera SM-
tecken. Ända in i hög ålder behöll han sin spänst och engagerade sig livfullt i marina 
pensionerade officerares motionsverksamhet.

Per-Erik Bergstrand var under åren 1953-58 kadettofficer och lärare vid Sjökrigs-
skolan och grundlade där sitt livslånga och varmt uppskattade intresse för särskilt de 
unga officerarnas utveckling.

Han utbildades också till flygspanare i Flygvapnet och genomgick Arméns högre 
stabsutbildning vid Kungl. Krigshögskolan som ett led i ombildningen av den marina 
grenen. Han var under 1960-talet bl. a. stabschef vid Gotlands Kustartilleriförsvar och 
Chef Kustjägarskolan men också på flera befattningar i Marinstaben. 

Under 1970-talet var han avdelnings- och sektionschef i Marinstabens dåvarande 
sektion 2 med ansvar för bl. a. övergripande personal- och idrottsfrågor. Det var un-
der en period då vapenslaget nådde sin största organisatoriska omfattning men där 
officersutbildningen kvantitativt inte hängt med. Kvalitativt hade det gått bra och ma-
rina officerare var efterfrågade civilt. Detta sammantaget med stora pensionsavgångar 
i krigskullarna skapade svårfyllda luckor. Samtidigt skulle officerskårerna ombildas 
och budgeten stramas åt. Detta krävde stor fingerfärdighet hos den samlade personal-
ledningen och stor omsorg om de som var kvar.

1977-81 var han en uppskattad chef för Norrlands Kustartilleriförsvar med KA5. 
Utöver sin befattning engagerade han sig starkt i garnisonsortens civila liv och kom att 
efter pensioneringen fullfölja detta i flera organisationer, bl.a. som generalsekreterare 
i Svenska livräddningssällskapet.

Därefter fram till pensionen 1985 var Per-Erik Bergstrand inspektör och personal-
kårchef för Kustartilleriet. Det var under en period då förbandsnedläggningar med åt-
följande personalneddragningar och personalomflyttningar var en stor och svår fråga. 
Han vårdade då, liksom under hela sin tid, mycket om sammanhållningen inom offi-
cerskåren och om de enskilda officerarnas och deras familjers väl och ve. Det lyckades 
han väl med pga. det stora förtroende han skapat för sin person under hela sitt yrkes-
verksamma liv. Per-Erik Bergstrand blev ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 
1971.

Av hedersledamoten Lars G. Persson   
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Nils Abrahamsson
Boktryckare Nils Abrahamson avled den 19 februari 2015 i en ålder av 90 år. Nils föd-
des i Karlskrona 1924. Efter studentexamen i örlogsstaden 1943, sökte han in till Sjö-
krigsskolan och seglade under sin utbildningstid bland annat ombord på kryssaren Fyl-
gia. 1946 utnämndes han till fänrik i flottans reserv och befordrades 1960 till kapten. 

Efter sin officersexamen övertog han 1948 det av fadern grundade familjeföretaget 
Axel Abrahamsons Tryckeri AB och det blev inom den branschen som han kom att 
skapa sitt stora livsverk med stark maritim anknytning. Många är de skrifter som under 
hans och senare framlidna dottern Pias auspicier, trycktes för Kungl. Örlogsmanna-
sällskapets, Marinmuseums och Sjöhistoriska Samfundets räkning.  Nils deltog även 
med stort intresse och kunskap i arbetet med Armé-, Marin- och Flygfilms kataloger. 
Inventering och digitalisering gjordes av filmerna i deras stora militära filmarkiv. Ka-
talogerna trycktes på Abrahams tryckeri i Karlskrona.

Nils gjorde en stor förlagsmässig och kulturhistorisk insats under årtionden i sin 
hemstad Karlskrona, i länet, i Sverige och med återklang i Norden och annorstädes. 
Inom den grafiska industrin i landet var han en välkänd profil. Han var en framstående 
förläggare och tryckare, inte minst på det militära och i synnerhet marina området.

Den tekniska och historiska utvecklingen av verksamheten i Karlskrona har han 
skickligt skildrat i boken ”Karlskronatryck under 100 år: Axel Abrahamsons & K L 
Svenssons tryckerier, 90 och 100 år”.

Nils var en stor kulturpersonlighet och skrev en rad förnämliga marinhistoriska 
verk. Han var mångårig redaktör för Marinhistorisk Årsbok och har även medverkat 
till en rad teknikinriktade verk. Hans förlag och tryckeri har gjort en framstående 
insats vad gäller utgivning av marin litteratur och tidskrifter men även på andra områ-
den. Ämnena har spänt över hela fältet från teknik, organisation, till militärhistoria och 
kultur. Nils insatser som redaktör i Marinhistorisk årsbok har varit av bestående värde 
och har omfattat en mycket lång tidsperiod.

Axel Abrahamsons Tryckeri AB har i generationer gjort högklassiga produkter och 
har varit ledande i en tryckeriteknisk utveckling. Nils var en framstående företagsle-
dare som utvecklade familjeföretaget i årtionden, men under trycket av den internatio-
nella konkurrensen var det tvunget att genomföra en omstrukturering och främst satsa 
på konsultverksamheten. 

Alstren av hans penna är många och framstående. Den biografiska sviten, tillkom-
men främst under åren 1995-2004, är mycket imponerande och med en tydlig anknyt-
ning till Karlskrona och marinen, men även med vida utblickar i tid, rum och nationer. 

Utöver denna gärning har Nils personligen deltagit i arbetet med forskningsprojektet 
Försvaret och det kalla kriget under åren 2002-2014. Detta projekt har resulterat i mer 
än 40 tryckta arbeten. Följande urval av Nils arbeten i översikt är talande över hans 
stora bredd:
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• Henrik Trolle: sjöofficer, författare, kofferdistyrman, lantbrukare: inträdesanfö-
rande hållet vid sammanträdet i Stockholm med Kungl. Örlogsmannasällskapet 28 
mars 1995.

• Göthe Wilhelm Svenson: skeppsbyggmästare på 1800-talet.
• Pehr Georg Sparre: marinöverste och författare: biografi och bibliografi.
• Carl August Gosselman: reseskildrare, sjöofficer, kofferdikapten: levnadsteckning, 

författarskap och bibliografi.
• Bröderna Carlsund: Anton Gustaf och Otto Edvard Carlsund.
• Litterära ledamöter i örlogsstaden under 1800-talet.
• Richard Melander: författare från förra sekelskiftet: biografi och bibliografi.
• Carl Tersmeden: en officer och gentleman.
• Jeremias Munter: Bror Edvard Fornell – 1800-talsförfattare: biografi och biblio-

grafi.
• Jarramas 100 år.
• Karlskrona – ett världsarv.
• Kofferdivarv i Karlskrona 1680-1900.
• Årsböcker Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona.

Några viktiga förlagssatsningar:
• Jagarköp under krig: dramatisk hemfärd med Italien-jagarna.
• Jubileumskommittén för 1940 års Italienexpedition.
• Under svensk flagg: sjöfart, sjöförsvar, sjöintressen: organ för Föreningen Sveriges 

sjöfart och sjöförsvar: tidskrift för alla maritimt intresserade med aktuellt om sjö-
fart, skeppsbyggeri, sjöförsvar och andra sjöintressen.

• Föreningen Sveriges sjöfart och sjöförsvar (utgivare).
• Svenska officersprofiler under 1900-talet.
• Björkholmsmålet: ordlista (redaktör).
Med Nils Abrahamsons bortgång avslutades en berömvärd livsgärning. Hans insatser 
som boktryckare, författare och hans kulturella engagemang för världshuvudstaden 
Karlskrona är imponerande liksom den enastående gästfrihet och generositet som han 
och hans hustru Ruth alltid visade vänner och marina förespråkare i sitt vackra kultur-
hem från 1790, den Södööska gården i hemstaden Karlskrona.

Nils dotter och nära medarbetare Pia gick bort i förtid för några år sedan, till Nils 
mycket stora sorg.

Nils Abrahamson invaldes som ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet 1983.

Av ledamoten Christer Fredholm
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Leif Leifland
Leif Leifland, före detta kabinettssekreterare, avled den 3 april 2015. Han föddes den 
30 december 1925 i Stockholm men växte upp i Jönköping. Efter en juris kandidat-
examen vid Lunds universitet antogs han vid UD år 1951. Leif Leifland blev en av 
de mest framträdande svenska diplomaterna med säkerhetspolitisk inriktning under 
efterkrigstiden. Han spelade en central roll under de två kritiska konflikter som Sverige 
invecklades i med dåtidens två supermakter, USA och Sovjetunionen. 

Efter ett antal posteringar, i Sverige och utomlands, blev han år 1970 minister, dvs. 
ambassadörens ställföreträdare, vid ambassaden i Washington. President Nixon reage-
rade skarpt på Olof Palmes hårda och personligt färgade fördömande av julbombning-
arna av Hanoi år 1972. USA drog ned både på besöksutbytet och på tjänstemannanivån 
vid USA:s ambassad i Stockholm. Dessutom välkomnades inte den nyutnämnde svens-
ke ambassadören, Yngve Möller, till USA. Leifland kom därför att under en kylslagen 
tid få leda ambassadens verksamhet i Washington, vilket han gjorde på ett mycket 
förtjänstfullt sätt. Han har själv redovisat denna för Sverige unika och allvarliga pe-
riod i boken ”Frostens År” (1997). Man kan notera att den amerikanska utfrysningen 
undantog vetenskapligt och militärt samarbete.

År 1974 blev Leif Leifland chef för UD:s politiska avdelning och tjänstgjorde då 
även som sekreterare i Utrikesnämnden under åren 1975-77. År 1977 utsågs han till 
kabinettssekreterare. Statssekreterare heter det i andra departement. I UD har dock 
denna post ofta varit partipolitiskt obunden. Denna centrala befattning hade han under 
tre utrikesministrar: Karin Söder, Hans Blix och Ola Ullsten.  

Nästa gång hans kompetens, omdöme och beslutskraft verkligen skulle sättas på 
prov var under den s.k. U137 krisen år 1981 då en sovjetisk ubåt gick på grund i Karls-
krona skärgård. Leif Leifland samordnade då Sveriges politik visavi Sovjetunionen. 
Hans agerande kännetecknades av kylig analys, i likhet med hanteringen av USA-
krisen. Incidenten blev världskänd och ledde till en klar skärpning av de regler som 
gäller vid kränkningar av rikets territoriella integritet. Efter ytterligare kränkningar 
utökades år 1988 försvarsmaktens möjligheter att ingripa med vapenmakt.

Leif Leifland invaldes som ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet år 1982. Han 
var även ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien sedan år 1981 och var efter 
pensioneringen år 1991 ordförande i Utrikespolitiska institutets styrelse. Leif Leifland 
var en flitig författare: ”Svartlistningen av Axel Wenner-Gren” och ”General Böhmes 
val - Sverige och det nazistiska Tyskland våren 1945” kan nämnas som exempel. I det 
senare verket ges intressanta inblickar i tyska fredstrevare via Sverige i andra världs-
krigets slutskede och de allierades överväganden att få med Sverige i aktioner mot de 
tyska styrkorna i Norge. Vidare redigerade han boken ”Svenska diplomatprofiler under 
1900-talet” och en vänbok till minnet av ambassadör Lars-Åke Nilsson.
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Leif Leifland var en mycket uppskattad kollega och chef. Hans ledarstil känneteck-
nades av långtgående delegering, öppenhet mot och omtanke om medarbetarna. Skriv-
bordet var alltid fritt från papper. Han var tillgänglig, beslutsför och väjde inte för 
kritiska synpunkter i rapporterna till UD eller till den politiska ledningen. Då han vid 
pensioneringen slutade som ambassadör i London sammanställdes en omfattande fest-
skrift ”Insikt och Beslut” för att hylla Leif Leiflands gärning och person. I festskriften 
betonas särskilt vikten av diplomatiskt hantverk.

I utrikestjänsten betyder en maka/make särskilt mycket och Leifs Leiflands hustru 
Karin var ett ovärderligt stöd för honom. Hon avled år 1999. Tillsammans var de ett 
uppskattat föredöme för yngre medarbetare och bidrog till den svenska utrikesförvalt-
ningens goda rykte. Leif Leifland sörjs närmast av barnen Karl, Christina och Eva med 
familjer. Leif invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1982.

Av ledamöterna Hans Corell, Nils Daag, Jan Eliasson, 
Bengt Lundborg och Leif Sjöström.

Ulla Ehrensvärd
Ulla Ehrensvärd avled den 17 april 2015. Hon föddes i Stockholm år 1927 och var dot-
ter till Carl-August och Signy Ehrensvärd.

Professor Ulla Ehrensvärds professionella karriär var utan överdrift imponerande 
och kan svårligen beskrivas i korta ordalag. Dels hade hon en framgångsrik tjänste-
mannakarriär, dels var hon en framgångsrik forskare. 

Professor Ehrensvärd var i olika omgångar anställd på Kungliga biblioteket och slu-
tade år 1983 sin tjänst på KB som chef för Kart & planschavdelningen. Därefter till-
trädde hon en tjänst som ansvarig för krigsarkivets kartarkiv. I närmare 40 år var hon 
svensk representant i International Cartographic Association.

Ulla Ehrensvärd lär vara Sveriges mest väletablerade historiska kartograf, men hen-
nes intressen sträckte sig långt bortom kartornas värld. I grunden var hon konstvetare 
med ett stort intresse för orientalisk och modern konst.

År 1974 disputerade hon på en avhandling om ”Medaljgravören Erik Lindberg 1873-
1966”. Hennes kunskap i bok- och bibliotekskonst var påfallande, men hon skrev även 
artiklar och böcker om vykort, bokillustrationer, tomtar och arkitekturritningar. 
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Därutöver var hon engagerad i åtskilliga föreningar, institut och sammanslutningar.
Hon var en av Svenska Forskningsinstitutets i Istanbul främsta eldsjälar och driv-

krafter och under en period även dess sekreterare. Mellan åren 1995-2002 var hon 
ordförande i Svenska Orientsällskapet. Hon var medlem i Karolinska förbundet och 
ledamot av dess styrelse 1981- 2010. Under sin tid i styrelsen var hon i många år klubb-
mästare. Det senare vittnar om att hon inte bara var en bokmal, utan tvärtom en ytterst 
social och positivt lagd person. Hon var inte bara generös med att dela med sig av sin 
kunskap; hon bidrog också till åtskilliga välgörenhetsorganisationer. Musiken spelade 
en stor roll i hennes liv och hon var en skicklig pianist. 

För sitt kunnande och engagemang i kartornas historia blev Ulla Ehrensvärd inter-
nationellt känd.

Hennes opus magnum anses av många vara Nordiska kartans historia – från myter 
till verklighet, som utkom 2006 och har betecknats som det för lång tid gångbara refe-
rensverket i nordisk karthistoria.

För Örlogsmannasällskapets ledamöter var det emellertid hennes insatser i samband 
med boken om Östersjön, Mare Balticum. 2000 år av Östersjöns historia, som gjorde 
henne bekant för den större ledamotskretsen. Mare Balticum utkom 1995 och är det 
mest omfattande och djuplodande kulturhistoriska verk som skrivits om Östersjöom-
rådet. Ulla var ledamot i redaktionskommittén och en av huvudförfattarna i det mag-
nifika illustrerade verket. Hennes bidrag avslöjar en enastående kunskapsbredd och en 
uppenbar ambition att berätta Östersjöns historia. 

Ulla Ehrensvärds var en integrerad del av utländska akademier och sällskap och blev 
ofta direkt anlitad av dem. År 2008 utkom hennes katalog över polskrelaterade kartor 
i svenska arkiv: Cartographica Poloniae 1570-1930: catalogue of manuscript sources in 
Swedish collections to the history of Polish territories.  Katalogen tillkom efter direkt 
uppmaning av polska kollegor. Hennes första fråga lär ha varit: Vilket Polen? Dess-
förinnan hade hon genomfört en motsvarande katalogisering av estniska kartbilder: 
Topographica Estoniae, publicerad 2001.

Ulla Ehrensvärd fick genom åren motta åtskilliga svenska och utländska hedersbety-
gelser och utmärkelser. Bl.a. erhöll hon det prestigefyllda Rettigska priset av Svenska 
Vitterhetsakademien 2004, där hon sedermera invaldes som korresponderande leda-
mot.  Så sent som 2014 fick hon som första svensk ta emot Helen Wallis Award som 
delas ut av The International Map Collectors’ Society i London.

För Ulla verkade det inte finnas någon spilltid. Hon tog alla tillfällen i akt att forska 
inom de områden hon för tillfället var engagerad i. Luncher och möten med henne 
under dagtid blev därför oftast korta och fokuserade. Hon var nämligen alltid på väg 
till det arkiv eller bibliotek som för tillfället var hennes främsta hem. Ulla invaldes i 
Kungl. Örlogsmannasällskapet 2003.

Av ledamöterna Marie Jacobsson och Juha Nurminen
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Bo Hult
Akademiledamoten, professor emeritus Bo Huldt avled 74 år gammal den 26 maj. Hans 
närmaste är döttrarna Camilla och Susanna med familjer. Hans hustru Ingrid, som 
varit ett stort stöd för honom, avled 2009.

Som direktör för Utrikespolitiska Institutet gjorde Bo, under ett seminarium me-
dio 1980-talet, en sedvanligt elegant exposé om vårt Svenska säkerhetspolitiska läge. 
Man blev fängslad, liksom samtidigt provocerad. Våra helt olika synpunkter att se på 
hotbilden under 1980 talets bipolära situation, med Sverige, mitt i det geografiska spän-
ningsfältet, medförde också att vi hade olika syn på möjlig lösning. 

Våra två världar möttes. Jag, befann mig som Chef för kustflottan, mitt i kriget un-
der vattnet under ubåtskrisens 80-tal, och Bo med en omgivande akademisk kultur av 
ifrågasättande av verksamheten. Vi fann ett stort utbyte av tankebrytningen. 

Nästa milstolpe i vår kontakt blev 1994. Bo med funderingar att komma hem efter 
uppdraget som chef för det prestigefyllda The Institute for Strategic Studies i London. 
Jag med siktet inställt att hitta en person som kunde hantera uppbyggnaden av en sä-
kerhetspolitisk funktion på Militärhögskolan med sikte på att kunna etablera en akade-
misk trovärdig profil inom ämnesområdet. Bo antog direkt utmaningen och vi kunde 
på skolan glädja oss åt en snabb integrering mellan militärhistoriker, säkerhetspolitiska 
forskare och militära strateger. En lyckosam blandning som alltfort består och som 
under Bo ledning utvecklades till ett vinnande koncept.

Bo blev 1996 den andre professorn som installerades. Det var inte utan gny från ett 
antal statsvetenskapliga dekanus på de större universiteten. Dessa ifrågasatte rätten 
för den nyetablerade Militärhögskolan att få utnämna professurer men huvudorsaken 
var sannolikt ett missnöje med att den nye professorn i säkerhetspolitik var historiker 
och inte statsvetare. Bo kom att vederlägga dessa belackare i alla avseenden. Det sätt 
på vilken den säkerhetspolitiska institutionen byggdes upp och etablerades under hans 
säkra och engagerade ledning kunde inte ha gjorts bättre.

Bo hade en fighting spirit och en förmåga utan hänsyn till sig själv ställa upp. En 
lång rad av intressenter stod alltid på kö för att få del av hans kloka inlägg i föredrag, 
seminarier, massmedia, föreläsningar på skolan, liksom inom akademierna Kungl. Ör-
logsmannasällskapet och Krigsvetenskapsakademien (där senare Bo var styresman) 
etc. Bo hade en träffsäker blick att kunna se förändringar och förklara hur dessa hängde 
ihop med den historiska bakgrunden. Inte minst påvisade han framsynt Östersjöområ-
dets roll i ny framtida säkerhetsstruktur. Hans förmåga att kunna förmedla detta i en 
för alla förståelig språkdräkt vare sig den var på engelska eller svenska - är en förmåga 
som är få förunnat.  

Ett exempel på ett försök att väcka debatt i en viktig säkerhetsfråga inom Östersjö-
området var när Ove Bring, Bo Huldt och jag gemensamt argumenterade, i DN debatt 
november 2006, om införandet av en maritim övervakningsregim med deltagande från 
alla strandstater i Östersjön föranledd av gasledningsprojektet Nord Stream. Vi lycka-
des inte, men dagens situation visar att Sverige inte borde sopat problemet under mat-
tan.

Det finns få personer som jag känt som alltid gav en ny infallsvinkel på komplicerade 
problem. Bo tillhörde den skaran. Bo invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1990.

Av hedersledamoten Claes Tornberg
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Stellan Bojerud
Överstelöjtnant Stellan Bojerud avled den 19 juli 2015 i en ålder av 70 år. Han gjorde 
sin huvudsakliga militära karriär vid Livgardet. Närmaste anhöriga är hustrun Mano-
ra, sonen Fredrik och dottern Rita.  Från 1985 till 1993 var han forskare vid Militärhis-
toriska avdelningen vid Militärhögskolan, senare Försvarshögskolan (FHS). År 1990 
befordrades han till överstelöjtnant och 1993 blev han chef för territorialförsvarssek-
tionen vid Stockholms försvarsområde (Fo 44). Från 1999 till 2002 var han huvudlä-
rare i militärhistoria vid FHS och stannade vid FHS till sin pensionering 2003.

Stellan var rikt begåvad och en originell och framstående militärhistoriker. Han till-
förde Militärhistoriska avdelningen värdefull kompetens med en ovanlig förståelse för 
krigets stora problem, strategi och operationer och skrev flera banbrytande studier på 
dessa områden. Här kan bl. a. nämnas hans analyser av Polenfälttåget 1939 och Nor-
gefälttåget 1940 i MHA-serien om andra världskriget. Han hade även en styrka i att 
porträttera militära ledare i krig som i boken Ivor Thord-Gray – Soldat under 13 fanor, 
(2008) och i uppsatsen om kommendörkapten Torsten Hagman och de italienska jagar-
nas hemfärd till Sverige under brinnande krig 1940 i boken Svenska officersprofiler 
(1994).

Flera av hans studier är briljanta och redan klassiker, bl. a. den om övergången till 
en lätt flotta i Sverige (1984).  Stellan var även en skicklig källkritisk forskare, vilket 
han visade i boken om 1950-talsspionen Frithiof Enbom, Livstidslögnen, (2008) och i 
boken Nazismen i Sverige 1924–1945, (2010), som han skrev på uppdrag av dåvarande 
ÖB Owe Wiktorin.

Stellan besatt en ofta häpnadsväckande lärdom, ett närmast encyklopediskt vetande 
om militärhistoria, vilket också visade sig i samtal med honom. Det var en unik för-
måga att se sammanhang mellan kriget i stort, de operativa förloppen och detaljerna. 
Hans insikter var också djupt rotade i trupptjänstgöringens praktik. Hans militära kar-
riär motsvarade inte hans rika begåvning, men som militärhistoriker var han lysande 
och har lämnat efter sig en rik skörd av bestående arbeten.

Hans verk uppmärksammades även hemma och ute i världen. Bojerud valdes 1985 
som ung infanterimajor in som ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och blev 
1991 ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Dessutom var han Officier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques (Frankrike) och ledamot på livstid av United States 
Naval Institute.

Stellans idérikedom samt glada och positiva natur var en stor tillgång till arbetet 
på Militärhistoriska avdelningen. Vi, hans forna arbetskamrater, känner stor saknad.

Av ledamöterna Bo Hugemark och Kent Zetterberg samt Göran Andolf och Gunnar 
Artéus, f d forskare vid Militärhistoriska avdelningen
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Jürgen Rohwer
Den välkände tyske bibliotekarien och militärhistorikern Jürgen Rohwer avled den 24 
juli 2015, 91 år gammal i Weinstadt Tyskland. Han efterlämnar fru och två söner.

Jürgen Rohwer föddes 1924 i Friedrichsroda i Thyringen i mitten av Tyskland. Han 
gick gymnasiet i Hamburg och valde därefter att utbilda sig till sjöofficer. Han tillhörde 
officerskurs 1942 från den tyska sjökrigsskolan Mürwik. Under det andra världskriget 
tjänstgjorde han i Kriegesmarine ombord i flera tyska fartyg bl.a jagaren Z-24, spärr-
brytaren 104/Martha och minsveparen M-502. Efter kriget studerade han historia vid 
universitetet i Hamburg mellan 1948-1954.

Han var under tiden 1954-59 sysselsatt med forskning om kriget i Frankfurt am 
Main och blev därefter chefredaktör för den ansedda tidskriften Marine Rundschau 
en position som han uppehöll till 1986. Samtidigt var han chef för det krigshistoriska 
biblioteket i Stuttgart.

Rohwer fick 1970 en honorärprofessur vid universitetet i Stuttgart. Från 1985 till 
1991 var han styrelseordförande i kommittén för historia under de två världskrigen. 
Han var även vice ordförande i den internationella kommissionen för militärhistoria 
under tiden 1985-2000.

Rohwer har författat över 400 militärhistoriska verk och essäer om det andra världs-
kriget och militär underrättelsetjänst som har gett honom ett internationellt erkännande 
och han är en erkänd auktoritet om ubåtskriget. Hans mest kända verk är sannolikt:
• Rohwer, Jürgen (2005). Chronology of the War at Sea, 1939–1945: The Naval His-

tory of World War Two. Annapolis: US Naval Institute Press. ISBN 1-59114-119-2.

• Rohwer, Jürgen (1977). The Critical Convoy Battles of March 1943: The Battle for 
HX.229/SC122. Annapolis: US Naval Institute Press. ISBN 0-87021-818-2.

• Rohwer, Jürgen; Monakov, Mikhail S. (2001). Stalin’s Ocean-Going Fleet: So-
viet naval strategy and ship building programs 1935-1953. London: Cass. ISBN 
0-7146-4895-7.

Jürgen Rohwer blev invald som korresponderande ledamot i KÖMS 1982.

Av ledamoten Bo Rask
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid ingången av 2016 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 370 ledamöter enligt 
nedanstående fördelning:

Svenska första hedersledamöter 2
Utländsk förste hedersledamot 1
Svenska hedersledamöter 13
Utländska hedersledamöter                     16
Ordinarie ledamöter 322
Korresponderande ledamöter 16

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 1481 räknat från 15 november 
1771, då viceamiralen Kristoffer Falkengréen vid invalet erhöll invalsnummer 1.  

1. Hedersledamöter
H M Konungen 1946 1968
HKH Prins Carl Philip 1979 2011
HRH Prince Philip 1921 1956

Hedersledamöter
 908 Bror Stefenson 1929 1968
1009 Ola Backman 1928 1975
1011 Lars G Persson 1937 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
1252 Thomas Engevall 1960 1994
1264 Esko Illi 1945 1996
1269 Leif Nylander 1954 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
1405 Jay M Cohen 1952 2006
1413 Jørgen Berggrav 1953 2007
1442 Nils Wang 1958 2010
1459 Michiel Hijmans 1958 2012
1471 Lena Erixon 1960 2014
1477 Kari Takanen 1957 2015
Ordinarie ledamöter
 871 Nils U Rydström 1921 1964
  888 Bengt Odin 1921 1966
 891 Lennart Forsman 1925 1966
 892 Åke Johnson 1923 1966
 899 Jacob Sundberg 1927 1967
  901 Lennart Jedeur-Palmgren 1927 1967
 904 Rune Berlin 1925 1967
 911 Bengt O’Konor 1925 1968
 914 Arne Gustafsson 1929 1968
 918 Jan Prawitz 1932 1968
 921 Palle Sandberg 1929 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
 963 Jan Bring 1932 1971
  966 Walter Wicklund 1923 1971
 974 Gunnar Nordbeck 1931 1972
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 975 Christer Fredholm 1926 1972
  982 Kjell Werner 1920 1973
 983 Gunnar-Bo Ericson 1933 1973
 985 Per Insulander 1927 1973
 989 Paul Pålsson 1928 1973
  992 Lennart Nordgren 1922 1974
 994 Bertil Daggfeldt 1933 1974
 999 Torbjörn Hultman 1937 1974
1012 Gustaf Samuelson 1927 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
1036 Hans Wachtmeister 1940 1977
1041 Kristoffer Huldt 1927 1977
1044 Ebbe Schön 1929 1977
1045 Jan Eliasson 1940 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
1058 Lars Inge Holster 1942 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
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
1082 Per Lundbeck 1936 1980
1083 Anders Hammarskjöld 1942 1980
1084 Lars Thomasson 1935 1980
1085 Peter von Busch 1935 1980
1088 Carl Gustav Fransén 1938 1981
1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981
1090 Christer Hägg 1939 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
1102 Bo Hugemark 1936 1981
1103 Emil Svensson 1940 1982
1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982
1105 Kent Nordström 1943 1982
1108 Bertil Kristensson 1939 1982
1110 Robert Nordqvist 1941 1982
1112 Sölve Larsby 1941 1982
1115 Torsten Seeman 1930 1982
1116 Bertil Johansson 1926 1982
1118 John Sjögren 1940 1982
1120 Torsten Lindh 1941 1983
1125 Göran Oljeqvist 1941 1983
1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983
1134 Sven H Salén 1939 1983
1135 Björn Sjunnesson 1927 1983
1136 Christer Ardell 1936 1983
1138 Bertil König 1928 1983
1141 Göran Frisk 1943 1984
1142 Bo Lindkvist 1937 1984
1145 Nils Eklund 1944 1984
1147 Sten Ingvar Nilsson 1929 1984
1149 Sven O Bidö 1935 1984
1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985
1159 Rolf Malm 1934 1985
1160 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985
1163 Bengt Forssbeck 1924 1985
1164 Ove Bring 1943 1985
1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986
1168 Göran Steen 1922 1986
1171 Björn Ljunggren 1942 1987
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
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1183 Johan Fischerström 1944 1988
1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988
1185 Anders Stävberg 1943 1988
1186 Jan Nordenman 1947 1988
1187 Lars-Åke Kvarning 1931 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
1199 Hans Corell 1939 1989
1202 Staffan Kvarnström 1943 1989
1203 Lars Wigert 1937 1989
1206 Gösta af Klint 1946 1990
1210 Ivar Virgin 1936 1990
1214 Gert Schyborger 1940 1990
1216 Håkan Larsson 1939 1991
1220 Curt Lundgren 1947 1991
1222 Hans Hedman 1942 1991
1225 Johan Tunberger 1944 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
1235 Robert Dalsjö 1958 1992
1236 Claes Dahlbäck 1947 1992
1238 Göran Gunnarsson 1950 1993
1239 Rolf Löthman 1949 1993
1241 Kenneth Lindmark 1949 1993
1244 Marie G Jacobsson 1955 1993
1246 Bertil Malmberg 1940 1993
1248 Björn Hamilton 1950 1994
1249 Bo Wallander 1952 1994
1251 Bengt Johansson 1952 1994
1253 Erik Norberg 1942 1994
1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994
1256 Jörgen Ericsson 1953 1995
1257 Christer Nordling 1944 1995
1258 Nils Bruzelius 1946 1995
1260 Mats Westin 1952 1995

1261 Torbjörn Larsson 1951 1995
1262 Christian Allerman 1954 1995
1263 Jan Cederlund 1944 1995
1265 Lennart Månsson 1951 1996
1267 Bo Rask 1952 1996
1268 Tage Andersson 1951 1996
1270 Magnus Bergman 1960 1996
1271 Mats Wigselius 1955 1996
1272 Bengt Andersson 1955 1996
1273 Håkan Berggren 1936 1996
1274 Nils Daag 1948 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
1281 Claes Lundin 1958 1997
1284 Klas Helmerson 1942 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
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
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
1311 Henrik Landerholm 1963 1999
1312 Hans O Broberg 1947 1999
1314 Rolf Edwardson 1944 1999
1317 Anders Grenstad 1958 2000
1318 Bengt Jarvid 1953 2000
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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
1325 Dag Hartelius 1959 2000
1327 Manne K. A. Koerfer 1964 2000
1332 Erik Andersson 1957 2001
1333 Lennart Bengtsson 1955 2001
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
1348 Åke Holmquist 1943 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
1364 Niklas Granholm 1964 2002
1365 Inga-Lena Fischer 1948 2002
1367 Sten Göthberg 1955 2003
1368 Kent Zetterberg 1946 2003
1370 Bengt Lundborg 1945 2003
1371 Christopher Werner 1946 2003
1372 Evorn Mårtensson 1961 2003
1373 Peter Haglind 1966 2003
1375 Lars Jakobsson 1957 2003
1377 Michael Krafft 1948 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
1389 Klas-Göran Karlsson 1955 2004
1390 Joakim Severinson 1962 2004
1391 Mats Elofsson 1965 2004
1392 Dan Sten Olsson 1947 2005
1393 Olof Stenhammar 1941 2005
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