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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet
Nr 8/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen den 25 oktober 2012.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 25 oktober 2012 i närvaro av 14 ledamöter. 
Inledningsvis genomfördes mötet på Kockums AB i Karlskrona samt andra delen på 
Sjöofficersmässen i Karlskrona. Sammanträdet avslutades med gemensam middag.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. Konstaterades att mötet inte var   
  beslutsmässigt för att fatta beslut om årsavgift för 2013.

§ 2 Meddelas att sedan föregående sammanträde har den korresponderande  
  ledamoten Lars Wigenius avlidit. Den avlidne ledamoten hedrades med   
  en tyst minut.

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående möte den 3 oktober 2012   
  i Kastellet på Skeppsholmen som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Föredrogs vetenskapsgren IV årsberättelse kompletterad med presentation av   
  Kockums AB utvecklingsarbete. Pontus Hallén och Paul Almén informerade   
  om Kockums arbete med ytfartygs- och ubåtsdesign. Avslutningsvis genom-  
  fördes rundvandring i plast- och skrovhallen där arbeten på såväl korvett som   
  ubåt pågår.
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§ 5 Övriga frågor 

  Orienterade biträdande sekreteraren att nästa sammanträde genomförs i Göte-  
  borg den 15 november (högtidssammanträdet). Före sammanträdet genomförs   
  ett seminarium med rubriken ”Fri och säker sjöfart – en förutsättning för global  
  handel, välstånd och utveckling”.

  Orienterade biträdande sekreteraren att slutbehandling av stadgeändringarna   
  genomförs vid sammanträdet i Stockholm den 12 december. Om stadgarna då   
  godkänns, kommer de att överlämnas till Regeringen för fastställande. HMK   
  kommer att orienteras om stadgeändringarna.

  Orienterade ledamoten Lars Wigert om ny finansiering av projektet FOKK.

  Väcktes frågan om akademins långsiktiga utveckling i förhållande till KKrV   
  avd II verksamhet. Antalet tillgängliga officerare bedöms under den nära fram-  
  tiden nedgå drastiskt varför frågan infinner sig om hur två akademiska enheter   
  med närliggande verksamhetsfält långsiktigt kan upprätthållas.

Vid protokollet

Herman Håkansson
Akademiens biträdande sekreterare

Nr 9/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets 241:a högtidssammanträde i Göte-
borg den 15 november 2012.
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Lilla Börssalen, Börshuset, i närvaro av 119 ledamöter och 
inbjudna gäster.

§ 2 Föredrogs och justerades föregående protokoll från 2012-10-25 i Karlskrona.

§ 3 Valdes ordinarie ledamoten Thomas Engevall till ordförande för verksam-  
  hetsåret 2013.

§ 4 Valdes ordinarie ledamoten Jonas Haggren till vice ordförande för verksam-  
  hetsåret 2013.

§ 5 Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften (för svensk ledamot) 
  ska vara oförändrad 500 kronor för verksamhetsåret 2013 (bordlagd fråga från  
  det ordinarie sammanträdet i Karlskrona den 25 oktober 2012). 

§ 6 Infördes invalda ledamöter som hälsades välkomna av ordföranden.

§ 7 Föredrog sekreteraren att inga anmälanden har inkommit till sällskapet.

§ 8 Inga andraganden framställdes av de närvarande ledamöterna. 

§ 9 Föredrog sekreteraren utdrag ur verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret  
  2012.
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§ 10 Ajournerades högtidssammanträdets slutna del.

§ 11 Återupptogs det 241:a högtidssammanträdet i närvaro av särskilt inbjudna   
  gäster.

§ 12 Föredrog sekreteraren verksamheten under året som gått.

§ 13 Föredrog kommendör Sölve Larsby utdrag ur minnesteckningar över de   
  ledamöter som sedan föregående högtidsdag avgått med döden (ordinare leda-  
  moten Tage Sjölander samt de korresponderande ledamöterna Christer Zetter-  
  berg, Hervé Cotau-Begarie och Lars Wigenius).

§ 14 Presenterades de nya ledamöterna, hedersledamoten Michiel Hijmans samt de   
  ordinarie ledamöterna Magnus Jönsson, Anna Risfelt-Hammargren, Martin   
  Jakobsson, Kenneth Raun samt Jerker Widén, varefter ordföranden överlämnade  
  diplom.

§ 15 Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga belönade   
  arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade belöningar.

• Akademiens guldmedalj till ledamoten Sölve Larsby

• Resestipendium om 30.000 kronor till ledamoten Niklas Granholm

• Akademiens silvermedalj samt penningbelöning om 10.000 till kapten  
Lars-Owe Beck.

• Akademiens hedersomnämnande till kommendörkapten Fredrik   
Edwardson.

• Akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars 
anda till:
 -  Sergeant SarahLinn Håkansson (1.ubåtsflottiljen)
 -  Korpral Martin Bertholdsson, HMS Gladan (SSS)
 -  Korpral Susanne Jacobsson, HMS Spårö (4.Sjöstriflj)
 -  Sjöman 1.klass Jonas Carlsson, HMS Nyköping (3.Sjöstriflj)
 -  Vice korpral Fredrik Berglind, Sjötransportpluton (Marinbasen)
 -  Korpral Marcus Klang (Amfibieregementet).

§ 16 Höll korresponderande ledamoten Michael Zell, ordförande Svenska Skepps-  
  hypotek, högtidsanförande.

§ 17 Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande anförande vid nedlägg-  
  ning av sitt ämbete.

Vid Protokollet

Bo Rask
Akademiens Sekreterare
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Nr 10/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 12 december 2012.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 12 december 2012 med början klockan 17.30 på 
Kastellet i Stockholm i närvaro av 25 ledamöter. 

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från högtidssammanträdet   
  2012-11-15 i Göteborg som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Genomfördes slutbehandling av stadgeändringsförslaget. Genomfördes omröst- 
  ning. Utfallet av omröstningen var 123 röster för att stadgeändringen ska ge-  
  nomföras och 1 röst mot att stadgeändringen ska genomföras samt 2 ogiltiga   
  röster. Redovisade ordförande de principer som ska vara ledande vid genom-  
  förandet av vissa av de stadgeändringar som akademien nu har beslutat ska ge-  
  nomföras. 

  Snarast efter den 12 december kommer;

  • Det beslutade stadgeändringsförslaget att insändas till Regeringen för   
    fastställande.

  • HMK att orienteras om av akademien beslutad stadgeändring.

  • Fortsatta förberedelser för implementering att genomföras.

  Ordförande redovisade styrelsens inriktning för det arbete som kommer att ske  
  när Regeringen fastställt stadgarna enligt;

  • I stadgeändringsförslagets § 2 anges att ”Till KL kan endast väljas utländsk   
      medborgare”. Konsekvensen av detta är att samtliga svenska korresponde-  
      rande ledamöter utan att tillfrågas kommer att överföras till ordinarie leda-  
      möter. De ledamöter som eventuellt ej kan acceptera detta må begära utträde   
    ur akademien.

  • I stadgeändringsförslagets § 2 anges vidare att det totala antalet ordinarie   
    ledamöter ej må överstiga 280. För att inte få ett totalstopp i inval av nya ordi-  
    narie ledamöter dvs. svenska medborgare under ett antal år, vilket vore för-  
    ödande i sig för akademien, kommer intill dess antal ordinarie ledamöter har   
    nått nivån 280, det att kunna väljas in högst fyra (4) ordinarie ledamöter per år.

  • I stadgeändringsförslagets § 5 anges att ledamot skall fördelas till vetenskaps- 
    gren. Detta har ej genomförts tidigare i formell mening. Styrelsen kommer   
      härvid att utarbeta ett förslag till fördelning av nuvarande ledamöter som res-  
    pektive ledamot kommer att ges tillfälle att yttra sig över innan fastställande.   
    Ingen ledamot kommer emot sin vilja att tilldelas viss vetenskapsgren.

  • Vidare kommer styrelsen att ha en dialog med valberedningen kring hur att   
    förfara när det gäller de förändringar kring styrelsens sammansättning som   
    blir en följd av stadgeändringarna. Utfallet av denna dialog kommer även att   
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    bero på hur snabbt det är möjligt att under 2013 ”inta ny gruppering” med   
    hänsyn till Regeringens beslutsprocess. 

  Ordförande förklarade ordet fritt för en diskussion om de presenterade princi-  
  perna för fortsatt handläggning av stadgeändringarna. Framfördes följande syn  
  punkter och förslag till styrelsens inriktning:

  För det första framfördes att de svenska KL som mot förmodan inte önskar   
  överföring till kategorin OL ska kunna kvarstå som KL, då det inte kan anses   
  vara skäl för uteslutning ur akademien att vilja kvarstå som den ledamotstyp   
  man har valts in som.

  Denna mening biträddes av fler ledamöter. Styrelsen uppmanades även att   
  poängtera för de KL som kommer att överföras till OL, vikten av att vara aktiva  
  i enlighet med akademiens syfte. 

  För det andra föreslogs att att inga kompletterande styrelseval ska ske innan   
  ordinarie val inför verksamhetsåret 2014. 

  För det tredje framfördes uppfattningen att en åldersspärr skulle övervägas vid   
  fördelning till vetenskapsgrenar, exempelvis vid 80 år och att dessa inte fördelas  
  till någon vetenskapsgren.

  Ordförande tackade för synpunkterna och meddelade att dessa kommer att be  
  redas i styrelsen innan denna fattar slutliga beslut i respektive fråga. Vad gäl-  
  ler förslaget att avvakta med kompletteringsval till styrelsen föreslog ordfö-  
  rande att dialog först genomförs med valberedningens sammankallande innan   
  eventuella förslag framläggs för akademien. Mötet beslutade i enlighet med   
  ordförandes förslag

  Avslutningsvis tackade ordförande än en gång AG Stadgeändring ordförande   
  Lars G. Persson och AG ledamöter för ett väl genomfört arbete som har pågått   
  under en lång tid.

§ 4 Redovisade flottiljamiral Jonas Haggren C PROD Marin HKV och flottilj-  
  amiral Andreas Olsson C AK Sjö FMV om aktuell status för och bakgrunden   
  till nu känt planeringsläge för Försvarsmakten. Diskuterades det bekymmer-  
  samma läget.

§ 6 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde genomförs mån-  
  dagen den 21 januari klockan 1730 i Karlskrona. Inträdesanförande av OL   
  Magnus Jönsson och diskussion i aktuella marina frågor. Vid sammanträdet   
  kommer även två av författarna i senaste TiS att inbjudas som föredrags-  
  hållare med efterföljande debatt.

Vid Protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmanna- 
sällskapet verksamhetsåret 2013

Onsdagen den 12 december 2012 i Stockholm, kl 17.30  
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Stadgeenliga förhandlingar. Slut-
behandling av stadgeändringsförslag. Diskussion i aktuella marina frågor med bl.a. 
flottiljamiralerna Jonas Haggren (C PROD Marin, HKV) och Andreas Olsson (C AK 
Sjö, FMV).

Måndagen den 21 januari 2013 i Karlskrona, kl 17.30
Ordinarie sammanträde i Karlskrona i Trolle filmsal, SSS. Stadgeenliga förhandlingar. 
Klockan 18.00 inträdesanförande av ledamoten (OL) Magnus Jönsson samt diskussion 
i aktuella marina frågor med yngre officerare ur marinen som har publicerat sig i TiS 
4/2012. 

Onsdagen den 20 februari 2013 i Göteborg, kl 17.30 
Ordinarie sammanträde i Göteborg i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag. 
Stadgeenliga förhandlingar. Klockan 18.30 inträdesanförande av ledamoten (OL) 
Anna Risfelt-Hammargren samt diskussion kring moderna navigationsmetoder.

Onsdagen den 27 mars 2013 i Stockholm, kl 17.30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet i Stockholm. Stadgeenliga förhand-
lingar. Inträdesanförande av ledamoten (OL) Kenneth Raun. Årsberättelse inom veten-
skapsgren I, Strategi och stridskrafters användning, presenteras.

Onsdagen den 24 april 2013 i Stockholm, kl 17.30 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Försvarshögskolan. Stadgeenliga förhandling-
ar (revisionsberättelse för 2012 och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen). Klockan 
18.15 inträdesanförande av ledamoten (HL) Michiel Hijmans.

Onsdagen den 21 augusti 2013 i Göteborg, kl 17.30
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Sjöräddningssällskapets lokaler 
i Långedrag. Stadgeenliga förhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter som får 
väljas in under 2013 och fastställande av vallistor). Klockan 18.30 seminarium om Ark-
tis inkluderande inträdesanförande av ledamoten (OL) Martin Jakobsson. 

Onsdagen den 25 september 2013 i Stockholm, kl 17.30
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Stad-
geenliga förhandlingar (val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya le-
damöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöningar). Inträdesanförande av 
ledamoten (OL) Jerker Widén. 
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Onsdagen den 30 oktober 2013 i Karlskrona, kl 17.30
Ordinarie sammanträde i Karlskrona. Plats enligt senare besked. Stadgeenliga för-
handlingar med fastställande av årsavgift och sammanträdesdagar 2014. Klockan 
18.00 årsberättelse inom en av akademiens vetenskapsgrenar samt diskussion i aktu-
ella marina frågor med elever vid Sjöstridsskolan.

Fredagen den 15 november 2013 i Stockholm, kl 17.30
Kungl. Örlogsmannasällskapets 242:a Högtidssammanträde på Sjöhistoriska Museet. 
Program: 17.30-18.00 Mottagning, klockan 18.00-19.45 Högtidssammanträde med re-
dovisning av det gångna årets verksamhet, presentation av nya ledamöter, minnesteck-
ningar över avlidna ledamöter, utdelning av belöningar samt anföranden. Kvällen av-
slutas med högtidsmiddag för akademiledamöterna med damer/herrar samt inbjudna 
gäster. 

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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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 2013 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

Tävlingsskrift för år 2013 ska senast 15 maj 2013 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. 
Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten 
att i Tidskrift i Sjöväsendet publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats 
eller ej.
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Redaktörens spalt

Utblick
Alla läsare hälsas varmt välkomna till 2012 års sista utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet.    
Detta nummer har ett betydande mått av ”utblick i sig” och artiklarna kan översiktligt 
indelas i tre ”grupper”. 

Den första gruppen hänför sig till det seminarium, ”Fri och säker sjöfart - en förut-
sättning för global handel, välstånd och utveckling” som Kungl. Örlogsmannasällska-
pet genomförde i Göteborg den 15 november 2012 i samband med akademiens årliga 
högtidsdag. Det var för övrigt första gången i KÖMS 241-åriga historia som högtids-
sammanträdet genomfördes i Göteborg. Med tanke på att Göteborg måste betecknas 
som landets sjöfartshuvudstad kan det sägas vara på tiden. Seminariet är refererat i 
detta nummer och Landshövding Lars Bäckströms inledningsanförande finns med i 
sin helhet. Med tät knytning till seminariet är också Michael Zells högtidsanförande 
och mitt eget anförande ”Sverige behöver en Marin- och Sjöfartsminsiter” som hölls 
på själva högtidssammanträdet senare samma dag. För de som vill ”glänsa” i sittbrun-
narna kommande sommar finns också bakgrunden till uttrycket Navigare necesse est, 
vivere non est necesse beskrivet, väl värt att ta del av.

Den andra gruppen artiklar har ett Europeiskt perspektiv. Den första är skriven av 
general Håkan Syrén som nyligen lämnade posten som ordförande i EU:s militärkom-
mitté. Det är en mycket ”rak” artikel som tydligt påtalar vad som krävs av länderna 
i Europa i försvars- och säkerhetspolitiskt hänseende för att vi skall kunna fortsätta 
vara en spelare med inflytande på den världspolitiska scenen. Till denna artikel kopp-
lar Christian T Madsens artikel kring trender och utveckling hos Europas flottor (CT 
Madsen arbetar inom Euroepan Defence Agency). Det finns tydliga paralleller i denna 
artikel till pågående debatt på svensk hemmaplan, något som kommer att ägnas stort 
utrymme i TiS under 2013.

Slutligen, den tredje gruppen artiklar är två artiklar på engelska, dels en av profes-
sor Milan Vego kring ”deception” och en av Yury V. Vedernikov kring den kinesiska 
moderninseringen och utbyggnaden av flottan. Jag kan inte undgå att bli imponerad 
av långsiktigheten i den kinesiska tänkandet och agerandet. Den trestegsraket ambi-
tionsmässigt som beskrivs kopplat till åren 2000, 2020 och 2050 och som också tydligt 
backas upp med investeringar är tämligen är noterbar. Kina är också en av de allra 
största investerarna på Island och på Grönland idag. Skälen? Man ser den långsiktiga 
kommersiella potentialen när nordost- respektive nordvästpassagerna kommer att öpp-
nas för kommersiell trafik. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla TiS läsare för 2012 och även alla ni som bidragit 
med texter. Det förra numret, debattnumret med yngre officerare, har fått ett mycket 
positivt gensvar och det kommer att bli repris på det under 2013. Mer om det senare!

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Oavsett fartygstyp, följer vi på Stena en stark ledstjärna; att ta hand om det viktigaste vi har långsiktigt – våra kunder. 

Vi gör vår del för att stödja deras verksamhet, samtidigt som vi bidrar till samhället i stort. Vi gör det idag och vi tänker 

fortsätta att göra det, genom att alltid sätta kunskap, kvalitet och säkerhet främst. Den här inställningen tillåter oss att 

transportera allt från människor och papper till olja och lastbilar, på ett pålitligt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. 

Då är det inte konstigt att det alltid är du som kund som styr vår tillväxt och utveckling. 

Hos oss är det kunderna som styr
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Ledamoten
MICHAEL ZELL

Michael Zell är ordförande i Svenska Skeppshypotekskas-
san. Har har varit verksam inom Handelsbanken som vice 
verkställande direktör under en lång rad av år. Senast 
tjänstgjorde han som chef för bankens verksamhet i Kina 
med placering i Hongkong. Han är reservofficer i flottan.

Högtidsanförande
Högtidsanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 241:a högtidssamman-
träde i Göteborg den 15 november 2012.

Herr Landshövding, Herr Regionråd, Kommendörkapten Jan Kilvik representeran-
des Göteborg garnison, Herr Vice Preses Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, 
Herrar hedersledamöter, in particular Honorary Fellow Commodore Hijmans, Roy-
al Netherlands Navy, Herrar navalakademiska Flaggkaptener emeriti, Herr Ordfö-
rande, Kära ledamöter, Mina damer och herrar. Thank you for giving me the honor 
and trust to deliver the key note address at today’s 241st anniversary of the founda-
tion of the Royal Society of Naval Sciences in 1771. Which happens to be the very 
same year the immortal hero and later Vice Admiral Sir Horatio Nelson at the age 
of 13 joined the Royal Navy as a midshipman onboard HMS Raisonable. Which also 
happens to be exactly 200 years prior to my own graduation as a Royal Swedish Navy 
sub-lieutenant in 1971. What a glorious coincidence! Now, with your due blessing, 
Commodore, I will continue in Swedish.

Valet av högtidstalare ankommer inte på 
mig att recensera, däremot vill jag verk-
ligen gratulera Akademiens styrelse till 
val av säte för mötet. Det är första gång-
en ett högtidssammanträde hålls utanför 
Stockholm eller Karlskrona. Med alla 
sina sjömilitära och kommersiella intres-
sen och de framstående ledamöter som 
här haft och har sin näring, har Göteborg 
sedan länge varit en vital del av KÖMS. 
Det är hög tid detta förhållande även 
kommer till uttryck i denna form.

Göteborgs hamn hanterar utan jämfö-
relse mest tonnage och last bland alla Sve-
riges portar mot omvärlden. En störning 
här ger omedelbara konsekvenser för vårt 
lands försörjning. Se bara på den korta 
men väl så allvarliga hamnkonflikten 
nyligen. Genom bara en övertidsblockad 
och andra lågskaliga konfliktåtgärder 
skapades på mycket kort tid oacceptabla 
konsekvenser och parterna såg sig tvung-
na att snabbt lösa konflikten.  

Jag uppehåller mig vid detta för att 
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markera de starka band som råder mel-
lan civil och militär sjöfart, mellan fri och 
säker sjöfart å ena sidan och välstånd å 
den andra. Det är förvisso alla försvars-
grenars uppgift att skydda det egna ele-
mentets transportvägar. Men sjöfarten 
har bland andra transportsystem den för 
Sverige unika positionen att på dess kölar 
går mer runt 95% av vår utrikeshandel. 
Det ger sjöförsvaret i förhållande till an-
dra förvisso angelägna försvarsintressen 
en lika unikt betydelsefull roll. 

Men det stannar inte där. För att ha 
hela den aktuella bilden av de sjöburna 
militära maktmedlens betydelse för vårt 
land ber jag er också lyfta blicken och se 
vad som händer i världen. Hoten på havet 
och mot sjövägarna växer i en omfattning 
vi inte sett sedan det senaste världskriget. 
Vi befinner oss i ett havets decennium 
vad gäller försvars- och säkerhetspolitik. 
Denna utveckling underbyggs enligt min 
uppfattning av tre faktorer:

För det första
De ökande spänningar som har sin grund 
i vad som finns och kan placeras på och 
under havets botten. Jag tänker på värl-
dens omättliga behov av råvaror och mi-
neraler, som med ny teknik allt oftare 
återfinns och kan tillgodogöras på havs-
botten eller därunder.

För det andra
Osedvanligt många konflikter äger f n 
rum på havet eller i havsnära miljöer.  Hu-
vuddelen av det som blir till tidningsrub-
riker äger ännu rum långt borta, i Stilla 
Havet främst. Låt mig nämna den kraftigt 
eskalerade konflikten mellan Kina och 
Japan om öarna Senkaku eller Diaoyu, 
beroende på från vilken av sidorna man 
ser det. Även Ryssland har anspråk på öar 
i konflikt med Japan. Vietnam och Kina 
gruffar på samma tema. Konflikten mel-

lan Nord- och Sydkorea, med ett marke-
rat kinesiskt intresse omedelbart bakom. 
Och så Kinas i särklass största säkerhets-
politiska fråga, en de tveklöst och utan 
reservation är beredda att gå i krig för, 
Taiwan. 

Kina har därtill av skäl fler än de ovan 
nämnda, en stark önskan och en begyn-
nande förmåga att etablera sig som en 
blue water navy. Även många andra län-
der satsar på betydande utbyggnad av 
sin örlogsflotta och hamnanläggningar. 
Japan, Vietnam, Australien, Indien. Och, 
mer angeläget att notera ur ett svenskt 
perspektiv, Ryssland.

Fortfarande en mycket allvarlig situa-
tion, dock i sen tid med avsevärt lägre 
aktivitet, har vi i piratsituationen utan-
för Somalia i Adenviken. Även det långt 
borta förvisso, men med svensk militär 
närvaro och där svenska fartyg, befäl, 
besättningar och laster passerar dagligen. 

I vad som får anses vara vårt om inte 
absoluta så dock närområde, leder Ark-
tis avsmältning till en ny geografi och 
därmed en ny ekonomisk och säkerhets-
politisk situation. Även den betingad av 
tillgångar på och under havsbottnen. Men 
här finns också attraktiva men inte okom-
plicerade möjligheter till nya leder för 
sjötrafiken. Kina har ambitioner även här 
med ett för många lite svårsmält (vi kan-
ske ska vara glada över att något är svår-
smält i området…) landförvärv av 300 
km2 på Island. Det är ett område större än 
hela Hong Kong-ön. 

Sverige är f n ordförande i Arktiska 
Rådet, vilket är ett uttryck för vårt in-
tresse och närvaro i området. Därtill är 
vi säkerhetspolitiskt starkt kopplade till 
strandägarna Danmark och Norge, och i 
sen tid mer markerat även Island.

Östersjön utgör definitivt vårt omedel-
bara närområde. Rörelserna här omfattar 
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sjötrafik både till och från Sverige samt 
transittrafik genom eller förbi våra vat-
ten. Här har i sen tid trafikmängden ökat 
dramatiskt, både i antal enheter samt last-
volymer och värden. Ett stort tillskott till 
trafiken utgörs givetvis av utskeppningen 
av rysk olja inifrån Finska viken. Med 
nuvarande och planerade gasledningar på 
Östersjöns botten förstärks bilden av ett 
hav som växer i strategisk betydelse. 

Utöver andra risker och utmaningar 
det medför, ska också särskilt nämnas 
sjösäkerheten med så många fartyg i rö-
relse och med stundtals chockerande, om 
än få till antal, brister i deras säkra fram-
förande. Samt miljöfrågorna. De senare 
har ju dels en vardagsdimension vad gäl-
ler avgasrening, smuts- och ballastvatten, 
rening av tankar m m. Nog så utmanande 
tekniskt och kommersiellt för fartygsä-
garna i området. Det finns ju också en ka-
tastrofdimension i händelse av en olycka, 
med oöverblickbara konsekvenser för 
människor, materiel och miljö.

För det tredje
I tillägg till att de ovan nämnda konflik-
terna på eller nära havet, så inbjuder de 
sjöburna militära maktmedlen till en i 
sammanhanget ”bekväm” form av makt-
projicering genom de många möjliga  
konfrontations- och konfliktnivåerna. 
Allt från att bara posera, till att så att säga 
hamna i vägen, till prejning, till vapenin-
sats. Örlogsfartyg är därtill i sig väldigt 
tacksamma maktprojektorer. Havet är 
fritt för alla så de kan gå i stort varhelst 
deras huvudmän önskar visa upp dem. 
De syns väl och det finns gott om musk-
ler ombord. Vars användning kan antydas 
på såväl väldigt subtila, som övertydliga, 
sätt. Och vill man inte att de ska synas 
på ytan, har den sjömilitära paletten en 
minst lika kraftfull lösning på det också.  

Fri och säker tillgång till 
havet
Jag vill med detta inte ge ett intryck av 
omedelbara hot mot Sverige sjövägen, 
men jag kan känna en oro för att vi är på 
väg in i en värld där användande av mili-
tära sjöburna maktmedel på olika nivåer 
blir mer frekvent än vi haft anledning att 
frukta på mycket länge. Och där vi i vårt 
omedelbara geografiska, säkerhetspolitis-
ka och kommersiella närområde kommer 
att ha ett Ryssland med god, välövad och 
sannolikt inte särskilt nödbedd vana från 
sina redan mer konfliktfrekventa främst 
östra, men kanske också norra, kustom-
råden. Ett Ryssland som genom handling 
visat sig helt kapabel att använda militära 
maktmedel mot kringliggande suveräna 
stater. Och ett Ryssland som rustar upp 
sin krigsmakts alla delar, inte minst sin 
örlogsflotta. Ännu utan intention mot just 
oss, men intention är den ingrediens i ett 
hot som är lättast att addera. När väl för-
måga finns.

Som förmiddagens utmärkta och väl 
genomförda seminarium har visat, är fri 
och säker tillgång till havet och dess vat-
tenvägar, av helt avgörande betydelse för 
vårt välstånd. Vi måste i en mycket bre-
dare krets än vi hittills nått ut till, i tid dra 
korrekta slutsatser av detta och visa att vi 
inte bara vill, utan även kan hävda våra 
intressen. Det är inte bara av betydelse 
för Sverige i händelse av konflikt. Det är i 
sig väldigt välgörande för att undvika att 
konflikt alls uppstår.  

Förtroende
Jag står här som högtidstalare iförd min 
uniform, som jag stolt och välförtjänt bär 
som en följd av mitt yrkeslivs första, och 
ännu pågående anställning. Det är dock 
inte i kapaciteten som reservofficer i det 
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svenska ubåtsvapnet jag fått uppdraget, 
utan snarare i min egenskap som, efter en 
hyggligt framgångsrik karriär i Svenska 
Handelsbanken, av regeringen nyut-
nämnd ordförande i Svenska Skeppshy-
potekskassan. 

Den är för svensk sjöfarts finansiering 
och därmed förnyelse en mycket viktig 
institution, grundad 1929. Givetvis med 
säte här i Göteborg. Vi har betydande fi-
nansiella muskler för en än mer markerad 
närvaro i utvecklingen av svensk sjöfart. 
Det har hittills handlat främst om nybyg-
gen och omfinansieringar, men jag kan se 
att med lite stöd från den väntade nya sjö-
fartspolitiken vi även kan gå in lite tidi-
gare i nybyggnationerna samt medverka 
till en i andra sammanhang från vår hu-
vudman uttalad önskan om miljöinveste-
ringar i befintligt tonnage. 

Trots att vi funnits så länge är jag en-
dast den 6:e i raden av ordföranden. Ef-
ter tre inledande landshövdingar, uppbar 
P-G Gyllenhammar detta ämbete i hela 
35 år och är därmed min för-företrädare. 

Just i kombinationen av dessa två yr-
kesvägar, som sjöofficer och bankman, 
känner jag mig mycket påtagligt som den 
illustration som alltid återfanns i Flottans 
rekryteringsbroschyrer förr. Uppslaget 
om sjöofficerskarriären pryddes av en 
stilig och smärt man i helblå uniform. 
Uppslaget om reservofficerskarriären 
av en marginellt mindre stilig och smärt 
man klädd i en till hälften blå uniform, 
till hälften civil kostym. Med en kikare 
i den blåklädda armens förlängning och 
en portfölj i den andra. Den illustrationen 
skulle kunna tyda på två i sak oförenliga 
storheter, militären och, i mitt fall, bank-
mannen. Men följ med på en för en del 
hisnande resa. Vi är i samma bransch – 
förtroendebranschen. 

Låt mig förklara vad en banks huvud-

produkt är. Det är förtroendet att banken 
alltid ska finnas där, och klara den yt-
tersta prövningen om den kommer. Så vi 
kan lita på att våra liv ges de materiella 
förutsättningar som gör det värt risken 
att starta företag, söka nytt jobb, bilda 
familj, köpa hus. Allt det som gör att vårt 
samhälle utvecklas. Denna yttersta för-
måga att stå fast när stormarna kommer 
och marknaderna gungar, prövas sällan 
men är en banks främsta uppgift i sam-
hället. 

Förtroendekapitalet ligger enbart till 
del i materiella tillgångar och olika sys-
tem. Det utgörs till minst lika stor del av 
marknadens alla aktörers uppfattning om 
hur man hanterar vardagssituationerna. 
De som vare sig man vill eller ej, spiller 
över i omvärldens bedömningar. Därför 
får man i förtroendebranschen aldrig nå-
gonsin underskatta vikten av hanteringen 
av vad som kan synas vara en enskild tri-
vial situation.

Försvaret har en mycket likartad upp-
gift. Dess huvuduppgift är inte att köpa 
flygplan eller skicka personal utomlands. 
Försvarets huvuduppgift är att inge för-
troende. Förtroendet att klara den yttersta 
prövningen av dess förmåga. Likt banken 
ligger det inte i uppdraget att denna för-
måga ska prövas särskilt ofta, det yttersta 
beviset på framgång ligger faktiskt i att 
så aldrig sker. 

När jag nu med talarens privilegium 
etablerat denna obestridliga sanning, så 
kan man ju fundera lite på det som bru-
kar kallas benchmarking. D v s att lära 
från andra, mer framgångsrika aktörer i 
samma bransch. Jag tar mig därför frihe-
ten att lägga Handelsbanken bredvid För-
svarsmakten för att se om den senare kan 
lära något från den förra.

Jag tar upp några aspekter som jag 
uppfattar vara av generell betydelse för 
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ett förtroendebyggande beteende.

Närvaro
Handelsbanken vill finnas där kunderna 
finns, och där kunderna finner det logiskt 
att banken finns. Kunderna tycker om att 
se banken på många platser. Det är efter-
frågat, det känns rimligt och naturligt, 
tryggt och förtroendeingivande. 

För banken är bred närvaro en strate-
gisk tillgång, inte en kalkylmässig rest-
produkt, och banken har därför lagt ned 
betydande resurser och ansträngningar 
på att utveckla modeller och system för 
kostnadseffektiv närvaro på många plat-
ser. 

Förutsättningarna är mer likartade för 
Försvarsmakten än dess ledning vågat 
överväga. Försvaret har, enligt min me-
ning, utan tillräckligt fantasifull pröv-
ning av alternativen, fallit för linjen med 
en storskalig verksamhet på få platser. 
Man syns därmed för lite, allmänhe-

ten påminns för sällan, man får svårare 
att rekrytera, man når inte ut. Den ulti-
mata katastrofen i förtroendebranschen, 
”Finns ni över huvud taget?”, har därmed 
slagit rot i breda kretsar. Därtill ska läg-
gas att Försvaret släppt sina främsta till-
gångar i detta avseende genom att paral-
lellt med koncentrationen till få och stora 
enheter avskaffa värnplikten, till del för-
visso begripligt, och utbildningen av re-
servofficerare, helt obegripligt.

Att anpassa verksamhet efter en all-
män & rimlig uppfattning om behovet
Att Handelsbankens VD publikt skulle 
uttala att banken ens övervägde att av-
veckla angelägna produktområden, helt 
självklara för dem som har att bedöma 
bankens samlade förmåga, vore totalt 
otänkbart och leda till hans snara utbyte. 
Om jag förstått mediarapporteringen rätt 
har ÖB sagt sig se det som ett alternativ 
att lägga ned marinen. 

Närvaro, att anpassa verksamheten efter en allmän och rimlig uppfattning om behovet 
samt anseende är tre nyckelbegrepp för att bygga internt och externt förtroende. Foto: 
FBB.
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Anseende
Handelsbankens ledning ifrågasätter 
ständigt sina åtgärder, aktiviteter och ut-
talanden ur perspektivet hur det kan på-
verka anseendet. Inte främst ur ett oroligt 
mediaperspektiv, utan hur en åtgärd kan 
uppfattas av dess huvudmän, kunder, an-
ställda, myndigheter samt andra intres-
senter och bedömare. Finns minsta tve-
kan om att åtgärden synes störa det under 
så lång tid upparbetade anseendet, avstår 
banken från att genomföra i övrigt kom-
mersiellt, personalpolitiskt eller vad det 
kan vara, väl så underbyggda åtgärder. 
Vilket inte hindrat att banken kan påvisa 
långsiktigt hög kostnadseffektivitet och 
lönsamhet. Men i det korta perspektivet 

får aldrig ett så gott sakskäl ursäkta ett 
klumpigt eller ogenomtänkt utförande. 
Om man månar om sitt anseende.

Och det var ju det som var det viktiga. 
Att för sina uppdragsgivare och huvud-
män, kunder och konkurrenter, med- och 
motparter markera att här är det ordning 
och reda. Det är så det går till hos de bästa 
i förtroendebranschen.

Avslutning
Your Excellence, Mr. President, ladies 
and gentlemen. With these humble re-
flections from an old Navy hand and a 
banker, I conclude by quoting Nelson’s 
second last words, ”Thank God, I have 
done my duty”.
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Välbesökt sjöfartsseminarium i samband med 
Kungl. Örlogsmannasällskapets högtid 2012
I samband med att Kungl Örlogsmannasällskapet genomförde sitt första Högtids-
sammanträde någonsin i Göteborg den 15 november 2012  arrangerades även ett 
mycket välbesökt sjöfartsseminarium som en inledning på dagen. Seminariet som 
bar titeln ”Fri och säker sjöfart – en förutsättning för global handel, välstånd och 
utveckling” ägde rum i nuvarande Stadsmuseets lokaler som ursprungligen byggdes 
för Ostindiska Companiets räkning och besöktes av 160 personer från olika delar 
av det maritima sjöfartsklustret. Intresset för seminariet var utomordentligt stort 
vilket ledde till att antalet platser dessvärre blev en begränsande faktor för ett antal 
sjöfartsintresserade personer. Det stora intresset har väckt frågan om någon form 
av uppföljning av seminariets intressanta tema.

Ledamoten
STEN GÖTHBERG

Direktör Sten Göthberg, som ingår i Kungl. Örlogsmannasäll-
skapets styrelse, var huvudansvarig för seminariet  ”Fri och 
säker sjöfart - en förutsättning för global handel, välstånd och 
utveckling”, som genomfördes i Göteborg den 15 november 2012 
i samband med KÖMS högtidsdag.

Syftet med seminariet, som ägde rum i 
form av samtal och diskussioner mellan 
paneldeltagarna, var att ur ett historiskt 
perspektiv, genom en nulägesanalys ut-
mynnande i ett framtidsperspektiv be-
kräfta och förklara den fria och säkra 
sjöfartens betydelse för att vidmakthålla 
och utveckla Sveriges välstånd samt be-
kräfta vikten av samverkan och behovet 
av resurser för att skydda den fria sjöfar-
ten i vårt närområde och internationellt. 
Den fria och säkra sjöfarten har en helt 
avgörande betydelse för handelsutbytet 

i världen och utgör således grunden för 
den globala världsekonomins utveckling. 
För Sveriges del är den fria sjöfarten spe-
ciellt viktig då över 90 % av rikets export 
och import går på fartyg.

Landshövdingen för Västra Götaland, 
Lars Bäckström, inledde seminariet med 
ett mycket inspirerande inledningsan-
förande (inledningsanförandet återges i 
lätt redigerad form på sidorna 403-405 
i detta nummer av TiS) som starkt beto-
nade den fria sjöfartens betydelse både 
historiskt och i nutid. I den efterföljande 
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paneldiskussionen deltog företrädare för 
den akademiska världen, rederinäringen, 
Göteborgs Hamn, Marinen, Riksdagen, 
Kustbevakningen och MSB (Myndighe-
ten för Samhällsskydd och Beredskap).

Kungl Örlogsmannasällskapet var 
väl representerat i paneldiskussionerna 
genom akademiens ledamöter Kristian 
Gerner, Carl-Johan Hagman, Claes Berg-
lund, Jonas Haggren och Annicka Eng-
blom som var och en representerade sitt 
respektive fackområde. Moderator vid 
seminariet var ledamoten Sten Göthberg.

Efter givande och initierade diskussio-
ner mellan paneldeltagarna kunde Kungl. 

Örlogsmannasällskapets ordförande, 
Thomas Engevall, sammanfatta med föl-
jande konklusioner: ”Omvärldsanalysen 
och hotbilden har förändrats på relativt 
kort tid vilket tydliggör vikten av samver-
kan mellan civila och militära myndighe-
ter samt handelssjöfarten. Det svenska 
intresseområdet har utökats kraftigt till 
att inte bara vara Sveriges närområde 
utan det omfattar även internationella 
farvatten där svenska riksintressen finns. 
Behovet av skyddet av svenska riksin-
tressen har således geografiskt utökats. 
Resurserna för detta påtalade skyddsbe-
hov är i dagsläget inte tillräckligt.”

Vissa av paneldeltagarna vid seminariet i Göteborg. 
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Landshövding
LARS BÄCKSTRÖM

Lars Bäckström är sedan 2008 Landshövding i Västra 
Götalands län.

Inledningstal till seminariet ”Fri och säker 
sjöfart  –  en förutsättning för global 
handel, välstånd och utveckling”
Inledningsanförande hållet vid vid Kungl. Örlogsmannasällskapets seminarium 2012-
11-15 på Stadsmuseet i Göteborg.

-Vi som är födda med salt på våra tungor, vi som är födda vid havet, så skrev en gång 
Ebba Lindqvist, bohuskustens kanske störste diktare. Ja, vi som födda vid kusten, 
vi känner för havet och för fartygen som far på haven. -Jag är född av ett brusande 
hav, skaldade en gång Evert Taube - ja, han var född här i grannkvarteret på Stora 
Badhusgatan.

Ett än mer känt marint citat är Navigare 
necesse est, vivere non est necesse, nöjes-
seglarnas älsklingsord, men det handlade 
inte om nöje. Det handlade om att våga 
eget liv, besättningarnas liv, för att rädda 
många andras liv, att rädda det Rom som 
hotades av svält. 

Det var Pompejus som sa det, från 
Afrikas kust, där fanns spannmålet som 
Roms folk behövde, bröd och skådespel, 
men först kommer brödet. 

Och det var flottan som gjorde att Rom 
kunde gå från stormakt i Italien till su-
permakt. Rom besegrade Kartago och 
blev härskare på tre kontinenter - Europa, 
Afrika och Asien. Rom kunde med rätta 

tala om Mare nostrum, vårt hav. 
En stark stat, ett effektivt näringsliv, 

att plöja och bruka jorden och en armé till 
skydd ger nationen styrka och trygghet. 
Men den nation som vill vinna än mer, 
rikedom och herravälde bortom det möj-
liga, den nationen måste plöja haven och 
härska över vågorna med en egen flotta.

En stormakt kan klara sig till lands, en 
supermakt måste behärska både land och 
hav. Det gällde Rom, det gällde greker, 
det gäller över tiden och över hela värl-
den. 

I Kina stormade mongoler fram på 
häst, de ville vinna världen. Men deras 
försök att inta Japan stoppades av Japans 
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flotta och en gudomlig vind, Kamikaze. 
Och mongolerna fördrevs av Mingdy-

nasti, men Kina slöt sig bakom sina mu-
rar. Därefter blev mittens rike ett slutet 
land vars segel inte syntes på de sju ha-
ven. 

Men andras segel sågs i deras hamnar 
och kanonbåtar öppnade koncessioner 
längs Kinas kust. Ja, alla länder har en 
flotta, andras eller egen. Och vi ser vad 
som nu händer. I Kina byggs nu skepp 
och Kinas president talar om vikten av 
att bygga en starkare marin. Ja, Kina vill 
ta plats inte bara på marknaden till lands 
utan också vinna plats på haven, bli en 
global supermakt. Till lands och till havs. 

Och se historien och dess slag, Sala-
mis, där förlorade perserna mot Grek-
land. Se Actium, där Octavianus vann 
över Antonius. Därmed kunde han bli 
kejsar Augustus. Se Trafalgar, där vände 
lyckan för Napoleon. Se Monitor mot 
Merrimac, se Helgoland och Bismarck 
som sänktes vid Sydamerikas kust. Ja, 
den som förlorar slagen på haven, herra-
väldet över haven, förlorar också på sikt 
hela det globala kriget. 

Och den nation som kan segla bäst, den 
nationen vinner handeln och välståndet. 
Portugal, Spanien, Holland och sen Eng-
land, Rule Britannia, ... Imperiet där so-
len aldrig gick ner.

Och vi känner samma sanning från 
vårt eget land, våra egna vatten. Se på 
ristningarna på hällarna, på båtarna på 
hällarna. Läs runorna på stenarna, ja 
också runorna ända bort i Konstantino-
pel. Det var våra vikingar, krigare och 
handelsmän, till sjöss.

Vänner, vårt land har alltid varit kallt, 
mörkt, folktomt och fattigt. Vi är fortfa-
rande ett kallt, mörkt, folktomt, men i dag 
ett rikt land. Handel och globalism, var 
vår väg från fattigdomen. 

Det var vägen från vikingar till Ostin-
diska kompaniet i Göteborg, 1621. Och 
kungen bestämde att staden skulle styras 
av 12 män; 4 Svenske, 3 från Holland, 3 
från Tyskland och 2 Skotske män.

Här låg Sveriges port till världen, här 
finns fortfarande Sveriges port till värl-
den. Då sill och havreexport, idag maski-
ner, bilar, ja allt vad den globala handeln 
bjuder.  

Då rasade Trangrumsstriden – Trang-
rumsacten1, en skrift om miljö kontra nä-
ringsliv. Ja frågorna går igen.

Och här var Nya Varvet, Landshöv-
dingarna var ofta marinofficerare. Och 
hit kom Skotske män som Chalmers och 
Keiller. Här var Jonsereds fabriker, SKF, 
Eriksberg och Götaverken, ja Arendal. 
Och ur SKF föddes Volvo, och Volvo 
marin. Och här var alla redarna. Någon 
skrev ”i Göteborg skrivs ingen poesi bara 
fakturor”. Och redan år 1700 fick vi en 
västsvensk Eskader på Nya varvet. 

Men så försvann både varv och Bro-
ströms rederi. Redarna bleknade. Är allt 
över? Nej, från samma dike kan man se 
både dy och stjärnor. Och vänner, ryktet 
om den svenska marina näringens död 
är överdrivet. Sverige har fortfarande en 
stark varvsnäring på de flesta områden 
utom just själva svetsningen och slut-
monteringen. Och många svenska, om än 
utlandsregistrerade, rederier. 

Men det är sant Europa riskerar att 
hamna i ett globalt bakvatten. Men Euro-
pa har sett molnen och lagt fast en marin 
strategi. Det började med den blå boken 
2007. Och många länder följer upp med 
nationella strategier. Det gäller bl.a. Hol-

1. Trangrumsacten från 1784 kan kallas Sveri-
ges första  statliga miljökonsekvensbeskrivning 
och den beskriver hur man ska handskas med 
trangrumset som blir när man kokar tran av sil-
len i Bohuslän. 



405

land, Norge och Danmark. 
Och Västsverige har svarat. Västra 

Götalandsregionen har lagt fast en marin-
strategi. Och i år lade europeiska unionen 
sin maritima dag till Göteborg. 

Och Redarförbundet strävar på med 
stöd av sjöfartsforum, nettolönemetoden 
var ett framsteg, tonnageskatt väntar 
ännu. Och den landbaserade marina in-
dustrin har bildat ett Svenskt Marintek-
niskt Forum.

Här i Göteborg har universitet, rederi 
och hamn samlat sig runt Lighthouse. 
Och Göteborgs hamn är en framtids-
hamn, Sveriges och Norges största hamn. 
En miljöanpassad hamn som vinner 
globala miljöpris, Sustainable Shipping 
Award i London 2011 och Energy Globe 
Award i Österrike år 2011, 

Och vi på länsstyrelsen har tillsam-
mans med region och stad drivit (och dri-
ver) projektet Clean Shipping index. Men 
viktigast av allt i detta projekt är fraktkö-
parna. En satsning för att utan lag men 
från marknadskrav driva fram miljödek-
larerade marina transporter. Detta så att 
det skall bli lättare för konsumenten att 
välja rätt. Även här duggar priser tätt, 
Göteborgspriset 2008, Sjöfartsforums 
miljödiplom 2009 och Green initiative of 
the year 2010, vid Sustainable Shipping 
Award i London.     

Och Göteborgs garnison med sin mari-
na verksamhet, finns kvar fast nu på Kä-
ringberget. Och marinen behövs vid fara 
och kris. Och visst hopp ger det att vår 
nya försvarsminister är kustartillerist. 

Och vi har en har fått en ny transport- 
minister, ja en sjöfartsminister - Catha-
rina Elmsäter-Svärd. Och hon har lovat 
att vi just detta år skall få förslag till en 
nationell sjöfartsstrategi.

Vänner, till slut frågan om avfallet, det 
marina skräpet, strandskräp och än värre 

oceanskräp. Ja, Saragassos hemskheter 
bleknar när vi känner till plasthavet. Vi 
måste göra något. Vi kan göra något. Vi 
kan börja här hemma. 

Därför har vi öppnat Kosterhavets 
marina nationalpark, Sveriges första 
och hittills enda marina nationalpark. Vi 
driver på för att nå miljömålen, miljömål 
som: Rent hav och attraktiv skärgård. 
Sverige har fått en samlad havspolitik. 
Sverige har fått en nationell myndighet 
Hav och vattenmyndigheten med huvud-
kontor i Göteborg, 

Och jag själv är inte endast landshöv-
ding utan också ordförande för en av Sve-
riges fem regionala vattenmyndigheter. I 
mitt fall Västerhavets vattenmyndighet. 

Så vänner som Lands- och Havshöv-
ding vill jag säga, alla länder har en flot-
ta, sin egen eller andras. Det gäller både 
handelsflotta och marin, det är dags att 
lägga ut och ta ut rätt kurs. 

Kosterhavets marina nationalpark
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Ledamoten
THOMAS E. ENGEVALL

Flottiljamiral Thomas E. Engevall är Kungl. Örlogsmannasäll-
skapets ordförande.

Sverige behöver en marin- och sjöfartsminister
Ordförandens anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtids-
sammanträde i Göteborg den 15 november 2012 vid nedläggandet av ämbetet.

Herr landshövding, ärade ledamöter, gäster från systerakademier, pristagare, mina 
damer och herrar. Sverige behöver en marin- och sjöfartsminister! Varför har vi 
inte det? Vi har många ministrar för andra ändamål, 24 stycken närmare bestämt 
om man räknar in statsministern, och det skall man väl kosta på sig att göra. Stats-
ministern borde kunna kosta på sig en marin- och sjöfartsminister.

Om man betänker vårt lands geografiska 
läge där vi ju i princip är en ö. Om man 
betänker vårt i det närmaste totala behov 
av sjöfarten för vår import och export, 
som bl.a. Michael Zell berörde. Och om 
man slutligen betänker att vi är den störs-
ta strandägaren i såväl Östersjön som 
längs Kattegatt och Skarerrack med en 
2700 km lång kust, så är det rätt märkligt 
att vi inte på högsta politiska nivå säker-
ställer att vi samordnar våra resurser och 
ansträngningar inom sjöfarts- och marin-
området så mycket det bara går. Men det 
gör vi inte. Det skulle vi kunna göra, det 
är en ren viljefråga, inget annat.

Samordning är ett modernt begrepp 
och det finns initiativ, många goda inom 
området, det är sant. Men det är inte alltid 

samordning genom frivillig samverkan 
räcker, när det blir jobbigt krävs det mer 
av befäl för att det ska bli någonting av. 
Det befälet saknas i Sverige idag inom 
det marina och sjöfartspolitiska området. 
Det bör ändras.

Jag hade förmånen att för några veckor 
sedan, lagom när höstmörkret och kylan 
kom till vårt land tillbringa en vecka i 
Singapore. Det är ett mycket litet land, 
3,5 gånger så stort som Hisingen men 
med 5,2 miljoner invånare. Hade Sverige 
haft Singapores befolkningstäthet skulle 
vi haft 3,6 miljarder invånare och Göte-
borg fått bygga ut hamnen något lite till. 

I Singapore satsar man hursomhelst 
stenhårt på handel, sjöfart och turism och 
landet går relativt sett på högfart. Sjöfar-
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ten och skyddet av sjöfarten är där fullt ut 
accepterade som tillväxtmotorer för lan-
det och som överlevnadsfrågor.

Sjöfarten och skyddet av densamma är 
överlevnadsfrågor även för oss. Och vi 
utnyttjar inte heller potentialen i sjöfarten 
med alla dess delar som en tillväxtmotor. 
Det skulle vi kunna göra. Men det krävs 
samordning genom befäl från högsta 
nivå, det skulle en marin- och sjöfartsmi-
nister kunna ge. 

Departementen
Om man börjar på departementsnivån 
finns det en räcka med departement med 
ännu fler ministrar som är djupt involve-
rade i de marina och maritima frågorna. 
Några exempel;
1. Försvarsdepartementet; Krisbered-

skap, skydd mot olyckor, det militära 
försvaret, kustbevakningen, säker-
hetspolitik mm

2. Näringsdepartementet; i samman-
hanget ett mycket tungt departement 
med såväl näringsministern och inf-
rastrukturministern inom sitt hägn, 
den senare med ansvar för sjöfart, 
hamnar etc.

3. Utbildningsdepartementet; Här lig-
ger frågor som rör universitet och 
högskolor samt forskning

4. Utrikesdepartementet; Här återfinns 
ånyo säkerhetspolitik men även frå-
gor rörande handelspolitik och frågor 
som främjar export och import. 

Om man till denna bild adderar några an-
dra departement inklusive finansdeparte-
mentet som styr med fast hand och alla de 
myndigheter som finns under respektive 
departement så framträder strax en täm-
ligen komplex bild. 

Eftersom det i denna miljö är svårt att 

se någon helhet blir det alltför vanligt att 
aktörerna ser till sitt eget, snarare än till 
landets bästa. En marin- och sjöfartsmi-
nister skulle kunna skapa och driva en 
nödvämdig helhetssyn.

Goda initiativ
Det finns dock ett antal goda initiativ som 
förtjänar att uppmärksammans. Jag vill 
lyfta fram tre exempel.

Utbildningsområdet
Jag väljer att börja med utbildningsom-
rådet. Främst därför att jag är gammal 
chalmerist, jag gick på avdelningen för 
skeppsbyggand här på Chalmers i Göte-
borg året efter Klas Brännström som sit-
ter bland gästerna här och nu är prefekt 
på institutionen för Sjöfart och Marin 
Teknik här i Göteborg. 

Ett utmärkt initiativ inom utbildnings- 
och forskningsområdet är det samarbete 
som går under benämningen Lighthouse. 
Lighthouse är grundat av Handels inom 
Göteborgs universitet, Chalmers och 
Redareföreningen. Partners är Vinnova, 
Västra Götalandsregionen, och Sjöfarts-
verket. 

Man anger i sin målsättning att: The 
group aims to make shipping more ef-
ficient, safer and more environmentally 
friendly as well as to ensure that Swedish 
shipping continues to be strongly compe-
titive. Jag gillar speciellt slutet ”strongly 
competitive” som har en tydlig koppling 
till tillväxtmotordelen för svenskt vid-
kommande.

En brist som jag som mariningenjör 
och amiral kan tycka borde åtgärdas är 
att kopplingen till security inte känns så 
stark och de fartygsprojekt man har går 
under benämningarna business ship, car-
go ship, eco ship, ergo ship, safe ship och 
info ship. Men ”war ship” saknas! Tycker 
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man det är för krigiskt kan termen ”na-
val ship” eller ”security ship” användas 
i stället. Såväl marinen som kustbevak-
ningen borde vara givna intressenter och 
KÖMS är definitivt en intressent! 

Lighthouse borde gett mer eko in i den 
politiska världen men när man läser de 
två nyligen framlagda och inom områ-
det relevanta propositionerna som ligger 
på riksdagens bord så blir man inte lika 
imponerad;

I Forsknings- och innovationsproposi-
tionen om totalt 223 sidor finns samman-
taget 15 rader under rubriken sjöfartstek-
nisk forskning, nästan allt miljöinriktat 
om svavelutsläpp och annat. Visserligen 
finns det mer text kring transportsystem 
men det är alldeles för passivt. Det borde 
osa lika mycket svavel om Jan Björklund 
i frågor om maritim forskning som det 
gör när det gäller att införa betyg i skolan 
från allt lägre åldrar. 

I den nyligen framlagda infrastruk-
turpropositionen ”Investeringar för ett 
starkt och hållbart transportsystem” finns 
det mer att läsa. Regeringen pekar där ut 
sjöfartsverket som speciellt viktig när det 
gäller forskningen för att lösa sjöfartens 
problem. Även här har miljöfrågor en 
framträdande plats. Viktigt är det – men 
det är inte tillräckligt offensivt och inrik-
tar inte forskningen inom sjöfartsområdet 
mot att bli en tillväxtmotor för Sverige. I 
ärlighetens namn finns det andra skriv-
ningar av mer lovande art i denna propo-

sition men jag saknar aggressiviteten och 
den direkta kopplingen till de som verkar 
på och av havet. 

En marin- och sjöfartsminister skulle 
kunna göra god nytta för att skapa nöd-
vändigt driv inom forsknings- och utbild-
ningsområdet.

Utredningen Maritim samordning
Nästa del som förtjänar att lyftas fram 
är den utredning som tillsattes av Reger-
ingen och som i somras lades fram av Jan 
Hyllander, benämnd ”Samordning av sta-
tens maritima resurser”.  

Hyllander har studerat myndigheterna 
Försvarsmakten, Kustbevakningen, Poli-
sen,  Tullverket, Trafikverket, Havs- och 
vattenmyndigheten och Sjöfartsverket. 
Sju myndigheter som leds fem departe-
ment. Saknas i beskrivningen gör tyvärr 
FMV som genom sin utvecklings- och 
anskaffningsverksamhet är en stor aktör 
inom området och som skulle kunna fylla 
en viktig roll.

Om ni som sitter här ikväll enbart tän-
ker på er själva som skattebetalare, så 
skulle ni alla undra varför det inte redan 
är som Hyllander föreslår. Nu är vi inte 
enbart skattebetalare men förslagen är 
mycket intressanta i alla fall; Han före-
slår att;
• De operativa resurserna merutnyttjas 

(helikoptrar, fartyg inkl isbrytare)

• Infrastrukturen (hamnar, kajer och 
andra anläggningar) samordnas. En 

Mer om Lighthouse kan läsas via deras hemsida med adress www.lighthouse.nu
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intressant idé om ett statligt rederi 
läggs fram men känsligheten kring 
förslaget syns mellan raderna kopplat 
till myndigheternas självständighets-
strävanden från varandra.

• Ökad samordning gällande kompe-
tensförsörjning och utbildning av 
personal med växeltjänstgöring, per-
sonalpooler mm.

• Vidareutveckling av myndigheternas 
samverkan kring sjöövervakning och 
sjöinformation som jag beskrev i mitt 
högtidstal i fjol. 

• Samverkan kring och gemensamma 
investeringsplaner.

• Ett råd för maritim samverkan, 
MARSAM, för att lösa ut samver-
kansfrågorna. MARSAM föreslås le-
das av statssekreterarna ur respektive 
departement. 

• Utredaren förslår slutligen att huvud-
mannaskapet för sjö- och flygrädd-
ningen överses. 

Ja, inte riktigt slutligen för Hyllander 
föreslår också att myndigheterna inklu-
deras i Försvarsplaneringen samt att ett 
Samlat sjöförsvar som inkluderar såväl 
Marinen samt Kustbevakningen skapas. 
Eller för att vara ärlig ”långsiktigt över-
vägs”. Detta är en fråga med stor spräng-
kraft i Sverige men den är helt odrama-
tisk i exempelvis Norge och Danmark 
som har väl fungerande sådana lösningar.

Utredningens förslag är utmärkta men 
risken att de dör ”gemdöden” eller blir 
föremål för eviga diskussioner om for-
malia, i en maktkamp mellan de olika 
departementen och myndigheterna, är 
överhängande.

Det kommer därför att krävas hårdhänt 
och fast styrning för att andan i utreding-
en skall kunna realiseras. En statssekre-

terargrupp inom MARSAM kommer inte 
att räcka, det krävs ett eget statsråd, en 
marin- och sjöfartsminister. 

Det Maritima manifestet
En marin- och sjöfartsminister skulle 
också med kraft kunna driva på i den 
riktning som Sjöfartsforum inom kort 
skall lägga fram i form av ett Maritimt 
Manifest i sju punkter. Detta är utarbetat 
av det maritima klustret, där Kungl. Ör-
logsmannasällskapet ingår tillsammans 
med många andra. 

Vi har idag invalt Sjöfartsforums Anna 
Hammargren som ledamot i KÖMS och 
hon kan tala betydligt mer kompetent än 
vad jag kan i denna fråga, så vad som står 
i det Maritima Manifestet får ni fråga 
henne om, jag kan dock avslöja så mycket 
att det är obligatorisk läsning för alla i 
denna sal, och det borde vara det för alla 
ledamöter i riksdag och regering, när det 
väl kommer! 

Samverkan mellan sjöfar-
ten och sjöförsvaret
Det finns dock ett område, som skulle 
kunna varit ett åttonde område i manifes-
tet, som jag väljer att avsluta detta anfö-
rande med. Nämligen samverkan mellan 
sjöfarten och det gemensamma sjöförsva-
ret, ni får själva välja hur många myndig-
heter ni lägger i det senare begreppet så 
länge ni väljer minst åtta.

Jag gör det dock lätt för mig och foku-
serar på marinen och kustbevakningen. 
Gustav den II Adolf  lär nämligen ha sagt 
att ”Näst intill Gud vilar en stats välfärd 
på sin flotta”, och en kung som grundan-
de Göteborg kan ju inte ha fel. För ma-
rinens del är texterna i nu föreliggande 
budgetproposition riktigt bra, låt mig ta 
några exempel;
• Marinförbanden skall vara samöva-
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de och ha en hög tillgänglighet. För-
bandens uppgift är att hävda terri-
toriell integritet och skydda svenska 
intressen till havs. Observera termen 
”till havs”. Inga av de sju haven är 
här mer specificerade än något annat.

• Marinförbanden ska även kunna 
delta i lämpliga insatser utanför vårt 
närområde i syfte att tillsammans 
med andra bidra till skydd av sjöfart 
och annan maritim verksamhet

Detta är bra texter som inte fanns för 
några år sedan. 

Lämpliga insatser och 
resurser
Vad är då lämpliga insatser och hur ofta 
är det lämpligt? Lämpliga insatser är all-
tid att bistå svensk sjöfart och jag menar 
att det är lämpligt idag, det är lämpligt i 

morgon, och det är lämpligt alla andra da-
gar, inte enbart vart annat eller vart tredje 
år.

För att detta skall vara möjligt måste 
vi dock påverka beslutsfattarna för att 
åstadkomma en måttlig förstärkning av 
marinens och kustbevakningens per-
sonella resurser och också att de bägge 
myndigheterna erhåller en tydlig inrikt-
ning om att dessa uppgifter skall lösas i 
samverkan.

När Sverige om ca två år avslutar vår 
insats i Afghanistan kommer även trycket 
på Försvarsmakten och marinen, främst 
på amfibiesystemet och på röjdykarsyste-
met, att lätta påtagligt. Avvecklingen gör 
att det finns goda möjligheter att utveckla 
förmåga till att ha svensk skyddspersonal 
ombord på fartyg i piratinfekterade vat-
ten tiden. 

Har vi kunnat hålla 500 man i Af-

När Afghanistaninsatsen avvecklas i sin nuvarande form finns goda förutsätttningar 
att regelmässigt ha svensk skyddspersonal ombord på fartyg i piratinfekterade vatten. 
Foto: Combat Camera, Försvarsmakten.
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ghanistan över tiden skulle det inte vara 
omöjligt att hålla sammantaget 50 man, 
minst, ur marinen och kustbevakningen 
över tiden för skydd för svensk sjöfart, 
det är enbart en viljefråga. 

Vi bör också regelmässigt ha fartygs-
förband och flygande enheter, ute med 
sjöfartsskydd som huvuduppgift, inte en-
bart i operation ATALANTA. 

Det är lite svårare, inte för att mari-
nen inte vill utan för att de personella 
tillgångarna/resurserna är så snålt till-
tagna. En medveten satsning på fler be-
sättningar per fartyg skulle ge helt andra 
möjligheter än vad marinen har idag. För 
övriga redare är detta helt naturligt och 
hade Stena bedrivit en så befängd be-
manningspolitik som en besättning per 
Danmarksfärja skulle det snart finnas ett 
rederi mindre i det här landet.   

Här är dock marinen fångar i Förvars-
makten och den där ständigt pågående 
”avvägningen”. Avvägning är ett vackert 
ord för bortprioritering. Det är i skenet 
av avvägningen man måste se frågan om 
Gripensystemets utveckling och ÖB:s 
varningsklocka i somras om att pengarna 
inte räcker för allt som politikerna vill att 
Försvarsmakten skall göra.

När denna politiska vilja kombineras 
med försvarsmaktens egen process finns 
likaledes en uppenbar risk att fartygs-
byggnadsprogram skjuts på framtiden el-
ler ställs in helt, att antalet besättningar 
aldrig blir mer än ett per fartyg och så 
vidare. Ur det perspektivet kan jag för-
stå att Kustbevakningen känner en ”viss 
tvekan” att gå in i familjen enligt det Hyl-
landerska förslaget.

En marin- och sjöfartsminister hade 
kunnat ta sjöförsvaret med marinen ur 
detta järngrepp. 

En minister för marin 
och sjöfart
Att vi behöver en marin- och sjöfartsmi-
nister anser jag vara entydigt. Kommer 
då statsministern att kalla till extra reger-
ingssammanträde nästa torsdag och utse 
en sådan minister då kan man undra.

Svaret är: Nej. Men argumenterar vi 
tillräckligt skickligt och är tillräckligt 
många kan vi så ett tankemässigt frö som 
kan bära frukt snarare än senare.

Ett första steg skulle vara ett inte en-
bart utse en grupp statssekreterare att ta 
hand om MARSAM enligt Hyllanders 
förslag utan att utse en ”minister utan 
portfölj” inom statsrådsberedningen 
med samordningsansvar för marin- och 
sjöfartsfrågor. Det skulle statsministern 
kunna göra denna mandatperiod. 

Då skulle vi kunna få nödvändig led-
ning för återuppbyggnaden av svensk sjö-
fart i alla aspekter och inte minst kunna 
bygga starka band mellan svensk sjöfart 
och svenskt sjöförsvar, ingen nämnd och 
ingen glömd.

Vart vi styr kursen sedan är en öp-
pen fråga, och så länge skutan kan gå, så 
länge hjärtat kan slå, så länge solen den 
glittrar på böljorna blå, så kan vi påverka 
läget och vår situation. Nu tänker jag av-
sluta detta tal med att påverka marinens 
musikkår att spela Kungliga Flottans 
Defileringsmarch, den bästa av alla mar-
scher!
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Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är Kungl. Örlogsmannasällskapets sekre-
terare.

Året som gått
Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares verksamhetsberättelse för år 2012 
föredragen vid det 241:a högtidssammanträdet i Göteborg den 15 november 2012.

Herr Landshövding, general, amiraler, ärade gäster från övriga akademier, övriga 
gäster, akademiledamöter, mina damer och herrar. Akademiens 241:a verksamhets-
år är tillända. Det är tid att reflektera över och sammanfatta vad som har åstadkom-
mits under året inom ramen för akademiens uppdrag angivet i § 1 av akademiens 
stadgar ”att aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i 
allmänhet”.

Under verksamhetsåret 2012 har sju or-
dinarie sammanträden och ett nomine-
ringssammanträde genomförts, varav tre 
sammanträden i Karlskrona, ett i Göte-
borg och fyra i Stockholm samt idag det 
241:a högtidssammanträdet i Göteborg. 
Vilket för övrigt är första gången som 
akademien genomför sitt högtidssam-
manträde på Västkusten.

Utöver dessa sammanträden, har aka-
demien varit representerad vid Folk och 
Försvars Rikskonferens i Sälen samt även 
i Almedalen i somras. Vidare har akade-
mien varit representerad vid European 
Maritime Day i maj i Göteborg samt na-
turligtvis även vid Världssjöfartens dag 
den 27 september i Göteborg.

Akademien har också deltagit aktivt 
i planeringen och genomförandet av 
100-årsminnet av pansarbåtsinsamlingen 
1912. Det genomfördes vid FHS och på 
Sjöhistoriska museet den 9 november.

Vi har även planerat och genomfört 
ett välbesökt seminarium den 2 oktober 
i Stockholm med titeln ”Avveckling eller 
utveckling” med anledning av de mycket 
oroande signalerna om en reduktion av de 
marina förmågorna.

Under året har akademiens verksam-
het i mycket stor del handlat om att föra 
ut budskapet om vikten av säkra sjötran-
sporter. Piratdåden detta sjöfartens gissel 
fortsätter och våldet till sjöss har ökat för 
piraterna ska nå sina mål - att kapa fartyg 
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och ta besättningarna som gisslan. Pira-
terna verkar dessutom över allt större om-
råden och blir därmed ett allt större hot 
mot liv, egendom och säkra sjötranspor-
ter. Akademien har därför valt att tydligt 
engagera sig i debatten om vad som kan 
göras för att skapa säkrare sjöförbindel-
ser - det vill säga att värna blodomloppet 
i den nu så skakiga världsekonomin. 

Inom ramen för säkra sjötransporter 
har det varit en viktig uppgift för akade-
mien att visa att marinen i allra högsta 
grad fortfarande är relevant. Det semina-
rium om ”fri och säker sjöfart – en förut-
sättning för global handel, välstånd och 
utveckling” som genomfördes tidigare i 
dag med 150 deltagare är ett sådant ex-
empel på åtgärder. Intresset var mycket 
stort med över 240 som var intresserade 
av att delta.

Dessa åtgärder behövs då utveckling-
en entydigt pekar på att det i framtiden 
kommer att behövas mer marina resurser 
- inte mindre.

Överbefälhavaren redovisade i somras 
i Almedalen att Försvarsmaktens eko-
nomi fram till 2015 är i balans. ÖB ansåg 
att konsekvenserna av ett försvar med 
stående förband som i högre grad måste 
övas för att vara tillgängliga och de om-
fattande materielinvesteringar som erfor-
dras inom samtliga stridskraftsslag för 
att dessa även i fortsättningen ska vara 
operativt relevanta, gör att Försvarsmak-
ten på sikt kommer behöva ekonomiska 
tillskott eller att uppgifterna behöver för-
ändras. ÖB var mycket tydlig och med-
delade att utan angivna förändringar, så 
måste delar av eller hela armén, marinen 
eller flygvapnet avvecklas. De ekonomis-
ka problemen i framtiden är ingen nyhet, 
men att ÖB så publikt och så tydligt nu 
framför det som tidigare endast har redo-
visats i skrivelser till Regeringen är ovan-

ligt och beskedet tolkades omedelbart av 
media som att nu ska marinen avvecklas. 

Hur kan det tolkas så illa? Den enda 
slutsatsen man kan dra är att Försvars-
makten i allmänhet och Marinen i syn-
nerhet gravt måste ha misslyckats med 
att beskriva vad marinen dygnet runt, 
året runt genomför i våra omgivande far-
vatten och då och då även i operationer 
utanför svenskt territorium.

Hur kan man ens tänka tanken att av-
veckla marinen i ett land med 2700 ki-
lometer kust, när cirka 90 % av vår ex-
port och import går sjövägen och med en 
kraftigt upprustande stormakt som nära 
granne? Anser de som tolkar ÖB bud-
skap att sjöterritoriet är ointressant eller 
oviktigt? Gäller inte folkrättens skyldig-
het att övervaka hela territoriet samt att 
kunna avvisa kränkningar och förhindra 
främmande militär verksamhet även på 
vårt havsterritorium eller är detta helt 
okända begrepp? Har dessa tolkare av 
ÖB tal missat att i uttrycket suveränitet 
över ett givet geografiskt område också 
ingår skyldigheten för staten att själv 
skydda (om så erfordras med vapenmakt) 
den egna befolkningen? Enkelt uttryckt – 
vem ska lösa de marina uppgifterna om 
inte just marinen?

Jag påstår att marinen delvis har sig 
själv att skylla genom att marinens vikti-
ga insatser för de vitala sjötransporterna 
under det senaste världskriget så snabbt 
föll i glömska under det kalla kriget. Den 
ofta överhängande risken för kustinva-
sion från Warzawapakten, fick ju till följd 
att marinen främst organiserades för in-
vasionsförsvar dvs. för att med olika ty-
per av anfalls- och mineringsföretag för-
söka förhindra en angripares trupp- och 
materiellastade fartyg att nå svensk kust 
i stället för den klassiska uppgiften att 
hålla sjövägarna öppna. Det synes som 
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den bilden av att ”knäcka den röda an-
griparpilen” har naglats fast hos politiker 
och hos allmänheten. Marinen har inte 
lyckats att argumentera för sjöfartsskyd-
det som en viktig del av sjöförsvaret och 
det menar jag inbjuder till diskussionen 
om att marinen kan avvecklas.

Redan 1965 skrev Amiral Stig H:son 
Ericson “Vi kunde inte under VKII (min 
kursivering) och kan heller inte i dag 
hålla igång vårt moderna samhälle utan 
en betydande import av bränslen, göd-
ningsämnen och råmaterial av olika slag. 
Under 1965 omfattade vår export/import, 
varav 95 % gick över sjön, ett värde av 
43 miljarder kronor.” Och vidare: “Fram-
tidens krig kommer inte att göra någon 
åtskillnad på fartyg under tvärskuren 
eller tretungad flagga. Vi kommer alla 
att tvingas in i kampen för frihet och be-
stämmanderätt. Sjötrafiken tenderar att 
bli en så viktig del av försvaret, att man 
med rätta kan tala om statskroppens puls-
åder. Ignorera den, vansköt den, klipp av 
den och livet kommer att ebba ut. Vårda 
den, uppmuntra den, skydda den och 
framtiden är vår.”

Med undantag för det totala värdet på 
den sjötransporterade exporten/impor-
ten, som idag omfattar ca 2000 miljarder, 
så kunde texten vara skriven idag. Varför 
når inte detta viktiga budskap fram? Vi 
är ju en extremt exportberoende nation. 
Utan säkra sjöförbindelser – inga export-
intäkter och därmed kollapsar hela vår 
ekonomi på bara några veckor. Reger-
ingen har under året beslutat att investera 
stora belopp i landets infrastruktur såsom 
vägar och järnvägar. Investeringarna i 
säkra sjövägar, dvs. i marina skydds- och 
säkerhetsresurser lyser tyvärr fortfarande 
med sin frånvaro. Vare sig finansminis-
tern, försvarsministern, näringsminis-
tern eller handelsministern har valt att 

delta i dagens seminarium vilket natur-
ligtvis indikerar nivån på det politiska 
intresset för säkra sjötransporter samt en 
säker och hållbar handelsutveckling. 

Vidare blir havet och dess resurser 
allt viktigare; i ökande grad utnyttjas 
nu havsbotten för olika typer av infra-
struktursystem såsom el-, och telekablar, 
pipelines för olja och naturgas samt som 
fundament för stora vindkraftparker. Ha-
ven kommer i framtiden även att få en allt 
större betydelse för folkförsörjningen. 
Bara för att gemene man i Sverige inte 
dagligen ser dessa transporter och resur-
ser, så existerar de och de måste kunna 
skyddas. Att investera i resurser som 
kan flyttas dit där de behövs (marina och 
flygresurser) - förefaller då vara det mest 
ekonomiskt fördelaktiga före statiska re-
surser. 

Slutligen ändras nu även de övergri-
pande säkerhetspolitiska prioriteringar-
na. Företeelser som nästan har betraktas 
som axiom – de amerikanska resurserna 
för att skydda Europa och sjövägarna till 
Europa - ändras nu tydligt och innebör-
den av att USA nu skiftar fokus mot Asien 
och mot en mer marin inriktning måste 
noga analyseras i försvarsberedningsar-
betet. Konsekvenserna för Sverige av 
eventuella störningar i sjöfarten i de om-
stridda områdena t ex i Malackasundet 
och sydkinesiska sjön måste också bedö-
mas. Som jag tidigare har sagt, svensk ut-
rikeshandel är extremt viktig. Den måste 
skyddas och KÖMS måste i ökande grad 
bidra till att öka kunskaperna om sjövä-
garnas betydelse och om marinens för-
mågor, flexibilitet och mångsidighet.

Årets inträdesanföranden (sju stycken) 
har som vanligt behandlat ett mycket 
brett spektrum av områden allt från;

Tankar om marin taktikutveckling 
”Marin taktikutveckling, internationell 
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metod – nationellt fokus” av kommendör-
kapten Fredrik Hansson. Behovet av att 
utveckla marinmedicinen i Försvarsmak-
ten ”Sju sjuka sjömäns sjukvård del 2” 
av Marinöverläkaren kommendörkapten 
Carl Johansson. Captain Peter Hore RN 
(Ret) höll sitt inträdesanförande om hur 
att vinna kampen mot sjöpirater med rub-
riken ”Defeating Piracy – past and pre-
sent”. Kommendör Fredrik Norrby dis-
kuterade i sitt inträdesanförande vikten 
av att utnyttja sjöstridskrafterna mer ef-
fektivt för att ekonomiskt bättre motivera 
investeringarna. Rubriken på anförandet 
var ”Ett kostnadseffektivt nyttjande av 
marinens kvalificerade enheter”. Kom-
mendörkapten Per Edling valde i sitt in-
trädesanförande diskutera dagens strate-
giska problem med utgångspunkt i amiral 
”Stig H:son-Ericsons marina tänkande – 
ett sätt att förstå dagens strategiska pro-
blem”. Museichef Hans-Lennart Ohlsson 
Sjöhistoriska museet, diskuterade i sitt 
inträdesanförande med rubriken – ”Vårt 
flytande kulturarv – värt att försvara” hur 
Sjöhistoriska museet bidrar till att skydda 
historiskt viktiga fartyg och båtar.

Årsberättelserna i våra fem veten-
skapsgrenar har kompletterat inträ-
desanförandena. Årsberättelsen inom 
vetenskapsgren V (humanteknik och 
underhållstjänst) genomfördes som en 
temakväll i Göteborg om den marina 
sjukvården. Vetenskapsgren III (vapen-
teknik - vapen och sensorer) genomför-
de årsberättelsen som en temakväll hos 
SAAB i Järfälla. Där visades såväl delar 
av produktionen som förelästes om tren-
der inom siktessystemen vad avser radar, 
elektrooptik och mekanik samt diskute-
rades krav på framtida ledningssystem.

I Karlskrona den 25 oktober genom-
fördes årsberättelsen inom vetenskaps-
gren IV (vapenbärares konstruktion) som 

ett studiebesök på Kockums varv.
Biblioteket i Karlskrona fortätter att 

utvecklas mot ett renodlat forsknings-
bibliotek och hela KÖMS databas är nu 
tillgänglig via LIBRIS vilket väsentligt 
kommer att underlätta den marina forsk-
ningen genom ökad tillgänglighet. Un-
der året har en inventering av våra unika 
bok- och konstsamlingar genomförts. 
Placeringen av bildarkivet på Kungl. 
krigsarkivet är en framgång som har ökat 
förutsättningarna för vård, gallring av 
dubbletter och att öka tillgängligheten för 
forskningen.

Biblioteket och bildarkivet är viktiga 
men också kostsamma verksamheter för 
akademien. Biblioteksarbetet har kunnat 
genomföras med ett nytt mycket generöst 
stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs Minnesfond. Akademien 
uttrycker sitt varma tack för detta ovär-
derliga stöd till bibliotekets verksamhet. 

Under året har en arbetsgrupp under 
ledning av ledamoten Lars G Person ar-
betat med att modernisera akademiens 
stadgar.

Under hösten har akademiens hemsida 
moderniserats och gjorts mer lättillgäng-
lig med länkar till biblioteksdatabasen 
Libris mm.

Under året har KKrVA, KÖMS och 
FHS gemensamt fattat beslut att avsluta 
engagemanget i projektet Försvaret och 
det kalla kriget (FOKK). Projektet har 
totalt sett varit en framgång och ett stort 
antal böcker och publikationer har getts 
ut. Flera av böckerna innehåller bilder ur 
vårt bildarkiv. Projektet fortsätter dock 
med Stockholms Universitet som ny hu-
vudman.

Under året har marinen som vanligt 
varit hårt engagerad i operationer syftan-
de till att skapa ökad säkerhet och stabi-
litet till sjöss. Den omfattande operativa 
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verksamheten som är grunden för mari-
nens existens, är för många svenskar helt 
okänd då den oftast bedrivs utom synhåll 
långt ut till sjöss eller i våra glest befol-
kade skärgårdar. Det stora problemet för 
de marina cheferna är att antalet fartyg 
och personalstorleken inte står i paritet 
till de angelägna uppgifterna.

Här har Kungl. Örlogsmannasällska-
pet efter 241 år fortfarande en tydlig och 
viktig roll att i enlighet med akademiens 
valspråk ”med förstånd och styrka” ar-
gumentera och verka för utvecklingen 
av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet 
i allmänhet rimligen ledande till bättre 
effektivitet i resursutnyttjandet men även 
till anslagsökningar och tilldelning av 
fler fartygsresurser. 

Det är ett arbete som kan bidra till att 
skapa stabilitet, fred, säkerhet, utveck-
ling och välstånd enligt den gamla latin-
ska tesen mare conjugit – non separat 
(havet förenar – skiljer icke).

Akademiens 386 ledamöter fortsätter 
därför oförtrutet sitt arbete och följer i 
våra företrädares fotspår med arbetet att 
verka för att minska den närmast totala 
seablindness som råder i landet. Histo-
riskt är det 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 
1464. Traditionen är stark! 
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erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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Ledamoten
HÅKAN SYRÉN

General Håkan Syrén var under perioden 2009-2012 ordfö-
rande i EU:s militärkommitté.

Facing realities – in search of a more 
European mindset!
Keynote speech at the Cyprus Presidency Seminar ”Innovative European Defence 
cooperation - pooling and consolidating demand.”

Let me start by thanking the Cyprus presidency for organising this timely seminar. 
I welcome the opportunity to share my thoughts on where we stand and on the way 
ahead on issues that have been at the very top of my agenda for several years. My 
period as Chairman of the EU Military Committee is approaching its end. Although 
I have really never hesitated to tell inconvenient truths during my three years here, I 
am now in position to speak with even less constraints. I will give my perspective on 
the military necessity for radically enhanced cooperation and coordination among 
the European Member States. I am not trying to speak on behalf of all the 27 Chiefs 
of Defence, but of course the shared experience with my 27 colleagues in the EU 
Military Committee is a very important input.

My commitment to enhancing internatio-
nal cooperation dates back to my period 
as Swedish Chief of Defence and in fact 
was one of my main motives for taking 
on the challenge to chair the EU Military 
Committee. 

My tenure as Chairman of the Military 
Committee have given me a close insight 
into the concerns and challenges of all 
the Member States Armed Forces. It is a 
picture that in some ways is disturbingly 

consistent. Stagnating or shrinking de-
fence budgets, cost increases and trans-
formational strains leading to serious ca-
pability gaps in the near term and serious 
underinvestment in future capabilities. 

The overall picture is painfully clear. 
The military capabilities of the EU Mem-
ber States are on a steady downward 
slope that runs contrary to the strategic 
development in our surrounding world 
and contrary to the stated EU goals to be 
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a major actor in the security and defence 
dimension. The outlook towards 2020 is 
deeply worrisome. 

For sure the economic crisis has 
brought new and urgent pressures on 
Chief of Defence, but the real dilemma is 
far more strategic and fundamental. Bud-
gets are too depressed and Member States 
are using their budgets in ways that are 
far from the efficient viewed in a Euro-
pean context. 

They are sustaining what I call overca-
pacities while failing to invest in critical 
shortfalls. The costs of new generations 
of capabilities are continuously increa-
sing. 

As a Chief of Defence I used the rule-
of-thumb that new generations of capabi-
lities double in price every 15-20 years. 
Rise in quality has partly been able to 
compensate for losses in quantity, but 
numbers are now so many times lower, 
that the whole structures have become 
extremely fragile. Looking a few years 
into the future it is simple mathematics to 
predict that many Member States will be 
unable to sustain essential parts of their 
national forces, air forces being the prime 
example. 

Besides substantial budget increases, 
broadening the base through coopera-
tion and coordination is the only rational 
answer. Member States have to develop 
together, procure together, train and sus-
tain together and - last but not least - to 
operate together.

We have to think new. There is little 
room for complacent illusions or senti-
mentality. Reality speaks for itself. Also 
the largest Member States are now dra-
wing similar conclusions about the need 
for higher efficiency and less duplication 
on the European level. 

Without for a second questioning the 

supreme role of our political leadership 
to make the final judgement on the ways 
ahead, I see it as a key responsibility for 
the Chiefs of Defence of the 27 Member 
States to provide realistic assessments of  
where we are and of our alternatives even 
if the messages are politically inconve-
nient.

Two dimensions of the Chiefs of De-
fence responsibilities are of particular 
importance. 

First it is about assuring the efficiency 
of our forces and the safety of the soldiers 
in operations. We have to know that our 
forces are adequately prepared and equip-
ped to perform difficult and risky tasks. 
As the armed Forces are increasingly ac-
ting together in challenging multinational 
tasks international interoperability and 
cooperation in all dimensions have come 
to the fore in much of what we are doing.

Secondly, Chiefs of Defence bear a ma-
jor part of the long-term responsibility for 
capability development. The decisions 
taken today largely decide our future 
options ten years from now and beyond. 
Of course we share this responsibility 
with our political leadership, but as this 
responsibility goes far beyond the poli-
tical mandates of our governments, it is 
in reality very much a responsibility the 
Chiefs of Defence have to take extremely 
seriously. We constantly have to strike 
the difficult balance between spending 
on existing capabilities and operations 
and investing in the future. We have to 
constantly make the case for the future 
generation of capabilities. 

European defence is at a very critical 
junction, much more critical than most 
seem to understand. 

The Libya operation a year ago only re-
peated some lessons we learnt more than 
ten years ago in the western Balkans, but 
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still have not acted on. Europe has to be 
able to bear a greater part of the burden in 
its immediate neighbourhood. The blunt 
statement by the former US Defence Se-
cretary Robert Gates a year ago must not 
be forgotten. 

A marginalised Europe is not a risk, 
but a fact. It is embarrassingly obvious 
that long identified European shortfalls 
like intelligence, precision munitions and 
air-to-air refuelling still remain to be met. 
In this the EU and NATO have to move 
ahead together. 

Budget cuts, continuous cost increases 
linked to new generations of equipment, 
the transformational burden and last but 
not least the high costs of the ongoing 
operations have put the Chiefs of Defence 
in an almost impossible position. They 
are constantly asked to do more with less! 

The recent budget cuts have further 
exacerbated the situation and made a 
difficult situation worse. A good thing 
is that they have increased the visibility 
and awareness of the problems, but let me 
underline that the fundamental problems 
are that defence is getting increasingly 
costly, that our efforts are spread too 
thinly to be really efficient and most im-
portant that our decisions are taken in 27 
different national contexts. The potential 
for generating a greater capability output 
is substantial if we are able to coordinate 
our efforts better. 

I am in no position to judge the so-
vereign considerations and decisions of 
any individual Member State, but it is 
clear to me that if we, the Member Sta-
tes, used less of our national glasses in 
defence planning, the picture could look 
very different. 

The Ghent initiative by the Ministers 
of Defence in 2010 set the stage for an 
ambitious search for new ways to enhan-

ce efficiency through better cooperation 
between the armed forces. “Pooling and 
sharing” has become the buzz word for 
our efforts, which are strongly supported 
by the European Defence Agency, EDA. 

 Member States and EDA have achie-
ved positive and concrete results. We now 
have a quite substantial list of promising 
projects and some of them are already 
starting to deliver real capabilities. But 
let me also be very clear. This is only the 
end of the beginning. We have harvested 
some low-hanging fruits. If Member Sta-
tes really want to cope with the imme-
diate and long-term economical realities, 
Pooling & Sharing as well as Smart De-
fence need to be taken to completely new 
levels.

We must not accept a rhetoric built on 
wishful or convenient political thinking. 
We can not do more with less without 
very difficult decisions and changes. 
Doing more with less money inevitably 
means doing more with less people. Be-
ing more efficient means that we need 
less people. 

Defence policy has to be founded on 
realistic analysis. Without increased in-
puts or radically improved coordination 
of efforts the capabilities of the individu-
al Armed Forces will continue to shrink. 
There will be even less room than today 
for investing in vital strategic enablers 
and in the future beyond mandate peri-
ods. 

So, my message to Member States poli-
tical, military and industrial leaders is the 
same. We simply have to define a radical 
new way together. We have to take poo-
ling and sharing to a new level. We have 
to coordinate our efforts, avoiding du-
plication of national processes that from 
a European perspective are immensely 
wasteful. We have to stop pretending that 
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we are safeguarding national sovereignty 
by maintaining illusory national inde-
pendence. Yes, Member States will be 
sovereign to stay out of involvement, but 
will be lacking capabilities to act either 
alone or with others. 

As military officer, I think it is essenti-
al that we focus more on the security and 
defence goals, military needs and requi-
rements. It is vital that Chiefs of Defence 
are asked to make the argument for mili-
tary efficiency, while others produce the 
arguments for industry and employment.

We need a change of political and mili-
tary mindsets. We can’t hide anymore be-
hind general words like sovereignty. We 
must address these challenges based on a 
firm common will to find ways to better 
combine national agendas with a Europe-
an agenda. We have to identify and pur-
sue common tracks where ever possible. 
Therefore I very much welcome the new 
Final Report by eleven Foreign Ministers 
in the Future of Europe Group and hope 
that it will give input to a broad European 
dialogue on the road ahead. 

European industry has a key role in re-
ducing duplication on the European level. 
Industrial restructuring can only come 
about as a result of a strong common po-
litical will at the highest level and it has 
to be driven by industry itself. Last week 
we learned about a possible new chapter 
in the restructuring of the defence indu-
stry in Europe by the merger of EADS 
and BAE. This would obviously be a very 
great step on the road to diminished du-
plication.

It should be underlined though that 
Chiefs of Defence have to play their role 
by constantly pushing for harmoniza-
tion of requirements, for coordination 
of procurement plans and of course for 
cost-efficiency. The armed forces are the 

consumers and they have to take a very 
proactive role in pushing industry to be 
able to meet the requirements of tomor-
row. Consolidation of supply calls for a 
parallel consolidation of European de-
mand.

I fully acknowledge that Member Sta-
tes do not have identical interests. So-
vereignty concerns do differ between 
Member States. But it is equally clear 
that large parts of our security concerns 
are shared and can only be met by com-
mon efforts. So defence planning has to 
be carried out on the European level as 
well as on the national level.

The recent initiative by President van 
Rompuy to bring security and defence to 
the table of the European Council in about 
a year is very promising. I also welcome 
the interest of the European Commission 
to engage in the strengthening the Euro-
pean Defence Industrial Base. CSDP is 
part of much broader issues about strate-
gic challenges to European Security and 
Defence, which need a strong engage-
ment on the highest political level.

At the same time I am the first to un-
derstand the constraints and barriers that 
we have to overcome. Culture, values and 
deep-rooted sovereignty concerns cannot 
be turned around over night. But we have 
to set a clear new direction.

Some words on what I would like to 
see: In the short run and as a direct out-
come of the European Council on defence 
next year I would like to see continued 
engagement and pressure from the hig-
hest political level. Ideally I would like to 
see agreement of a new Security Strategy 
already next year, but more realistically I 
would expect some clear guidance for a 
continued process to launch such a stra-
tegy in 2014.

To me a new direction means that the 
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EU Member States agrees, step by step, 
to join forces in the development of ca-
pabilities. It has to be a long-term and 
incremental process. Even if we share a 
large and increasing part of our challen-
ges, we all know that national concerns 
will prevail over our planning for a long 
time to come. But we have already iden-
tified a number of important areas where 
we should be able to join forces. 

My vision is that we can bring pooling 
and sharing to a higher level by gradu-
ally setting aside an increasing part of 
our national defence budgets for common 
European purposes. Let me be concrete 
and provide an illustrative example: star-
ting with, say, five per cent and setting a 
goal to increase it to 25 per cent in ten 
years. At present levels that would mean 
10 Billion Euro today and close to 50 Bil-
lion Euro per year by 2023 and perhaps a 
total of 250 Billion Euro over the ten-year 
period. It would still leave more than 85 
% for the nationally defined plans during 
that period. 

Some further words on budgets and 
economy: Independently of the potential 
gains from more efficient coordination 
and cooperation I see increases of defen-
ce budgets as a key ingredient of the Eu-
ropean defence policy in the years ahead. 

The qualitative gains we can reach by 
pooling and sharing will build on using 
and sharing the same systems, on sha-
ring production and logistic support and 
finally on a more efficient distribution of 
the burden without todays duplication. In 
a European perspectives we still maintain 
significant overcapacities in old legacy 
capabilities.

Let us not have any illusions about the 
time scales involved. We are talking of at 
least a decade to bring about substantial 
change. The steps we take in the near 
term are critically important as they de-
fine the possibilities for long-term gains. 
But we have to start now and we have to 
invest in creating the conditions for stay-
ing relevant in the years ahead.  But to 
achieve these long term goals and to 
make sure that our forces are not forced 
into default long before, defence budgets 
have to be increased substantially in the 
near-term. Only in that way can we break 
the present vicious circles  and assure the 
necessary common strategic investments 
in research, development and procure-
ment. 

A look at the world around us is illus-
trative. The total defence expenditures of 
the EU Member States add up to almost 
200 Billion Euro. It is an impressive fi-

EU Military Committe in CHOD (Chief of Defence) format. 
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gure in most comparisons. Three years 
ago as I took up my position, our total EU 
budget equalled the sum of the defence 
expenditures of five or six countries trai-
ling the US and the EU on the world list: 
China, Russia, Japan, India, Saudi Arabia 
and Brazil.

But the ongoing strategic shifts are 
very visible. Today a similar comparison 
would include two or three countries and 
if present trends continue we will soon 
see China as well as Russia on almost 
equal terms. Trends are clearly crossing 
and we have to understand the implica-
tions.

The initiatives taken by Presidents van 
Rompuy and Barroso to bring European 
Defence issues to the top of the political 

table as well as the new Report of the 
Future of Europe Group give room for 
cautious optimism about the strong top-
down leadership that is needed to break 
the present downward spiral of defence 
forces and defence structures in Europe. 

The top down political pressure from 
the European Council and the Commis-
sion has to be translated into a top-down 
pressure within each and every one of our 
Armed Forces. 

A key task will be for the individual 
Chiefs of Defence to translate and imple-
ment the common political aims in the 
individual national plans. The Chiefs of 
Defence of the Member States, i.e. the EU 
Military Committee will have a vital role 
in assuring the long term success.
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Europas flottor – en lägesrapport från EU:s 
horisont
Inom ramen för EU:s försvarsplanering – the European Capabilities Development 
Plan – har ett arbete bedrivits som syftat till att kartlägga tillståndet för Europas 
(EU:s) flottor. Arbetet utfördes under 2012 som en del av  ”Landscaping of Capabi-
lities”, vilket också genomförs för mark- och flygstridskrafter. I korthet går det ut 
på att se om den planerade utvecklingen av stridskrafterna stämmer överens med de 
behov som vi kan se på medellång och lång sikt (2035+). 

Metoden är enkel: först klarlägga de 
långsiktiga trenderna och behoven för att 
sedan analysera vad EU:s medlemsländer 
idag har tillgång till och vad som plane-
ras tillföras de närmaste tio åren. Skillna-
der mellan framtida behov och pågående 
utveckling ska påpekas. För de marina 
förmågorna anlitades fem pensionerade 
viceamiraler (från DE, ES, FR, IT och 
UK) att genomföra en första kartlägg-
ning och analys av frågan. Denna studie 
analyserades sedan av den Europeiska 
Försvarsbyrån (EDA) tillsammans med 
medlemsstaterna i två workshops, vilka 
resulterade i en rapport som medlems-

länderna har enats kring. I det följande 
redovisas huvuddragen från denna rap-
port, följt av några personliga reflektio-
ner kring vad detta har för betydelse för 
framtida utveckling av Europas flottor, 
inte minst den svenska.

Resultat
En sammanfattande slutsats är att de 
framtida behoven av marina förmågor 
för Europa är i stigande samtidigt som 
det kan konstateras att Europas flottor 
är små, fragmenterade och starkt knutna 
till nationella intressen som exempelvis 
varvsindustri. Kombinationen av kraftigt 
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sjunkande försvarsbudgetar och ett stort 
nybyggnadsbehov driver fram behovet 
av radikalt nytänkande och samarbete på 
en nivå som vi inte tidigare har sett. För 
att inte bli helt marginaliserade måste de 
europeiska flottorna kraftigt påskynda 
samarbeten med europeiska partners och 
finna kostnadseffektiva lösningar som 
ger de förmågor som Europa har behov 
av. Den svenska flottan bör tydligt identi-
fiera sina prioriteringar för framtiden och 
söka europeiskt samarbete på så många 
plan som möjligt.

EDA:s slutsatser och 
trender
Länder med växande ekonomiskt infly-
tande kommer att utveckla kraftfulla 
väpnade styrkor, inklusive marina för-
mågor. Antalet konflikter till sjöss kom-
mer att öka till följd av ökad sjöfart samt 
konkurrens om att exploatera tillgångar 
till sjöss. EU kommer att ha behov av att 
bevaka sina intressen och att försvara de 
för Europa vitala flödena av handel och 
energi. Öppnandet av arktiska områden 
för sjöfart till följd av smältande isar ut-
gör ett illustrativt exempel där EU har 
klara intressen att bevaka. Till följd av 
den ökande koncentrationen av befolk-
ning till kustområden kommer behovet 
av att hantera situationer i kustnära om-
råden att öka, exempelvis genom evakue-
ringsoperationer. Uppgifter som innefat-
tar bekämpande av kriminalitet till sjöss 
kommer likaledes att öka betydelse.

Som en följd av ovanstående kommer 
behovet av europeiska sjöstridskrafter 
att öka. Behovet är markant när det gäl-
ler resurser för havsövervakning och 
kontroll av stora havsområden. Flottorna 
måste även fortsättningsvis kunna han-
tera hela spektrumet av uppgifter, från 

låg-nivå till högsta nivå av väpnad strid. 
Samverkan med civila myndigheter, som 
kustbevakning, polis och gränskontroll, 
får ökad betydelse för att kunna hantera 
kriminalitet till sjöss (t.ex. sjöröveri). På 
alla nivåer måste EU ta till vara sin unika 
möjlighet att tillämpa Comprehensive 
Approach för att bekämpa orsakerna till 
konflikter, inte bara symptomen. Detta 
är idag särskilt tydligt vid Afrikas Horn 
där EU vidtar åtgärder över ett brett spek-
trum, från bekämpande av pirater genom 
operation Atalanta, till uppbyggande av 
fungerande statsstrukturer i Somalia för 
att komma åt roten till problemet med 
sjöröveri.

De klassiska uppgifterna1 för flottor 
kommer att bestå men kommer att be-
höva lösas under större press beroende på 
ökade behov och minskade resurser.  En 
skillnad är dock att dessa uppgifter kom-
mer att behöva utföras på stora avstånd 
från Europas kuster, vilket ställer krav på 
uthållighet som endast FR och UK tidi-
gare har haft förmåga till.

Slutligen påpekas behovet av en Mari-
tim strategi för EU i syfte att få en tydli-
gare inriktning av maritima satsningar, i 
synnerhet för att klarlägga den civilmili-
tära dimensionen. Glädjande nog har Ca-
therine Ashton i oktober 2012 givit upp-
drag att utveckla en sådan strategi.2  EU:s 
militärkommitté har under 2012 tagit 
fram ett koncept för Maritime Security 
Operations under CSDP – EU Maritime 
contribution to strenghening maritime 
security. Detta utgör en viktig byggsten 
för vidare konceptuellt arbete.

1. De klassiska uppgifterna i engelsk tapp-
ning: Deterrence, Power Projection, Sea Denial 
och Sea Control.
2. Uppdraget gavs till EU:s Utrikestjänst i 
samarbete med Kommissionen.
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Förmågebehov
Det ökade globala behovet av sjöstrids-
krafter medför krav på större förmåga 
att uppträda i avlägsna farvatten, i områ-
den där infrastrukturen är bristfällig och 
tillgång till hamnar med varvsresurser 
närmast obefintlig. Behovet av uthållig-
het hos enheterna blir större. Logistik 
är ett område med ökande betydelse för 
att kunna vidmakthålla närvaro över ti-
den. Alla Europas flottor är berörda av 
detta, men kanske är det mest angeläget 
för små- och medelstora länder som inte 
har traditionen att verka långt från hem-
mafarvatten. Denna trend har också bä-
ring mot framtida fartygskonstruktion. 
Att utveckla mindre resurs-, underhålls- 
och energikrävande system är något som 
kommer att ge operativ effekt. Fartygen 
måste i större utsträckning vara autono-
ma och kunna klara alla sjötillstånd.

Länkat till detta är behovet att säker-
ställa tillgänglighet på stridskrafter, rätt 
antal och med rätt förmågeprofil. Detta 
har varit särskilt tydligt under operation 
Atalanta för att bekämpa pirater utanför 
Somalia. Stundtals har det varit svårt 
att generera de nödvändiga enheterna 
för att lösa uppgifterna. Vissa perioder 
har EU endast haft tillgång till ett fåtal 
(2-3 fartyg!) i området, vilket för övrigt 
är enormt, flera gånger större än Öster-
sjön. De dystra erfarenheter av bristande 
tillgänglighet har tyvärr också bekräftats 
under operationen mot Kaddafis Libyen. 
Medlemsstaterna har svårt att frigöra re-
surser även om det i styrkeregistren finns 
mer än tillräckligt för dessa relativt små 
operationer. Slutsatsen är att något måste 
göras för att säkerställa tillgång till far-
tyg, när och var de behövs. Här gäller det 
att hantera organisatoriska och finansiel-
la aspekter. Kanske tiden är mogen för 

stående styrkor av sjöstridskrafter inom 
ramen för EU? Kanske det också är dags 
att på allvar fundera över andra former av 
finansiering än enligt gällande princip: 
”cost falls where costs lie”, dvs. de länder 
som bidrar med stridskrafter får också stå 
för notan, en kraftigt hämmande faktor 
för styrkegenerering. Lösningen vore att 
ha större del gemensam finansiering av 
EU:s operationer.

Förmågan att upprätta en lägesbild till 
sjöss, inklusive havsövervakning, är ett 
område med ökad betydelse. Målsätt-
ningen bör vara att kunna upprätta real-
tids överföring av information till alla be-
rörda aktörer. Behovet av att kunna dela 
med sig av information och att kunna ta 
emot information är centralt. Detta ställer 
krav på ledningssystemen. Taktiska em-
barkerade obemannade farkoster har stor 
potential att förbättra förmåga till över-
vakning hos enheterna till sjöss.3 

Förmågan att samverka med civila 
funktioner är ett område som måste för-
bättras. För att kunna utnyttja alla in-
strument (civila och militära) som står 
till EU:s förfogande måste förmågan att 
agera tillsammans och koordinerat för-
bättras. För sjöstridskrafterna gäller det 
att kunna förmedla lägesbilden till sjöss 
till civila aktörer som kustbevakning och 
polis, att sända och ta emot information. 
Interoperabla ledningssystem där infor-
mation kan förmedlas mellan civila och 
militära aktörer är ett angeläget område 
för förbättringar.

Ett område som behandlas i rapporten 
är avvägningen mellan fartyg med högt 
stridsvärde (jagare/fregatter/korvetter) 
och fartyg med lägre nivå av förmågor 
(äldre enheter och havsövervaknings-
fartyg, s.k Ocean Patrol Vessels, OPVs). 
3. I luften, på ytan och under ytan (UAV, USV 
och UUV).
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Med de ökande behoven av kontinuerlig 
närvaro till sjöss i avlägsna havsområden 
räcker det minskande antalet stridsfartyg 
inte till. Nya koncept måste till. Sedan 
en tid har några av Europas flottor börjat 
bygga fartyg med profil att hantera lägre 
nivå av konflikt till lägre kostnad.4  Dis-
kussionen kring detta ämne har i EDA:s 
workshops varit animerad; alla är överens 
om att det måste finnas en balans mellan 
hög- och lågnivå i väpnad förmåga till 
sjöss, men enighet har varit svår att finna 
exakt var denna balans ska läggas.

Ubåtars betydelse påtalas i rapporten. 
För att förneka en motståndare tillgång 
till havsområden har ubåtarna även i 
framtiden en självklar roll. Nya makt-
centra5 i Asien satsar på ubåtar, både 
atomdrivna och konventionella. Antalet 
konventionella ubåtar i världen är ca 340, 
stigande, medan det totala antalet ubåtar 
i Europa är ca 40, sjunkande. Beaktande 
dessa siffror är det angeläget att säkra det 
försprång avseende undervattenstekno-
logi som Europa/Västvärlden än så länge 
har. Antalet ubåtar ger också anledning 
att fundera över behovet av stridskrafter 
som skulle behövas för att utöva kontroll 
av sjöförbindelserna från till exempel 
Europa till Asien – antalet eskortfartyg/
ubåtsjaktfartyg skulle vara stort. Ubåts-
jakt- och minröjningsförmåga är även 
fortsatt aktuell om Europa ska kunna 
upprätta kontroll över sjöområden.

Avskräckning (Deterrence) är ännu 
inte något som ingår i EU:s gemensamma 

4. Nederländernas Holland-class Ocean Patrol 
Vessel är ett bra exempel på anpassning till hur 
krav på närvaro till sjöss kan lösas med begrän-
sad kostnad och ändå säkerställa en icke förakt-
lig militär förmåga.
5. Framförallt Inden och Kina, men även min-
dre makter i Asien. Ryssland fortsätter att be-
sitta avsevärd undervattenskapacitet.

målsättningar men när framtida förmåge-
behov till sjöss diskuteras nämns också 
sjöstridskrafternas betydelse i detta av-
seende. Rapporten konstaterar sakligt att 
Europas framtida sjöstridskrafter kom-
mer att ha en viktig roll att spela inom 
detta område.

Åldrande flottor och 
minskande budgetar
En inventering av flottorna inom EU ger 
en oroande bild. Flottorna är gamla och 
kraftiga åtgärder måste vidtas inom kort 
tid om inte den samlade förmågan radi-
kalt ska minska. Bilden till höger sam-
manfattar situationen, antalet enheter 
fördelat på olika kategorier av fartyg:

Ett oroande exempel: ca 80 procent av 
fartygen avsedda för Sea Control är äldre 
än 15 år. Även om vissa länder har bör-
jat se fördelarna med att bygga fler och 
enklare enheter, som t.ex. OPVs, är det 
svårt att se hur nybyggnadstakten ska 
kunna hålla jämna steg med behovet av 
förnyelse.

Möjliga samarbeten
För att motverka effekten av de åldrande 
flottorna och minskade resureserna finns 
det knappast något annat realistiskt alter-
nativ än att öka samarbetet mellan Eu-
ropas marina styrkor. Förmodligen kan 
samarbeten inte helt kompensera ned-
skärningarna men det finns möjlighet att 
kraftigt minska effekterna av planerade 
neddragningar. EDA:s studie av de eu-
ropeiska flottorna har pekat på ett antal 
områden som skulle lämpa sig särskilt 
väl för ökat samarbete. Några exempel:
• Taktiska obemannanade flygsystem 

för marina applikationer
• Obemannade system för minröjning
• Marina ledningssystem
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• Havsövervakningssystem, interope-
rabla med civila kustbevakningar

• Ubåtsanskaffning
• Ubåtsjaktförmåga
• Helikopteranskaffning för amfibiska 

operationer
• Logistik och underhåll
• Utbildning
• Närförsvarssystem
• Sjöartilleri och ammunition
Inom EDA finns idag pågående projekt 
inom marina områden och med koppling 
till flera av ovanstående områden.6 Det 
behövs dock rejält engagemang och vilja 
av medlemsstaterna för att verkligen gå 
vidare och åstadkomma konkreta sam-
6. Marin minröjning, obemannade marina 
system, ledningssystem, logistik, modulär 
skeppsbyggnad och utbildning. 

arbeten som ger skaleffekter och bespa-
ringar.

Reflektioner
Inför framtiden ser vi två motstridiga 
trender. Den ena är det ökande beho-
vet av sjöstridskrafter över tiden och på 
långa avstånd från Europa, ofta insatta i 
komplexa operationer med civil-militära 
kopplingar. Den andra trenden är åld-
rande flottor i kombination med kraftigt 
sjunkande försvarsbudgetar i Europa, 
i genomsnitt 15-20% med några få un-
dantag. Om inte något radikalt görs går 
EU:s marina förmåga mot nivåer som 
inte kommer att medge att EU tar sig den 
globala roll i politiken som uttalas av våra 
politiska ledare.

Det finns dock möjligheter att minska 
effekterna av budgetnedskärningarna 

 Förklaring (vilka enheter som ingår i respektive kolumn)
• SSBN; Strategiska ubåtar
• Power Projection: (stora) hangarfartyg, kryssare, jagare, amfibiefartyg
• Sea Denial: konventionella ubåtar
• Sea Control: (små) hangarfartyg, fregatter, korvetter, OPVs
• Combat Support: Logistikfartyg
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och vidmakthålla väsentliga förmågor. 
Det är att inleda samarbeten på en nivå 
som tidigare inte har skådats. På politisk 
nivå finns i Europa ett stort stöd för sam-
arbete: Pooling & Sharing inom EU och 
lite senare Smart Defence inom NATO är 
två identiska initiativ men i två olika fora. 
Sverige har tillsammans med Tyskland 
varit pådrivande för att skapa en vilja i 
EU att gå åt detta håll.7 Baksidan av in-
ternationella samarbeten som Pooling & 
Sharing är dock att den nationella hand-
lingsfriheten begränsas. Tyvärr har det 
också visat sig att de marina aktörerna i 
Europa har varit mindre benägna att in-
leda samarbeten än sina motsvarigheter 
i luften och på marken. Kanske ligger 
förklaringen till detta i historiska fakto-
rer, som att flottor alltid har velat ha full 
kontroll över konstruktion och försörj-
ning av sina sjögående förband, att aldrig 
vara beroende av någon. Byggnation av 
örlogsfartyg och varvsindustri har också 
genererat många arbetstillfällen vilket 
har bidragit till protektionism och rädsla 
att öppna för internationella samarbeten. 
Samarbeten innebär med nödvändighet 
att nationella produktionsmönster och ut-
bildningssystem utsätts för konkurrens.

EDA har föreslagit nya marina initiativ 
inom Pooling & Sharing: hantering av re-
servdelar för fartyg och system; koordi-
nering av underhållsperioder för viktiga 
enheter som hangarfartyg och större am-
fibiefartyg så att en minsta operativ till-
gänglighet alltid säkras; samt stödaktivi-
teter för ubåtar. Dessa initiativ kommer 
att drivas från EDA:s håll, men uppslut-
ning och satsningar av medlemsländerna 
är nödvändig.

7. Vid det informella försvarsministermötet i 
Ghent i september 2010 lanserade den svenske 
och tyske försvarsministern de idéer som blev 
inledningen till EU:s Pooling & Sharing.

Några extra rader bör ägnas åt ubå-
tar. Som påpekats är antalet ubåtar i 
Europa ett område för viss oro. Bety-
delsen av ubåtar och det ökande behovet 
för framtiden är tydligt men att bygga 
och vidmakthålla ubåtsflottor är mycket 
kostsamt, inte minst med tanke på all 
nödvändig infrastruktur som dykutbild-
ning, ubåtsräddning och annan special-
kompetens. De europeiska ubåtsflottorna 
är fragmenterade och närmar sig alla den 
s.k. kritiska massan (3-5 enheter), där det 
kan ifrågasättas om förmågan kan mo-
tiveras i ekonomiska termer. Ett i detta 
avseende avskräckande exempel är Dan-
mark som för några år sedan valde att helt 
avskaffa ubåtsvapnet (och med den indi-
rekt trovärdigheten vad avser ubåtsjakt). 
Dessutom är konstruktion av ubåtar i 
Europa starkt nationellt präglad, och inte 
till fullo utsatt för marknadsmässig kon-
kurrens. I Europa finns idag tre konstruk-
törer8 av konventionella ubåtar, alla med 
sitt eget projekt för luftoberoende system. 
Med tanke på de höga utvecklingskost-
naderna och allt för korta serierna som 
byggs inses lätt att det finns besparingar 
att göra genom samarbeten som skulle 
åstadkomma skalfördelar (längre serier). 
Att åstadkomma samarbeten vad gäl-
ler nybyggnad är svårt, som Sverige har 
erfarit med bl.a. Vikingprojektet, men 
det borde vara görligt att i ett första steg 
minska kostnaderna för verksamheten 
runt omkring ubåtarna och få kostnads-
effektiva lösningar för utbildning, logis-
tik och ubåtsräddning.9  Sedan kan nästa 
steg bli gemensam nyproduktion – det är 
nödvändigt att arbeta långsiktigt.

8. HDW (DE), Kockums (SE) och Navantia 
(ES).
9. Inom ubåtsräddning finns redan interna-
tionella samarbeten men utveckling/utvidgning 
bör eftersträvas.
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De två länder i EU som har kommit 
längst i marint samarbete är Belgien och 
Nederländerna. Här har det till och med 
skapats gemensamma ledningsstruktu-
rer, en gemensam marinstab. Det har va-
rit en lång process som har pågått i mer 
än tjugo år. Förtroende har successivt 
byggts upp. Skälen till att just dessa två 
länder har lyckats så väl är flera: geogra-
fisk närhet, delvis samma språk (holländ-
ska resp flamländska), gemensam strate-
gisk syn på omvärlden och hoten, samt 
sist men inte minst viktigt insikten om 
att gemensamma plattformar är nyckeln 
till riktigt djupgående samarbete på alla 
plan – operativt utnyttjande, underhåll, 
modernisering och utbildning.

Med kopplingar till de slutsatser som 
har dragits i studien av europeiska flot-
tors utveckling kan några reflektioner gö-
ras kring den svenska flottans utveckling. 

Hittills har förmågevidden varit god – i 
stort sett alla områden har funnits repre-
senterade. Tyvärr kan konstateras att det 
inte bara är ubåtsvapnet som nu närmar 
sig kritisk massa; även minröjnings-
system, ytstridskrafter och marina till-
lämpningar av helikoptrar har nu så små 
volymer att det torde vara akut att finna 
alternativa utvecklingsmöjligheter - i 
korthet att hitta samarbetspartners. För 
att inleda sådana samarbeten bör först 
de säkerhetspolitiska utgångspunkterna 
klargöras: till vad ska vi ha sjöstrids-
krafter? En början till svar på frågan kan 
vara den Utrikespolitiska Deklarationen 
201210, där regeringen accentuerar vik-
ten den lägger vid EU:s utveckling och 
globala roll samt att Sveriges säkerhet är 
kopplad till Europas. Med detta som in-
10. ht t p: //w w w.reger ingen.se /content /1/
c6/18/62/79/e3f0588e.pdf

Det nederländska fartyget Friesland, ett av fyra nybyggda patrullfartyg (OPV) i Hol-
land-klass, byggt vid Damen Shipyards. En direktanskaffning av denna fartygstyp till 
svenska marinen skulle kunna övervägas. Samarbetet mellan de svenska och nederlän-
dska marinerna är redan gott och kan med en gemensam fartygstyp utvecklas ytterlig-
are. Damen shipyards har för övrigt levererat de nya kombinationsfartygen KBV 001-
003 till den svenska kustbevaknigen och äger de bägge reparationsvarven Götaverken 
och Oskarshamnsvarvet i Sverige.  
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gångsvärde kan slutsatsen dras att även 
den svenska flottan bör utvecklas för att 
svara mot Regeringens ambition och de 
europeiska behoven.11 

Den svenska flottan ska självfallet all-
tid kunna uppträda i Östersjöområdet, 
men förmågan att verka till sjöss långa 
tider och långt från hemmabaserna bör 
förbättras avsevärt. Mycket positivt har 
skett i svenska marinen de senaste åren. 
Så har till exempel våra marina stidskraf-
ter deltagit i EU:s operationer utanför 
Libanon och Somalia. Dessa insatser har 
givit mycket ”good will” och inflytande i 
EU. Som följd har också det konceptuella 
tänkandet kring svenska sjöstridskrafters 
utnyttjande utvecklats. Erfarenheterna 
som har dragits från insatserna styrker 
slutsatserna som nämnts ovan: uthållig-
het, autonomi, logistik och interoperabi-
litiet är nyckelord. Problematiken kring 
ubåtar har redan berörts ovan. En annan 
central fråga för framtiden är att utveckla 
nya ytstridssystem som har förmåga bi-
dra till EU:s globala operationer och sam-
tidigt svara mot mer närliggande behov i 
Östersjöområdet. Idag är det egentligen 
bara HMS Carlskrona som fullt ut svarar 

11. Medveten om att det finns andra styrdoku-
ment för Försvarsmaktens utveckling, kan ändå 
hävdas att en flottas utveckling bör styras av de 
stora strategiska målsättningarna för ett land, 
och då är Utrikesdeklarationen ett bra dokument 
att läsa.

mot behoven i dessa avseenden och kan 
uppträda i alla farvatten, under alla vä-
derförhållanden, samt har goda samman-
tagna förmågor. Hon har dock passerat 
den aktningsvärda åldern 30 år...

Fram till slutet av 1970-talet bestod 
kärnan i svenska flottan av fartyg som 
hade förmåga att uppträda på de stora ha-
ven samtidigt som de utgjorde en makt-
faktor i Östersjön. Vid planering av nya 
ytstridssystem bör detta beaktas och er-
farenheterna från EU:s operationer tas 
till vara. Nya och havsgående fartyg bör 
anskaffas i samarbete med andra länder 
för att få ned kostnader och säkerställa 
tillräcklig numerär. Rimligen bör ett mi-
nimum vara en serie om tre fartyg, för att 
alltid kunna ha ett fartyg insatt. Varför 
inte titta på de fartygssystem som Dan-
mark och Nederländerna har utvecklat till 
relativt måttlig kostnad?12  Den geografis-
ka närheten till dessa länder skulle dess-
utom ge möjligheter till samarbeten över 
hela spektrumet av verksamheter: under-
håll, utbildning och utveckling. Större 
och autonoma fartyg minskar också be-
hovet av särskilda logistik-/stödfartyg. 
Det är svårt att se att något annat skulle 
kunna ha högre prioritet för den svenska 
flottan än att anskaffa nya ytstridsfartyg 
med förmågor som svarar mot Sveriges 
och EU:s ambitioner och behov.
12. Holland klass respektive Absalon och Iver 
Huitfeldt klasserna.
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Deception In the Littorals
Although deceit is detestable in all other things, yet in the conduct of war it is lau-
dable and honorable; and a commander who vanquishes an enemy by stratagem is 
equally praised with one who gains victory by force.

Niccolo Machiavelli

Military deception has been used to gre-
at effect since the advent of organized 
warfare. Tenets of deception are largely 
applicable in war on land, at sea, and in 
the air. Generally, deception in war at sea 
and in the air is focused on the tangible 
or physical elements of the situation and 
less so on intangible of abstract elements. 
Common to all deception efforts is that 
they cannot be successful unless aimed 
to aim to influence the decisions and ac-
tions of the respective enemy commander 
in a desired manner. Deception in the lit-
torals, in turn, varies in some important 
respects from the one conducted on the 
open ocean. The main reason for these 
differences is the close proximity of the 
sea environment and the human habitat 
ashore. The number and diversity of the 

physical objectives in the littorals borde-
ring the open ocean is generally larger 
than in small enclosed/semi enclosed 
seas (collectively called “narrow seas”) 
such as the Adriatic Sea or the North Sea. 
Small distances and correspondingly 
short transit times make detection, identi-
fication, and tracking of the hostile forces 
in a typical narrow sea much simpler than 
on the open ocean.  

What is Deception?  
The terms cover, concealment, decep-
tion are often used as they mean the same 
thing. Yet although related each of them 
has a different meaning. Cover refers to 
series of measures intended to disguise or 
conceal the true objective of one’s combat 
action. It can be directed not only against 
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an enemy, but also against friendly for-
ces.1  In contrast, concealment comprises 
series of measures designed to protect 
friendly forces or installations/facilities 
from enemy observation or surveillance. 
Deception can be described as a series of 
interrelated measures and actions aimed 
to mislead the enemy about one’s real 
intentions, decisions, and courses of ac-
tion. The main purpose of deception is 
to mislead the enemy’s commander by 
distorting, manipulating, or falsifying 
information available to him, thereby in-
ducing him to do something contrary to 
his interests.

Scale 
Deception efforts differ in terms of ob-
jective, size of the physical space in 
which they take place, duration, and re-
sources involved. Hence, a distinction is 
made among the strategic, operational, 
and tactical deception. All the deception 
plans must be fully integrated so to avoid 
that they do not work at cross purposes. 
However, the larger the scale of the ob-
jective, the more critical is the soundness 
of the deception plan and its execution. 

Strategic deception 
Strategic deception is planned and con-
ducted at the national or alliance/coali-
tion level. Its main purpose is to conceal 
from the enemy one’s intentions concer-
ning whether or not to fight and when 
and where to open hostilities. Political 
and diplomatic actions and misinforma-
tion are the primary tools of strategic 
deception. They are used in peacetime 
as well as in wartime. For example, in 
January 1944, the Allies adopted a mas-
ter strategic deception plan, code-named 
Bodyguard in support of the planned 
cross-Channel invasion to be executed in 

June 1944. Its main purpose was to de-
ceive Hitler and the Supreme Command 
of the Wehrmacht (OKW) about the place 
and time of the planned invasion. Bo-
dyguard encompassed a number of sub-
ordinate deception plans each aimed to 
achieve a specific purpose. The heart of 
the Allied deception effort was the plan 
Fortitude, designed to pose the threat of 
an Allied landing from the French At-
lantic coast to northern Norway. Other 
subordinate deception plans included 
plan Zeppelin (designed to discourage 
the Germans from moving timely rein-
forcements from the eastern Mediterra-
nean to northern France); plan Vendetta 
(intended to pin down German forces in 
southern France by presenting a plausible 
threat of an Allied landing there shortly 
after the Normandy landing); plan Ferdi-
nand (intended to convince the Germans 
that the Allies would not land in south-
ern France, as they actually did on 15 
August 1944) The Allies also prepared 
plan Copperhead (a fictional trip by Ge-
neral Bernard L. Montgomery to Algiers 
shortly before the Normandy landing, 
to convince the Germans that there was 
no immediate threat of an invasion of 
northwestern France) and plan Ironside (a 
fictional attack against the Bordeaux area 
on the French Biscay coast to tie up Ger-
man troops in southwestern France). This 
plan was executed, but it was a complete 
failure; the forces involved in the effort 
were so small that the Germans did not 
believe the Allied deception story.2 The 
Soviets agreed to support Bodyguard by 
mounting a fictitious amphibious lan-
ding against the Bulgarian naval base of 
Varna. To reinforce the plausibility of the 
Allied deception plan against Norway, 
the Soviets also planned an actual attack 
against the German forces deployed on 
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the Kola Peninsula. The Allies also pre-
pared two diplomatic deception plans 
(Graffham and Royal Flush) in support of 
Bodyguard and aimed to exploit German 
fears that some of the neutral countries, 
specifically Sweden, Spain, and Turkey, 
might start cooperating with the Allies.3  

In case of large countries such as the 
United States, the Russian Federation, and 
the People’s Republic of China (PRC), for 
each theater (of war) should be developed 
and executed a theater-strategic decep-
tion plan as an integral part of the overall 
national strategic deception. The main 
purpose of a theater-strategic deception is 
to deceive the enemy commander about 
the objectives, place, and time of an initi-
al major operation in a new campaign. In 
a naval context, theater-strategic decep-
tion is conducted in two or more mariti-
me theaters of operations or a major part 
of a maritime theater of war. For example, 
the Allies prepared a theater-strategic 
deception plan for the opening of a new 
campaign in northern Africa in Novem-
ber 1942 (Operation Torch). The British 
prepared eight tactical deception plans 
(Solo I, Solo II, Overthrow, Cavendish, 
Kennecot, Sweater, Pender, and Aflame/
Coleman) in support of forces that sailed 
from the United Kingdom, while the Uni-
ted States drafted three tactical deception 
plans (Hotstuff, Quickfire, and Quickfi-
re-II) in support of forces sailing from the 
United States. Their main purpose was to 
convince the Germans that an amphi-
bious assault would be launched against 
Norway, an amphibious exercise would 
take place in Haiti, and the Allies were 
building up their strength in the Middle 
East. The U.S. deception plans were in-
tended to delude the Germans and the Ita-
lians into believing that all Allied assault 
convoys would proceed to the Middle 

East via the Cape of Good Hope and that 
the island of Malta would be reinforced. 
However, none of the British and the U.S. 
deception plans was consolidated into an 
overall theater-strategic deception plan.5  
In another example, the Allies activated 
in the spring of 1944 the theater-strategic 
plan Fortitude, aimed to convince Hit-
ler and the Supreme Command of the 
Wehrmacht (OKW) to make faulty stra-
tegic dispositions in northwestern Europe 
prior to the planned Normandy invasion 
by presenting plausible military threats 
to Norway and the Pas de Calais area in 
France.6 Another objective was to induce 
the Germans to believe that the invasion 
would not start until late summer.7

Operational deception
In a naval context, an operational de-
ception pertains to one’s actions and 
measures to deceive the enemy as to 
the time, place, and details of a planned 
major naval operation conducted as part 
of a campaign in the littoral area. For 
example, the allied theater-strategic de-
ception plan Fortitude consisted of two 
subordinate operational deception plans: 
Fortitude North and Fortitude South. 
Fortitude North was deigned to convince 
the Germans that the Allies planned to 
attack southern Norway on 1 May 1944 
and invade northern Norway two weeks 
later, in conjunction with a Soviet at-
tack. As soon as the Allies were esta-
blished in southern Norway, an assault 
would be launched against Denmark.8 
Fortitude North envisioned simultaneous 
landings in northern Norway by assault 
forces notionally held in readiness in 
Scotland, Iceland, and Northern Ireland. 
Specifically, two divisions would land at 
Narvik and advance along the rail line to 
Gällivare in Sweden, where they would 
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link with Soviet forces advancing over-
land from Petsamo (northern Finland). A 
southern assault near Stavanger, Norway, 
would be conducted by one infantry divi-
sion, supported by airborne troops. After 
consolidating their positions, these forces 
would advance in direction of Oslo, Ber-
gen, and Trondheim, respectively. Once 
Norway had been secured and basing 
rights obtained from Sweden, the Allies 
would land in Denmark; thereby threaten 
Germany from the north.9 The main pur-
pose of Fortitude South deception plan 
was to tie down the German Fifteenth 
Army deployed in the Pas de Calais area 
prior to and in the aftermath of the Nor-
mandy invasion. The deception story for 
Fortitude South was that the Normandy 
landing was a “diversion” aimed to draw 
the German reserves away from the Pas 
de Calais area. Once these reserves were 
committed, about 50 Allied divisions 
would launch the main attack on the Pas 
de Calais some 45 days after the Nor-
mandy landing.10 The deception plan For-
titude South was highly successful. The 
fictional order of battle contributed ma-
terially to the establishment of the Allied 
bridgehead on the continent. The Ger-
man Fifteenth Army remained in the Pas 
de Calais area from 6 June (D-Day) un-
til 25 July when its first divisions began 
to move southward in a belated attempt 
to reinforce the crumbling Normandy 
front.11 

Tactical deception
Tactical deception is designed to de-
ceive the enemy’s tactical commander 
about the time, place, and details of ma-
jor tactical actions such as naval battles 
or engagements. For example, as part of 
Fortitude South, the Allied planners pre-
pared a major tactical deception plan in 

support of the Normandy landing on 6 
June 1944 (operation Titanic). The plan 
was designed to divert German attention 
from the real airborne drops in the Nor-
mandy area on the night of the invasion 
by dropping dummies and some Special 
Air Service (SAS) teams. Two airborne 
drops (Titanic-1 and Titanic-2)—north of 
the Seine and inland of Cap d’Antifer, and 
at Dives-sur-Mer (northeast of Caen)—
were intended to draw German reserves 
away from the Allied assault objectives 
and delay their movement westward mo-
vement. The third drop (Titanic-3) was 
timed with the landing of the British 6th 
Airborne Division and was intended to 
divert the German counterattack to the 
south and west of Caen. The fourth drop 
(Titanic-4), in the St. Lo area, coincided 
with the landing of the 101st Airborne Di-
vision to the north of Saint-Lô.12

Methods
A sound deception plan should consist of 
a series of diverse passive measures and 
actions. Passive methods are primarily 
intended to hide or conceal one’s inten-
tions and capabilities from the enemy’s 
observation.13 Among the passive mea-
sures the most common methods used 
are dummies, decoys, and camouflage. 
A dummy is an imitation of a real thing, 
while a decoy is intended to draw the 
enemy’s attention from a more important 
area. In contrast, camouflage consist of a 
series of measures aimed to hide, blend, 
disguise, or prevent the enemy from ob-
serving one’s real activities. Camouflage 
can be applied to a real or false military 
object. 

Active deception methods are aimed 
to mislead the enemy by disclosing half-
truths supported by appropriate “proofs,” 
signals, or other material evidence. They 



437

are highly dependent on the success of 
passive deception.14 Deception intended 
to mislead the opponent about one’s ca-
pabilities can be designed to create an ex-
aggerated evaluation of the number and 
quality of one’s forces or to conceal their 
actual location.15 The enemy’s perception 
that one’s strength is greater than it really 
is was created by mixing real forces with 
fictitious forces or by inventing a comple-
tely notional order of battle (OOB) in a 
certain area that the enemy considers cri-
tical to his success.16 However, this met-
hod will be rarely used today because of 
the much reduced size of the navies and 
other forces operating in the littorals.

Ruses, feints, and demonstrations can 
be used to tie down enemy forces in a cer-
tain area and thereby enhance the chan-
ces of success in the sector of main effort. 
Ruse is a trick designed to deceive the 
enemy to obtain an advantage. The most 
common method used in a ruse is deli-
berately exposing false information to 
the enemy intelligence collectors. Feint 
is deceptive action aimed to divert atten-
tion from one’s real purpose and to draw 
defensive action from an intended target.  
Normally, feints are planned in case of 
an offensive action. However, they can 
be also used in a major defensive naval 
operation. A feint can range in scale from 
a strike to a raid. They can be conduc-
ted prior to or during the actual opera-
tion. The timing of the main operation 
determines the timing and duration of a 
feint. For example, the Allies planned a 
deception for the major convoy operation 
to resupply the besieged island of Malta 
in August 1942 (Operation Pedestal). The 
geography of the situation greatly limited 
the Allied options in preparing a sound 
deception plan for any major convoy ope-
ration aimed to resupply Malta. Regard-

less whether a convoy started at Gibraltar 
or Alexandria, it was transparent to the 
German or Italian commanders that its 
ultimate destination was the island of 
Malta. The Allied planners, nevertheless, 
devised a feint in the eastern Mediter-
ranean (Operation M.G.3) aimed to pre-
vent the Axis commanders from com-
mitting all their available forces against 
the Allied forces in western part of the 
Mediterranean. The planners envisaged 
a convoy (dubbed M.W. 12) composed 
of three merchant ships  under cover of a 
task force consisting of two cruisers and 
five destroyers to sail from Port Said to a 
position about 100 miles west-south-west 
of Crete (longitude of Alexandria).17 The 
Allied planners envisaged that the opera-
tion M.G. 3 would be initiated after the 
main force from Gibraltar was reported 
transiting the Strait of Gibraltar on D.2 
(11 August) or on D.3 (12 August) in case 
that it was not reported.18 The intent was 
to lure the Italian 8th Naval Division ba-
sed at Navarino, Morea (Greece) and to 
keep down Luftwaffe’s aircraft based on 
Crete. One Allied submarine would be 
deployed off Navarino, while two others 
would be positioned further westward to 
intercept any Italian ship sailing out from 
naval base Tarent. To divert the Italian at-
tention from the events in western Medi-
terranean, one Allied submarine would 
land commandos off Catania to conduct 
a raid against nearby airfield.19

The operation M.G.3 was executed as 
planned. The convoy M.W. 12 composed 
of three merchant ships sailed out of Port 
Said on 10 August after the dusk accom-
panied with two cruisers and ten destroy-
ers plus two escorts. One merchant vessel 
escorted by two cruisers and three de-
stroyers left Haifa at 0300 on 11 August. 
These forces were joined early morning 
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on 11 August and sailed westward to the 
longitude of Alexandria. Afterward they 
turned back and dispersed.20 The Ger-
man aircraft observed these movements. 
In the early morning on 12 August, the 
German Commander-in-Chief South, 
field marshal Albert Kesselring infor-
med X Air Corps about the position (33 
degs 40’ N  and 28 degs 34’ E) of four 
enemy merchant vessels, six cruisers and 
unknown number of destroyers sailing 
on northeasterly course and speed 12 
knots. Kesselring believed that this con-
voy was possibly English spoof Wireless/
Telegraph (W/T) but the possibility of a 
simultaneous supply operation from eas-
tern Mediterranean cannot be excluded. 
The X Air Corps was directed to arrange 
comprehensive reconnaissance of the 
whole eastern Mediterranean area on the 
morning of 12 August.21 In the night of 
12/13 August the Allied cruisers and de-
stroyers shelled port of Rhodes, while the 
Royal Air Force’s (RAF) aircraft bombed 
airfield Maritsa during the day. An Al-
lied submarine debarked commandos at 
Simeto, near Catania to put explosives 
to the pylons. However, the Italians were 
apparently not surprised with the Allied 
actions. The Italian 8th Naval Division 
remained at Navarino. The Germans de-
tached one of their destroyers form the 
escort duty and sent it to reinforce the 
Italians forces. The Italians held up local 
traffic along North African coast and the 
shipping traffic between Italy and Greece 
was stopped. Operation M.G.3 failed to 
deceive the Axis and reduce the inten-
sity of their attacks on the main convoy 
in western Mediterranean.22 The main 
reason was not only the transparency of 
the deception objective but also the Al-
lied forces assigned to the operation were 
too small to convince the Germans and 

the Italians to redeploy their naval forces 
and land-based aircraft to eastern Medi-
terranean. 

The Allies planned a naval feint, code-
named Operation Fracture, as part of the 
overall deception effort for the landing 
on Sicily on 10 July 1943 (Operation 
Husky). This action was planned for the 
early morning on D-2 Day (8 July) and 
the night between D-2 and D-3 days in 
the area of Marsala-Mazzara. The Allied 
forces assigned to Operation Fracture 
consisted of one battleship and cruiser di-
vision each; a force of coastal craft would 
present the enemy defenders with the th-
reat of landing by bombarding the town 
of Marsala and the island of Marettimo 
and would conduct a demonstration with 
coastal forces off Marsala.23

Demonstration is a form of show of 
force at the place where a decision is 
sought. It is very similar to a feint be-
cause it is aimed to delude the enemy into 
an unfavorable course of action. It differs 
from a feint because one’s forces are not 
expected to come into the physical con-
tact with the enemy. This, in turn, faci-
litates the employment of one’s demon-
stration force elsewhere. It also allows 
the use of e use of simulation devices. A 
major disadvantage of the demonstration 
is that without the contact with the enemy 
force it is much more difficult to portray 
the deception story convincingly. It is 
also likely that the enemy would early 
on perceive demonstration as a deception 
rather than is the case with a feint. For 
example, the U.S./Coalition forces used 
to great effect an amphibious demonstra-
tion (often erroneously referred to as a 
feint) during the Gulf war of 1990-1991 
(Operation Desert Shield/Desert Storm). 
The 5th Marine Expeditionary Brigade 
(MEB) left San Diego, California on 1 
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December 1990 for Subic Bay, Philip-
pines where it arrived on 26 December. 
After joining with the 11th Marine Ex-
peditionary Unit (MEU)/Special Opera-
tions Capable (SOC) it proceeded to the 
Persian (Arabian) Gulf. On 15 January 
1991, this force was joined with 4th MEB 
and 13th MEU (SOC) and deployed off 
the Kuwaiti coast. Both forces totaled 36 
amphibious ships with 18,000 embarked 
Marines. They posed a credible threat to 
the Iraqi defenders. The Iraqis became 
concerned that the U.S./Coalition forces 
might attack Kuwait City not only from 
the south but also land amphibious forces 
north of the city. Reportedly, the Iraqis 
were forced to deploy six divisions for 
defense of Kuwaiti coast.24

The defender can be deceived about 
the time and place of one’s amphibious 
landing by conducting  operational fires 
-massive air strikes against targets in an 
area located far away from beyond the 
declared (or undeclared) amphibious ob-
jective area (AOA). Another purpose of 
these fires might be to isolate the AOA 
from the rest of the enemy-controlled 
coast by preventing the arrival of the 
reinforcements and cutting off the flow of 
logistical supplies into the AOA.

Electronic deception involves two 
main methods: manipulation and simula-
tion. Manipulation involves such methods 
as altering one’s own electronic order of 
battle, creating false levels of traffic, and 
generating controlled breaches of secu-
rity. It directly contributes to enhancing 
one’s operations security. The enemy can 
be deceived by using routine activities 
over time and thereby gradually condi-
tioning the enemy to a certain repetitive 
pattern of behavior. This method was 
used by the Germans in preparing the 
operational redeployment of two battle 

cruisers (Scharnhorst and Gneisenau) 
and one heavy cruiser (Prinz Eugen) 
from Brest through the English Channel 
in February 1942 (Operation Cerberus). 
The Germans increased the intensity of 
their radar jamming over time so that the 
British became acclimated to it and did 
not realize that it had become so intense 
that British radar was almost useless.25 In 
contrast, simulation is intended to paint 
a completely false order of battle or pro-
vide an inaccurate location of a genuine 
order of battle. It is usually part of a lar-
ger scheme involving the use of dummy 
equipment.26

Modern computers and global network 
connectivity allows quick transmission of 
information, their processing, and distri-
bution of intelligence. The computer soft-
ware technologies allow the use of large 
number of diverse methods to be used in 
planning and executing deception at all 
command levels. Among many methods 
available, the deceiver can deliberately 
saturate the deception target with a vast 
volume of essentially useless informa-
tion, overwhelming his ability to process 
the information he receives. This also 
drastically reduces the time available for 
one’s information system to properly and 
timely process, analyze, and disseminate 
the resulting intelligence. 

A direct information attack can af-
fect information without relying on the 
enemy’s ability to perceive or interpret 
that information. Such an attack can 
aim at planting false information in an 
enemy’s database—for example, creating 
one’s false order of battle.27 The key for 
success in this deception method is to de-
termine what fictions will produce the de-
sired actions from the potential attacker 
or defender. Then these fictions must be 
created and sustained over time to pro-
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duce the desired reactions from the de-
ception target.28 The attacker can also use 
so-called logic bombs to incapacitate the 
opponent’s information system. Such a 
“bomb” can lie dormant until it is activa-
ted by some event, such as a specific date 
or a random number, and then destroy or 
substantially damage the opponent’s in-
formation system. 

Another deception method that can 
be used today is a conventional attack 
against an aspect of an enemy’s infor-
mation system, such as his computer 
network’s “server farms” or telephone 
switching facilities. The array of poten-
tial targets is enormous, and the more the 
enemy relies on information technology, 
the greater his vulnerability to such at-
tacks.29 Hence, the weaker side also has a 
significant ability to plan and execute de-
ception by exploiting the inherent vulne-
rabilities of sophisticated technology to 
even the most basic measures of camou-
flage and concealment. Simple decep-
tions can be effective against certain ty-
pes of information attack, while far more 
sophisticated methods would be required 
to counter the efforts of highly sophisti-
cated intelligence organizations.30

Prerequisites  
To be successful, strategic or operational 
deception must meet several key require-
ments. Perhaps one of the most important 
prerequisites is to carefully target the 
enemy political-military authority or the 
operational commander who has the aut-
hority, forces, and assets to react in the 
desired manner. To be successful, decep-
tion should reach the enemy through his 
own sources of information and intelli-
gence. One’s plans should be designed so 
that the enemy collects carefully planted 
information—some false, some true—

that appears logical to him and causes 
him to reach the conclusion one desires 
him to reach.31 Experience shows that it 
is generally easier to induce the enemy to 
cling to his preexisting beliefs or predi-
lections than to change them by presen-
ting contrary evidence.

Properly developed and comprehen-
sive theory is critical for the development 
of doctrine on deception. War games and 
exercises of one’s naval forces in peace-
time should invariably include deception 
plans. A successful deception requires 
the existence of an organization that not 
only plans the operation but also directs 
its implementation as a whole and sees 
that all measures are coordinated and di-
rected toward the common purpose. 

The commander must ensure sufficient 
time to plan and prepare deception plans. 
Also, there should be adequate time gi-
ven to the deception planners and imple-
menters to paint the deception picture. 
Sufficient time must be also available 
for the enemy intelligence to pick up and 
then analyze elements of one’s deception 
story and then for the enemy commander 
to react in a desired manner.

Many excellently conceived deception 
efforts failed because too few forces and 
resources were assigned to make the de-
ception story plausible to the enemy. At 
the same time, the commander should not 
dedicate any part of his forces solely to 
deception. Perhaps, the optimal solution 
is to employ real forces in combination 
with the fictitious forces. 

No deception effort can be successful 
without effective intelligence support. 
Among other things, a plausible “decep-
tion story” is based on the intelligence 
input regarding the enemy commander’s 
assessment of the situation, his persona-
lity traits, beliefs, fears, biases, and pre-
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dilections. One’s deception story should 
be based on what the enemy commander 
really knows about friendly forces and 
their mission in the pending operation. 
Intelligence should be used to identify 
the parts of the enemy’s collection and 
evaluation structure to which the story 
will be “sold.” After certain parts of the 
deception story are leaked, intelligence 
should assess the effect of one’s decep-
tion plan on the enemy. Perhaps the most 
critical part of that assessment is to pre-
dict how the enemy’s commander will 
react. The planners should then use in-
telligence input to adjust or modify both 
the operation and deception plans. In its 
assessment of the enemy situation and 
intentions, operational intelligence relies 
more on human intelligence (HUMINT) 
and highly sophisticated signal intelli-
gence (SIGINT) than on other sources. It 
is, in fact, by feeding certain signals to 
the enemy’s HUMINT and SIGINT col-
lectors that a deception story can be con-
veyed for enemy consumption. By hiding 
the indicators of one’s true disposition, 
strengths, and so on from the enemy’s 
collectors, it is possible to deny the ene-
my commander knowledge of one’s ac-
tual intentions.31 

Conclusion 
Deception in one of the oldest and well-
proven force multipliers. It is one of the 
main prerequisites in achieving surprise. 
Deception can be applied by both the at-
tacker and the defender. Deception ef-
forts at each level of war should be mu-
tually supporting and complementary; 
otherwise, deception on one level can 
largely nullify deception efforts on the 
other level of war. In war at sea, decep-
tion was successfully conducted in many 
operations aimed to destroy the enemy 

fleet at sea and/or its bases and in landing 
on the opposed shore. Narrow seas pose 
some challenges in planning and execu-
tion of deception because it is hard for the 
attacker to disguise his true objectives. 
At the sesame time, the defender can be 
successful in concealing his dispositions 
and the movement of his forces. The need 
and tenets of deception are largely time-
less. In contrast, methods of deception 
used in the past might not be in many ca-
ses applicable today. In the littorals, it is 
difficult today to build up fictitious force 
and deceive the enemy about one’s true 
strength. The new information technolo-
gies and techniques increase, rather than 
reduce, opportunities for deception ef-
forts at all levels of war. They allow both 
the attacker and the defender far greater 
choice in deception than they had in the 
past.  
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Modernization of the Chinese Naval Fleet in 
the First Decade of the XXI Century
In the broad sense of the word, fleet strength is an aggregate of surface and subsur-
face ships of basic classes immediately intended for combat operations at sea. In 
order to determine values of quantitative changes in naval fleet strength of China 
we will apply horizontal and vertical analysis methods widely used in empirical eco-
nomic research for addressing changes over time (horizontal method) and changes 
in structure (vertical method) in respect of basic (2000) and final (2010) periods.  

Qualitative changes in naval fleet strength 
can be monitored in initial approximation 
by introducing Fleet strength modernity 
coefficient, Kmod (see formula (1)) into the 
analysis:

“age-related signs” is rather conditional. 
Author’s opinion on the fleet strength is 
given in Tables 1-5. 

 It seems reasonable from the point 
of view of Chinese fleet development to 
identify the following periods:
• beginning of  the 1980-s to 2000-s 

means a basic period. i.e. a period 
from the beginning of social and eco-
nomic modernization of China till 
achievement of the first actual results 
of the modernization,

• 2000 to 2010 means a modern pe-
riod covering direct subject of the 
research, namely, contemporary mo-
dernization of naval forces of China.

The principle of creating “the Great Chi-

Formally, this indicator is built up con-
sidering age of ships. For instance, the 
following assumption can be made: new 
ships – up to 10 years old, modern ships – 
in the age of 11 to 15, and obsolete ships 
– in the age of 15. 

At same time, technological factor 
must be taken into account. For instance, 
new ships can be equipped with weapons 
and armaments of previous decades. 
Therefore, structuring of fleet strength by 
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nese Wall at sea”, which implies defense 
of the state both in internal and coastal 
waters of Chinese seas, was used as a ba-
sic concept of naval fleet construction in 
China in the 60-s and 70-s. The concept 
was in line with the policy of a state with 
continental economy and consistent with 
range of distance weapon employment 
by potential aggressors. The concept as-
signed the main role in national security 
to submarines, middle- and small-size 
missile ships, which were constructed 
numerously. According to Jane’s in 1988 
Chinese naval forces had at their disposal 
two nuclear-powered submarines (SSN) 
and 106 diesel-electric submarines (SS), 
18 guided-missile destroyers and 24 gui-
ded-missile frigates, 24 guided-missile 
boats, 255 motor torpedo boats and 491 
patrol boats. Three Han-class (SSN) were 
under construction, one Xia-class nu-
clear-powered ballistic missile submarine 
(SSBN) was in experimental operation.

Success of the first stages of social and 
economic modernization in China for-
med a basis and determined the necessity 
for reviewing the naval fleet construction 
concept. The new concept was ratified in 
1995 and made provisions for the follo-
wing:

• at the first stage, by the beginning of 
the XXI century, creation of groups 
capable of maintaining favorable 
operation mode within the zone res-
tricted by “the first chain of islands” 
(Ryukyu Islands and Philippine Is-
lands), and in the water zone of Yel-
low Sea, East China Sea and South 
China Sea;  

• at the second stage, by 2020, 
strengthening naval forces of China 
so that they were able  to perform ope-
rations within ”the second chain of 

islands” (Kurils, Hokkaido, Namp’o, 
Mariana, Caroline Islands and New 
Guinea, including water zones of Ja-
panese Sea and Philippine Sea, and 
also Indonesian archipelago; 

• at the third stage, by 2050, formation 
of a powerful fleet capable of perfor-
ming assigned tasks in any zone of 
the World Ocean. 

The first principle of the concept imple-
mentation was modernization of Chinese 
submarine forces. All the old Whiskey-
class and great number of Romeo-class 
were decommissioned, the latter were 
substituted by Ming-class. For the pur-
pose of assimilation of its modern sub-
marine ships Chinese purchased four 
Russian Kilo-class submarines and pro-
ceeded with development of a promising 
Song-class submarine. In fact, in that pe-
riod Chinese navy man commenced as-
similation of military ship-building at the 
engineering level of late 1970-s – early 
1980-s, having a minute quantity of new 
and modern ships at their disposal, see 
Table 1. 

Actual renewal on Chinese submarine 
fleet was performed in the first decade 
of the XXI century. As it appears from 
the above calculations, by the end of this 
period submarine forces of China chan-
ged considerably through quantitative 
reduction (-7 units) and qualitative im-
provement. Modernity coefficient of sub-
marine forces amounted to 0.57 as of the 
beginning of 2010 against 0.14 as of the 
beginning of 2000. 

China virtually created strategic nu-
clear forces by introducing two Jin-class 
(SSBN) and two Shang-class multimis-
sion nuclear-powered submarines (SSN) 
in their naval fleet. The two resulting tac-
tical groups, (SSBN+SSN), are capable of 
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alternate combat patrolling in peripheral 
seas of China and performing the nuclear 
containment function. 

Diesel-electric submarine fleet was 
basically renewed in the subject period. 
Thus, the number of SS was reduced 
from 57 in 2000 to 47 in 2010, whereas 
quality was improved significantly. Mo-
dernity coefficient increased 5.4 times as 
compared to the basic period and reached 
0.49. Whereby 15 (65%) of the new SS 
were built in national shipyards, and eight 
Kilo-class were purchased from Russia. 
Song-class was advanced to series con-
struction. Building period for the first 
hulls was five to six years, while latest 
hulls in the series required not more than 
three years. The total number of this type 
of submarines is 12. As a part of Kilo-
class development, three Yuan-class 
submarines were introduced to the fleet 
in 2006-2010, the forth hull is expected 
to arrive in 2011. SS type 035 were pre-
served in the fleet due to their sufficient 
lifespan and lack of new SS in Chinese 
naval fleet. 

As of 2010 Chinese fleet possessed 

four obsolete Han-class (SSN). We be-
lieve this is due to insufficient quantity 
of nuclear-powered ship in Chinese fleet, 
capable of continuous presence eastwards 
of South Japan Islands – Taiwan – Philip-
pine archipelago line. 

Qualitative renewal of surface naval 
forces of China started in 1990 by con-
struction of two Luhu-class destroyers 
and purchasing the first Sovremenny-
class hull from Russia. Nevertheless, by 
2000 obsolete Luda-class guided missile 
destroyers were the basis of surface fleet, 
see Table 2 (next side). 

Actual results of the modernization 
of Chinese destroyer fleet were achie-
ved within the following decade. In 
2000-2010 destroyers in Chinese fleet 
increased in number (+7 units) and im-
proved in quality. Modernity coefficient 
of destroyer fleet as of the beginning of 
2010 was 0.59 against 0.3 as of the begin-
ning of 2000. Three Sovremenny-class 
destroyers purchased from Russia were 
supplemented by two Luyang-I-class de-
stroyers, two Luyang-II-class destroyers 
and two Luzhou-class destroyers built in 



447

Chinese ship yards. These Chinese ships 
are unified by hull, propulsion and equip-
ment, and differ in air defense and anti-
ship missile systems installed on board 
the ships.

From 2005 China commenced renewal 
of its frigate fleet. Unlike destroyer for-
ces, frigate fleet increased in number (+12 
units) but remained almost unchanged in 
quality. This was due to preservation of 
a large number of obsolete Jianghu friga-
tes of various modifications. We believe   
the reasons were long mileage of Chinese 
coastal line1 and lack of new ships. Noti-
ceable new and modern ships of this class 
include five Jiangwei-II-class frigates, 
two Jiangkai-I-class frigates (2005) and 
considerably improved version of the lat-
ter Jiangkai-II-class frigate, five in num-
ber (from 2008).

At the same time, by comparing intro-
duction dates of the new ships, we can 
conclude that China completed moderni-

zation of its destroyer fleet with the in-
troduction of last ship (destroyer Shijiaz-
huang) in March 2007. Mass construction 
of Jiangkai-II-class frigates (four units in 
2008 and one hull in 2009) suggests that 
this ship type is going to be the major 
combat ship in maritime zone in the nea-
rest future. The suggestion is supported 
by relatively low price of the ship con-
struction, as compared to destroyers, and 
Jiangkai-II-class advantage over Luyang-
I-class destroyer on Cost-Effectiveness 
criterion.2 Chinese shipbuilders seem to 
have created a relatively cheap and quite 
powerful major combat ship type for its 
surface fleet.

Common disadvantage of Chinese 
destroyers and frigates is poor missile-
defense. Surface-to-air missile systems3 

in service of the new Chinese destroyers 
can not stand the attack of eight Harpoon 
antiship missiles4, which are organic wea-
pons of modern destroyers and frigates. 
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Jiangkai-II-class frigate is in somewhat 
better position with its vertical surface-
to-air missile launcher. 

Absence of permanent helicopter de-
ployment facilities on board the ship 
should be mentioned as an essential fault 
of Luzhou-class destroyer.

It is a difficult task to evaluate dyna-
mics of Chinese combatant craft fleet 
within the accuracy of a unit, both be-
cause of great number of the crafts and 
insufficient relevant data in Jane’s and 
other sources. Nevertheless, data in Ta-
ble 3 above help to clearly determine the 
trends of numerical reduction in this cate-
gory of Chinese fleet combatants.

On the other hand, long mileage of 
Chinese coastal line and the need for pa-
trolling the waters preconditions the big 
number of various purpose combatant 

crafts in Chinese naval fleet. In 1990-s 
obsolete guided missile boats were sub-
ject to modernization and received new 
guided-missile systems, then they were 
superseded by improved crafts (Houjian-
class and others). Houbei-class twin-hull 
combatant crafts were built in abundance 
to form the basis for qualitative renewal 
of the coastal striking force (since 2007).

Motor patrol crafts is another group of 
coastal forces based, on Shanghai-class 
craft series first built in 1960. Obsolete 
crafts were gradually renewed by moder-
nized ones, however the new ships wee 
essentially the same as the old ones. Apart 
from sea patrolling the crafts were to per-
form antisubmarine defense functions 
in coastal and offshore zones. However, 
limited seaworthiness and minor search 
potential of the crafts make them unable 

The frigate ”I Yulin”, commissioned in 2010 is one out of 20 modern frigates of Jiang-
kai-II class orderd by the PLAN (13 of them are comissioned up to this date).
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to solve antisubmarine tasks of modern 
diesel-electric submarines, say nothing 
of nuclear-powered submarines. Thus, in 
the first decade of the XXI century Chi-
nese navy did not perform fundamental 
renewal of its coastal patrol forces.

Meanwhile, Chinese magazine Modern 
Ships (issue 2011-01А) publishes articles 
about new corvette with hull number 056. 
With regard to moral and physical age-
ing, and also actually low anti-submarine 
effectiveness of frigates and patrolling 
crafts, this new ship5 is supposed to form 
the basis of coastal forces of Chinese fleet 
in the nearest future. The process is going 
to include both construction of a series of 

20 to 30 ships in the class, and a potential 
trend in the development of Chinese na-
val fleet patrolling group.  

Presently, however, we don’t have any 
information on construction of the ship, 
so we have to admit unfavorable status of 
Chinese coastal forces with a clear devia-
tion towards striking power development. 

The situation is worsened by collap-
sing antimine defense of Chinese seas. 
In particular, in the 1980-1990 mine clea-
ring forces of Chinese naval fleet were 
represented by a big number of offshore 
(T-43-class) and inshore (Futi-class) har-
bor minesweeper, see table 4 above.

In subsequent period the situation 
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was not changed in principle in spite of 
introduction of new ships, namely, six 
Wochi-class and one Wozang-class mine 
countermeasures vessels (MCMV) in 
2006-2007. 

It is difficult to explain such policy of 
Chinese naval forces in antimine defense 
of national water areas. This sphere of 
naval operations was disabled in 2000, 
and it is almost missing presently, which 
state of affairs poses danger to security 
of national navigation and operations of 
Chinese navy.6

Amphibious forces of China were for-
med in 1960-1970-s based on a “Rushing 
across the strait” concept aiming at solu-
tion of the foreign policy task of joining 
Taiwan to the People’s Republic of China. 
For this purpose a tremendous number of 
amphibian landing crafts and Qiongsha-
class infantry transports were built. Ho-
wever, upon commencement of social 
and economic modernization in P.R.C. 

in 1978 relations between China and Tai-
wan normalized gradually, and in the end 
in 2000 mutual trade volume between 
the Continent and the Island reached the 
point of USD53 bln. Gradual and positive 
nature of the processes made the govern-
ment to refuse from both the “Rushing 
across the strait” and transformation of 
amphibious forces which initiated com-
missioning a series of Yukan-class tank 
landing ships (LST) in the 1980-s. As a 
result, in 2000 Chinese naval fleet had 
sufficient number of new and modern 
landing crafts and marine corps at its dis-
posal.  

Full-scale modernization of Chinese 
amphibious forces fleet of was performed 
within the first decade of the Xxi century 
(see Table 5 above) and marine corps were 
doubled. The new marine corps were pro-
vided with series of Yuting-II-class tank 
landing ships (hospital) (LSTH), smal-
ler Yunshu-class medium landing ships 
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(LSM) and small Yubei-class twin-hull 
ships.

Increasing landing operations poten-
tial by using helicopters and hoverborne 
landing ships carried by Yuzhao-class 
dock landing ship (LHD) commissioned 
in 2008, was a conceptually new aspect 
of modernization. 

In our opinion, Yuzhao-class universal 
landing ships were built by the original 
of French LHD Fodre, probably as a re-
sult of long-term stable military technical 
cooperation between China and France. 
Like Fodre, Yuzhao-class has well-de-
veloped stern flight deck and an air fleet 
limited to 2-4 helicopters.  

We are inclined to believe using this 
very construction arrangement was a 
mistake, for it initially restricted carrier-
borne potential of the ships. We believe 
that similar dimensions and cost could 
provide for a “through” flight deck, 
which is actually typical of sea control 
ship with a composite function determi-
ned by deck air-group configuration. We 
think such ship could also be useful for 
solving anti-submarine and anti-mine 
tasks in Chinese seas serve as a flag ship 
for expedition striking forces in long 
trips, and perform amphibious functions. 
However, according to Chinese mass me-
dia two more ships are being completed 
on the same design, rather conservative 

in our opinion.   
Restoration of ex-Varyag aircraft car-

rier acquired from Ukraine in 1999 and 
subject to trials in summer 2011 is an 
evident success of Chinese ship building 
in the first decade of the XXI century. 
Chinese fleet is certainly in the very be-
ginning of formation of its carrier strike 
group, and the process will require mini-
mum five-six years.7 

By 2000 large number of logistic ships, 
mostly coastal and offshore types, was a 
distinguishing feature of Chinese naval 
fleet. For instance, in 2000 naval forces 
of China had only three logistic ships at 
their disposal, capable of escorting com-
bat ships in distant trips (see Table 6). 

Two more Fuchi-class large logistic 
vessels were commissioned in 2004-
2005. They will certainly enlarge the 
potential of Chinese navy application 
in the ocean. However, we believe this 
quantity of logistic ships to be sufficient 
for concurrently supporting one to two or 
maximum three distant campaigns, and 
therefore restricting mobility potential of 
Chinese fleet considerably. 

On the whole,  by the end of the XXI 
century Chinese fleet has tree SSBN (in-
cluding two new crafts), six SSN (inclu-
ding two new crafts), 47 diesel-electric 
submarines (including 28 new and mo-
dern crafts), 27 destroyers (including 16 
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new and modern crafts), 52 frigates (in-
cluding 17 new and modern crafts), 285 
combatant crafts (including 97 new and 
modern crafts), 69 mine countermeasures 
ship (including 7 new and modern crafts), 
28 large (including 20 new and modern 
crafts),  215 medium and small (including 
31 new and modern crafts) ships, and five 
ocean logistic ships (including 3 new and 
modern crafts).

We believe that the above values can 
illustrate success of Chinese naval fleet 
modernization performed through reduc-
tion of the number of obsolete ships and 
introduction of new combat surface ships 
and submarines. We can now say for cer-
tain that Chinese navy has turned from 
“the yellow water fleet” (i.e. coastal) into 
“the blue water fleet” (i.e. sea area fleet). 

Another evidence of the transforma-
tion is the extended range of distance 
campaigns of Chinese ships. Thus, from 
1999 to 2004 Chinese ships performed 

about ten distant trips, including one 
round-the-world trip and two concurrent 
differently directed trips. Naturally, the 
campaigns were mostly of “presentation” 
nature rather than a matter of combat 
duty. However, since the Somali pirates 
problem emerged and endangered Chi-
nese merchant navigation in the Indian 
ocean, Chinese navy has arranged and 
maintained patrolling of the water areas 
for several years.  

We are not inclined to see any signs of 
aggressiveness in the processes of Chi-
nese naval fleet modernization, as we 
believe this to be exercising of the right 
of People’s Republic of China to national 
interests protection in the World Ocean. 
Within the first decade of the XXI cen-
tury China de-facto became one of the 
leaders of the world economic territory, 
and in order to ensure national security 
they must modernize the navy including 
naval fleet. 

Endnotes
1. Length of “vertical direction” Chinese coast line in meridian direction, from China-Korea   
 border to the southern Hainan Island is about 2,700 km.
2. Calculated by author.
3. Surface-to-air missile system installed on Luyang-I-class destroyers is SA-N-12 Grizzly   
 (Shtil-1), Luzhou-class have  SA-N-20 Grumble (Rif-M), Luyang-II –class destroyers have   
 HHQ-9 air defense system, Chinese analogue of Rif-M.
4. Calculated by author.
5. In our opinion the new corvette has evident faults …
6.  Reference: According to World Ports Guide, China has 64 large ports which ensured   
 foreign trade turnover of USD2.91 trillion in 2010. Naval infrastructure of China includes 27   
 bases and home stations along the coast. Littoral depth of coastal waters at a great distance   
 from the shore can be 200 m deep. 
7. Potential and prospects of Chinese carrier strike group are considered in a separate   
 research which is now prepared for publication by the author.
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Referat

Världssjöfartens Dag – 100 år efter Titanic
International Maritime Organization (IMO) i London fastställer varje år ett aktuellt 
tema som varje  medlemsland i IMO enskilt kan behandla på ett individuellt sätt vid 
det egna genomförandet av World Maritime Day. IMO:s generalsekreterare har för 
innevarande år (2012) valt temat ”100 Years after The Titanic”.  

I år är det således 100 år sedan kryssningsfartyget Titanic på sin jungfruresa kol-
liderade med ett isberg och på mycket kort tid totalförliste. Denna katastrof har på ett 
alldeles avgörande sätt kommit att påverka det internationella sjösäkerhetsarbetet.

Fartyget byggdes för atlantrutten Southampton – New York och var vid sjösättning-
en världens största passagerarfartyg. Fartyget var med dåtidens mått mätt ett i särklass 
modernt fartyg med bla dubbla bottnar och 15 sinsemellan oberoende skott som kunde 
stängas vid behov. 

Den 14 april 1912 påbörjades Titanics jungfruresa, som också kom att bli den sista, 
i Southampton med destination New York. Hon hade 2.224 passagerare ombord. Efter 
att ha kolliderat med ett isberg i Atlanten, som i allt väsentligt låg under vattenlinjen, 
sjönk hon på 2 timmar och 40 minuter och 1.514 människor omkom i det iskalla vattnet. 
Hon ligger idag på 3,8 km djup.

En av huvudorsakerna till det höga antalet omkomna var den begränsade tillgången 
på livbåtar. De befintliga livbåtarna kunde enbart ge plats för 1.178 passagerare.

När Världssjöfartens Dag arrangerades i Göteborg i slutet av september, med Kungl 
Örlogsmannasällskapet och ytterligare ett tjugotal medarrangörer, diskuterades ingå-
ende bl.a. de sjösäkerhetsmässiga konsekvenserna av den i särklass största civila sjö-
fartskatastrofen i modern tid.

Representanter för bla rederinäringen, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Sjörädd-
ningssällskapet, Transportstyrelsen och assuransen var eniga om vikten av samverkan 
mellan alla aktuella parter i en massevakueringssituation. Incidentrapportering, infor-
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mationsdelning och samarbete är helt avgörande ingredienser i sjösäkerhetsarbetet som 
ständigt måste vidareutvecklas. Man kunde vidare konstatera att Titanics förlisning för 
hundra år sedan har fört med sig en obligatorisk reglering av att ha livbåtar för samtliga 
passagerare ombord, att radiobevakning sker dygnet runt och att livbåtsövningar är ett 
obligatorium.

Världssjöfartens Dag besöktes av över 150 sjöfartsintresserade personer och ägde 
rum på Chalmers Lindholmen.

Sten Göthberg



455

Debatt 

Radikala alternativ behövs
Ledamoten Lars G Persson har i TiS nummer 2/2012 bemött mitt debattinlägg från 
årets första nummer av TiS, i vilket jag framförde en idé om ett radikalt fördjupat 
nordiskt försvarssamarbete. Han ansåg att förslaget föreföll orealistiskt och kanske 
inte ens önskvärt. När det gäller realiserbarheten så är det min uppfattning att förslaget 
definitivt är genomförbart, bara den politiska viljan finns i de nordiska länderna. Men 
är det önskvärt? Nej det är det i grunden inte, så i det stycket håller jag med Lars G 
Persson. Betydligt mer önskvärt vore att politikerna satsade tillräckligt med pengar på 
ett försvar som kan försvara landet och dess medborgare om det skulle bli allvar. Eller 
- som ett minimum - tillräckligt med pengar för att vidmakthålla de förmågor och de 
kompetenser som försvaret har kvar idag. Försvarsverksamheten måste dessutom gö-
ras tillräckligt attraktiv för att kunna säkerställa den framtida personalförsörjningen.

Vad är då chansen för ”tillräckligt” med pengar till försvaret? Min bestämda upp-
fattning är att regeringen i allt väsentligt har abdikerat när det gäller vår säkerhets- och 
försvarspolitik. Att det skulle bli bättre med nuvarande opposition i regeringsställning 
håller jag för mycket osannolikt. Det förefaller således utsiktslöst att försvaret i dags-
läget skulle få mera pengar. I dagarna förs en intensiv debatt om anskaffning av nya 
Super-JAS och detta utan att ytterligare pengar skall behöva tillföras försvaret. Det är 
ingen hemlighet att stora materielprojekt såsom exempelvis Super-JAS dessutom ofta 
får en negativ påverkan på andra materielprojekt som måste skjutas på framtiden, eller 
kanske helt tvingas att utgå. 

Personal-, materiel- och hyreskostnader kommer successivt att öka och försvaret 
kommer därför att drabbas av nya omorganisationer, besparingar, rationaliseringar etc 
om inga mer pengar tillförs. ”Osthyvelsmetoden” är en princip som kan användas för 
att spara pengar. Med en sådan princip kan risk finnas för att vissa funktioner kom-
mer att hamna nära – eller till och med under - det lägsta gränsvärde som krävs för att 
materiellt och personellt kunna vidmakthålla funktionen. En annan princip är att av-
veckla hela funktioner och förmågor. ÖB har ju t ex själv antytt att en hel försvarsgren 
kan komma att avvecklas om nya Super-JAS skall anskaffas utan att ytterligare pengar 
tillförs. Gemensamt för alla sådana reduceringsalternativ, är att den svenska försvars-
förmågan kommer att bli sämre än vad den är idag. Det förefaller dessutom som om 
även andra nordiska länder står inför snarlika problem. 

Det är i ljuset av en sådan trolig och för försvaret negativ utveckling, som jag an-
ser att man måste diskutera helt nya alternativ. Går det att stärka - eller åtminstone 
bibehålla - försvarsförmågan i Norden till en lägre kostnad? Jag är övertygad om att 
så är fallet och min tanke är således ett avsevärt fördjupat försvarssamarbete mellan 
de nordiska länderna såsom jag skisserat i TiS 1/2012. Och ett fördjupat nordiskt för-
svarssamarbete har ett flertal politiker pratat om utan att det har lett till några reellt 
ekonomiska besparingar. En starkare finsk armé, starkare norska sjöstridskrafter och 
ett starkare svenskt flygvapen, torde bidra till en rejäl förstärkning av försvaret i Nor-
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den. Dessutom - och det är det viktiga – kan det troligen ske till lägre sammanlagda 
nordiska försvarskostnader än vad försvaren kostar idag. Varför inte närmare studera 
ett sådant radikalt annorlunda alternativ?

I ett internationellt perspektiv skulle ett dylikt samarbete troligen bli mycket upp-
märksammat och sända en tydlig säkerhetspolitisk signal till vår omvärld. Norden 
skulle bli ett föredöme och kunna mana till efterföljd om hur det går att samarbeta 
försvarsoperativt över nationsgränser. Kalla krigets begrepp Den Nordiska Balansen 
skulle i framtiden kunna ersättas med Den Nordiska Stabiliteten. Ett enat och försvars-
starkare Norden bidrar till ökad stabilitet och säkerhet i vårt närområde och därmed till 
ökad trygghet för oss alla. Är inte det ett mer önskvärt alternativ – om det dessutom 
blir billigare - än ett alltmer tynande och svagare svenskt försvar?

Johan Fischerström
Ledamot av Kungl.Örlogsmannasällskapet
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Kommentar till ledamoten Göran Frisks artikel i 
TiS 2012:4 
Det är säkert rätt att Signaltabeller Bibeln har sitt ursprung i 11.torpedbåtsdivisionen 
på slutet av 1970-talet. Men att utnyttja en vers eller citat ur Den Heliga Skrift för att 
inom Kustflottan på ett lite skämtsamt eller spydigt sätt uttrycka sin uppfattning om en 
händelse, manöver eller order går längre tillbaka än så. Jag vill inte påstå att jag upp-
levde första gången en signal med hänvisning till ett citat ur Bibeln sändes. Troligen 
hade så skett långt tidigare.

Som första års löjtnant var jag vakthavande officer på jagaren Småland en härlig 
vårdag. Jagaren låg på väntläge ute i Gotska sjön för att börja målgång för, vill jag min-
nas, jagaren Gästrikland, som var försenad. Bakom mig på bryggan står fartygschefen, 
kk 2 Christer Kierkegaard som plötsligt säger: ”Får jag upp en Bibel!” Jag blev minst 
sagt överraskad och vänder mig om med frågetecken i båda ögonen. ”Du hörde rätt, en 
Bibel.” Jag vänder mig om och säger i talröret till styrhytten:”Chefen vill ha en bibel.” 
Rorgängaren, liksom roderförman, blev uppenbarligen lika överraskad som jag och 
svarar: ”Repetera”. Jag upprepar: ”Chefen vill ha en Bibel till bryggan, svart bok med 
guldkors på pärmen”. Nu kommer bestickstyrman till talröret och frågar för säkerhets 
skull: ”Vill chefen ha upp en Bibel till bryggan?” Jag ser framför mig hur tankarna 
virvlar runt i huvudena på folket i styrhytten, har det hänt någon olycka?, har chefen 
blivit religiös och fått en uppenbarelse? Jag svarar: ”Rätt uppfattat” varpå bestickstyr-
man meddelar att han skall försöka hitta en Bibel. Jag vänder mig till fartygschefen, 
som småleende åhört talrörskonversationen, och anmäler att en Bibel är på väg.

Efter ett tag kommer bestickstyrman med Nya Testamentet, men får order att hämta 
en Bibel innehållande även Gamla Testamentet. Efter ytterligare sökning kommer en 
Bibel upp till bryggan.  Kierkegaard slår på måfå upp Gamla Testamentet och kallar 
sedan på en signalman. ”Signalmeddelande till Gästrikland: ORDS.6.9”.1 Den stackars 
värnpliktige signalmannan begrep nog inte vad det var fråga om utan återkom till-
sammans med 1. signalman. FC förklarde att med dagmorselampan skulle signaleras 
morsetecknen för bokstäverna O R D S, skiljetecknet punkt [.-.-.-]2, siffran 6, så punkt 
igen och slutligen siffran 9.3

Inom Kustflottan spred sig under sommaren signalerandet av optiska meddelanden 
innehållande hänvisning till en vers i Bibeln. Detta utbyte av verser ur Den Heliga 

1. Ordspråksboken 6:9 lyder: ”Huru länge vill du ligga, du late? När vill du stå upp ifrån din sömn?”
2. Skiljetecknet ”kolon” finns inte i morsealfabetet varför skiljetecknet ”punkt” måste utnyttjas.
3. Kierkegaard hade inte bara gått KSHS stabskurs utan även specialkurs förbindelsetjänst. Han 
var dessutom flyspaningsutbildad där skicklighet i telegrafi var en nödvändighet.

Kommentar
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Skrift var en bra form av övningsignalering och medförde en förbättrad förmåga i op-
tisk signalering. Det var emellertid huvudsakligen de större övervattensfartygen som 
ägnade sig åt denna aktivitet. Jag kan tänka mig att det inte var så lätt för fartygschefen 
på en torpedbåt av Plejad-typen att hålla koll på navigeringen och samtidigt leta efter 
en passande fras i Bibeln.

Det gällde nämligen att snabbt hitta en lämplig vers, när någon händelse, manöver 
eller order skulle ”kommenteras”. Hittades inte lämplig vers inom ett fåtal minuter var 
tillfället passerat. Att som ledamoten Göran Frisk gjorde, skapa en lathund, skulle fått 
Sören Christer Douglas Kierkegaard att rotera i sin grav.

Med tiden blev CKF, som då var kam Bertil Berthelsson, irriterad  över någon signal 
som han uppfattade som impertinent, och förklarade att han betackade sig för kom-
mentarer ifråga om av CKF utgivna order. Nu adresserades aldrig sådana signaler till 
CKF utan till någon officer i Flaggen, men kan väl ändå på något sätt ha kommit till 
amiralens kännedom.

Jag fick längrer fram i livet ha ”Kirov” som flottiljchef och senare som CKF, men 
kan inte påminna mig att han under de åren sände signaler med hänvisning till Bibeln.

Göran R. Wallén
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Bokanmälningar

Swedish Naval Administration, 1521-1721: Re-
source flows and Organisational Capabilities 
Den svenska flottans utveckling från Gustav Vasa till Karl XII – recension av Jan 
Gletes bok.
I sin omfångsrika bok om den svenska stormaktsflottans skapande studerar den nu 
bortgångne historieprofessorn Jan Glete den unga svenska statens maktbegär. I hans 
fokus står de vägval som skulle leda fram till en svensk politisk och militär styrkeposi-
tion i norra Europa. Glete utvecklar i denna sin sista bok, sina teorier om sjömakt som 
grund för statsbyggande och expansionism. Han visar hur vasakungarna skickligt ut-
nyttjade det marina maktmedlet för att grunda ett svenskt östersjöimperium. Att Karl 
XII inte förmådde utnyttja sin flotta framgår också. Glete drar alltså samma paralleller 
mellan sviktande långsiktig framgång på slagfält iland och dålig sjömilitär förståelse, 
som fransmannen Raoul Castex i sin svidande kritik av Napoleon. 

Glete är först och främst teoretiker. Han utgår från den s.k. militär-fiskala staten, 
som han också studerat tidigare, och dess överlägsna förmåga att beskatta sina under-
såtar mot att staten erbjöd beskydd. Innan statsbyggandet hade bönder och borgare 
i alla fall fått betala lokala adelsmän för att komma i åtnjutande av deras väpnade 
omsorg. Genom att instifta en central, effektiv och beväpnad administration i Sverige 
kunde den unge kungen och blivande landsfadern Gustav Vasa bara på några decennier 
under 1500-talet konkurrera ut adeln och därmed skaffa sig ett våldsmonopol. När kon-
trollen inom rikets gränser väl var säkrad vände sig Sverige utåt och kunde på kort tid 
realisera vasaättens expansiva drömmar. Östersjön gjordes i stora drag till ett innanhav 
och en flotta byggdes uppför att säkra handelslederna.

I sitt teoretiska inledningskapitel diskuterar Glete dessa frågor på djupet. Han kom-
mer fram till att den svenska flottans av denna tid utveckling självklart var en produkt 
av den goda tillgången på välväxt ek till bordläggningen, stark hampa till den löpande 
riggen och hårda män till besättningen. Dessa resurser fanns också i många andra 
nordeuropeiska nationer, som exempelvis bland tyska statsbildningar och i Danmark. 
Det fanns dock en annan faktor i Sverige som enligt Glete var än mer betydelsefull: 
förmågan att effektivt organisera en sjömakt. Det var detta administrativa kunnande 
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som gjorde svenskarna framgångsrika. 
Vid en internationell jämförelse framstår också denna tids svenska maktapparat och 

dess flotta som synnerligen välorganiserade. Gletes utgångspunkt för diskussionen är 
alltså att det just dessa två delar av den militär-fiskala svenska staten gav det dåtida 
Sverige, trots en befolkning om bara dryga miljonen och för det geografiska området 
typiska produktionsförutsättningar, möjlighet att manövrera ut konkurrenterna i öster-
sjöområdet. Efter detta självsäkra konstaterande återstår endast för Glete att leda tesen 
i bevis. Bokens empiriska delar över 500 sidor ägnas mycket riktigt de olika marina 
militär-fiskala funktioner som gjorde det svenska maktövertagandet i östersjöområdet 
möjligt. Gletes disposition av denna omfattande avdelning är intressant: Inledningsvis 
följer en allmän översyn av den svenska dynastiska staten och dess flotta under hela 
den studerade perioden. Syftet med avsnittet är givetvis att läsaren skall kunna sätta 
sig in i det historiska sammanhanget. 

Därefter går Glete över till en tematisk uppdelning där han i tur och ordning och 
mer i detalj förklarar utvecklingen utefter sex kategorier: marina operationer, marin 
administration, örlogsfartyg, löpande rigg och segel, beväpning och slutligen beman-
ning. Det skall sägas att dessa grundbegrepp alla låter rimliga för att studera örlogsma-
rin verksamhet från denna tid, men dessvärre framgår det inte hur Glete har kommit 
fram till just dessa. Vilka ytterligare perspektiv skulle man då kunna förväntat sig att 
Glete beaktat? I liknande studier av den franska flottans problem att hävda sig mot den 
brittiska brukar den förhärskande sydvästliga vindriktningen nämnas som påverkande 
faktor. Möjligen hade meteorologin en roll att spela även i Östersjön. En annan om-
ständighet som kanske hade kunnat vara värd att beakta är det militärgeografiska läget. 
Sverige var trots allt den främste strandägaren i Östersjön redan vid epokens början 
och det är rimligt att detta förhållande också spelade in.

På sätt och vis kan man alltså säga att historien om den svenska flottans uppgång och 
fall berättas av Glete sju gånger. Alla delar inte är lika omfångsrika, vilket beror på 
olika mängd funnet källmaterial och skillnader i den förändring som de facto skedde 
under de tvåhundra åren, men bilden av utvecklingen inom respektive domän görs 
ändå klar. Det verkligt intressanta är dock att, trots att läsaren får uppleva utvecklingen 
1521-1721 gång efter annan, lyckas Glete hålla perspektiven isär och därmed bjuda 
på okända fakta och intressanta slutsatser under hela denna empiriska studie. Det te-
matiska greppet känns spännande och hjälper till att staga upp den långa och väldigt 
detaljerade empirin. 

Glete beskriver istället utvecklingen efter sina perspektiv. Han finner svenska kon-
kurrensfördelar främst vad gäller den generella förmågan att organisera, vilket i sin 
tur ledde till att örlogsfartyg kunde byggas, rustas och bemannas. Han lyfter också 
fram enskilda geniala befattningshavares insatser och påverkan, som exempelvis Axel 
Oxenstierna och dennes arbete för att fullända den svenska förvaltningen. Särskilt 
intressant är kapitlet om den svenska kanontillverkningen. I detta förtydligas sam-
spelet mellan tillgängliga naturresurser, d.v.s. den järnmalm som skulle komma att 
påverka även det andra världskrigets förlopp, transportorganisation och vapentekniskt 
kunnande. Tillsammans gjorde dessa faktorer det möjligt att fabricera artilleripjäser 
av yppersta kvalité. 
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Svenskarna förstod också att nyttja sina sjömålsbekämpande vapen. I detta avseende 
var de utbildningsinsatser som gjordes för att göra örlogssjömän av de svenska bön-
derna viktiga. En särskild organisation skapades, långt före jämförbara europeiska sta-
ter, för att ta ut och utbilda de blivande båtsmännen. Här lyfter Glete fram den svenska 
statens goda kännedom om såväl sin befolkning som sina kornbodar. Staten visste var 
den skulle leta för att finna dugliga män och de förnödenheter som krävdes för att föda 
dem. Dessutom hade Sverige den organisatoriska förmågan att flytta råvarorna till 
örlogsbaserna.

I sin rappa avslutning framhåller Glete kombinationen av naturresurser och admi-
nistrativt kunnande som den centrala kraftkällan för den svenska marina utvecklingen 
under epoken 1521-1721. Han anser sig alltså ha funnit stöd för sin tes. Den svenska 
organisatoriska förmågan gjorde landet örlogsmarint framgångsrikt i Östersjön. Av-
slutningsvis påpekar Glete ytterligare en faktor – de svenska bönderna och borgarna 
var mer välvilligt inställda till att betala skatt än i många andra delar av Europa. En-
ligt Glete berodde denna välvilja på att svenskarna hade tidigt förstått att de kunde 
tjäna mer på att dela kontrollen över resurserna med kungen, istället för att kämpa mot 
denne och liera sig med lokala hövdingar eller med utländska intressenter. Det statliga 
våldsmonopolet var alltså, enligt Glete, nyckeln till framgång.

Gletes bok är intressant i många avseenden. Värdefullast för forskarvärlden i vid be-
märkelse är kanske främst hans teoretiska arbete och hans eleganta sätt att strukturera 
upp en synnerligen omfångsrik bok. Den tematiska disposition som Glete föreslår bör 
rimligen förenkla framställningen av mången krångligt händelseförlopp, varför det 
finns all anledning att andra historiker blir inspirerade därav. Vidare lämnar Glete ett 
viktigt bidrag till vår förståelse av svensk tidig marinhistoria och därmed, för att följa 
Glete, om det svenska statsbygget. 

Glete har använt ett omfattande arkivmaterial för att skapa underlag för sin diskus-
sion. Främst är det officiella källor från kungliga kanslier, örlogsbaser och amiralitet. 
Arbetet känns både gediget och väl underbyggt. Det är svårt att finna luckor i Gletes 
resonemang trots att studiens detaljeringsgrad är betydande. Den är med andra ord 
synnerligen faktaspäckad, kanske till och med i överkant. Trots Gletes smarta dispo-
sition är de empiriska delarna är så omfattande att de blir otillgängliga, exempelvis 
när örlogsfartygens byggnadskonst studeras under det att detalj efter detalj radas upp 
inför läsarens ögon. Den ibland överdrivna fokuseringen på de enskilda delarna gör det 
frestande att hoppa över några sidor då och då i hopp om att snabbare komma fram till 
presentationen av slutsatserna. 

Det är Gletes teoretiska delar som är mest läsvärda och det är då synd att de empi-
riska avsnitten inte komprimerats. En annan sak som är tråkig med Gletes bok är att 
varken han själv eller hans holländske förläggare hunnit med någon mer övergripande 
språklig granskning innan boken skickades till tryckeriet. Det är lätt att förstå att en 
bok på engelska kan nå många läsare, även för en svensk författare. Ett stavfel här och 
var kanske inte spelar så stor roll, men en konsekvent felaktig böjning av verbet ”vara” 
i tredje person imponerar varken på engelsmän eller utomengelska läsare.

Sammanfattningsvis är Gletes bok ett intressant bidrag till kunskapen om den 
svenska marinhistorien och det svenska statsbyggandet. I många andra kulturer anses 
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svenskarna fortfarande vara synnerligen välorganiserade och kanske bär vårt folk ett 
administrativt kunnande i arv från vår landsfaders dagar? Glete lämnar dessutom ett 
exempel på utmärkt disposition och teoriutnyttjande, som borde kunna nyttjas fram-
gent för att besvara svåra forskningsfrågor. Hans framställning hade dock tjänat på att 
vara lite nättare och framför allt borde den ha skrivits på språk som Glete behärskade 
bättre.

Per Edling
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

Swedish Naval Administration, 1521-1721
Författare: Jan Glete
Förlag: Brill
Antal sidor: 768
Utgivningsår: 2007
ISBN13: 9789004179165

The Jeune École: Strategy of the 
weak 
Franska tankar om lätta sjöstridskrafter – recension av 
Arne Røksunds bok.

La jeune école, d.v.s. de franska idéer om sjöstridskrafters nyttjande som utvecklades 
under 1800-talets andra halva är temat för denna bok av Arne Røksund, norsk amiral 
och fil.dr i historia. Røksund kan mycket väl ha börjat intressera sig för fransk marin-
strategi och la jeune école under sin skolgång vid den högre stabsofficerutbildningen 
Collège interarmées de défense (CID) i Paris. Om inte annat kom han säkerligen i 
kontakt med kritiken mot denna unga tankeskola, vilket framgår av att det är i denna 
diskussion som Røksund tar sin utgångspunkt. Røksund konstaterar att fördömandets 
främste talesman var amiralen Raoul Castex och att dennes roll övertagits av CID:s 
huvudlärare i strategi Hervé Coutau-Bégarie. Både Castex och Coutau-Bégarie skjuter 
in sig på att la jeune école enbart skulle ha varit en teknologisk teori. Dessa idéer var, 
enligt Coutau-Bégarie, grundade i olika aspekter av den tekniska utvecklingens möj-
ligheter, vilka endast var löst sammanknutna. 
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Røksund skyndar istället till denna unga skolas försvar. Han anser kritiken vara 
orättvis och framhåller att la jeune école är något av en udda fågel eftersom den pre-
senterar en alternativ sjömaktsteori. Med sin studie av den unga franska skolan läm-
nar alltså Røksund ett viktigt bidrag till vår insikt om en av de fåtaliga sjöstrategiska 
utmanarna. En av anledningarna till att Røksund valt att skriva denna bok är att han 
fått tillgång till ett omfattande och tidigare orört arkivmaterial från 1800-talets sista 
decennier, då la jeune école utvecklades. Dessutom anser han att kritiken mot den unga 
skolan är både felaktig och obefogad. Han anser vidare att kritiken lett till att dagens 
marina tänkare bortser från ett redan utvecklat alternativ till det anglo-amerikanska 
teorikomplexet ”big ship navy”. 

Utan att slösa en rad på att förklara hur arbetet kommer att läggas upp, kastar Røk-
sund läsaren rakt in i sin analys. Arbetet inleds med ett teorikapitel där han gör en 
djuplodande studie av den dåtida strategiska och filosofiska bakgrunden till la jeune 
école och deras respektive inverkan på tankeskolans utveckling. I avsnittet belyser han 
det dåtida franska strategiska problemet. Landet var pressat mellan den framväxande 
tyska kontinentalmakten och den brittiska kolonialmaktens marina upprustning. De 
franska resurserna räckte helt enkelt inte till för att hålla Tyskland stången i öster 
samtidigt som landet försökte konkurrera med Storbritannien på de sju haven, varför 
dess ”flotta fick offras på nationens altare” och reduceras kraftigt. Återstod gjorde att 
komma på något nytt – att med små och billiga enheter slå mot det livsviktiga brittiska 
handelstonnaget, och där har vi grundbulten i den unga skolan.

Dessutom studerar alltså Røksund denna tids filosofiska strömningar i sitt inled-
ningsavsnitt och deras påverkan på utvecklingen av la jeune école. Sociologiska idéer 
om arbetsdelning bidrog till att de stora skeppens slagkraft delades ut på flera mindre 
enheter. Darwins diskussion om den starkes överlevnad gjorde handelskrigföringen 
rumsren. Den framväxande europeiska nationalismen uppmuntrade staterna att ut-
veckla hänsynslösa vapensystem, som plötsligen möjliggjordes av den tekniska ut-
vecklingen. Røksund tillbakavisar kritiken mot la jeune école genom att sätta in skolan 
i ett större teoretiskt och strategiskt sammanhang. Han lyckas bra och läsaren börjar 
snart förstå varför norrmannen funnit det angeläget att försöka motbevisa sin gamle 
strategilärare Coutau-Bégarie.

Därefter följer fyra kronologiskt disponerade kapitel under vilka Røksund följer den 
unga skolans män och dess främste talesman sjöofficeren Hyacinthe Laurent Théophile 
Aube. Redogörelsen inleds med att Aube kommer till makten som marinminister, var-
efter Røksund skildrar hans försök att införa tankarna från la jeune école i den franska 
marinstrategin. Under sin korta tid som marinminister provade Aube sina idéer genom 
att stoppa slagskeppsbyggen och istället ge varven uppdrag att sätta igång byggnation 
av mindre enheter. När Aube tvingades avgå från sin post som Frankrikes främste 
marine företrädare, minskade den unga skolans popularitet.

Aube och den unga skolan skulle dock få något av en revansch i och med franska 
ubåtssystemets utveckling vid 1800-talets slut. Emedan man i Storbritannien tittade 
ganska snett på dessa farkoster, ansågs de i Frankrike personifiera den unga skolan hos 
en ny generation sjöofficerare. Den lilla och torpedbestyckade tekniska landvinningen 
var som gjord för den brutala handelskrigföringen. Kring sekelskiftet ansåg till och 
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med många franska sjöofficerare att den ojämna balansen mellan den brittiska och 
franska flottan hade utjämnats tack vare la force sous-marine.

Røksunds bok är bra. Den beskriver den unga skolans plats i det marina tänkandet 
och gör det lättare att förstå 1900-talets marina utveckling. Boken är också ett veri-
tabelt försvarstal mot den kritik som riktas mot la jeune école. De ihärdiga kritikerna 
Castex och Coutau-Bégarie får i Røksund en välartikulerad diskussionspartner. Røk-
sund ansluter sig därmed till den brittiske marinhistorikern Geoffrey Till. Till påpekar 
att oavsett om den unga skolans idéer uppfattas vara brutala, socialistiska eller möjligen 
naiva, så förutsåg dess teoretiker de tekniska landvinningarnas omfattande påverkan 
på krigföringen. Han anser att det bästa exemplet på att den unga skolans idéer trots 
allt inte var så dumma, är att den var ett teoretiskt postludium till det första världskri-
gets tyska ubåtsframgångar. Vissa tyska tänkare hävdade nämligen, enligt Till, att den 
marina kapplöpning som förebådat kriget hade varit meningslös för Tyskland. Det var 
slagskepp som man byggt för att hålla jämna steg med den brittiska flottan. Hade man 
istället tidigt satsat på ubåtar hade kanske kriget tagit en annan vändning.

Røksunds huvudsyfte – att försvara la jeune école – uppnås utan tvekan. Boken är 
väl underbyggd med hjälp av arbeten i franska arkiv, där Røksund befinner sig på jung-
frulig mark. Det engelska språket behärskas dessutom väl av norrmannen. Framställ-
ningens längd är inte mer omfattande än att det empiriska angreppssättet fungerar utan 
problem. Det hade dock inte skadat att introducera läsaren med ett avsnitt om arbetets 
disposition. Visserligen utgår man ganska ofta i den franska humanistiska traditionen 
från att forskaren per automatik väljer rätt metod för sitt arbete – det är något man bara 
vet. Därmed behöver inte metodologiska diskussioner presenteras och det är tydligt 
att Røksund har inspirerats av den franska kulturen även i detta avseende. Dessvärre 
blir arbeten med detta angreppssätt ibland lite svårtillgängliga eftersom de saknar en 
metodologisk ram som stagar upp skildringen. Røksund balanserar på randen av denna 
problematik, men håller sig på rätt sida. 

Sammanfattningsvis är The Jeune École: Strategy of the weak ett intressant och 
snyggt förpackat argument gentemot en påstått missförstådd tankeskola, vilken trots 
allt har påverkat den marina utvecklingen i många flottor. Det är ju inte bara Frankrike 
som haft anledning att önska sig marinstridskrafter som skulle kunna slå en på pappret 
överlägsen fiende. Därmed är Røksunds insats betydelsefull också för vår förståelse 
för 1900-talets marina utveckling i ett flertal länder – inte minst i Sverige. 

Per Edling
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

The Jeune École: Strategy of the weak
Författare: Arne Röksund
Förlag: Brill
Antal sidor: 242
Utgivningsår: 2007
ISBN13: 9789004157231
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Minnesteckningar för år 2012
Hervé Coutau-Bégarie

Doktor Hervé Coutau-Bégarie avled den 24 februari 2012 i Paris efter en lång tids 
sjukdom. Han föddes i Angers 1955 och innehade examen bland annat från Institut 
d’études politiques de Bordeaux, elitskolan École Nationale de l’Administration (ENA) 
samt en doktorsexamen i statsvetenskap. Han var i flera omgångar ordförande för den 
franska militärhistoriska kommissionen. Vid sitt frånfälle var han sedan 1995 ansvarig 
för strategiutbildningen vid École de Guerre i Paris. Dessutom var han professor i his-
toria vid École des hautes études pratiques.

Ett av hans första arbeten var, märkligt nog, som ledamot i den franska adelsdomsto-
len, vars uppgift är att godkänna eller avvisa hävdandet av adelsskap. 1984-85 var han 
fransk representant i FN-studien Naval Arms Race. Därefter följde 1985-91 befattning-
en som lektor i marin strategi vid franska arméns kadettskola Saint-Cyr. Han var redan 
en auktoritet i ämnet när Lars Wedin var elev vid franska sjökrigshögskolan 1985-86. 

Tillsammans med general Poirier, nestorn i fransk strategi, grundade han Institut de 
Stratégie Comparée, idag l’Institut de stratégie et des conflits, som ger ut tidskriften 
Stratégique. I denna lät han bland annat publicera ett antal artiklar om svenskt stra-
tegiskt tänkande. Coutau-Bégarie har givit ut otaliga böcker och artiklar, inte minst i 
marin strategi – ett ämne som han var passionerat intresserad av. Han redigerade bland 
annat bokserien La Pensée Navale, där det svenska marina tänkandet gavs stor plats. 
Mest känd är han för sin monumentala Traité de Stratégie, som hann komma ut i sju, 
successivt utökade upplagor; trots upprepade försök har det tyvärr aldrig varit möjligt 
att få medel för en översättning till svenska.

Coutau-Bégarie hade encyclopediska kunskaper och var en vandrande strategisk 
bibliografi. Han har betytt mycket för spridningen av svensk militärhistorisk forsk-
ning. Generationer av officerare vid den franska försvarshögskolan har fått njuta av 
hans humor, starka övertygelser och enorma kunskaper. Ur varje årskull bereddes en 
liten grupp elever möjlighet att skriva masteruppsats i historia för honom. När Per 
Edling skulle framlägga sina forskningsidéer för den stränge professorn utspelades 
följande historia. Edling hade tänkt sig att skriva om Suezkrisen och koppla denna 
konflikt till behovet av öppna sjövägar och dagens piratproblematik i samma farvatten. 
Efter att en stund lyssnat på Edlings stapplande försök att lägga fram sitt ämne avbröt 
professorn honom med orden: ”Det låter mycket intressant, men ni kan inte bidra med 
något…” Edling packade då ihop sina papper och började med darrande knän bege sig 
mot dörren, men innan han hann lämna kontoret fortsatte professorn: ”men ni kan ju 
något som inte jag kan: svenska. Berätta något svenskt för mig, kanske något om en 
svensk sjömilitär tanke.” Denna incident vittnar om Coutau-Bégaries breda kunskap 
om sitt ämne men kanske än mer om hans stora nyfikenhet och intresse för sina elever. 
Det kommer att bli svårt att hitta en ersättare till denne omtyckte strategilärare.

Coutau-Bégarie invaldes som korresponderande ledamot i Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet 1997. Han efterlämnar hustrun Claire och två barn. 

Av ledamöterna Lars Wedin och Per Edling



469

Christer Zetterberg

Ledamoten Christer Zetterberg har avlidit i en ålder av 70 år. Han efterlämnar hustrun 
Inger samt döttrarna Ann, Åsa och Maria med familjer.

Det har skrivits ett antal nekrologer över Christer, alla med fokus på en enastående 
karriär i näringslivet där Christer stått till rors i företag som Calor-Celsius, Tibnor, 
Holmens bruk, PK-banken och Volvo för att bara nämna de mest namnkunniga. Chris-
ters CV är i sanning en imponerande läsning även för den som inte känner orsakerna 
bakom framgången. Man kan kanske förledas att ana en tuff företagsledare med hårda 
nypor som främsta kännetecken. Inget kan vara mera fel.  Bakom Christers framgångar 
låg en betydligt bredare palett av goda egenskaper. Främst bland dess vill jag placera 
ärlighet, empati och vinnande ledarskap. Christer hade en sällsynt förmåga att samla 
sina ”besättningar” och få dem att samverka på gemensam huvudkurs mot tydligt ut-
stakade mål. Han var en gudabenådad konfliktlösare, en innovativ problemlösare – 
kort sagt en levande illustration av begreppet ”bra chef”.

Christers marina intressen tog sig många uttryck. Ett av dessa var engagemanget 
i Swede Ship Marine AB där Crister som delägare och styrelseledamot, och särskilt 
i tider som präglades av betydande problem, visade prov på osminkad saklighet och 
innovativ förmåga att finna framkomliga vägar mot salomoniska lösningar. Christer 
hade också ett stort engagemang inom Vasamuséets vänförening där han under många 
år var styrelseledamot och under senare år ordförande i valberedningen.

Mycket mer kan sägas om näringslivets Christer Zetterberg. Denna nekrolog skall 
inte fortsätta att upprepa vad andra redan omvittnat. Den har istället ambitionen att 
teckna en bild av marinentusiasten, kurskamraten och kanske framför allt vännen 
Christer Zetterberg.

Christers kärlek till havet var livslångt. Den utvecklades tidigt och odlades som ma-
tros på Flying Clipper och som aspirant och senare ledare i Sjövärnskåren. 

År 1962 började Christer på Kungliga Sjökrigsskolan med sikte på en karriär i Flot-
tan. Det var här som undertecknad hade privilegiet att bli inte bara kurskamrat utan 
därtill rumskamrat och sällsynt god vän med Christer – här lades grunden till livslång 
vänskap. En långresa med Älvsnabben visade sig vara en utomordentlig drivbänk för 
gott kamratskap. Tänk er två gossar i blåkrage i Rio de Janeiro nyårsnatten 1963. Gissa 
om sådant svetsar vänner samman.

För Christer hade dock ödet andra planer än en karriär i Kungliga Flottan.  Han 
valde att bli reservofficer, utnämndes till fänrik 1965, löjtnant 1967 och slutligen kap-
ten 1972.

Som reservofficer verkade Christer framgångsrikt i olika befattningar inom dåva-
rande MKO och MKN (Marinkommando Ost respektive Nord) där han uppskattades 
av underordnade och imponerade på överordnande för sitt omvittnat goda ledarskap. 
År 1991 invaldes Christer som ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet där han under 
många år verkade som en uppskattad länk mellan akademin och svenskt näringsliv.

Efter fänriksåret läste Christer till civilekonom på universitetet i Lund och efter 
avlagd examen började han sin civila karriär på SCA som en av de unga männen i den 
s.k. Björnligan (SCA-chefen Björn Wahlströms noggrant utvalda påläggskalvar). Han 
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gifte sig med sin stora skolårskärlek Inger och slog ner bopålarna i Sundsvall. Det är 
långt till Sundsvall men vänskapen bestod och utvecklades. Det är rätt det som står i 
Havamal: ”Till god vän är vägen aldrig lång.” För undertecknad med familj blev det 
många minnesvärda övningar tillsammans med den Zetterbergska familjen i Sunds-
vall, på sommarstället i Häggdonger, på skidor i fjällvärlden och inte minst då segel-
båtar möttes i sommarfagra skärgårdsvikar. Sundsvall kom att bytas mot Stockholm, 
Norrköping, Göteborg och London. Budskapet i Havamal stod pall även för detta.

Av ledamoten Torsten Lindh

Lars Wigenius

Korresponderande ledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet Lars Wigenius föddes i 
Partille 1928 och avled 2012 i en ålder av 84 år. Han sörjs närmast av hustrun Gunhild 
samt barn med familjer.

Lars Wigenius gick i unga år till sjöss och började sin sjökarriär som jungman vid 
Kungl. Flottans Sjömansskola där han bl.a. fick utbildning till minmatros. Efter stu-
dentexamen vid Försvarets Läroverk i Uppsala antogs han till officersutbildning och 
tog både sjöofficers- och sjökaptensexamina 1954. Efter ett par års sjötjänst utnämndes 
han till kapten i Kungl. Flottan och tog efter en tid avsked från aktiv tjänst men kvar-
stod på reservstat och tjänstgjorde i olika omgångar under 1960 och 1970-talen bl.a. 
på flottans skonerter Gladan och Falken. Han deltog ombord bl.a. i atlantseglingen till 
USA i samband med USA:s 200-årsjubileum.

Efter att ha lämnat den aktiva militära sjötjänsten tog Lars Wigenius navigations-
lärarexamen 1958, fil.kand-examen 1960 samt engelsk transport-teknikexamen 1967. 
Dessutom tjänstgjorde han under denna tid som bl.a. befälhavare i Broströms, Saléns, 
Transatlantic samt Thunrederierna.

Intresset för utbildningsfrågor gjorde att Lars Wigenius tidigt kom att engagera sig i 
den civila sjöbefälsutbildningen i Sverige. Han tjänstgjorde på ett antal svenska sjöbe-
fälsskolor och på skolfartyget G.D. Kennedy.

Lars Wigenius skrev ett flertal läroböcker i bl.a. navigation och deltog mycket aktivt 
i utredningsarbetet angående utvecklingen av rikets sjöbefälsskolor. Han deltog även i 
ett antal statliga utredningar som sjöfartsexpert. Mest känd är den statliga utredningen 
UTSJÖ som 1980 med Lars Wigenius som huvudsekreterare drog upp riktlinjerna för 
de svenska sjöbefälsskolornas inträde i det svenska högskolesystemet.

Åren 1977 – 1980 var Lars Wigenius den siste rektorn för Sjöbefälsskolan i Göte-
borg innan desamma införlivades i Chalmers Tekniska Högskola.

Lars Wigenius inträdde som korresponderande ledamot i Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet 1978.

Av ledamoten Sten Göthberg
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Tage Sjölander

Förre kommendören Tage Sjölander avled i en ålder av nära 83 år den 18 juli 2012 efter 
en kortare tids sjukdom, efterlämnande hustru och barn/barnbarn.

Han tog studenten i Uppsala 1953 och utexaminerades som fänrik i flottan från 
Kungl. Sjökrigsskolan 1955. Därefter kom han in i ett händelserikt liv innehållande 
verksamhet till lands, till sjöss och i luften.

Jag kom tidigt i kontakt med honom i samband med flygutbildningen på Ljungby-
hed, där vi utexaminerades som piloter. Vi fortsatte utbildningen till helikopterpiloter 
i Norrtälje.

Senare kom vi att sändas till Kongo i samband med de oroligheter som uppflammat 
där under tidigt 60-tal. Från Sverige, Norge och Danmark sändes nämligen flyg- och 
helikopterpiloter ner till Kongo för att stödja Förenta Nationernas verksamhet på mar-
ken med lufttransporter av personal och förnödenheter.

Strax innan jag skulle åka till Kongo flög jag mellan Sundsvall och Stockholm och 
hörde då på radion att Dag Hammarskjölds plan hade störtat och alla i planet hade dö-
dats. Tage Sjölander var redan på plats när jag kom ner ett par månader senare.

Det var således ett oroligt land vi kom att vistas i. Tage Sjölander hade drabbats 
av en tropisk sjukdom som däckade honom ett antal dagar, vilket innebar att jag fick 
hoppa in i verksamheten direkt jag hade anlänt till Kongo. Han piggnade emellertid 
på sig ganska snabbt. Vi var placerade i Luluabourg, som ligger cirka 500 kilometer 
in i landet och flög därifrån ut på olika uppdrag som personaltransporter, foodrelief, 
rekognoseringar med mera. Kontraktstiden var 6 månader, vilket innebar att Tage åkte 
hem ett par månader före mig.

Efter hemkomsten skildes våra vägar. Vi höll dock kontakten och började efter en 
tid spela golf tillsammans med vännerna Göran Garbrant och Anders Hallin – också 
helikoptermänniskor. Vi avsatte årligen två dagar vår och höst för att spela golf på ost- 
alternativt västkusten – en verksamhet vi alla såg fram emot

Tage Sjölander var en klippa som man kunde luta sig emot. Han hade alltid lösningar 
på problem som uppstod, han var förutseende och initiativrik. Han har innehaft flera 
krävande chefskap; vid helikopterdivision, som vid sydkustens örlogsbas som teknisk 
chef och efter pension den viktiga rollen som leverantörskontrollant av ubåtar typ Got-
land. Här behövdes Tages problemlösningsförmåga och medlingskunskaper väl då det 
gällde att medla mellan beställaren FMV och leverantören Kockums AB så att skatte-
betalarna fick valuta för pengarna.

Av ledamoten Lars Thomasson



472

Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid utgången av år 2012 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 386 ledamöter enligt 
nedanstående fördelning:

Svenska första hedersledamöter 2
Utländsk förste hedersledamot 1
Svenska hedersledamöter 13
Utländska hedersledamöter                     15
Ordinarie ledamöter 262
Svenska korresponderande ledamöter 79
Utländska korresponderande ledamöter 14

Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas kate-
gorivis i invalsnummerordning med namn, födelseår och invalsår. Den senast invalda 
ledamoten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln nr 1464 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
 851 Bengt Rasin 1922 1961
 903 Bengt J Schuback 1928 1967
 908 Bror Stefenson 1929 1968
1009 Ola Backman 1928 1975
1033 Claes Tornberg 1936 1977
1046 Peter Nordbeck 1938 1978
1061 Dick Börjesson 1938 1979
1122 Herman Fältström 1941 1983
1188 Jan Klenberg 1931 1989
1217 Bertil Björkman 1947 1991
1227 Sir Michael Moore 1942 1992
1237 Kjell Prytz 1935 1993
1242 Göran Larsbrink 1952 1993
1247 Sakari Visa 1940 1994
1264 Esko Illi 1945 1996
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
1366 Ulla Ehrensvärd 1927 2003 
1405 Jay M. Cohen 1952 2006
1413 Jørgen Berggrav 1953 2007
1442 Nils Wang 1958 2010
1459 Michiel Hijmans 1958 2012

Ordinarie ledamöter
 785 Åke Svedelius 1915 1955
 818 Lennart Lindgren 1919 1958
 862 Sten B Nilsson 1921 1963
 864 Sigurd Håkanson 1920 1963
 871 Nils U Rydström 1921 1964
 888 Bengt Odin 1921 1966
 891 Lennart Forsman 1925 1966
 892 Åke Johnson 1923 1966
 901 Lennart Jedeur-Palmgren 1927 1967
 904 Rune Berlin 1925 1967
 911 Bengt O’Konor 1925 1968
 914 Arne Gustafsson 1929 1968
 918 Jan Prawitz 1932 1969
 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
 961 Per-Erik Bergstrand 1925 1971
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 962 Lars M Werner 1923 1971
 963 Jan Bring 1932 1971
 974 Gunnar Nordbeck 1931 1972
 975 Christer Fredholm 1926 1972
 982 Kjell Werner 1920 1973
 983 Gunnar-Bo Ericson 1933 1973
 985 Per Insulander 1927 1973
 992 Lennart Nordgren 1922 1974
 994 Bertil Daggfeldt 1933 1974
 999 Torbjörn Hultman 1937 1974
1011 Lars G Persson 1937 1975
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
1038 Nils Dellgren 1923 1977
1041 Kristoffer Huldt 1927 1977
1047 Gustaf Taube 1935 1978
1048 Jan Sondén 1933 1978
1050 Göran Wallén 1933 1978
1051 Håkan Söderlindh 1941 1978
1055 Nils G:son Svahn 1936 1978
1062 Torsten Engberg 1934 1979
1065 Lars-Erik Hoff 1936 1979
1067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979
1068 Frank E Rosenius 1940 1979
1069 Fredrik Hillelson 1941 1979
1070 Jarl Ellsén 1920 1979
1074 Sten Swedlund 1937 1980
1075 Sune Birke 1944 1980
1076 Karl G Andersson 1931 1980
1078 Bengt Hertzberg 1938 1980
1079 Magnus Haglund 1942 1980
1080 Olof Bergelin 1940 1980
1081 Bengt Dahlgren 1933 1980
1082 Per Lundbeck 1936 1980
1083 Anders Hammarskjöld 1942 1980
1084 Lars Thomasson 1935 1980
1088 Carl Gustav Fransén 1938 1981

1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981
1090 Christer Hägg 1939 1981
1093 Rolf Blomqvist 1937 1981
1094 Ulf Edman 1943 1981
1095 Ulf Rubarth 1939 1981
1097 Ulf Adlén 1929 1981
1098 Roger Sprimont 1942 1981
1103 Emil Svensson 1940 1982
1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982
1105 Kent Nordström 1943 1982
1106 Sven Carlsson 1928 1982
1108 Bertil Kristensson 1939 1982
1110 Robert Nordqvist 1941 1982
1112 Sölve Larsby 1941 1982
1120 Torsten Lindh 1941 1983
1125 Göran Oljeqvist 1941 1983
1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983
1130 Tomas Öhrwall 1925 1983
1131 Anders Hammare 1937 1983
1141 Göran Frisk 1943 1984
1142 Bo Lindkvist 1937 1984
1145 Nils Eklund 1944 1984
1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985
1159 Rolf Malm 1934 1985
1160 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985
1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986
1171 Björn Ljunggren 1942 1987
1172 Örjan Sterner 1938 1987
1173 Lars Wedin 1947 1987
1175 Torsten Björnsson 1938 1987
1176 Olov Andersson 1942 1987
1179 Rolf Brehmer 1943 1988
1180 Thomas Lundvall 1943 1988
1181 Lars O Graner 1939 1988
1182 Carl-Gustaf Dybeck 1944 1988
1183 Johan Fischerström 1944 1988
1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988
1185 Anders Stävberg 1943 1988
1186 Jan Nordenman 1947 1988
1191 Leif H Sjöström 1938 1989
1192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989
1194 Stefan Engdahl 1950 1989
1195 Lennart Danielsson 1947 1989
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1196 Bo Wranker 1946 1989
1198 Sture Malmgren 1943 1989
1203 Lars Wigert 1937 1989
1206 Gösta af Klint 1946 1990
1208 Leif Ahlquist 1943 1990
1216 Håkan Larsson 1939 1991
1220 Curt Lundgren 1947 1991
1228 Sven Rudberg 1947 1992
1229 Håkan Syrén 1952 1992
1230 Håkan Neckman 1949 1992
1231 Göran Boijsen 1951 1992
1232 Bengt Rygge 1943 1992
1233 Johan Forslund 1946 1992
1236 Claes Dahlbäck 1947 1992
1238 Göran Gunnarsson 1950 1993
1239 Rolf Löthman 1949 1993
1241 Kenneth Lindmark 1949 1993
1243 Benny Sjövall 1951 1993
1244 Marie G Jacobsson 1955 1993
1248 Björn Hamilton 1950 1994
1249 Bo Wallander 1952 1994
1251 Bengt Johansson 1952 1994
1252 Thomas Engevall 1960 1994
1256 Jörgen Ericsson 1953 1995
1257 Christer Nordling 1944 1995
1258 Nils Bruzelius 1946 1995
1260 Mats Westin 1952 1995
1261 Torbjörn Larsson 1951 1995
1262 Christian Allerman 1954 1995
1265 Lennart Månsson 1951 1996
1267 Bo Rask 1952 1996
1268 Tage Andersson 1951 1996
1270 Magnus Bergman 1960 1996
1271 Mats Wigselius 1955 1996
1272 Bengt Andersson 1955 1996
1275 Tommy Åsman 1950 1997
1276 Stefan Gustafsson 1958 1997
1277 Michael Gustafson 1957 1997
1278 Carl Fagergren 1960 1997
1279 Lars Gryzelius 1954 1997
1281 Claes Lundin 1958 1997
1287 Gunnar Wieslander 1962 1998
1288 Claes Göran Hagström 1952 1998

1289 Lars-Olof Corneliusson 1959 1998
1290 Odd Werin 1958 1998
1291 Hans Wicklander 1963 1998
1292 Anders Olovsson 1967 1998
1293 Johan Jenvald 1966 1998
1294 Anders Svensson 1964 1998
1303 Stefan Axberg 1945 1999
1304 Günter Villman 1954 1999
1305 Hans Jevrell 1964 1999
1306 Jan-Eric Nilsson 1957 1999
1307 Christian Madsen 1955 1999
1308 Håkan Rugeland 1957 1999
1309 Mikael Tulldahl 1966 1999
1314 Rolf Edwardson 1944 1999
1317 Anders Grenstad 1958 2000
1318 Bengt Jarvid 1953 2000
1319 Peter Bager 1955 2000
1320 Anders Järn 1960 2000
1321 Mikael Wendel 1955 2000
1322 Jan Berglöw 1961 2000
1323 Anders Johnson 1959 2000
1324 Håkan Magnusson 1959 2000
1332 Erik Andersson 1957 2001
1333 Lennart Bengtsson 1955 2001
1335 Andreas Olsson 1959 2001
1336 Kenneth Olsson 1949 2001
1337 Mats Furenius 1961 2001
1338 Kenth Gutensparr 1958 2001
1339 Mats Nordin 1960 2001
1340 Håkan Andersson 1961 2001
1341 Mats Johansson 1957 2001
1342 Hans-Göran Olsson 1956 2001
1343 Lars Rydén 1957 2001
1344 Hans-Erik Fröberg 1953 2001
1345 Herman Håkansson 1955 2001
1346 Nils Grandin 1953 2001
1352 Magnus Hjort 1960 2002
1353 Jan Ericsson 1960 2002
1354 Carl-Johan Hagman 1966 2002
1355 Per-Anders Emilson 1954 2002
1356 Mikael Åkerström 1963 2002
1357 Johan Hägg 1966 2002
1358 Dan Broström 1957 2002
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1359 Thomas Fagö 1944 2002
1360 Karl-Edvard Henriksson 1955 2002
1361 Fredrik Hesselman 1964 2002
1367 Sten Göthberg 1955 2003
1368 Kent Zetterberg 1946 2003
1369 Lennart Karlsson 1956 2003
1370 Bengt Lundborg 1945 2003
1371 Christopher Werner 1946 2003
1372 Evorn Mårtensson 1961 2003
1373 Peter Haglind 1966 2003
1378 Staffan Palmqvist 1957 2004
1379 Bengt Lundgren 1965 2004
1380 Jan Thörnqvist 1959 2004
1381 Patrik Selling 1963 2004
1382 Patric Hjort 1965 2004
1383 Mikael Johnsson 1958 2004
1384 Jan Floderström 1962 2004
1385 Kristian Gerner 1942 2004
1386 Per-Ola Johansson 1966 2004
1387 Hans Granlund 1961 2004
1388 Henrik Börjesson 1974 2004
1389 Klas-Göran Karlsson 1955 2004
1392 Dan Sten Olsson 1947 2005
1393 Olof Stenhammar 1941 2005
1394 Claes Grebell 1949 2005
1395 Per Jenvald 1962 2005
1396 Jonas Carlsson 1957 2005
1397 Magnus Lüning 1964 2005
1398 Marcus Mohlin 1965 2005
1399 Mikael Magnusson 1963 2005
1400 Fredrik Palmquist 1965 2005
1401 Håkan Nilsson 1964 2005
1406 Jacob Wallenberg 1956 2006
1407 Jens Plambeck 1962 2006
1408 Jonas Olsson 1957 2006
1414 Carl Öhrström 1961 2007
1415 Mikael Holmström 1955 2007
1416 Stefan Larsson 1964 2007
1417 Rikard Askstedt 1964 2007
1418 Christer Svensén 1950 2007
1419 Leif Markusson 1947 2007
1420 Kjell-Ove Schramm 1968 2007
1422 Jonas Haggren 1964 2008

1423 Bo Berg 1965 2008
1424 Pär Flyghed 1964 2008
1425 Per Stefenson 1955 2008
1426 Richard Tornberg 1967 2008
1427 Roger Nilsson 1964 2008
1429 Berit Blomqvist 1958 2008
1431 Jonas Wikström 1962 2009
1432 Ola Truedsson 1956 2009
1433 Pontus Krohn 1969 2009
1434 Sverker Lindholm 1962 2009
1435 Åke Dagnevik 1948 2009
1443 Fredrik Hansson 1963 2010
1444 Magnus Westerlund 1960 2010
1445 Jon Wikingsson 1971 2010
1446 Jan Westas 1965 2010
1447 Joakim Dahlman 1974 2010
1448 Anders Enström 1964 2010
1453 Per Edling 1972 2011
1454 Fredrik Norrby 1967 2011
1455 Peder Ohlsson 1962 2011
1456 Hans-Lennart Ohlsson 1961 2011
1457 Carl Johansson 1958 2011
1460 Magnus Jönsson 1964 2012
1461 Anna Risfelt-Hammargren  1959 2012
1462 Martin Jakobsson 1966 2012
1463 Kenneth Raun 1963 2012
1464 Jerker Widén 1969 2012

Korresponderande ledamöter
 899 Jacob Sundberg 1927 1967
 948 Lennart Kihlberg 1918 1970
 950 Sven Swarting 1925 1970
 966 Walter Wicklund 1923 1971
 978 Lennart Rosell 1926 1972
 989 Paul Pålsson 1928 1973
1001 Carl-Gustaf Jennergren 1918 1974
1002 Sven Nordenhem 1921 1974
1044 Ebbe Schön 1929 1977
1045 Jan Eliasson 1940 1977
1058 Lars Inge Holster 1942 1978
1085 Peter von Busch 1935 1980
1100 Hans G Frisk 1930 1981
1102 Bo Hugemark 1936 1981
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1113 Leif Leifland 1925 1982
1114 Jürgen Rohwer 1924 1982
1115 Torsten Seeman 1930 1982
1116 Bertil Johansson 1926 1982
1118 John Sjögren 1940 1982
1132 Nils Abrahamson 1924 1983
1134 Sven H Salén 1939 1983
1135 Björn Sjunnesson 1927 1983
1136 Christer Ardell 1936 1983
1138 Bertil König 1928 1983
1147 Sten Ingvar Nilsson 1929 1984
1149 Sven O Bidö 1935 1984
1162 Stellan Bojerud 1944 1985
1163 Bengt Forssbeck 1924 1985
1164 Ove Bring 1943 1985
1168 Göran Steen 1922 1986
1169 John B Hattendorf 1941 1986
1187 Lars-Åke Kvarning 1931 1988
1199 Hans Corell 1939 1989
1202 Staffan Kvarnström 1943 1989
1210 Ivar Virgin 1936 1990
1212 Gunnar Nordanfors 1925 1990
1213 Bo Huldt 1941 1990
1214 Gert Schyborger 1940 1990
1222 Hans Hedman 1942 1991
1225 Johan Tunberger 1944 1991
1235 Robert Dalsjö 1958 1992
1246 Bertil Malmberg 1940 1993
1253 Erik Norberg 1942 1994
1254 Richard Cobbold 1942 1994
1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994
1263 Jan Cederlund 1944 1995
1273 Håkan Berggren 1936 1996
1274 Nils Daag 1948 1996
1284 Klas Helmerson 1942 1997
1285 Tor Egil Walter 1954 1997
1295 Gunnar Åselius 1965 1998
1296 Michael Zell 1950 1998
1297 Lars G Josefsson 1950 1998
1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998
1299 Gunnar Dyhre 1937 1998
1311 Henrik Landerholm 1963 1999
1312 Hans O Broberg 1947 1999

1313 Tomas Ries 1953 1999
1325 Dag Hartelius 1959 2000
1327 Manne K. A. Koerfer 1964 2000
1328 Per Møller Nielsen 1960 2000
1330 Juha Nurminen 1946 2000
1348 Åke Holmquist 1943 2001
1363 Joris Janssen Lok 1963 2002
1364 Niklas Granholm 1964 2002
1365 Inga-Lena Fischer 1948 2002
1374 Inge Tjøstheim 1955 2003
1375 Lars Jakobsson 1957 2003
1376 Martin Hagbyhn 1959 2003
1377 Michael Krafft 1948 2003
1390 Joakim Severinson 1962 2004
1391 Mats Elofsson 1965 2004
1402 Donald C F Daniel 1944 2005
1403 Hans Josefson 1940 2005
1404 Mats G Larsson 1946 2006
1409 Lars Rönnquist 1959 2006
1410 John Nilsson 1949 2006
1411 Mats Ericsson 1944 2006
1412 Esbjörn Hillberg 1940 2006
1421 Henrik Lindén 1966 2007
1428 Andreas Hanson 1969 2008
1430 Mikael Brännvall 1968 2008
1436 Milan Vego 1940 2009
1437 Martin Norsell 1971 2009
1438 Gunnar Öhlund 1955 2009
1439 Annicka Engblom 1967 2009
1440 Hans Christian Bjerg 1944 2009
1441 Per Andersson 1946 2009
1449 Lee Willet 1968 2010
1450 Olof Holm 1940 2010
1451 Torbjörn Dalnäs 1946 2010
1452 Claes Berglund 1965 2010
1458 Peter Hore 1944 2011



477

Innehållsförteckning TiS 2012
ANDERSSON, ERIK Personalförsörjningen i ett reformerat försvar ........ 31
BERGQVIST, LARS Brandslangar och taggtråd mot Kalshnikovs och
 RPGs - Sjöfartens «Best management Practicies»
 mot Somaliska pirater ................................................ 55
BLOMDAHL, GIRION Reservofficeren behövs - snart börjar 
 utbildningen? ............................................................. 214
BÄCKSTRÖM, LARS Inledningstal till seminariet 
 «Fri och Säker sjöfart» ............................................. 403
CHEFSINGENJÖREN Sprid äggen på fler korgar ....................................... 340
DAHL, CLAES-GÖRAN Det marina arvet ....................................................... 353
EBELING, JOHAN Motståndaren och övningsverksamheten ............... 315
EDLING, PER Stig H:son-Ericsons marina tänkande - ett sätt
 att förstå dagens strategiska problem?................... 117
ELLSÉN, JARL Marinen skall inte bara tacka och ta emot.
 NAVY-GO! ................................................................. 348
EKLUND, DANIEL Taktik eller stridsteknik, vad är vad 
 och vad utbildar vi i? ................................................ 307
ENGEVALL, THOMAS Sverige behöver en Marin- och Sjöfartsminister ... 407
FORSMAN, FREDRIK Teknikutveckling, för vem och hur blir 
 den effektivare? ......................................................... 232
FORSLUND, DAVID Militär Sjökaptensutbildning - 
 ett Pseudobegrepp ..................................................... 319
FRISK, GÖRAN STB ............................................................................. 371
GEIJER, MATS Utveckling av Försvarsmaktens försvars-
 medicinska förmåga ................................................... 35
GRANBERG, JOHAN & Ta bort specialistofficersutbildningen .................... 301
LINDSTEDT, MAGNUS
GRANHOLM, JOHAN En jämförelse på hög nivå mellan utvecklings-
 processen för ubåtar och personbilar ....................... 83
GUSS, MATHIAS Logistik vid svenska expeditionära 
 fartygsinsatser ........................................................... 221
GÖTHBERG, STEN Välbesökt sjöfartsseminarium i samband med
 Kungl. Örlogsmannasällskapets högtid 2012.......... 401
HAGLUND, MAGNUS Den hemliga alliansen, ett steg till ..........................280
HANNAN, MICHEAL J. Punching Above Their Weight ................................ 207
HESSELMAN, FREDRIK Militärt perspektiv på Afrikas horn ...................... 238



478

HOLMSTRÖM, MIKAEL Vad vi idag vet om Sveriges hemliga band 
 till NATO-länder ....................................................... 250
HORE, PETER Defeating Piracy - Past and Present .......................... 21
HÅKANSSON,  Hur vi får våra Sjömän att stanna ........................... 297
SARAHLINN
JACOBSSON, MARIE KÖMS och biblioteksverksamheten - några 
 reflektioner kring juridik och historik .................... 243
JOHANSSON, CARL Sju sjuka sjömäns sjukvård II ................................... 35
JOHANSSON, PER.OLA Försvarsmaktens omstrukturering - ett nytt
 personalförsörjningssystem ...................................... 112
LINDBERG, HÅKAN Frivilligorganisationerna - en outnyttjad resurs
 för återtagande .......................................................... 327
MADSEN, CHRISTIAN T. Europas flottor – en lägesrapport från 
 EU:s horisont ............................................................. 425
MANDÉUS, HENRIK Vägskäl för ytstriden ................................................ 311
NORRBY, FREDRIK Ett kostnadseffektivt nyttjande av marinens
 kvalificerade enheter ................................................ 105
OHLSSON, Vårt flytande kulturarv, värt att försvara! ............ 199 
HANS-LENNART
PERSSON, ANDERS Bemanning av SSS lärartjänster - 
 piska eller morot? ..................................................... 323
RASK, BO Varför prioriteras aldrig marinens 
 materielbehov? .......................................................... 159
RASK, BO Året som gått ............................................................. 413
SKIPPER Försvarsförmågan måste vara det centrala inför 
 marinens framtida vägval ........................................ 331
SYRÉN, HÅKAN Facing realities – in search of a more 
 European mindset! .................................................... 419
THOMSSON, PETER Reservofficer i insats - några erfarenheter............. 153
THÖRNQVIST, JAN Marinen och vägen framåt - Marinens utveck-
 lingsplan 2012 ................................................................ 9
VEDERNIKOV. YURY V. Modernization of the Chinese Naval Fleet in
 the First Decade of the XXI Century ....................... 444
VEGO, MILAN Deception in the littorals .......................................... 433
WALLÉN, GÖRAN R. Några kommentarer till Mikael Holmströms bok
 «Den dolda alliansen»............................................... 137
WALTER, TOR EGIL Noen ekstroverte refleksjoner rundt boken «Fra 
 Grøtavær till Ghormach Kustjeger-komman-
 doen» av Roy Andresen ............................................ 177



479

WIDLUND, MATTIAS Befälhavaren och sjöfartsskyddet ............................. 67
WIKTORIN, JOHAN En marin i användning är det bästa receptet ........ 344
WISEMAN Ett plus ett är mer än två ......................................... 336
WRANKER, BO & KÖMS bibliotek och samlingar som resurs för 
THORSÉN, LISBETH militärvetenskaplig och maritim forskning på
 2000-talet .................................................................... 167
ZELL, MICHAEL Högtidsanförande ...................................................... 395
ÖHRN, ERIK Teknikens påverkan på taktikutvecklingen
 inom de marina stridskrafterna ............................... 127
 
Bokanmälan ............................................................................................... 191, 289, 459
Debatt ................................................................................................... 94, 185, 285, 455
Innehållsförteckning för Tidskrift i Sjöväsendet 2012 .......................................... 477
Kommentar ................................................................................................................ 457
Kungl. Örlogsmannasällskapets vid det 242:a verksamhetsårets början ............ 465
Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet.......................................................... 472
Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet ..................... 3, 99, 195, 291, 385
Minnesteckningar för år 2012 .................................................................................. 468
Nya ledamöter invalda 2012 ..................................................................................... 466
Redaktörens spalt .......................................................................... 7, 103, 197, 295, 393
Referat ........................................................................................................................ 453
Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 2013 .............................. 390
Stiftelsen YMER-80 stipendiater 2012 ...................................................................... 82







POSTTIDNING B
Returadress:
TiS
c/o Engevall
Junibacken 9
135 54 Tyresö


