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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 7/2011. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg 
onsdagen den 26 oktober 2011.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag onsdagen den 
26 oktober 2011 i närvaro av 78 ledamöter och inbjudna gäster. 

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamoten Carl  
  Risberg och ordinarie ledamoten Karl Ekman avlidit. 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2011-09-28 i  
  Stockholm som med en smärre justering lades till handlingarna. 

§ 4  Orienterade ordförande om ett antal aktuella frågor; bl.a. genomförda semina-  
  rier, den kommande stadgeöversynen, det ekonomiska läget och inriktningen  
  att genomföra högtidssammanträdet 2012 i Göteborg. 

§ 5  Styrelsen har föreslagit att årsavgiften för ledamöter för verksamhetsåret 2012   
  skall vara oförändrad 500 kronor. Konstaterades att mötet inte är beslutsmässigt 
  med anledning av för få närvarande ledamöter för att kunna fatta beslut om års-  
  avgiften. Beslutades att bordlägga frågan till högtidssammanträdet i Karlskrona. 
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§ 6 Styrelsen har föreslagit en plan för sammanträdesdagar verksamhetsåret 2012.  
   Beslutades att fastställa styrelsens plan för sammanträdesdagar verksamhets-  
  året 2012. 

§ 7 Mötet ajournerades kort för att bjuda in gäster från bl.a. Föreningen för Göte-  
	 	 borgs	Försvar	och	från	Sjöofficerssällskapet	i	Göteborg.	

§ 8 Mötet återupptogs. Ordförande hälsade gästerna välkomna. Marininspektören,   
  konteramiral Jan Thörnqvist, gav sin syn på marinens utveckling. 

§ 9 Höll korresponderande ledamoten Claes Berglund inträdesanförande med rubri - 
  ken Passageraren - fortfarande en viktig del av sjöfarten. Tvingades Kungl.   
  Örlogsmannasällskapets ordförande lämna mötet, varvid äldste närvarande   
  ordinarie ledamot, Lars Norrsell, övertog ordförandeklubban. 

§ 10 Berättade doktoranden vid CTH Fredrik Forsman om Sjöräddningssällskapets   
  verksamhet och den forskning som bedrivs för att bl.a. förbättra utbildningen   
  av personalen. 

§ 11 Orienterades att nästa sammanträde är högtidssammanträdet som genomförs i   
  Karlskrona den 15 november med början klockan 1700. 

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Nr 8/2011. Kungl. Örlogsmannasällskapets 240:e högtidssammanträde i Karls-
krona den 15 november 2011.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Modellsalen i Marinbasens stabsbyggnad. 

§ 2 Föredrogs och justerades föregående protokoll från 2011-10-26 i Göteborg. 

§ 3 Valdes ordinarie ledamoten Thomas Engevall till ordförande för verksamhets-  
  året 2012. 

§ 4 Valdes ordinarie ledamoten Per Jenvald till vice ordförande för verksamhets-  
  året 2012. 

§ 5 Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften (för svensk ledamot) 
  ska vara oförändrad 500 kronor för verksamhetsåret 2012. 

§ 6  Infördes invalda ledamöter som hälsades välkomna av ordföranden. 

§ 7 Föredrog sekreteraren att inga anmälanden inkommit till sällskapet. 
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§ 8 Inga andraganden framställdes av de närvarande ledamöterna. 

§ 9 Föredrog sekreteraren utdrag ur verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret   
  2011. 

§ 10 Ajournerades högtidssammanträdets slutna del. 

§ 11 Återupptogs det 240:e 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. 

§ 14 Presenterades de nya ledamöterna varvid ordföranden överlämnade diplom.

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

	 	 •	 Akademiens	guldmedalj	till	Örlogskapten	Gunnar	Möller.

	 	 •	 Stipendium	om	20.000	kronor	till	Mattias	Widlund.

	 	 •	 Stipendium	om	10.000	kronor	till	kaptenen	vid	amfibiekåren	och	doktoran-		
   den vid Chalmers Tekniska Högskola Fredrik Forsman.

	 	 •	 Belöning	om	10.000	kronor	till	kommendörkapten	Per	Edling.

	 	 •	 Hedersomnämnande	till	kommendörkapten	Erik	Öhrn.

	 	 •	 Hedersomnämnande	till	fänrik	Mathias	Guss.

§ 16 Höll ordinarie ledamoten Carl-Johan Hagman, VD Stena Rederi AB,    
  högtidsanförande. 

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

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare



324

Nr 9/2011. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen den 14 december 2011.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 14 december 2011 med början klockan 1730 i 
Karlskrona	på	Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7	i	närvaro	av	15	ledamöter	och	
inbjudna gäster.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamoten Ulf   
  Samuelson avlidit. Ledamöterna hedrade den avlidne med en tyst minut.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (från 2011-11-15) som med en   
  mindre justering lades till handlingarna.

§ 4 Ordförande orienterade om den kommande stadgeöversynen. Vidare informe-  
  rades om det kommande verksamhetsårets upplägg och innehåll. Ordföranden   
  nämnde då särskilt att 2012 års Högtidssammanträde kommer att genomföras i   
  Göteborg.

§	5	 Orienterades	om	inkommen	motion	(Tornberg,	Wallén,	Hägg).	Efter	vidare		 	
  dialog med motionärerna hade ordföranden och motionärerna inför mötet   
  enats om att föreslå att motionen skulle återvisas till styrelsen med tilläggs-  
	 	 direktiv	att	de	bärande	idéerna	i	motionen	skall	beaktas	i	den	kommande	stad-	 	
	 	 geöversynen.	Frågan	fick	dock	bordläggas	då	mötet	ej	var	beslutsmässigt	med		 	
  hänsyn till antalet närvarande ledamöter.

§ 6 Väcktes frågan om akademins långsiktiga utveckling i förhållande till Kungl.   
  Krigsvetenskapsakademiens (avd II) verksamhet. Antalet tillgängliga marina   
	 	 officerare	bedöms	under	den	nära	framtiden	nedgå	drastiskt	varför	frågan	infin-	
  ner sig om hur två akademiska enheter med närliggande verksamhetsfält   
  långsiktigt kan upprätthållas.

  Ordförande informerade om att styrelsen aktivt verkar för ett mer aktivt samar- 
  bete med KKrVA avd II och där bl.a. det seminarium som genomfördes i sep-  
  tember 2011 och extranumret av TiS (nr 4/2011) utgör exempel på detta.

§ 7 Höll ordinarie ledamoten Fredrik Hansson inträdesanförande av med rubriken   
  Marin taktikutveckling, internationell metod – nationellt fokus.

§ 8 Genomfördes diskussioner om marin taktik där bl a frågan om internationella   
  reglementen och därtill kopplade behov av att utnyttja engelska språket diskute- 
  rades. Vidare kom diskussionen att uppehålla sig kring behovet av olika led-  
  ningsnivåer för den marina krigföringens genomförande. Härvid uttryckte   
  ledamöterna sin oro över att pågående organisationsutveckling av Försvars-  
  maktens högkvarter innefattar förslag om att överge den taktiska ledningsnivån.

§ 9 Orienterades att nästa sammanträde genomförs i Göteborg den 26 januari i Sjö- 
  räddningssällskapets lokaler i Långedrag. Temat för kvällen är marin sjukvård   
  och programmet utgör även årsberättelse inom vetenskapsgren V. Inträdes-  
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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

  anförande av OL Marinöverläkaren Carl Johansson.

§ 10 Överräckte Ordförande en julblomma till Elisabeth Peijne och uttryckte aka-  
	 	 demins	tacksamhet	för	det	fina	stöd	som	erhållits	och	arbete	som	nedlagts		 	
  under det gångna arbetsåret.

Vid Protokollet

Herman Håkansson

Akademiens biträdande sekreterare
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmanna- 
sällskapet verksamhetsåret 2012

Onsdagen den 14 december 2011 i Karlskrona, kl 1730  
Ordinarie	sammanträde	i	Karlskrona	på	Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7.	Stad-
geenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ledamoten kommendörkapten (OL) 
Fredrik Hansson. Diskussioner kring marin taktik.

Torsdagen den 26 januari 2012 i Göteborg, kl 1730
Ordinarie sammanträde i Göteborg på Sjöräddningssällskapet, Långedrag. Stadge-
enliga förhandlingar. Inträdesanförande av ledamoten (OL) kommendörkapten Carl 
Johansson. Temakväll marin sjukvård vilket även utgör årsberättelse inom vetenskaps-
gren V.

Onsdagen den 15 februari 2012 i Stockholm, kl 1730
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Försvarshögskolan. Stadgeenliga förhandling-
ar. Marinens utveckling av Marininspektören och ledamoten (OL)  konteramiral Jan 
Thörnqvist. Inträdesanförande av ledamoten (KL) Captain Peter Hore RN (ret).

Onsdagen den 28 mars 2012 i Karlskrona, kl 1730
Ordinarie	sammanträde	i	Karlskrona	på	Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7.	Stad-
geenliga förhandlingar. Marinens utveckling av Marininspektören och ledamoten (OL) 
konteramiral Jan Thörnqvist. Inträdesanförande av ledamoten (OL) kommendör Fred-
rik Norrby.

Onsdagen den 25 april 2012  i Stockholm, kl 1730 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Stadgeenliga förhandlingar. (revi-
sionsberättelse för 2011 föredras och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen prövas). 
Diskussion kring akademiens framtidsfrågor med pågående stadgeöversyn. Inträ-
desanförande av ledamoten (OL) kommendörkapten Per Edling.

Onsdagen den 22 augusti 2012 i Stockholm, kl 1730 nomineringssamman-
träde
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Stadgeenliga förhand-
lingar. Beslut om högsta antal som får väljas in 2012 och fastställande av vallistor. In-
trädesanförande av ledamoten (OL) museichef Hans-Lennart Ohlsson. Specialvisning 
av museet.
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Onsdagen den 26 september 2012 i Stockholm, kl 1730 valsammanträde
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Stadgeenliga förhandlingar (val 
av nya ledamöter och styrelseledamöter mm samt beslut om stipendier och belöningar). 
Inträdesanförande av ledamoten (OL) överstelöjtnant Peder Ohlsson.

Onsdagen den 24 oktober 2012 i Karlskrona, kl 1730
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på lokal enligt senare direktiv. Stadgeenliga för-
handlingar (beslut om års- och prenumerationsavgifter samt sammanträdesdagar för 
2013). Temakväll skeppsbyggeri vilken utgör årsberättelse i vetenskapsgren IV.

Torsdagen den 15 november 2012 i Göteborg, kl 1700
241:a Högtidssammanträdet i Göteborg på Börshuset, Gustav Adolfs Torg. Program: 
1700-1800 Mottagning, 1730-1800 Högtidssammanträdets slutna del för akademiens 
ledamöter med val av ordförande och vice ordförande, införande av nya ledamöter 
samt verksamhetsberättelse, 1815-2000 Högtidssammanträdets öppna del med redo-
visning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter 
samt anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag för akademiledamöterna med 
damer/herrar samt inbjudna gäster. 
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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 sjöväsen-
det i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar för 
tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten utförda 
under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsende. 
Vägledande vid ämnesval bör i möjligaste mån vara den indelning i vetenskapsgrenar 
inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet:
1. Strategi och stridskrafters användning (inklusive civil sjöfart)
2. Personal, utbildning och organisation
3. Vapenteknik
4. Vapenbärares konstruktion
5. Humanteknik och underhållstjänst.
Tävlingsskrift för år 2012 ska senast 15 maj 2012 vara akademien tillhanda under 
adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 5 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med uppgifter 
om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens styrelse 
bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sammanträde till-
delas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnämnande och/eller 
penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Örlogsmannasällska-
pets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i Tidskrift i Sjöväsen-
det publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats eller ej.
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Redaktörens spalt

Bibehåll nivåerna samt mot och för!
Lite udda känns det att ge ut 2011 års sista nummer under 2012, men det är möjligen en 
akademisk frihet som man kan ta sig när man tillhör en akademi som Kungl. Örlogs-
mannasällskapet. 

Hursomhelst vill jag tacka alla läsare av Tidskrift i Sjöväsendet för det gångna året 
och för de kommentarer och synpunkter som inkommit kring alltifrån tidningens ut-
formning till artikelinnehåll. I sammanhanget vill jag även tacka alla författare som 
bidragit	med	tid	och	möda	för	att	göra	tidningen	så	läsvärd	som	möjligt.	Årets	flitigaste	
skribent är Carl-Johan Hagman, VD för Stena Rederi AB, med tre artiklar, ett speciellt 
tack till honom!

Även under 2011 blev det fem nummer av Tidskrift i Sjöväsendet (inkluderat nr 4 
som ju hade formen av ett extranummer och som sådant var lite tunnare). Detta num-
mer är dock åter till sin ordinarie tjocklek om 96 sidor.

Något som alltid är glädjande är när artiklar och föredrag väcker en debatt, vilket 
även	 återspeglas	 i	 detta	 nummer	 när	Göran	Wallén	 lämnar	 kommentarer	 och	 feed-
back på Anders Enströms inträdesanförande kring Taktikreglemente för Marinen, vars 
skriftliga version var infört i TiS nr 3/2011. Taktikområdet ges ytterligare utrymme 
i	 Fredrik	Hanssons	 inträdesanförande	 som	 återfinns	 i	 detta	 nummer.	 I	 hans	 artikel	
varnar han för den utveckling inom Försvarsmakten som pekar i en riktning av att av-
skaffa den taktiska ledningsnivån och låta den smälta samman med den operativa. Jag 
anser	detta	vore	mycket	olyckligt	(snudd	på	katastrof)	och	riskera	en	förflackning	av	
den reella marina förmågan och skapa ytterligare förvirring i ledningshierarkin. Tak-
tiska frågor kommer då att prägla den operativa nivån som inte är fullt lämpad för detta 
samtidigt som den inte heller kommer att hinna med sin egentliga verksamhet vilket 
även gör den strategiska nivån lidande. Kass för alla med andra ord, utom möjligen för 
den som räknar individer och anser att ju färre - desto bättre. I detta ämne efterlyses 
artiklar och argumentation!

 I språkhänseende kan man då fråga sig om man skall jobba ”mot att förslaget stop-
pas” eller ”för att förslaget stoppas”? Just användningen av ”mot” och ”för” används 
numer lite huller om buller och det är nog snart dags att fråga systerakademien som har 
hand om språket vad det egentligen skall heta. I en sådan fråga har jag dock fått ett svar 
och det gäller om det heter ”en PM” eller ”ett PM”. Svaret var att man kan säga både 
”en PM” eller ”ett PM” något som gläder mig som alltid sagt ett PM.

Ett särskilt välkommen vill jag avslutningsvis säga till alla medlemmar i ”Flottans 
Män” som får detta nummer som en nyårsgåva med en möjlighet att ansluta sig till TiS 
stående läsarskara. Till de hugade av er och till alla TiS övriga läsare önskas en god 
fortsättning!

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
CARL-JOHAN HAGMAN

Carl-Johan Hagman är VD för Stena Rederi AB, reserv-
officer i flottan och utbildad sjörättsjurist. 

Kungl. Örlogsmannassällskapets ansvar mot 
Marinen 
Högtidsanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 240:e högtidssamman-
träde i Karlskrona den 15 november 2011.

Herr styrelseordförande, vördade hedersledamöter, ledamöter, mina damer och her-
rar, För drygt sex månader sedan hade tidskiften Newsweek ett omslag med titeln 
”the best countries in the world”. Det var rätt spännande läsning då 4 av de topp 
7 noteringarna var de Nordiska länderna. Man hade sammanställt relevanta data 
rörande GDP/capita, utbildningsnivå, hälsonivå, kriminalitet, affärsklimat osv. På 
samma sätt har vi historiskt i Sverige aldrig haft mer välstånd, än vad vi just nu har.  
Alltså både i tid och rum har vi som medborgare aldrig haft det materiellt bättre.  
Baserat på detta påstående skulle det vara frestande att luta sig tillbaka, förvalta 
och acceptera tingens ordning.

På samma sätt skulle man kunna argu-
mentera att Försvarsmakten och Mari-
nen,	idag	utan	invasionshot,	befinner	sig	
i en fredad zon. Vi vet att vi har världens 
mest kostnadseffektiva, och kanske bäs-
ta, konventionella u-båtar, NBG är en po-
litisk	succé	som	får	beröm	av	både	Stor-
britannien och USA, bara för att ta några 
exempel.

Vid närmare skärskådning är det dock 
så, att både vår välfärd och vår trygghet 
ständigt måste säkerställas, ständigt för-
bättras och ständigt ifrågasättas. I en glo-
baliserad och ständigt konkurrensutsatt 

värld uppträder kontinuerligt nya utma-
ningar men samtidigt också nya möjlig-
heter.

För Marinen har denna akademi, grun-
dad 1771, tidvis spelat en avgörande roll 
i detta kontinuerliga arbete, och det är 
viktigt att den forsätter att göra det. Kung 
Gustav III:s ambition med vår akademi 
var	 att	 skapa	 en	 sjöofficerskår	 som	 var	
nytänkande, intellektuell och professio-
nell.	På	den	 tiden	var	det	Skärgårdsflot-
tan som stod för ”revolution in military 
affairs”	och	dess	unga	officerare	utgjorde	
krigsmaktens elit.  
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Jag anser att vår Försvarsmakt och 
Marinen står för stora utmaningar under 
de närmaste åren, - på samma sätt som 
svensk industri gör och på samma sätt 
som vårt lands välfärdsmodell gör. Kan 
Kungl. Örlogsmannasällskapet vara en 
drivande kraft och därmed spela en avgö-
rande roll i Sveriges hantering av fram-
tida utmaningar?

Komparativ fallstudie: 
svensk handelssjöfart
Som företrädare för svensk handelssjö-
fart	kan	jag	konstatera	att	det	idag	finns	
103 fartyg och 34 färjor under svensk 
flagg.	 För	 att	 sätta	 siffran	 i	 perspektiv,	
utgör detta mindre än 0,2 % av det glo-
bala handelstonnaget. Uttryckt på ett an-
nat sätt, Stena AB, det företag jag före-
träder, har drygt 150 fartyg, vilket alltså 
är	fler	fartyg	än	vad	som	finns	i	hela	vårt	
svenska sjöfartsregister. Det var inte en 
mansålder sedan Sverige hade en värl-
dens största varvsindustrier med namn 
som Götaverken och Eriksberg och den 
fjärde	 största	 handelsflottan	 med	 Bro-
stöms,	Sahlén,	Johnson	och	Transatlantic.		
Idag är detta ett minne blott. Globalise-
rade utländska aktörer har istället försett 
svensk exportindustri med kostnadsef-
fektiva logistiklösningar, som möjliggör 
att över 50 % av vår BNP kommer från 
export, varav 90 % går på köl.

Vi har dock i stort sett förlorat en hel 
näring, och den kommer inte tillbaka.  
Arbetstillfällen, skatteintäkter, kompe-
tens och globalt ledarskap har försvunnit.  
Det hade inte behövt vara så, se på grann-
landet Norge eller grannlandet Danmark.  
Paralleller	kan	dras	med	Örlogsflottan.		

Under de senaste 15 åren har vårt försvar 
genomgått den största omstruktureringen 
sedan införandet av Karl XI:s indelnings-
verk och vi har sett den största neddrag-

ningen någonsin, i stort sett helt utan 
publik debatt. Här borde KÖMS bidraga 
med en kritisk, saklig och framträdande 
debatt. 

Inte mycket operativ 
effekt 
Det	finns	dessutom	anledning	att	ifråga-
sätta det sätt på vilket ominriktningen 
skett. Trots att vi i nominella termer 
har ungefär samma försvarsanslag idag 
som för 15 år sedan, och undgått den 
dramatiska reduktion, kallad ”the peace 
dividend”,	som	de	flesta	av	våra	grannar	
och	NATO	medlemmar	 fick	 i	mitten	 av	
1990-talet, har vår effekt, eller verkan i 
mål om man så vill, nästan helt försvun-
nit och inskränker sig till något som skul-
le kunna uppfattas som en symbolhand-
ling i Afghanistan.

Trots en försvarsbudget på 40 mil-
jarder kronor årligen, har vi inte råd att 
skicka ner örlogsfartyg till Adenviken 
för att bekämpa det sjöröveri som hål-
ler 10 000-tals sjömän i skräck och vars 
risktagande vi alla som konsumenter 
daglien drar fördel av. Trots att ett upp-
drag utanför Somalias kust ligger helt i 
linje med vad tre blocköverskridande för-
svarsberedningar byggde upp till, trots 
deklarationer från vår regering och trots 
att detta är ett hot som borde vara helt 
oacceptabelt med hänsyn till det välstånd 
och överskott vi har – så kvarstår faktum 
att våra korvetter ligger kvar här i örlogs-
hamnen. Låt mig påminna er alla: medan 
vi sitter här och debatterar och utreder, 
blir våra civila kolleger påskjutna med 
tung kulspruteeld och granatgevär, igår, 
idag,	 imorgon.	 I	 handelsflottan	 behöver	
vi	 örlogsflottans	 hjälp.	 Penningbrist	 lå-
ter som en klen förklaring till utebliven 
hjälp. Här borde KÖMS bidraga med en 
kritisk, saklig och framträdande debatt.
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Ingen hjälp utifrån
Men låt oss också blicka framåt.  Jag kan 
inte annat än förutsätta att vi kommer att 
få neddragningar i våra försvarsanslag.  
Den	 geografiska	 förmögenhetsöverflytt-
ning, som skett österut de senaste tio 
åren har försvagat hela västvärlden. Till 
det kan vi nu lägga de skevheter som 
Euron skapat i Europa, som vi obönhör-
ligen kommer att få vara med att betala. 
Om inte för annat, så helt enkelt för att 
många av våra traditionella exportmark-
nader har försvagats. Detta kommer att 
leda till offentliga åtstramningar. Även 
om Sverige fortsatt kommer att vara med 
i liga-tabellen över världens bästa länder, 
kommer utrymmet för bibehållna för-
svarsramar	inte	att	finnas.

För att se problemställningen ännu 
tydligare kan vi bara titta på USA, un-
der vars skydd vi överlevde både andra 
världskriget och det kalla kriget. Idag 

har USA en försvarsbudget på 5 000 mil-
jarder USD.  Nya, beslutade, ramar skall 
reducera kostnaderna med USD 100 mil-
jarder om året i tio år. Det ger en 20 % 
minskning över perioden, vilket i princip 
kommer att strypa alla rörliga kostnader.

Till detta kan vi bara lyssna på retori-
ken. Med den minskade försvarsförmåga 
som	 kommer	 att	 finnas	 kvar,	 kommer	
USA att prioritera ett rikt men instabilt 
Mellanöstern och ett expansivt Asien.  
USAs	fokus	har	redan	flyttats,	Europa	är	
marginaliserat, vilket bl.a. innebär: inga 
örlogsfartyg till Östersjön eller Medelha-
vet. Europa kommer att få klara sig självt. 
Hur skall Sverige sörja för sin säkerhet 
när vi med nöd och näppe kan sätta upp 
en användbar bataljon? Därutöver har vi 
bestämt att vi skall projicera säkerhet och 
stabilitet till våra Baltiska grannar genom 
den ensidiga solidaritetsförklaringen. 
Här borde KÖMS bidraga med en kritisk, 
saklig och framträdande debatt.

Riksdag och regering borde sätta in den svenska marinen betydligt mer frekvent i 
oprerationer som Atalanta till skydd för sjöfart och handel. Sverige har resurserna - 
bara viljan och beslutsamheten saknas. Foto: Anna Norén, Försvarsmakten.
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Otänkbara samarbeten?
Det kommer att behövas helt nya sam-
arbeten för att skapa säkerhet, inte bara 
militärt utan även för skydd av vår mil-
jö.  De positiva effekterna av globalise-
ringen, eller åtminstone regionalisering-
en, av våra energikällor har en baksida. 
Oljetransporterna ut från Finska Viken 
ökar i år med 20 % och kommer fortsätta 
att öka under överskådlig framtid tack 
vare nya terminaler och nya ledningar. 
Östersjön är i praktiken ett innanhav 
och mycket känsligt för miljöstörningar. 
Ökad	 trafik	 innebär	 ökad	 risk.	 Under-
vattenspipelinen Nordstream, inte långt 
härifrån, får både miljömässiga och sä-
kerhetspolitiska konsekvenser.

De senaste buzz-orden är ”pooling” 
och ”sharing”, antagligen en nödvändig-
het för att vi skall få någon som helst ef-
fekt av våra investeringar. I våra farvatten 
skulle ”pooling” betyda att vi kanske 
skulle	ha	gemensam	flotta	med	Danmark	
eller t.ex. Polen. Det är kanske bättre än 
att	 integrera	 in	 i	 den	 ryska	Östersjöflot-
tan, när det ställs krav på att skydda vårt 
känsliga gemensamma innanhav. Om 
detta låter radikalt kan vi börja med att 
skyndsamt ha en plan för att slå ihop 
Kustbevakningen och Flottan. Här borde 
KÖMS bidraga med en kritisk, saklig och 
framträdande debatt.

Vår akademis utmaning
En sak är säker, gör vi - Sverige, Försva-
ret och Marinen - ingenting kommer vi 
att bli irrelevanta och tvina bort. Tänk 
på den mäktiga svenska handelssjöfar-
ten på 1960-talet, när Broströms var ett 
av världens absolut största rederier. Vår 
handelsflotta	 försvann	 och	 vad	 lärde	 vi	
oss av det? 

Försvaret är inte ett prioriterat politik-

område, även om det i och för sig inte har 
hindrat politisk detaljstyrning. De kom-
plicerade styrnings- och organisations-
strukturerna, vilka väl belysts i Michael 
Odenbergs intressanta inträdesanförande 
i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens vid 
deras 215:e högtidssammankomst för två 
dagar	 sedan,	 gör	 att	 officerskåren	 har	
blivit	 sina	 egna	 fångar.	 Det	 finns	 inga	
tecken på att 15 års kostsam och påfres-
tande ominriktning inte fortsätter i tio år 
till. Vi har ingen Horatio Nelson, Jackie 
Fischer eller Fredrik Henrik af Chapman 
eller	Wilhelm	Dyrssen.		

I dessa, och andra framtida ödesfrå-
gar, står hoppet till vår akademi. Kung 
Gustav III var förutseende och skapade 
en plattform för fristående, öppen och 
professionell debatt, ägnad åt såväl dåti-
dens som samtidens utmaningar. I Axel 
Oxenstiernas ämbetsmannatradition har 
vi som individer, genom vår akademi, 
möjlighet att sakkunnigt och professio-
nellt åter ta initiativet och ägandet över 
hur säkerhet bäst skapas och produceras. 
Har vi viljan och förmågan till det?
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Ledamoten
THOMAS E. ENGEVALL

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

Att tala och att agera
Ordförandens anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtids-
sammanträde i Karlskrona den 15 november 2011 vid nedläggandet av ämbetet.

Ärade ledamöter, gäster från systerakademier, pristagare, mina damer och herrar.
Att tala är bra – att agera är bättre. Men svårare. I Sverige, med vår sedan länge 
tämligen fast cementerade förvaltningsmodell, är vi, utöver att tala också mycket 
bra på att i stället för att omgående besluta de mest självklara ting, i stället låta 
utreda dem för att därefter, i bästa fall, ta beslut. Så skulle det inte behöva vara. 
Förvaltningsmodellen torde vi inom Kungl. Örlogsmannasällskapet ha begränsade 
förutsättningar att ”rå på” men vi har, menar jag, om vi verkligen anstränger oss, 
goda möjligheter påverka beslutskraften inom akademins verksamhetsområde.

Kungliga Örlogsmannasällskapets upp-
gift är, som framgår av våra stadgars 1:a 
paragraf, ”en kunglig akademi, som har 
till syfte att följa och aktivt verka för ut-
vecklingen av sjökrigsvetenskapen och 
sjöväsendet i allmänhet”. 

Detta sker på en rad olika sätt där våra 
möten, vår tidskrift, Tidskrift i Sjöväsen-
det, och vårt fantastiska bibliotek här i 
Karlskrona utgör kärnan i verksamheten.

Såsom sekreteraren tidigare beskrivit 
har vi under det senaste verksamhetsåret 
också i egen regi och tillsammans med 
andra, bl.a. vår systerakademi Kungl. 
Krigsvetenskapsakademien och Sjöfarts-

forum genomfört ett antal seminarier 
och arrangemang för att ytterligare nå ut, 
bortom den egna kretsen, allt i syfte att 
svara upp mot kravet att ”aktivt verka för 
utvecklingen”. 

Denna externt riktade verksamhet 
måste, och kommer, successivt att ökas.  

Martitim samording
Ett av de viktigaste områdena att agera 
inom är inom området maritim samord-
ning där jag menar att vi har en speciell 
utmaning.

Kopplat till dagens säkerhetspolitiska 
situation, som är mycket komplicerad 
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och	oförutsebar	och	 rymmer	flera	pågå-
ende	 och	 potentiella	 konflikter	 med	 pi-
ratangrepp på sjöfart, terrorism, kriget i 
Afghanistan och nu senast situationen i 
Iran,	finns	många	utmaningar.	
Flertalet	av	dessa	konflikter	har	mer	el-

ler mindre tydliga kopplingar till interna-
tionell handel och sjöfart och därigenom 
till den maritima sektorn.

För Sveriges del innebär detta att vår 
förmåga att skapa goda förutsättningar 
för, och att skydda och försvara, den ma-
ritima sektorn måste stärkas. 

Vi behöver bli bättre på att utnyttja 
våra samlade resurser, och vi behöver 
också säkerställa att dessa resurser är 
tillräckligt stora, för att på egen hand 
och tillsammans med andra, säkerställa 
att	 flöden	 i	 form	 av	människor	 och	 för-
nödenheter i vårt närområde kan röra sig 
fritt och säkert. 

Vi behöver också utveckla vår för-
måga att bidra till motsvarande säkerhet 
på andra aktuella hav. Dessa utmaningar 
är så omfattande att de inte är en uppgift 
enbart för staternas militära eller marina 
försvar, utan de kräver en väl utvecklad 
samverkan med såväl andra nationella 
aktörer som med andra stater och inter-
nationella partners.

Ett tydligt exempel på detta är Sveriges 
engagemang inom ramen för EU:s opera-
tion ATALANTA utanför Somalia under 
såväl 2009 som 2010. Speciellt intressant 
ur ett svenskt samordningsperspektiv är 
ju att enheter ur såväl Kustbevakningen 
som Marinen deltagit i insatsen under 
2010 med mycket gott resultat och gott 
samarbetsklimat. 

För min del är jag övertygad om att 
detta samarbete var en bidragande faktor 
och  banade väg för det samordningsavtal 
som denna sommar undertecknades av 
Generaldirektörerna för Försvarsmakten 

och Kustbevakningen. Avtalet är ett bra 
första steg med innehåll av såväl strate-
giska som operativa/taktiska frågor och 
kommer att kunna utveckla samarbetet 
mellan myndigheterna. 
•	 Detta är bra och efterlängtat.

•	 Bättre blir det när planerna kommer 
till genomförande.

•	 Riktigt bra blir det när genomföran-
det resulterar i en högre svensk för-
måga inom området och jag hoppas 
att vi snart åter får se svenska enheter 
i operation ATALANTA.

De genomförda insatserna i Adenviken 
och Indiska Oceanen har utgjort bra steg 
i en riktning för att vi skall kunna möta 
dagens och morgondagens maritima ut-
maning. 
Detta	 har	 lyckligtvis	 fler	 aktörer	 än	

KÖMS insett och Regeringen har tagit ett 
högst välkommet initiativ på det natio-
nella planet och tillsatt en utredning be-
nämnd ”Utökad samverkan av Sveriges 
maritima resurser”. 

Arbetet, som skall redovisas i juni 
kommande år skall innehålla en kartlägg-
ning av resurser och organisation samt 
hur ansvaret mellan aktörerna är fördelat. 
Det borde man i och för sig veta utan nå-
gon utredning, men jag tror ändå att det 
är bra att resultatet presenteras samlat då 
det då kommer att bli uppenbart att ett 
antal åtgärder behöver genomföras. 

Områden för särskild belysning är far-
tyg, ledning, infrastruktur, dvs. hamnar, 
kajer, sjöövervakning mm. 

Vidare skall utredaren belysa hur da-
gens operativa samverkan genomförs och 
hur denna skall kunna ökas, såväl civil-
militär som civil-civil samverkan. 
•	 Det är bra och efterlängtat att utred-

ningen kommer till stånd.
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•	 Bättre blir det om förslagen i den 
kommande utredningen leder till ett 
genomförande.

•	 Riktigt bra blir det när genomföran-
det resulterar i en högre svensk för-
måga inom området.

Kungl. Örlogsmannasällskapet kommer, 
tillsammans med Kungl. Krigsveten-
skapsakademiens avdelning för sjökrigs-
vetenskap, att aktivt stötta och bidra till 
utredningen. 

Top-Down vs Bottom-UP
Om det som beskrivits tidigare är ett ex-
empel på verksamhet som bedrivs top-
down så krävs även att vi jobbar i den 
andra riktningen, det vill säga bottom-up.

Två områden, som jag menar har pas-
serat stadierna bra, bättre och även nått 
nivån riktigt bra de som kallas SUCBAS 
och BOSB, där bägge är exempel på bot-
tom up och det senare har en mycket tyd-
lig koppling till kvällens guldmedaljör 
Gunnar Möller.

SUCBAS
Om jag börjar med SUCBAS, eller som 
det egentligen heter ”Sea Surveillance 
Co-operation Baltic Sea” så är det ett 
samarbete mellan Sverige, Finland, Dan-
mark, Tyskland, Polen, Estland, Lettland 
och Litauen, det vill säga samtliga öster-
sjöländer utom Ryssland.

Inom SUCBAS delar de deltagande 
nationerna på sin sjölägesinformation. 
Genom att samliga länder kan ta del av 
varandras sjöinformation har förutsätt-
ningarna för en effektiv sjöövervakning 
och en ökad säkerhet till sjöss i hela Öst-
ersjön ökat betydligt. 

Det kan behövas. De senaste 10 åren 
har	 vi	 sett	 en	 alltmer	 ökande	 trafik	 på	
Östersjön och man får nog gå tillbaka till 

tiden	 före	 moderna	 land-	 och	 flygkom-
munikationer,	för	att	ha	ett	läge	där	flödet	
av varor och gods, såväl på, som under, 
Östersjöns yta har haft en sådan betydel-
se för länderna i dess närhet.

Exempelvis har transporten av olja 
mer än fördubblats de senaste 10 åren och 
uppgår idag till cirka 200 miljoner ton år-
ligen och varje dag så rör sig mellan 2 till 
3-tusen fartyg sig i Östersjöområdet. 
Men	även	under	ytan	har	flödena	bli-

vit viktigare. För precis en vecka sedan, 
den 8 november invigde tysklands för-
bundskansler Angela Merkel, Rysslands 
president	 Dimitri	 Medvedev	 med	 flera	
dignitärer gasledningen Nordstream, 
som sträcker sig 1224 km från Ryssland 
till Tyskland. 

När de symboliskt vred på gaskranen 
så tillkom ytterligare en dimension i Öst-
ersjöns betydelse. När man nått full ka-
pacitet i överföringen av gas, vilket sägs 
ske om ca ett år, så kommer 55 miljarder 
kubikmeter	att	årligen	flöda	under	Öster-
sjöns yta. 

Detta representerar så omfattande vär-
den att det också kommer att ha en viktig 
säkerhetspolitisk dimension för alla ös-
tersjöländer, inte bara för Ryssland och 
Tyskland. 

SUCBAS kommer här till gott pass. 
Det intressanta med SUCBAS är, förut-
om att det utgör en konkret verksamhet 
som alla berörda myndigheter i respek-
tive länder kan nyttja, är sättet SUCBAS 
tillkom på.

Från början var nämligen SUCBAS 
ett bilateralt projekt mellan Sverige och 
Finland och hette inledningsvis projekt 
Hoburg och senare SUCFIS, Sea Surveil-
lance Cooperation Finland Sweden. 

Samarbetet startade i de dagliga kon-
takterna	mellan	 den	 svenska	 och	 finska	
marinen och deras respektive sjööver-
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vakningsfunktioner. Genom att inse möj-
ligheterna såväl operativt som tekniskt 
kunna	kunde	 respektive	 lands	befintliga	
system kopplas samman. 

Jag menar att detta informationsutbyte 
nog är bland de mest kostnadseffektiva 
som skapats. Det gick dessutom mycket 
snabbt att komma till leverans från det 
att parterna bestämt sig då den tekniska 
sammankopplingen	 byggde	 på	 befintlig	
teknik.

SUCFIS tillkom, vill jag påstå, mycket 
i det tysta, utan några större pukor eller 
trumpeter, men övriga strandstater och 
senare även andra aktörer, långt från Öst-
ersjön blev mycket intresserade över den 
svensk-finska	 lösningen	 och	 även	 sättet	
som lösningen tillkommit på.

Genom en kontrollerad expansion av 
SUCFIS	 har	 grundidéerna	 kunnat	 bi-
behållas	 samtidigt	 som	fler	 nationer	 har	
kunnat ansluta sig och alla, även Sverige, 
har kunnat få en allt bättre och bättre sjö-
lägesbild över hela Östersjöområdet. 

Över tiden har en rad andra initiativ 
också tillkommit. Här i Karlskrona hölls 
i förra veckan slutkonferens inom ramen 
för projektet Maritime Surveillance in 
the Northern Sea Basins (MARSUNO), 
ett EU-projekt som omfattar Maritim 
Samverkan i hela Norra Europa. Arbe-
tet har letts av den Svenska Kustbevak-
ningen, vilket ju är ett starkt erkännande 
till Sveriges förmåga i allmänhet och till 
Kustbevakningens förmåga i synnerhet.

 MARSUNO har ett betydligt bredare 
anslag	 än	 SUCBAS	 men	 sjötrafiköver-
vakning är ett av de områden som stude-
rats. De övriga är Gränskontroll, bevak-
ning och polisiär verksamhet, miljö- och 
räddningstjänst, Search and Rescue samt 
fiskerikontroll.	 MARSUNO	 är	 också	
intressant kopplat till den utredning 
som jag nämnde tidigare då Sverige har 

varit representerat av Tullverket, Sjö-
fartsverket, Polisen, Havs- och Vatten-
myndigheten, SMHI, Sveriges Geolo-
giska Undersökningar, Naturvårdsverket, 
Transportstyrelsen och Försvarsmakten. 
MASRSUNO levererar sin slutrapport 
till EU-kommisionen i Bryssel den 28 de-
cember i år. 

BOSB
Nästa område som gått från bra till bättre 
till mycket bra är det som idag kallas Bal-
tic Ordnance Safety Board, eller BOSB 
kort och gott.

BOSB är ett samarbete mellan samma 
nationer som samarbetar inom SUCBAS, 
dvs. samtliga strandstater i Östersjön 
utom Ryssland.  BOSB syftar till att kun-
na fokusera minröjningsansträngningar 
till de områden med sjunkna minor och 
annan ammunition som, utifrån en ana-
lys, bedöms som mest farliga för sjöfart 
och	fiske.

Sällan har väl uttrycket ”det döljer sig 
under ytan” varit så träffande som när det 
gäller minor, bomber och annan oexplo-
derad ammunition som i fallet Östersjön. 
Om man utöver Östersjön också medräk-
nar västerhavet, det vill säga Skagerrack 
och Kattegatt så lades cirka 2 000 minfält 
med 175 000 minor och 20 000 svephin-
der ut under de bägge världskrigen. Till 
detta kommer all den oexploderad am-
munition som genom åren dumpats i hav 
och sjöar.

Av de 175 000 minorna är bedömning-
en	att	cirka	40	000	finns	kvar,	under	utan,	
än idag. Fel hanterade är dessa minor 
fortfarande mycket farliga om man skulle 
få upp dem eller behöva genomföra bot-
tenarbeten där de ligger.

Någon form av startpunkt för det som 
har lett fram till dagens BOSB var när 
den svenska marinen påbörjade en serie 
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minröjningsoperationer i Baltikum, be-
nämnda MCOP 1995. 1997 påbörjades 
även under tysk ledning operationsse-
rien Open Spirit med likartade mål som 
MCOP-serien, Open Spirit serien fortgår 
än i dag.

Denna verksamhet ledde 2003 till att 
vi i Sverige startade en mer omfattande 
kartläggning av minläget i Östersjön och 
det som har kommit att bli vårt Mine 
Warfare	Data	Center	föddes.	Alla	detaljer	
i detta kan kvällens guldmedaljör örlogs-
kapten Gunnar Möller, redogöra för i de-
talj så det är nog bäst att jag inte vecklar 
in mig för mycket i detaljerna.

Kartläggningen som genomförts med 
hjälp av sökningar i arkiv, krigsdag-
böcker, berättelser, positioner från min-
sprängningar, med mera har lett till att vi 
successivt fått en bättre och bättre upp-
fattning över hur läget under ytan ser ut 
i Östersjön.

Genom att genomföra detta jobb med 
en mycket hög kvalitet och genom de pro-
fessionella	 kontakter	 som	 finns	 mellan	
östersjöstaternas mariner växte BOSB-
samarbetet fram och det första BOSB-
mötet hölls i Stockholm i december 2007. 

Därefter har verksamheten fortsatt 
att utvecklas och länderna kan nu kon-
centrera sina minröjningsinsatser till de 
områden där de ger mest effekt, och på 
det viset har säkerheten höjts för sjöfart 
och	 fiske	 i	 Östersjön.	 Det	 är	 riktigt	 bra	
och det är också resultatet av kompetens, 
vilja och beslutskraft! Inom Sverige har 
ytterligare ett initiativ startat, projekt 
Sjöstjärnan, som syftar till att koordinera 
svenska myndigheters informationsutby-
te och röjningsinsatser i alla våra vatten-
drag, såväl sjöar som havsområden. 

Slutsatsen av dessa exempel är att det 
inte går att ställa bottom-up mot top-
down. Bägge perspektiven behövs.

Bägge perspektiven är beroende av 
kompetens, vilja och beslutskraft. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet har en 
mycket viktig roll i att bidra till att skapa 
just denna treenighet.

En viktig slutsats är också att man inte 
skall vänta på att det kommer politiska 
styrningar innan man själv tar initiativ. 
Tvärtom så utgör initiativ grundande på 
kompetens och insikt om reella behov 
ett mycket bra sätt att väcka ett politiskt 
intresse och ett politiskt stöd som kan re-
sultera i konkreta beslut och i som i de 
beskrivna fallen, myndighetsöverskri-
dande och mellanstatliga överenskom-
melser som i slutändan gynnar Sveriges 
och andra nationers intressen.

Samverkan marinen - 
sjöfartsnäringen
Vår högtidstalare har beskrivit samspelet 
mellan den civila sjöfartsnäringen och 
den svenska marinen. Jag har därför inte 
direkt gett mig in i det området i mitt an-
förande. Det betyder inte att det inte är 
viktigt, tvärtom, det är viktigare än nå-
gonsin.

En mer direkt samverkan mellan För-
svarsmakten företrädd av marinen och 
den civila sjöfarten är viktig och efter-
längtad. Jag är övertygad om att vi kom-
mer att få ser mer av den varan. Jag är 
också övertygad om att det är mer av 
bottom-up än top-down som i närtid kan 
åstadkomma att sjöfartsskydd, såväl nära 
som långt borta, blir en helt naturlig del 
av den svenska marinens uppgifter. Vis-
serligen står det att läsa i nuvarande bud-
getproposition, jag citerar:

”Marinstridskrafterna ska även kunna 
delta i lämpliga insatser utanför vårt när-
område i syfte att tillsammans med andra 
bidra till skydd av sjöfart och annan ma-
ritim verksamhet.”
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•	 Det är en bra skrivning. 

•	 Den kan bli bättre. 

•	 Riktigt bra blir det när sjöfartsskydd 
hemma och borta genomförs som en 
del av den svenska marinens vardag 
utan några speciella regerings- eller 
riksdagsbeslut vid varje tillfälle.

Jag menar att Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet också här fyller en mycket viktig 
roll för att skapa kompetens, vilja och 
beslutskraft. 

Akademien utgör en plattform som 
kan och skall utnyttjas och vi kommer de 
kommande åren att få se mer av den va-
ran. Som ett litet exempel på detta är att 
vi inför nästkommande verksamhetsår 
planerar ett större seminarium i Göteborg 
i samband med nästa års högtidssam-
manträde där samverkan mellan marinen 
och den civila sjöfartsnäringen är det 

grundläggande temat. Nästa års högtids-
sammanträde kommer därför med stor 
sannolikhet, gränsande till visshet, gå av 
stapeln i Göteborg. 
•	 Jag tycker det är en bra planering.

•	 Bättre blir det när det kommer till ge-
nomförande.

•	 Riktigt bra blir det när vi åstadkom-
mer en förändring och en utveckling 
av vår förmåga i detta avseende. 

En annan sak som är bra är musik.
•	 Bättre blir det när det är riktig blåsor-

kester som spelar.

•	 Riktigt bra blir först det när denna or-
kester är marinens musikkår.

•	 Men bäst, bäst är det när de avslutar 
våra högtidssammanträden med att 
spela	 Kungl.	 Flottans	 Defilerings-
marsch!
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Året som gått
Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares verksamhetsberättelse för år 2011 före-
dragen vid det 240:e högtidssammanträdet i Karlskrona den 15 november 2011.

Amiraler, ärade gäster från övriga akademier, övriga gäster, akademiledamöter, 
mina damer och herrar. Akademiens 240:e verksamhetsår är tillända. Det är tid att 
reflektera över och sammanfatta vad som har åstadkommits 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 2011 har sju or-
dinarie sammanträden och ett nomine-
ringssammanträde genomförts, varav två 
sammanträden i Karlskrona, två i Göte-
borg och fyra i Stockholm samt idag det 
240:e högtidssammanträdet i Karlskrona. 
Utöver dessa möten, har akademien till-
sammans med Folk och Försvar organi-
serat ett sjösäkerhetsseminarium i Göte-
borg den 7 december 2010.

Vidare har akademien tillsammans 
med Kungl. Krigsvetenskapsakademien 
organiserat ett seminarium i Stockholm 
den 20 september med rubriken Maritim 
säkerhet - Maritime Security. Akade-
mien har slutligen självklart deltagit vid 
Världssjöfartens dag den 29 september i 
Göteborg.

Under året har akademiens verksam-
het i mycket stor del handlat om att föra 
ut budskapet om vikten av säkra sjötran-
sporter. Vi har därför deltagit i orga-
niserandet	 och	 genomförandet	 av	 flera	
seminarier med tema maritim säkerhet 
– maritime security. Piratdåden detta 
sjöfartens gissel fortsätter och våldet till 
sjöss ökar dessutom för att piraterna ska 
nå sina mål - att kapa fartyg och ta besätt-
ningarna som gisslan. Piraterna verkar 
tyvärr över allt större områden och blir 
ett allt större hot mot liv, egendom och 
säkra transporter. Akademien har där-
för valt att tydligt engagera sig i debat-
ten om vad som kan göras för att skapa 
säkrare sjöförbindelser det vill säga att 
värna blodomloppet i den nu så skakiga 
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världsekonomin.
Årets inträdesanföranden har som 

vanligt behandlat ett mycket brett spek-
trum av områden allt från;

Behovet av att utveckla det marina 
strategiska tänkandet Strategic Reviews, 
Strategic Thinking and Strategic Reality: 
the Future Direction of Maritime Strate-
gy	av	Dr.	Lee	Willett	vid	Royal	Services	
Institute (RUSI) i London. Vikten av att 
utveckla taktiken för marinstridskraf-
terna av överstelöjtnant Anders Enström. 
Hur att återuppbygga en sjöoperativ heli-
kopterförmåga	 av	överste	Magnus	Wes-
terlund. Hur ubåtsprojektet NGU/A26 ska 
göras redo att realiseras och möta fram-
tidens utmaningar av kommendörkapten 
Jan	Westas.	Hur	vi	ska	konstruera	örlogs-
fartyg inte handelsfartyg med vapen av 
kommendörkapten	Jon	Wikingsson.	Hur	
de civila sjömännen – Sveriges krigsdel-
tagare under VKII behandlades under 
och efter kriget av sjöfartsredaktör Tor-
björn Dalnäs till synen på Passageraren – 
som fortfarande är en viktig del av sjöfar-
ten av Claes Berglund, verksam vid Stena 
Rederi. Vidare har vi fått lära oss hur hårt 
väder till sjöss kan påverka människan 
ombord - nämligen sjösjuka som inte är 
en sjukdom, men väl starkt begränsande 
för sjömannen och förbandets operativa 
förmåga av Dr. Joakim Dahlman samt 
slutligen det kanske allra viktigaste för 
vår akademi hur vi ska kommunicera ut 
vårt budskap – teoretiskt perspektiv på 
kommunikation som strategisk resurs i 
fred och krig av Professor Olof Holm.

Marininspektörerna - den avgående 
konteramiral Anders Grenstad och den 
tillträdande konteramiral Jan Thörnqvist 
- har båda två gett sin syn på marinens 
fortsatta utveckling och dess kommande 
utmaningar.

Årsberättelserna i våra fem veten-

skapsgrenar har på ett bra sätt komplette-
rat inträdesanförandena. Vi har vid våra 
möten diskuterat hur dagens skolsystem 
ser ut – dess för- och nackdelar och vad 
som återstår för att skapa ett personal-
försörjningssystem i balans. Vi har dis-
kuterat	 den	 svenska	 handelsflottans	 för-
utsättningar att genomföra sin för vårt 
land så viktiga transportverksamhet. Just 
nu synes den lilla återstående delen av 
den	 svenskflaggade	 handelsflottan	 mest	
segla i svår motvind och hög sjö i det hav 
av konkurrensfördelar som andra natio-
ner åtnjuter genom existerande interna-
tionella sjöfartsregister och bristen på ett 
svenskt tonnageskattesystem. I dagarna 
har dessutom Regeringen fattat beslut att 
följa EU direktivet om att sänka svavel-
halten i marina drivmedel dramatiskt till 
0,1 % i vårt närområde Östersjön, Nord-
sjön och Engelska kanalen det sk SECA 
området (Sulphur Emission Control 
Area) redan från 2015 vilket ytterligare 
ökar kraven på dyrbara investeringar i 
närsjöfarten. 

Vidare har vi blickat ut i världen och 
har kunnat ta del av den marina verklig-
heten i US Navy och US Marine Corps 
samt även orienterats om läget i Royal 
Navy. Genom inträdesanförandena och 
årsberättelserna har vår kunskapsbas 
vidgats och vilket bidrar till att förbättra 
förutsättningarna att utöva vår huvud-
uppgift.

Arbetsårets första seminarium Ett hav 
av flöden genomförde akademien i Göte-
borg den 7 december 2010 i samverkan 
med Regeringskansliet, Folk och För-
svar, Föreningen för Göteborgs Försvar, 
Försvarsmakten, Kustbevakningen, Poli-
sen, Myndigheten för Samhällskydd och 
Beredskap, samt företrädare för rederi-
näringen. Seminariet diskuterade sam-
verkan i breda termer och belyste även 
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havsrätten och problematiken vid sjönöd 
på internationellt vatten samt vid terro-
ristaktioner till sjöss.

Grunden för akademiens kunskap 
finns	vidare	i	vårt	fina	bibliotek	placerat	
här i Karlskrona. Bibliotek innehåller 
idag en unik samling av marin litteratur 
om ca 12.000 titlar omfattande ca 15.000 
olika band. Samlingen bedöms ha ett stort 
värde för forskningen inom sjökrigsve-
tenskap	och	sjöväsende.	Därutöver	finns	
ca 2.000 äldre sjökort och kartor, samt ett 
bildarkiv med närmare etthundratusen 
fotografier,	bilder	och	ritningar	på	örlogs-
fartyg. Bildarkivet är sedan ett år placerat 
vid Kungl. Krigsarkivet för att underlätta 
vård, gallring av dubbletter och för att 
öka tillgängligheten för forskningen.

Bibliotekets totala bestånd speglar 
Kungl. Örlogsmannasällskapets verk-
samhet från 1771 fram till idag – under 
240 år. Verksamheten vid biblioteket un-
der året har styrts av den utredning som 
genomförts och den biblioteksplan som 
antagits av styrelsen. Målsättningen att 
införa KÖMS:s databas i nationalbiblio-
grafin	LIBRIS	har	varit	prioriterad.	Vårt	
arbete har krönts av framgång och hela 
KÖMS databas kommer att vara tillgäng-
lig i LIBRIS under januari/februari 2012 
vilket väsentligt kommer att underlätta 
den marina forskningen genom ökad till-
gänglighet. 

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. 

Akademien fortsätter att stödja arbetet 
med att beskriva Försvarets verksamhet 
under det kalla kriget. Under året har föl-

jande publikationer getts ut inom projek-
tets skriftserie;
• Den dolda alliansen – Sveriges hem-

liga Natoförbindelser.

• Försvarets förfall – Konsten att läg-
ga ner försvaret utan att någon bryr 
sig. 

• Ytspänning – Ett seminarium om 
kalla krigets verklighet.

• Totalförsvaret under Sveriges kalla 
krig – Sex föredrag

Flera av böckerna innehåller bilder ur 
vårt bildarkiv.

Under året har marinen som vanligt 
varit hårt engagerad i operationer syf-
tande till att skapa ökad säkerhet och 
stabilitet till sjöss. Marinens omfattande 
verksamhet är för många helt okänd då 
den oftast bedrivs utom synhåll långt ut 
till sjöss eller i våra skärgårdar. Året har 
till del karakteriserats av återhämtning 
efter insatsen i Adenviken och Indiska 
oceanen förra året, men även av stän-
dig övervakning med radar och fartygs-
spaning, nationella minröjningsinsatser 
och minröjningsoperationer i Baltikum 
tillsammans med andra likasinnade na-
tioner. Övningar utomlands bl.a. i brit-
tiska vatten är numera rutin. Vår personal 
grundutbildas dessutom fortfarande på 
våra två segelfartyg – unika plattformar 
för grundläggande utbildning i sjöman-
skap och kamratskap ombord. Årligen 
genomför ett av dessa fartyg utbildning 
i varmare vatten – i Medelhavet och i 
farvattnen runt Kanarieöarna för att öka 
utbildningseffekten. 

Piratverksamheten till sjöss har inte 
avtagit, marinen hyser därför förhopp-
ning att statsmakterna återigen ska be-
sluta att sända örlogsfartyg till Indiska 
oceanen för att bidra till att stävja den 
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kriminella verksamheten. Marinen är 
ständigt beredd på sådana uppdrag och 
just	nu	finns	inga	andra	trovärdiga	alter-
nativ till dessa insatser med örlogsfartyg 
eftersom Somalia inte har en fungerande 
statsapparat.
Det	 finns	 inga	 skäl	 att	 anta	 att	 en	 ny	

svensk insats inte skulle kunna vara 
minst lika framgångsrik som förra året 
med HMS Carlskrona och med ett havsö-
vervakningsflygplan	 ur	 Kustbevakning-
en.	Den	samverkan	mellan	flyg	och	fartyg	
som ägde rum i området var avgörande 
för det lyckade resultatet. Flyget är en 
omistlig komponent i havsövervakning-
en såväl här hemma som i de gigantiska 
havsområdena där piraterna numera ver-
kar. 

Den operativa verksamhet marinen 
dagligen utför är grunden för marinens 
existens. Operationerna har på ett påtag-
ligt sätt skapat ny livsluft i marinen och 
dessutom förbättrat samarbetet med sjö-
fartsnäringen. Efter många år med fokus 
på marint invasionsförsvar och därefter 
några år med en minst sagt osäker huvud-
kurs i säkerhetspolitiken, är den klassiska 
uppgiften för de marina förbanden – att 
hålla sjövägarna öppna – nu mycket väl-
kommen för fortsatt utveckling av mari-
nen och för en fördjupad och förbättrad 

samverkan med övriga myndigheter och 
organisationer med maritima uppgifter 
och intressen. Det stora problemet är att 
antalet fartyg inte står i paritet till de an-
gelägna uppgifterna.

Här har Kungl. Örlogsmannasällska-
pet fortfarande efter 240 år en tydlig roll 
att i enlighet med akademiens valspråk 
med förstånd och styrka verka för ut-
vecklingen av sjökrigsvetenskapen och 
sjöväsendet i allmänhet rimligen ledande 
till bättre effektivitet i resursutnyttjandet 
men	även	till	tilldelning	av	fler	resurser.	

Det är verksamheter som tillsammans 
bidrar till att skapa stabilitet, fred, säker-
het, utveckling och välstånd enligt den 
gamla latinska 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 seablindness 
som råder i landet. Historiskt är det ett ar-
bete som inleddes den 15 november 1771 
då	 viceamiralen	 Kristoffer	 Falkengréen	
vid invalet erhöll invalsnummer 1. Den 
senast invalde ledamoten i år tilldelas i 
Kungl. Örlogsmannasällskapets med-
lemsmatrikel invalsnummer 1458. Tradi-
tionen är stark! 
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Passageraren - en viktig del av sjöfarten
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg den 26 oktober 2011.

Att färdas till sjöss är ett fenomen lika gammalt som mänskligheten. Men hur ser 
egentligen denna industri ut och vart är den på väg? Mitt inträdesanförande syftar 
till att översiktligt beskriva utvecklingen av passagerare till sjöss och dess utma-
ningar för framtiden. 

Sjöfartens olika syften
Den moderna sjöfarten utvecklades i 
samband med industrialismen och att 
seglen ersattes med ånga och senare för-
bränningsmotorer. Fartygen utvecklades 
till att bli allt mer specialiserade. Figur 
1 på omstående sida redovisar sjöfartens 
huvudsakliga syften.

Transport av gods
Transport är den viktigaste delen av sjö-
farten. Över 90 % av alla transporter 
räknat i tonkilometer sker med hjälp av 
fartyg. Sjöfartens effektivisering, som 
möjliggjort billiga transporter över hela 
klotet, har bidragit till globaliseringen 
och tillväxt i delar av världen som tidigare 
stått utanför världshandeln.  Introduktio-
nen av containern på 50-talet bidrog kraf-

tigt till effektiviseringen av sjötranspor-
ter.	Beräkningar	 visar	 att	 det	finns	 över	
50.000 handelsfartyg på världshaven.1

Utvinning av naturresurser
Av	klotets	yta	är	68	%	hav	och	det	finns	
stora naturresurser i havet som männis-
kan är beroende av. Ungefär hälften av 
världens	 fartyg	 i	 yrkestrafik	 som	 upp-
skattas till 90.000 fartyg är sysselsatta 
inom	fiske	eller	offshoreindustrin.2  Inom 
EU pågår framtagande av en strategi för 
så kallad Blue Growth syftande till att på 
ett hållbart sätt använda haven för ekono-
misk tillväxt. Fram till idag har man inte 
kunnat göra detta på ett samlat sätt och 
man	 tror	 att	 det	 finns	 stora	 vinster	med	

1. International Chamber of Shipping, website
2. Statskontoret 2010:17
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även dedikerade fartyg genom privat el-
ler	statligt	finansierade	organisationer.

Passageraren - en 
återblick. 
Transport av passagerare till sjöss har 
funnits så länge människan varit på ha-
ven. Större fartyg som till huvuduppgift 
hade att transportera människor utveckla-
des först kring förra sekelskiftet då emi-
grationen till Amerika tog fart. Plötsligt 
fanns det en marknad som var tillräck-
ligt stor för att det skulle vara lönsamt 
att bygga stora passagerarfartyg. Sedan 
den tiden har det utvecklats två former av 
passagerarfartyg. Dels rena passagerar-
fartyg, dels fartyg som kombinerar pas-
sagerare och last – företrädesvis lastbilar 
eller	 sk	Ro/Ro	 trafik.	Till	 en	början	var	
färjorna främst en förlängning av järn-
vägen men så småningom blev bilen mer 
dominerande. Den mycket välutvecklade 
färjenäringen kring Sveriges kuster byg-
ger på tre viktiga byggstenar; lastbilen, 
turisttrafiken	och	inköpsresor.	Kombina-
tionen av dessa faktorer har starkt bidra-

att ha en gemensam ”stadsplan” för ha-
ven och bättre dela på information för att 
nämna två exempel. 

Passagerarverksamhet
Transporter av passagerare till havs är 
lika gammalt som transporter av gods 
men	har	minskat	sedan	flygets	utveckla-
des. Resande med färja mellan till exem-
pel fastlandet och öar eller mellan öar är 
stabilt och ökar i takt med befolkningsök-
ning i respektive område. Kryssningstra-
fiken	ökar	mer	globalt	sett	men	är	alltjämt	
en förhållande liten del sett till antal pas-
sagerare. Mer om detta i följande stycken.

Stödja sjöfarten och försvara 
territorium
Genom framtagning av sjökort, isbryt-
ning, uppsättning av leder, fyrar och 
andra hjälpmedel underlättas framkom-
ligheten till havs. Detta är en del av att 
upprätthålla infrastrukturen. Säkerheten 
som alltid varit viktig för sjöfarare kan 
delas upp i sjöräddning, bevakning, lots-
ning och försvar. Varje fartyg till sjöss är 
i	sig	ett	sjöräddningsfartyg	men	det	finns	

Figur 1.



348

git till den omfattande färjeverksamhet 
som	idag	finns	runt	våra	kuster	till	gagn	
för industri och turism. Färjornas möjlig-
het att sälja skattefri alkohol ombord till 
svenskar,	norrmän	och	finländare	gjorde	
att nöjet ombord utvecklades till en viktig 
del av affären. Färjorna utformades som 
flytande	 nöjespalats	 och	 blev	 ett	 snabbt	
och enkelt sätt att komma hemifrån och 
byta miljö under ett par dagar. Den 1 juli 
1999 avskaffades den skattefria försälj-
ningen av alkohol inom EU vilket blev ett 
hårt slag för många färjelinjer. För rela-
tionen Stockholm-Finland lyckades man 
utverka ett undantag med hjälp av Åland. 
Norge som icke EU-land har också fort-
satt Tax Free försäljning ombord. Övriga 
linjer i sydsverige och på västkusten har 
efter hand anpassat sig till de nya, mindre 
gynnsamma, förutsättningarna.

Fenomenet att själva fartyget och ti-
den ombord är målet, så kallad kryssning 
uppstod under 50-talet när de forna stora 
passagerarfärjorna behövde större voly-

mer och de resande gästerna inte räckte 
till.  Detta har sedan utvecklats till en stor 
industri som idag omsätter ca 150 miljar-
der kronor per år. Florida och Karibien är 
den största marknaden för kryssningar 
men Medelhavet och olika områden i 
Asien ökar mest relativt. Att resa långa 
sträckor sjövägen blir allt mer ovanligt i 
takt	med	att	flygnätet	utvecklas	och	inte	
minst utbredningen av så kallade lågkost-
nadsflyg,	 som	 inte	 bara	 ersätter	 resande	
utan också har blivit ett prisvärt alterna-
tiv till det korta avbrottet som färjorna 
erbjuder.

Nutidens passagerare
Färjenäringen är en viktig del av infra-
strukturen och turismen i Sverige. Efter-
som Sverige delvis är att betrakta som en 
ö är vi beroende av fungerande färjerede-
rier. Årligen anländer 27 miljoner passa-
gerare via färja till Sverige, jämfört med 
21	miljoner	flygresenärer.		Färjorna	spelar	
därmed en viktig roll för Sverige som tu-
ristland. Det är anmärkningsvärt att pas-
sagerarrederierna årligen investerar över 
MSEK 300 i marknadsföring av Sverige 
i utlandet att jämföra med Visit Sweden 
som lägger MSEK 140.3 De största pas-
sagerarhamnarna i Sverige är Stockholm, 
Helsingborg, Ystad, Göteborg och Visby. 
Över	hela	världen	där	det	finns	öar	och	

större	 vattendrag	 finns	 olika	 sorter	 av	
färjetrafik.	 Den	 största	 färjerelationen	 i	
världen är Bosporen, som inte bara för-
binder staden Istanbuls två delar, utan 
också Europa med Asien. För övriga stora 
linjer se faktaruta. I takt med att städer-
na	förtätas	och	 trafiken	blir	allt	mer	be-
svärlig introduceras lokala stadslinjer på 
vattnet. Älvsnabben i Göteborg är ett ex-
empel på detta fenomen och i Stockholm 

3. Passagerarerederiernas förening 2011

Förväntansfulla semesterfirare på väg ut 
i Europa. Foto: Stena AB.
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har man alltid använt sig av vattnet för 
stadstransporter. 
Det	finns	många	människor	som	kän-

ner en dragning till havet. Det har skapat 
en hel bransch. Den globala kryssnings-
industrin har ca 20 miljoner passagerare 
per år och ökar med ungefär 5 % årligen.  
Det	 finns	 idag	 knappt	 500	 kryssnings-
fartyg.	Tre	stora	rederier	med	flera	olika	
varumärken dominerar. De är Carnival 
Group med 107 fartyg (Aida, Cunard, 
Costa,	 P&O	 m.fl.),	 Royal	 Caribbean	
med	46	fartyg	(Celebrity,	TUI	m.fl.)	och	
Norwegian Cruise Lines med 21 fartyg 
(Apollo,	NCL,	Regent	Seven	Seas	m.fl.).4
Det	finns	olika	drivkrafter	för	passage-

rare att bege sig ut till sjöss. Den största 
gruppen är de som är på väg till en de-
stination bortom ankomsthamnen. De 
främsta drivkrafterna för denna grupp är 
att det är billigare eller snabbare än andra 
alternativ, att man vill ha med bilen el-
ler att det är den enda möjligheten. Det 
kan också vara att man njuter av resan 
och helt enkelt föredrar färja framför al-
4. Shippax annual report 2010

ternativen. Den andra gruppen är de som 
har fartyget som målet, man söker en po-
sitiv upplevelse. Drivkrafterna är havets 
dragningskraft, äventyr, miljöombyte, 
shopping och att det är billigt jämfört 
med motsvarande upplevelser iland. Det 
är dessa drivkrafter som öppnat möjlig-
het för bolag att skapa kryssningar i olika 
koncept på alla hav. 

En blick framåt 
Det	finns	och	kommer	alltid	att	finnas	ett	
stort behov av att transportera passage-
rare till sjöss. Många känner en dragning 
till havet och tar gärna chansen att få ett 
avbrott	 till	 sjöss	om	det	finns	möjlighet.	
Den drivkraften kommer troligen alltid 
att	 finnas.	 Ett	 antal	 faktorer	 går	 dock	
emot	 utvecklingen	mot	 fler	 passagerare.	
Det är faktorer som ökad konkurrens från 
andra	 trafikslag,	 bränslekostnader,	 hår-
dare regler, främst inom miljö och säker-
het, utjämning av handelsvillkor, olyckor, 
så kallad ”People pollution” som uppstår 
då ett stort kryssningsfartyg anlöper en 
liten ö, och sist men inte minst fasta för-
bindelser som t.ex. Öresundsbron eller 
tunneln under Engelska kanalen. 
Det	 är	 helt	 klart	 att	 flyget	 ersatt	 fär-

jorna på långa distanser. De förhållan-
devis	 billiga	 flygbiljetterna	 går	 inte	 att	
konkurrera med på långa och medellånga 
distanser. Att man kan ta med bilen är en 
positiv faktor för färjorna inte minst på 
övernattseglingar i konkurrensen med 
flyget.	 Mindre	 färjor	 i	 storstäder	 är	 på	
frammarsch och kommer säker att spela 
en viktig roll att under lång tid framåt. 
I takt med att regler kring punktskatter 
och moms harmoniseras och att utbudet 
av varor i länderna mer och mer liknar 
varandra kommer shopping som anled-
ning till att resa att minska. Det innebär 
en utmaning för färjenäringen. 
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Havets dragningskraft är dock stor och 
många tycker att det är det bästa och mest 
bekväma sättet att resa på. Att resa med 
färja skall vara en positiv upplevelse, det 
är på den punkten man enklast kan skilja 
sig	från	flyget.	Enkel	bokning,	lätt	att	ta	
sig till hamnen, korta incheckningstider, 

Nya Stena Germanica är ett exempel på en modern kombination av passagerare- och 
fraktfärja. Foto: Stena AB.

bra service ombord med spännande utbud 
i restauranger och butik i nya moderna 
miljöer är faktorer som rederierna ut-
vecklar för att säkra framtidens passage-
rare ombord. Det mesta pekar således på 
att passagerare till sjöss kommer att vara 
en fortsatt viktig del av sjöfarten.

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

RONNEBYGATAN 39,  371 33  KARLSKRONA
TEL.0455-10298               www.nymansherr.nu

e-post: info@nymansherr.nu



351

Ledamoten
FREDRIK HANSSON

Kommendörkapten Fredrik Hansson är projektledare vid Sjö-
stridsskolans funktionsutvecklingsenhet med ansvar för marin 
koncept- och taktikutveckling. Han har tidigare bl.a. varit stabs-
chef vid 3.Sjöstridsflottiljen och tjänstgjort vid försvarsdeparte-
mentet. 

Marin taktikutveckling, internationell metod – 
nationellt fokus
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona den 14 december 2011.

Titeln på mitt inträdesanförande är som framgår ”Marin taktikutveckling, inter-
nationell metod – nationellt fokus”. Föredraget står på två ben. Dels tänker jag be-
skriva hur jag uppfattar de strukturella förutsättningarna för att bedriva en marin 
taktikutveckling, detta eftersom det påverkar hur vi bör förhålla oss till dagens läge, 
och här ligger föredragets tyngdpunkt. Och dels kommer jag att ge min bild av var 
marinen står idag både vad avser taktikutveckling och förhållandet mellan inter-
nationell verksamhet och nationellt fokus samt vilka storheter som påverkar oss. 
Jag tänker också beskriva vilka utmaningar som jag anser dimensionerande, med 
avseende på taktikutveckling, och lämna förslag på vilka åtgärder vi bör vidta för att 
möta utmaningarna. Området är omfattande och jag väljer därför att beskriva med 
ganska breda penseldrag eftersom jag i detta avseende anser att debatten vinner på 
att principerna går före detaljfrågorna. 

Grunder
Som (en) grund för mitt resonemang vill 
jag hävda att det som allmänt går under 
beteckningen ”strategisk time-out” har 
haft en negativ inverkan på hur vi genom-
för en strukturerad taktikutveckling. Av-
saknaden av en adekvat operativ plane-
ring och långsiktiga målbilder har skapat 
en osäkerhet kring vilka målsättningar 
krigsförbanden skall uppnå. Utan dessa 
styrningar har taktikutveckling mer haft 

karaktären av ad-hoc och inte utgjorts av 
en interaktion mellan styrningar och er-
farenheter av förbandsverksamheten. Det 
har alltså, enligt min mening, varit oklart 
hur förbandsverksamheten skall leda till 
utveckling, den röda tråden har saknats. 
Vidare har förbandsneddragningar, men 
framför allt ständiga omorganisationer, 
inneburit att gränsytan mellan våra in-
satsförband och chefer på taktisk och 
operativ nivå varit otydlig, med få kon-
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stanter men med många variabler. Sam-
tidigt har marinen genomfört en resa och 
ökat sin interoperabilitet, deltagit i en 
mängd internationella övningar, evalu-
erats enligt Nato-metodik och deltagit i 
flera	 internationella	 insatser.	Vi	har	gått	
in i ett nytt personalförsörjningssystem 
med	 specialistofficerare	 och	 anställda	
personal och är på god väg mot målbilden 
”omedelbart användbara förband”. Det 
har, sammanfattningsvis, hänt mycket 
men varit ”rörigt i stabslådan”. Jag menar 
dock att vi delvis är på väg att skapa ord-
ning och reda genom bättre planer, tyd-
ligare krav och en bättre balans mellan 
ett internationellt och ett nationellt fokus 
men att vi i detta arbete står inför stora 
utmaningar.

Taktikutveckling
Det kan i det här sammanhanget vara 
lämpligt att beskriva vad vi talar om när 
det gäller taktikutveckling. Den enklaste 
och mest generiska förklaringen på be-
greppet taktik är att det är det sätt vi ut-
nyttjar medel och metoder för att uppnå 
ett angivet syfte. Taktikutveckling är allt-
så en förändring i mål och metoder för att 
uppnå	ett	nytt	identifierat	syfte,	se	bild	1.

Detta är självklart en generalisering, 
men det pekar på en viktig förutsättning, 
nämligen att taktikutveckling inte bara 
är en reaktion på förändrad vilja, doktrin 
eller motsvarande, utan även påverkas av 
erfarenheter från genomförd verksamhet. 

Resultatet av taktikutvecklingen, i den 
högra kolumnen, är också en viktig del 
i den marina argumentationen och för att 
kommunicera en tydlig marin vilja, inåt 
och utåt.

Taktikutveckling i ett längre perspek-
tiv är, i detta sammanhang, samma sak 
som förbandsutveckling. Ett förändrat 
mål men även förändrade medel och 
metoder för att uppnå detsamma kräver 
strukturer och processer som kan omsät-
ta en förändringsvilja i planer, order och 
reglementen. 
Det	måste	också	finnas	ett	system	runt	

våra förband som över tiden och med 
återkommande regelbundenhet kan om-
sätta förändrade krav med nya målsätt-
ningar och även följa upp dessa.

För att skapa en strukturerad taktik-
utveckling krävs att vissa generella och 
allmängiltiga förutsättningar uppfylls, 
dessa utgörs framför allt av:
•	 Organisatoriska förutsättningar, tak-

tiska och operativa, för respektive 
arena.

•	 Tydliga lednings- och lydnadsförhål-
landen, vem gör vad!

•	 Aktuella styrdokument i form av reg-
lementen.

•	 Relevanta, och kända, kravställning-
ar mot respektive förbandstyp.

•	 Operativa och taktiska planer som 
omsatta till förbandsplanering utgör 
ett stöd till förbandsutveckling.

}  

Bild 1.

•	 Vilja
•	 Teknik
•	 Materiel
•	 Organisation
•	 Uppgifter
•	 Motståndare
•	 Partners

•	 Utvecklad förmåga
•	 Förändrad övningsinriktning
•	 Nya styrdokument, reglementen
•	 Behov av studier, försöksverksamhet
•	 Förändrad kompetens
•	 Ny materiel
•	 Med mera

som leder till
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•	 En utvecklad erfarenhetsprocess som 
kan bidra till förbandsutvecklingen.

•	 En ständigt pågående process som 
omsätter förbandsverksamhet till ut-
veckling.

Om man utvecklar förutsättningarna 
ovan vill jag peka på några delar som är 
särskilt viktiga;
•	 Det	måste	finnas	ett	nav,	ett	”Centre	

of Gravity” för utvecklingsproces-
sen. Här är det lämpligt att utnyttja 
det målsättningsarbete och den 
krigsförbandsvärdering som årligen 
genomförs. Detta rimmar också väl 
med Försvarsmaktens Utvecklings-
plan (FMUP) som ger en tydlig in-
riktning att allt utvecklingsarbete ska 
utgå från krigsförbandens behov.

•	 Om vi inte har de organisatoriska för-
utsättningarna klara för oss hämmar 
det utvecklingsarbetet. Organisatio-
nen måste vara känd och samman-
hängande från förbandsnivån till tak-
tisk- och operativ nivå och den skall 
vara kopplad till respektive arena. 
Det är inom arenan, i detta fall sjöa-
renan eller den marina arenan, som 
kompetensen skall vara kraftsamlad.

•	 Det måste vara tydligt klarlagt vem 
som gör vad. Med en hög föränd-
ringstakt och en minskad bemanning 
ska vi inte lägga tid på dubbelarbete 
eller riskera att viktiga frågor ramlar 
mellan stolarna. En framgångsfaktor 
i detta avseende är en tydlig ansvars-
fördelning mellan förband, kompe-
tenscentra och den marina ledningen.

•	 Slutligen står och faller en utveck-
lingsprocess med att vi omhändertar 
erfarenheter på ett bra sätt, erfaren-
hetsprocessen utgör motorn i utveck-

lingsarbetet. Här ligger vi i marinen 
lång fram genom det erfarenhetsar-
bete som idag genomförs vid Sjö-
stridsskolan.

Från arvet mot insats-
organisation 2014
Om vi då med beaktande av vilka förut-
sättningar som krävs för en strukturerad 
taktikutveckling övergår till att titta på 
händelseutvecklingen i ett 15-årsper-
spektiv, var leder då en jämförelse?

Jag väljer då att dela in perioden i tre 
delar. Den första delen utgörs av ”arvet” 
och jag beskriver här vilka generella stor-
heter som då påverkade taktikutveck-
lingen. Jag övergår därefter att titta på 
”transformationen” av Försvarsmakten 
och gör en liknande jämförelse för att 
avsluta med att göra en nulägesbeskriv-
ning, som egentligen sträcker sig några 
år bakåt i tiden. Gränsytan mellan de två 
senare perioderna blir följaktligen något 
flytande.	 Beskrivningarna	 kan	 uppfat-
tas visualisera det uppenbara. De bely-
ser dock några viktiga förhållanden och 
förändringar som påverkar utvecklingen 
av våra marina förband. Med ”marina 
glasögon”	kan	vi	identifiera	några	större	
påverkansfaktorer.

Arvet
Om	man	är	officer	i	min	ålder	känner	man	
igen	sig	i	mycket	av	det	som	återfinns	un-
der ”arvet”. Fokus var tydligt nationellt, 
motståndaren var väl känd och befann sig 
några hundra kilometer österut. Effekten 
av en värnpliktsbaserad marin kan alltid 
diskuteras men de strukturella förut-
sättningarna var enligt mitt förmenande 
goda. 

På plats fanns en taktisk och operativ 
ledning som hängde ihop i form av ma-
rinkommandon och militärområden. Vi 
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hade	en	flora	av	nationella	reglementen1, 
som faktiskt gällde, även om vi inte hade 
ett maringemensamt reglemente. Vi öva-
de årligen med en stor förbandsmassa, 
genomförde återkommande beredskaps-
kontroller och det fanns en omfattande 
operativ planering. Ubåtskränkningarna 
och skapandet av ubåtsjaktstyrkan med 
de två stridsgrupperna medförde att ma-
rinen hade en välövad förbandsmassa 
med, relativt sett, hög nationell bered-
skap.

Vi genomförde också årliga krigsför-
bandsvärderingar som utmynnade i nya 
planer	Vi	hade	Kustflottan	med	sin	 stab	
(flaggen),	KA-centrum	och	sedermera	ett	
marintaktiskt centrum som tillsammans 
med våra funktionsskolor (ÖS, AMFSS)2 

ansvarade för stridsteknisk och taktisk 
utveckling.

Fokus var nationellt, även om vi i slutet 
av perioden började öva mer internatio-
nellt, och med värnpliktsbaserade för-
band lärde vi oss samma saker varje år!

En sammanfattande generalisering 
kan sägas vara att det genomfördes en 
strukturerad taktikutveckling med natio-
nellt fokus, det var ordning i stabslådan 
men det skulle krävas tid att få ut full ef-
fekt av organisationen.

Försvarsmaktens transformering
Att tidsätta FM transformering start och 
slut är svårt, vi är ju faktiskt mitt inne i 
den, men jag väljer här att se transfor-
mering som en period från ungefär 1994 
fram till var vi befann oss för några år se-
dan. Att i denna församling kalla den här 
perioden för dramatisk kan väl närmast 
betecknas som onödig information, men 
1. Grundreglementen som först nyligen har 
ersatts utgjordes av TRFL, taktikreglemente för 
flottan,	 och	TRKA,	 taktikreglemente	 för	kust-
artilleriet.
2.	 Örlogsskolorna	och	amfibiestridsskolan

jag menar att det kanske inte är de kvan-
titativa förhållandena som är centrala för 
taktikutveckling utan i högre utsträck-
ning de organisatoriska förändringarna.

Fokus blev under perioden starkt in-
ternationellt, ”svensk säkerhet skall upp-
nås genom internationella insatser långt 
borta”. Inga större nationella övningar 
genomfördes, eller har genomförts på 
länge och någon tydlig motståndare är 
inte, eller har åtminstone inte varit, de-
finierad.	 Den	 strategiska	 och	 operativa	
planeringen har varit begränsad och i 
själva verket endast hanterat en grund-
läggande förmåga för upprätthållande 
av beredskap och territoriell integritet 
(TI). Vad vi egentligen skall ha FM till 
har varit oklart och därmed föremål för 
diskussion. Perioden kallas ju allmänt för 
en ”strategisk time-out” vilket kan anses 
som en mycket relevant beskrivning.

Vad har då detta ur ett taktikutveck-
lingsperspektiv medfört?

Organisatoriskt har den taktiska och 
operativa ledningen centraliserats i HKV. 
Redan 1994 upphörde begreppet ”Chefen 
för Marinen” och i den fortsatta omstruk-
tureringen har de högsta försvarsgrensre-
presentanterna gått från att vara direkt 
underställda ÖB till att företräda ”för-
svarsgrenen”, omväxlande i insats- eller 
i produktionsorganisationen. Rollen för 
MI har därmed skiftat stort och grundat 
sig mer på tradition än organisatorisk 
status.3 De återkommande organisations-
förändringarna har lett till förändrade 

3. Lite kuriosa i sammanhanget är att den 
högste marina företrädaren sedan 1994 bytt 
organisationsbeteckning tre gånger; chef för 
marinledningen, generalinspektör för marinen 
och marininspektör, på tal om ständiga organi-
sationsförändringar. Befattningen, Chefen för 
Marinen skapades 1937, innan dess var Kungen 
chef för Marinen.
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ledningsförhållanden och följaktligen till 
ett förändrat ansvarsförhållande för tak-
tikutvecklingen.
Genom	 avvecklingen	 av	 Kustflottan	

och senare marintaktiskt centrum har vi 
förlorat ytterligare byggstenar för taktik-
utvecklingen. Utvecklingsansvaret ligger 
idag hos den marintaktiska staben och på 
sjöstridsskolan i Karlskrona, SSS. Mari-
nen har, till skillnad från andra arenor, 
inga funktionsskolor eller någon organi-
sation för taktikutveckling utöver detta, 
antalet personer som deltar och ansvarar 
för taktikutveckling har m a o minskat 
betydligt.

En annan aspekt på organisationsför-
ändringar är den förändring av arena-, 
eller miljöbegreppet som skett under 
transformeringen: Vid sidan om de tra-
ditionella arenorna sjö, luft och mark 
har vi nu, bl.a. infört arenorna ledning, 

information och logistik. Med för många 
arenor, och därmed utökade gränsytor, 
ökar också behovet av samordning och vi 
tvingas	sprida	marin	kompetens	på	flera	
platser, på olika staber, skolor och centra.

Som en annan, positiv effekt, har för 
marinens del interoperabilitetsarbetet 
med Nato och EU kommit långt. Vi övar 
sedan länge enligt Nato-reglementen. Vi 
deltar och utvärderas i verksamhet som 
FOST4 och vi evaluerar våra förband en-
ligt OCC E & F.5 Marinen har också, en-
ligt	 internationell	modell,	 sedan	flera	 år	
utvecklat ett system för erfarenhetshan-

4.	 Flag	Officer	Sea	Training,	Portsmouth.	Ut-
värdering av hur vi hanterar inre och yttre strid, 
personellt och materiellt.
5. Operational Capabilities Concept, Eva-
luation and Feedback, en utvärdering med ett 
standardiserat system som bygger på Nato-krav, 
framförallt avsett för partnerskapsländer

Utvärdering av hur vi hanterar inre och yttre strid genomförs bland annat vid Royal 
Navy’s Flag Officer Sea Training där instruktörerna i sina vita overaller inte lägger 
fingrarna emellan när kritik utdelas. Här HMS Trössö. Foto: Håkan Nyström, FM.
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tering. I dessa avseenden ligger vi inter-
nationellt sett väldigt långt fram.

Under slutet av transformeringen har 
marinen till övervägande del övergått till 
anställd personal och en ny yrkeskatego-
ri,	 specialistofficerare	 har	 införts.	Detta	
kommer att få en stor betydelse, inte en-
bart vad avser förbandens tillgänglighet 
utan även, för hur vi utvecklar stridstek-
nik och taktik i förband med kontinuer-
ligt tjänstgörande personal. För att uppnå 
en positiv effekt av det nya personalför-
sörjningssystemet krävs dock att vi är 
tillräckligt väl bemannade, en förutsätt-
ning som åtminstone inte verkar uppfyl-
las i närtid.

Slutligen och sammanfattningsvis; 
samtidigt med att vi börjat tillämpa inter-
nationella (Nato-) reglementen, standards 
och utvärderingar har vi behållit det 
”gamla” systemet för krigsförbandsvär-
dering och våra nationella reglementen. 
Vi har haft ”dubbelt av allt”, ett förhål-
lande jag menar att vi är på väg att lämna.

Vid en jämförelse med de förutsätt-
ningarna som krävs för att driva en 
strukturerad taktikutveckling och de 
resultat som transformeringen inneburit 
kan vi konstatera att det haltar betänkligt 
i många jämförelser, perioden har exem-
pelvis inneburit:
•	 Brister i operativ planering och lång-

siktiga styrdokument.

•	 Ständiga omorganisationer av staber 
och förband och därmed också för-
ändrade lednings- och lydnadsförhål-
landen. Det har förelegat oklarheter 
om vem som ansvarar för vad och vi 
har	dessutom	förlorat	flera	organisa-
tionsenheter för taktikutveckling.

•	 Internationellt fokus, delvis på be-
kostnad av nationell utveckling, vi 
har inte orkat med bägge delar, vilket 

bl.a. lett till dubbla och obsoleta reg-
lementen.

Men perioden har också inneburit:
•	 En ökad internationell förmåga och 

förmåga att verka med andra.

•	 Ett nytt personalförsörjningssystem 
med anställda besättningar och sol-
dater.

•	 Utvecklandet av ett marint erfaren-
hetshanteringssystem, något positivt 
och nödvändigt för utvecklingspro-
cessen.

Nulägesbeskrivning
Om man, med utgångspunkt från det som 
nämnts med avseende på FM transforme-
ring, genomför en nulägesbeskrivning 
och väljer ut några förändringar och stor-
heter som påverkar taktikutvecklingen 
kan vi konstatera följande:

Internationella insatser
Marinen har genom sitt deltagande i in-
ternationella insatser skaffat erfarenhe-
ter som skapar ytterligare en dimension 
för taktikutvecklingen. Insatser i låg-
konfliktområden	 utvecklar	 kanske	 inte	
förmågan	 att	möta	 en	 kvalificerad	mot-
ståndare men är ändå oerhört värdefulla 
för att utveckla förmågan att verka med 
andra och även att leda andra, Nato- och 
”EU”-förband. Det sistnämnda var fallet 
då Sverige ansvarade för FHQ6 i samband 
med insatsen i EUNAVFOR7 2010. Även 
det samarbete inom sjöövervakningsom-
rådet som pågår med Finland, de baltiska 
staterna och inom ramen för EU kan ses 
som en del av de internationella insatser 
marinen medverkar i.
6. Force Head Quarter, sjöstyrkechef med stab
7. European Union Naval Force, EU:s sjö-
styrka för att motverka piratverksamhet utanför 
Somalia.
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De goda resultat som uppnåtts under 
våra internationella insatser är ett kvitto 
på att interoperabilitetsarbetet har gett en 
positiv effekt. Insatser i en internationell 
miljö kommer att vara en naturlig del av 
verksamheten vilket gör att vi fortsatt be-
höver öva med internationella reglemen-
ten. 

Internationella insatser har även gett 
en nationell effekt i det att de ökat upp-
märksamheten på sjöfarten och sjövägar-
nas betydelse, som nationellt och för våra 
grannars del är av strategisk betydelse. 
Marina säkerhetsoperationer och sjö-
fartsskydd kommer med stor sannolikhet 
att vara en uppgift som ökar i betydelse 
för marinen.

Nationella övningar
En erfarenhet av ett internationellt fokus 
är	 att	 flerdimensionell	 strid	 mot	 en	 av-

ancerad motståndare har övats för lite, 
eftersom det av förklarliga skäl inte har 
ingått i de internationella övningarna 
och inte heller varit dimensionerande 
för de internationella insatser vi delta-
git i. För att inte tappa denna förmåga 
genomför sjöstridsförbanden (nu också 
med	amfibie)	sedan	några	år	en	övnings-
serie	som	heter	SWENEX.	Avsikten	med	
SWENEX	 är	 att	 den	 skall	 vara	 en	mo-
mentbaserad nationell övning med kva-
lificerade	övningsmoment	som	syftar	till	
att bibehålla en spets i vår förmåga att 
möta en tekniskt avancerad motståndare.

Internationellt anpassade reglementen
Reglementen är kanske den viktigaste 
hårdvaran för en strukturerad taktikut-
veckling. Ska vi kunna mäta hur väl vi 
uppnår mål och krav måste vi ha en ge-
mensam grund för hur våra förband ska 

Övningsserien SWENEX syftar till att med kvalificerade övningsmoment bibehålla en 
spets i att möta en tekniskt avancerad motståndare. Här robotskott (RBS 15) från kor-
vett av Stockholmsklass. Foto: Jimmie Adamsson, Försvarsmakten.
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agera. Under transformeringen har den 
största kraften lagts på att lära sig Nato-
reglementen, STANAGS, AJP, MTP:s8 
osv. Det har inte funnits tillräcklig kraft 
att samtidigt utveckla och uppdatera våra 
nationella reglementen varför vi idag har 
flera	obsoleta	reglementen	och,	ännu	vär-
re, interimistiska/lokala reglementen. Se-
dan något år tillbaka pågår ett arbete att ta 
fram nya marina reglementen. Tanken är 
att skriva nationella reglementen i sam-
ma struktur som Nato-reglementen vad 
avser utformning och uppgiftsställningar 
etc. Det här är en viktig förändring som 
på många sätt knyter ihop säcken. Natio-
nella reglementen som bygger på interna-
tionell standard inte bara minskar gapet 
i växlingen mellan nationell och interna-
tionell verksamhet utan underlättar också 
arbetet med värdering och evaluering av 
våra förband enligt exempelvis OCC E & 
F, metoder och krav hänger ihop.

TRM (Taktiskt Reglemente för Ma-
rinen), som fasställdes 2010 utgör grun-
den i den nya reglementesserien. Under 
denna	 nivå	 kommer	 det	 att	 finnas	 TPM	
(Taktiska Procedurer för Marinen) för 
respektive funktion, exempelvis ytstrid, 
amfibiestrid,	ubåtsjakt	osv.	Under	hösten	
2011 har TPM för ubåtsjakt och ubåts-
jakt ”lätt torped” fastställts. Under 2012 
finns	 planer	 på	 att	 producera	 ett	 flertal	
TPM och om planeringen håller kommer 
marinen i slutet av 2012 att ha TPM som 
omfattar samtliga marina huvudfunktio-
ner. På några års sikt är målsättningen 
att större delen av våra reglementen skall 
vara omsatta enligt denna struktur.
Förbandsutveckling
I dag består förbandsutvecklingen av tre 
8. Standarization Agreements, Allied Joint 
Publications, Maritime Tactical Publications; 
Natos standardiseringsprocess, operativa och 
taktiska reglementen.

sammanhängande processer eller styrdo-
kument:	 dessa	 är	 Krigsförbandsspecifi-
kation (KFS) ,Krigsförbandsplan (KFP) 
och Krigsförbandsvärdering (KFV). 
KFS som vi tidigare kallade TOEM (Tak-
tisk Organisatorisk Ekonomisk Målsätt-
ning) är ett målsättningsdokument med 
krav som upprättas för respektive krigs-
förband	(Ex.	flottiljledning	eller	korvett-
division). Krigsförbandsvärdering och 
krigsförbandsplan utgör tillsammans ett 
system för att värdera och utveckla res-
pektive förbands KFS.
KFS	skiljer	 sig	på	flera	områden	 från	

tidigare TOEM bl.a. genom att man avser 
formulera krav enligt Nato-kravelement 
(med utgångspunkt från NTL9). Genom 
att göra detta kan man utnyttja resul-
tat från OCC E & F på ett bättre sätt i 
värderingen av våra förband, processen 
stöttas av TPM/TRM och vi får inte som 
tidigare två helt skilda system. Processen 
för förbandsutvecklingen utgör därför en 
utmärkt centrumpunkt kring vilken man 
kan bygga en strukturerad taktikutveck-
ling.

Försvarsplanering
Ett resultat av den strategiska time-outen 
har varit svårigheten att, inåt och utåt, be-
skriva vad FM har för uppgifter och för-
mågor i ett nationellt perspektiv. Under 
2011 har därför försvarsplaneringen åter-
upptagits som ett led i att utveckla den 
strategiskt-operativa planeringen men 
även utveckla gränsytan mot det övriga 
samhället i ett krisperspektiv. Målsätt-
ningen är att utifrån ett antal scenarion 
ta fram en så kallad Grundorganisations-
plan (GROP), med planer och uppgifter 
från operativ nivå ner till nivån för krigs-
förband. Det här är en positiv förändring 
och helt nödvändigt för att utveckla vår 
9. Nato Task List
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taktik på ett nationellt plan.

Sammanfattning
Från 90-talet och framåt har det skett en 
enorm förändring inom säkerhets- och 
försvarssektorn som i förlängningen på-
verkar den marina taktikutvecklingen. 
Det handlar om allt från Nato- och EU-
samarbete, internationella insatser och 
övningar samt ett gemensamt förmåge-
arbete. Jag menar att Marinen har im-
plementerat en internationell metod för 
ledning, utvärdering och utveckling som 
i hög grad kommer att påverka oss framö-
ver. Vidare anser jag att Försvarsmaktens 
ökade nationella fokus skapar nya förut-
sättningar som påverkar hur vi skall till-
lämpa en internationell metodik för våra 
nationella behov. 

Marinen ligger långt fram i den intero-
perabilitetsprocess som här avses men 
vi är också, självklart, beroende av hur 
Försvarsmakten i övrigt utvecklas och 
därmed hur gränsytan mellan den marina 
arenan och de övriga arenorna kommer 
att gestalta sig.

Pendeln har alltså svängt tillbaka, från 
ett nationellt fokus till ett internationellt 
och vidare till en, förhoppningsvis, ba-
lanserad nivå mellan huvuduppgiften 
nationellt försvar och ett internationellt 
åtagande.

Vi har i många avseende ett bra struk-
turellt utgångsläge för att utveckla våra 
förband, många pusselbitar är klara eller 
under utveckling, såsom;
•	 Ett ökat nationellt fokus inom ramen 

för insatser, övningar och inte minst 
försvarsplaneringsarbetet.

•	 Ett maringemensamt och internatio-
nellt anpassat system för reglemen-
ten och procedurer.

•	 En pågående utveckling av ett opera-

tivt ramverk, som ett resultat av för-
svarsplaneringen.

•	 Ett integrerat system för förbandsut-
veckling (KFS, KFV, KFP).

Nu måste vi hitta former för att lägga 
pusslet och hantera de utmaningarna vi 
står inför.

Dimensionerande 
utmaningar
Problemen i det nya personalförsörj-
ningssystemet som förvisso är allvarliga 
är kanske en av våra största utmaningar. 
Detta får dock inte hindra oss att disku-
tera strukturella möjligheter att hantera 
problemet. På sikt är en balans i perso-
nalförsörjningen avgörande. I många 
funktioner är marinen redan idag nere 
på en kritisk massa vad avser personal. 
Dessutom skall Krigsförbanden i IO-14 
leverera insatser och har därmed inga 
utvecklingsbefattningar. Vi måste alltså 
hantera utvecklingsdimensionen i ett 
motsatsförhållande, skall personalen le-
verera insatser eller upprätthålla befatt-
ningar i utvecklingsorganisationen?

Hur arenabegreppet hanteras är för 
mig en viktig och dimensionerande ut-
maning. Gränsyteproblematiken och 
risken att vi utarmar kompetens inom hu-
vudområdena marin, luft och mark är en 
kärnfråga som måste diskuteras. En ge-
mensam lösning blir inte bättre än nivån 
på de verkansdelar som ingår. Detta är 
dessutom en interoperabilitetsfråga, våra 
gränsytor måsta passa, åtminstone något 
så när, med andra partners.

En ytterligare dimensionerande utma-
ning, svår att hantera i en marin kontext, 
är utvecklingen av högkvarteret. En stor-
leksminskning som innebär en gemen-
sam operativ nivå och ett eventuellt av-
skaffande av den taktiska nivån kommer 
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att skapa stora problem för en struktu-
rerad taktikutveckling. Förändringar av 
organisation och ledningsformer skapar 
följdproblem avseende intern och extern 
samordning vilket i sin tur skapar behov 
av förändringar av reglementen etc.

Den största utmaningen är kanske 
dock risken att vi genom omorganisatio-
ner, de olika arenornas utveckling och 
avveckling av staber tappar marin kom-
petens. Vi måste vara tillräckligt många 
inblandade i utvecklingsprocessen, och 
för återskapande av kompetens är det 
svårt att hitta strukturella lösningar.

Vägen framåt
Vi behöver generellt bli bättre på att sam-
la marin kompetens i hela organisationen 
och få den att verka mot en gemensam 
målbild. Det förefaller mer än rimligt 
att	man	som	officer	med	marin	tillhörig-
het känner ett ansvar för den marina ut-
vecklingen oavsett om man jobbar på en 
operativ nivå, på Försvarsmaktens Tek-
niska Skola (FMTS), vid Ledningsrege-
mentet (LedR) eller vid Försvarsmaktens 
Logistik (FM Log). Man kan tänka sig 
flera	olika	 sätt	 att	 göra	detta	men	några	
konkreta förslag är att påverka genom 
att; överse hur och vem som kallas till 
lednings- och träningsövningar, marin-
taktisk chefs fältövning, marinstridsda-
gar och om möjligt även till försvars-
planering.	Det	finns	 ingen	motsättning	 i	
att tänka ”Joint” och samtidigt verka för 
utvecklingen av en huvudarena, de är de 

taktiska arenornas respektive förmåga 
som sätter de operativa gränserna.

Vi behöver också utveckla och fast-
ställa ett generiskt system för taktikut-
veckling i marinen. För att uppnå största 
möjliga effekt med den marina taktik-
utvecklingen krävs strukturer i form 
av fastställda reglementen och proce-
durer. På ett sådant sätt kan spårbarhet 
åstadkommas och därmed en grund för 
medvetna beslut läggas. Drivkraften i 
systemet skall utgöras av ett systema-
tiskt erfarenhetsarbete och fokus utgöras 
förbandsutvecklingsarbetet. En nödvän-
dig framgångsfaktor är att formerna för 
utveckling är kända i organisationen så 
att alla förbandsdelar kan leverera ”rätt” 
adekvat information och underlag.

För att bibehålla spetsen i de marina 
förbanden och leverera väpnad strid mot 
en	kvalificerad	motståndare	(vilket	är	vår	
huvuduppgift) bör vi bibehålla och ut-
veckla övningsverksamhet i likhet med 
SWENEX.	Fortsatt	deltagande	i	interna-
tionella övningar är helt nödvändig för att 
uppnå en tillräckligt stor förbandsmassa 
men till detta bör vi årligen kraftsamla de 
marina	 förbanden	 och	 öva	 kvalificerad	
strid. Vidare, bör vi fortsatt utveckla våra 
reglementen enligt internationell modell, 
för att minska gapet mellan nationell och 
internationell verksamhet och i detta 
sammanhang driva en diskussion hur 
långt vi kan och bör leda med engelska 
som kommandospråk.



361

Läkare
MAGNUS BLIMARK

Magnus Blimark är läkare vid Försvarsmedicincentrum.

Svensk Ubåtsräddningsförmåga – en 
utmaning
Den historiska utvecklingen av ubåtsräddning följer utvecklingen av ubåtar. Det 
finns två sätt att evakuera personal från en sjunken ubåt. Antingen sker detta genom 
fri uppstigning (FU), vilket innebär att man via en sluss lämnar ubåten. Den andra 
metoden är räddningsevakuering via anslutning från räddningsfarkost (URF). Bäg-
ge dessa metoder har genomgått en betydande teknisk utveckling. Att evakuera en 
ubåtsbesättning via en räddningsfarkost är säkrare och möjliggör även evakuering 
av skadade/sjuka vilka inte skulle klara en FU. Av någon anledning har Sverige 
dock inte utvecklat den medicinska delen i ubåtsräddningskedjan, varken i egen regi 
eller som en anpassning till den detaljerade medicinska sjuvårdsförmågan i regle-
mentet ATP-57. I denna artikel redogör jag för de åtgärder jag anser krävs för att vi 
skall kunna utveckla en fullgod svensk förmåga inom området.

Ubåtsvapnet allämnt
Ubåtar har i olika skepnader funnits se-
dan slutet av 1700-talet men i praktiken 
kommit att användas för stridstjänst först 
under 1900-talets första decennium. Un-
der 1:a världskriget användes ubåtsvapnet 
med stor framgång vid tyskarnas blockad 
av allierad sjöfart. Dessa ubåtar var dock 
att betrakta som dykubåtar. Den tekniska 
utvecklingen under efterkrigstiden och i 
samband med 2:a världskriget tvingade 
fram en ny generation ubåtar vilka kunde 
verka betydligt längre i undervattensläge. 
I slutet av världskriget kom snorkeln att 

spela en viktig roll. År 1954 sjösattes 
USS Nautilus, världens första atomdrivna 
ubåt, vilket innebar en stor utveckling för 
ubåtars uthållighet. Ubåtar kan indelas i 
strategiska, taktiska samt attackubåtar.  

Den strategiska ubåten är atomdriven 
och fungerar som plattform och bärare 
av strategiska kärnvapen medan den tak-
tiska är beväpnad med vapen som har 
begränsad förstörelsekapacitet. Dessa 
ubåtar kan också utnyttjas för att låta 
specialförband göra särskilt avancerade 
uppdrag. Attackubåten är beväpnad för 
att verka mot andra ubåtar och ytfartyg 
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och den kan också bära kryssningsmissi-
ler för verkan mot land och/eller sjömål. 
Samtliga ubåtar är utrustade med utrust-
ning för att avskjuta torpeder. De konven-
tionella ubåtarna har såväl luftberoende 
som luftoberoende dieselmaskineri för 
energialstring med batterier för mellan-
lagring. 

Ubåtens uppgifter är idag, då ett krig 
mellan två supermakter ter sig mindre 
sannolikt, framförallt inriktade på infor-
mationsinhämtning samt vissa taktiska 
uppdrag. De fyra stora ubåtsnationerna 
är USA, Ryssland, Frankrike och Stor-
britannien. Ett stort antal länder har dock 
ett ubåtsvapen och trenden tycks vara 
ökande.  Sverige har över 100 års erfar-
enhet av ett ubåtsvapen i ständig utveck-
ling.  För närvarande pågår utveckling för 
att ta fram nästa generations ubåt efter ett 
riksdagsbeslut att landet skall behålla och 
vidareutveckla denna förmåga

Ubåtsräddning
Den historiska utvecklingen av ubåts-
räddning följer utvecklingen av ubåtar. 
Det	 finns	 två	 sätt	 att	 evakuera	 personal	
från en sjunken ubåt. Antingen sker detta 
genom fri uppstigning (FU), vilket inne-
bär att man via en sluss lämnar ubåten. 
Den andra metoden är räddningsevaku-
ering via anslutning från räddningsfar-
kost (URF). Bägge dessa metoder har 
genomgått en betydande teknisk utveck-
ling. Det som styr val av metod är den i 
ubåten gällande miljön efter haveri samt 
om räddning kan ske inom rimlig tid. Att 
evakuera en ubåtsbesättning via en rädd-
ningsfarkost är säkrare och möjliggör 
även evakuering av skadade/sjuka vilka 
inte skulle klara en FU.  Enligt Allied 
Tactical	 Publication	 (ATP-57)	 finns	 det	
en omfattande dokumentation över vilka 
kriterier som gäller för att man skall på-

börja FU. Detta rör bland annat luftkva-
litet ombord, oxygenhalt, koldioxidhalt 
och samt förekomst av giftiga gaser ef-
ter till exempel brand eller kortslutning. 
Även tilllgång till föda och vatten samt 
rådande tryck i ubåten är avgörande. 

Olika länder har olika system. Sverige 
har länge legat mycket väl till inom såväl 
träning av FU som räddningsevakuering 
via räddningsfarkost. FU har tidigare trä-
nats regelbundet såväl i övningstanken 
i Karlskrona som i öppen sjö från ubåt. 
Verksamheten har varit vilande några år 
men har sedan hösten 2010 på nytt åter-
upptagits.	Här	finns	behov	av	att	öka	den	
dykmedicinska närvaron i såväl övnings-
planering som genomförande då verk-
samheten är riskfylld.

När det gäller räddningsevakuering 
finns	det	länder	med	räddningsfartyg	ut-
rustade med räddningsklockor och dyka-
re	samt	länder	med	mer	sofistikerade	sys-
tem bestående av miniubåtar som dockar 
mot Disabled Submarine (DISSUB) och 
evakuerar via dessa. 
Första	ubåtsflottiljen	disponerar		ubåts-

räddningsfartyget HMS Belos, ett om-
byggt offshorefartyg, med ett omfattande 
fastmonterat tryckkammarsystem samt 
en stor kran (A-ram) akterut från vilken 
ubåtsräddningsfarkosten URF kan sjösät-
tas. URF är världens största ubåtsrädd-
ningsfarkost och är dimensionerad för att 
kunna evakuera en hel svensk ubåtsbe-
sättning från en förolyckad ubåt ner till 
Östersjöns största djup. Efter räddning 
kan besättningen slussas direkt till tryck-
kammare på Belos. Liknande system 
finns	hos	andra	länder	och	NATO	är	i	ett	
samverkansprojekt mellan Norge, Stor-
britannien och Frankrike snart färdiga 
med en liknande mindre räddningsubåt. 
Det svenska systemet och NATO-syste-
met genomgår parallellt en process där 
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utländska räddningsfarkoster skall kunna 
använda Belos som räddningsfartyg.

I händelse av en ubåtsolycka larmas 
International Submarine Escape and Res-
cue	Liaison	Office	(ISMERLO)	som	kan	
koordinera olika länders nationella ubåts-
räddningsresurser för att skapa maximala 
möjligheter till en framgångsrik evaku-
ering. 

Hit är allting gott när det gäller svensk 
ubåtsräddningsförmåga. Av någon anled-
ning har Sverige dock inte utvecklat den 
medicinska delen i ubåtsräddningsked-
jan, varken i egen regi eller som en an-
passning till den detaljerade medicinska 
sjuvårdsförmågan i ATP-57. Enligt ATP 
57	 finns	 SubMarine	 Escape	 and	Rescue	
Assistance Team (SMERAT) organiserat 
för att handlägga såväl dykarsjuka som 
skador och förgiftningar hos den räd-
dade besättningen. Personal skall också 
vara rekryterad, utbildad, övad samt stå 
i beredskap och ha tillgång till adekvat 
medicinsk utrustning för att kunna lösa 
sina arbetsuppgifter. 

Jag önskar här referera till:
1. Rapport från dåvarande marinläkare 

FömedC med ansvar för utveckling 
av medicinsk ubåtsräddningsförmå-
ga, Dr Göran Sandström, och hans 
rapport till Marinöverläkaren (MÖL) 
daterad 101013 gällande tillståndet i 
svensk ubåtsräddningsförmåga 2010.

2. Rapport MarinB 02 760:91833 da-
terad 2010-12-14 författad av dyklä-
kare Dr Johan Douglas på Dyk Naval 
Centrum (DNC) gällande FU-övning 
samt tillståndet i svensk medicinsk 
ubåtsräddningsförmåga 2010.

3. MÖL rapport FömedC 02 723:91 109 
daterad 2010-11-19 som bl.a. beskri-
ver genomgång av i Försvarsmakten 
befintliga	 och	 önskvärda	 sjukvårds-

förmågor för ubåtsräddning.
Samtliga dessa tre rapporter är författade 
inom den senaste 15-månardesperioden 
och ger en tydlig bild att svensk ubåts-
räddningsförmåga saknar medicinsk för-
måga. Oförmågan är uppenbar och för 
närvarande är inget beskrivet varken or-
ganisatoriskt i en manual eller är i verk-
ligheten fungerande.

Fullständig svensk 
ubåtsräddningsförmåga
För	 att	 på	 ett	 kvalificerat	 och	 trovärdigt	
sätt kunna uppvisa förmåga att i händelse 
av ubåtsolycka/sjunken ubåt kunna om-
händerta ubåtsbesättning inom hela det 
område som krävs behövs en gemensam 
målbild för samtliga aktörer som skall 
vara verksamma i en sådan räddningso-
peration. Denna målbild måste täcka 
samtliga moment från larmrutiner och 
sökförfarande till faktisk räddningsinsats 
med efterföljande medicinskt omhänder-
tagande. Den måste omfatta triage, första 
hjälpen	 insatser,	 kvalificerat	 omhänder-
tagande av traumapatienter samt behand-
ling av patienter som uppvisar symptom 
på dykarsjuka och akuta psykiska stress-
reaktioner.

Övning i fri uppstigning i den så kallade 
dyktanken i Karlskrona. Foto: FM
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Idag vägleds en svensk ubåtsrädd-
ningsoperation av regelverket UbRäddnI 
FM (prov) 2006. Denna instruktion bör 
kompletteras med en medicinsk del för 
att kunna ge en trovärdig och fullständig 
instruktion.  

Friktioner
Det som sägs i det följande är helt och 
hållet mina egna åsikter. Under de fem 
år jag har tjänstgjort i FM har jag haft 
många diskussioner med såväl medicin-
ska kollegor, civila såväl som medicinal-
officerare	samt	med	officerskollegor	utan	
medicinsk bakgrund. 
Förhållandet	 mellan	 medicinaloffice-

rare	och	övriga	officerare	är	ett	intressant	
ämne som skulle kunna vara föremål för 
en egen artikel. Jag anser att det i grun-
den	stundom	finns	en	ömsesidig	respekt	
mellan yrkesfolk och läkare men under-
stundom stor irritation över den både 
faktiska och inbillade oförmågan hos res-
pektive kategorier att förstå de faktiska 
omständigheter som råder och hur dessa 
påverkar förmågan att lösa givna uppgif-
ter. Det moderna svenska insatsförsvaret 
skiljer sig i många avseenden från det 
gamla invasionsförsvaret, inte minst när 
gäller detta förmågan till medicinskt om-
händertagande. Denna fråga har aktuali-
serats	flera	gånger	när	det	gäller	svenskt	
deltagande i International Security As-
sistance Force (ISAF) samt utvecklingen 
av det nya sjukvårdssystemet i Nordic 
Battle Group (NBG). Denna utveckling 
skall betraktas som arenaöverskridande 
men det har det varit mycket fokus på 
mark-arenan och marinarenan är ännu 
något	 outvecklad.	 Här	 finns	 mycket	 att	
arbeta med vad gäller utvecklingen på 
såväl	ytstridsfartyg,	inom	amfibiekår	och	
ubåtsvapen, det senare inte minst inom 
ubåtsräddning.

Försvarsmedicincentrum har en viktig 
roll när det gäller den pedagogiska upp-
giften att stödja FM i vad som krävs av 
utrustning och personal samt undervis-
ning i sjukvårdstaktiskt uppträdande. 
Denna uppgift är stor och betydande och 
FömedC har endast delvis lyckats med 
detta.

När det gäller svensk ubåtsräddning 
är det uppenbart att man för närvarande 
fullständigt saknar ett medicinskt per-
spektiv på en räddningsoperation. Det 
framkommer i rapporter att medicinal-
personal känner sig undanknuffade och 
att de medicinska frågorna kommer i 
skymundan. Man upplever från ubåts-
officershåll	 att	 medicinalpersonal	 bara	
landar ner för kort tid, saknar grundläg-
gande kunskap om såväl ubåtar som stöd-
fartyget Belos och teknisk ubåtsräddning. 
Vidare har medicinalpersonal en rad 
åsikter som de högljutt och ibland onyan-
serat delger sin omgivning. Man kan le 
åt de understundom komiska situationer 
som uppstår men i grund och botten är 
denna bristande förståelse mellan olika 
viktiga kompetenser allvarlig såtillvida 
att den ger den arbetande sjömannen ett 
suboptimalt räddningsalternativ om eller 
när olyckan sker. 

Jag är övertygad om att du som läser 
detta känner igen beskrivningen och 
också delar min uppfattning att ett nära 
och ömsesidigt respektfullt samarbete 
med en gemensam målbild är vägen till 
framgång.

Hur nå svensk fullständig 
ubåtsräddningsförmåga?
Med en gemensam målbild har vi uppnått 
mycket och det framgår att det framfö-
rallt är de medicinska delarna som skall 
vidareutvecklas för att kunna integreras 
i framtida instruktioner för att kunna 
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erhålla en fungerande ubåtsräddningsor-
ganisation såväl på papperet som i verk-
ligheten. FömedC bör upprätta en medi-
cinsk ubåtsräddningsgrupp (MURG) 
under ledning av MÖL. Denna grupp 
skall sedan ingå i en av Belos upprättad 
arbetsgrupp	och	ledas	av	utnämnd	officer	
från Belos exempelvis sekond eller ubåts-
räddningsofficer.	 Man	 skall	 fastställa	
gemensam målbild samt operationsplan 
med rimlig tidslinjal och slutdatum då så-
väl den organisatoriska ubåtsräddnings-
instruktionen skall vara fastställd såväl 
som	den	befintliga	utrustade,	bemannade	
och övade organisationen skall existera 
och vara insatsberedd. 

FömedC medicinska ubåtsräddnings-
grupp (MURG) bör bestå av följande per-
soner där det är en fördel om de är YO/
RO helst inom marin arena.
1. C MURG underställd MÖL och Point 

of Contact (POC) mot C Ubåtsrädd-
ningsgrupp Belos. 

2. Kirurg trauma/triage 
3. Kirurg trauma/triage 
4. Narkosläkare trauma/triage 
5. Narkossköterska trauma/triage 
6. Operationsköterska trauma/triage 
7. Dykläkare, kliniskt aktiv

8. Dykläkare, kliniskt aktiv 
Följande måste skapas och organiseras 
för att ge en fungerande medicinsk ubåts-
räddningsorganisation med ATP-57 som 
förebild. Man bör använda de etablerade 
engelska förkortningarna och kanske 
överväga att använda engelska som ar-
betsspråk under materielhantering/ut-
bildning/övning.  
Personal
Medicinsk personal x 2-3 för att klara 
full bemanning från beredskap till skarpt 
läge. Ett avtal måste skapas mellan FM 
och den enskilde som reglerar arbetstider, 
ersättningsnivåer, övnings- och utbild-
ningsomfattning varje år samt accepte-
rande av beredskap och hur den skall vara 
utformad. Här måste också ett avtalsför-
farande med respektive sjukhusadminis-
tration tas fram som reglerar motsvaran-
de förhållanden som mellan FM och den 
enskilde. Alternativt bör frågan regleras 
centralt mellan FM och Landstingen eller 
Försvarsdepartementet och Socialdepar-
tementet/Utrikesdepartementet eftersom 
det kan bli aktuellt att svensk sjukvårds-
personal i FM ubåtsräddningsorganisa-
tion kan komma att efterfrågas utomlands 
i händelse av en ubåtsolycka utomlands.  
Sjukvårdspersonal skall organiseras:

HMS Belos, en avgörande komponent inom svensk ubåtsräddningsförmåga, där det 
dock krävs en vidareutveckling av den medicinska funktionen. Foto: Royal Navy
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a.    DLT (DISSUB Liaison Team)
b.    SMERAT (SubMarine Escape and
       Rescue Assistance Team)
c.    DMTT (Distressed Submarine   
       Medical Triage Team) 

Medicinsk utrustning
•	 Fast monterad på Belos som medger 

ett	kvalificerat	medicinskt	omhänder-
tagande.

•	 Rörlig; antingen skall denna utrust-
ning	finnas	på	Belos	och	 roteras	ef-
ter utgångsdatum på ett på förhand 
bestämt rotationsschema. Alternativt 
skall	den	finnas	lagrad	på	ett	sjukhus	
eller annan inrättning med motsva-
rande rotationsschema för att säker-
ställa att man alltid har tillgång till 
korrekt utrustning och läkemedel.

Organisation och manual
Upprättas av Belos ubåtsräddningsar-
betsgrupp där FömedC ingår med en 
medicinsk arbetsgrupp. Lämpligtvis ar-
betar man med NATOs ATP-57 som fö-
rebild. Detta innebär att man har en klar 
detaljerad manual att utgå ifrån samt att 
den också är kompatibel med NATO vid 
en eventuell internationell övning eller 
internationell skarp insats. 
Utbildning
När personal är rekryterad skall de ut-
bildas för att klara sina arbetsuppgifter 
såväl som medicinalpersonal inom ubåts-
räddning som besättningsmedlemmar 
på ett svenskt örlogsfartyg. Här kommer 
således såväl FömedC som Belos att ha 
ett utbildningsansvar. Dessa utbildningar 
skall skapas och beskrivas i en manual.
Övning 
Bör genomföras ombord på Belos årligen 
under ett par dagar. Lämpligen samordnas 
denna övning med övning i FU då man 

har utbildad medicinsk personal tillgäng-
lig. Det kan också bli aktuellt att delta i 
större internationella övningar. Det är vik-
tigt att de rent tekniska och de medicinska 
delarna av en ubåtsräddningsoperation 
synkroniseras organisatoriskt och att de 
olika teamen förstår varandras arbetsup-
pgifter.

Uppdatering
FömedC Medicinska ubåtsräddnings-
grupp under MÖL skall återkommande 
uppdatera hela ubåtsräddningsorgani-
sationen om utveckling och förändring 
inom området tex via referat via mail 
från internationella sammankomster. 
Lämpligtvis synkroniseras detta med 
Belos och under Belos ledning så att den 
medicinska personalen även uppdateras 
på den rent militära och tekniska delen av 
ubåtsräddningen samt att Belos besätt-
ning tar del av den medicinska utveck-
lingen. Härigenom skapas ömsesidig för-
ståelse för varandras arbetsuppgifter. 

Källförteckning.
1. Miltekn nr 8
2. Från Hajen till Södermanland, svenska  
 ubåtar under 100 år, Granholm, 2003
3. Submarine escape and rescue, an overview,  
 Cdr Jay Sourbeer, MC, USN
4. ATP-57
5. UbRäddnI FM (prov) 2006
6. Plan och mål Ubåtsmedicin,   
 FömedC 16 135:90 194
7.	 SMERWG	Medical	Panel	Report,		 	
 Gdansk 25-29 jan 2010.
8. Sjukvård vid ubåtsräddningsövning   
 Northern Sun FömedC 02 723:91 109
9. Rapport med. beredskap vid utstignings- 
 ledarkurs v 034 på HMS Belos, 02760:91833
10. Tidskrift i Sjöväsendet nr 4/2010
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Ledamöterna
CARL FAGERGREN &

JAN BERGLÖW

Carl Fagergren och Jan Berglöw 
verkar bägge inom Walleniuskon-
cernen, Fagergren som Project 
Manager, Strategic Projects och 
Berglöw som vice VD.  

ZERO, en vision om emissionsfri sjöfart
På sikt sinande oljetillgångar, stigande bränslepriser och allt hårdare krav på fartygs 
emissioner till både luft och vatten medför utmaningar för världshandelsflottan ge-
nerellt och i högsta grad även för svenska rederier. Walleniusrederierna har sedan 
länge en hög miljöprofil och välkomnar striktare utsläppsregler. För att tydliggöra 
vår vision och strategi inom miljöområdet har en konkret plan – en roadmap – tagits 
fram, som grund för vårt miljöarbete och utvecklingen av våra framtida fartyg.

Wallenius idag
Sedan starten för mer än 75 år sedan har 
Walleniusrederierna	 utvecklats	 från	 att	
vara	ett	lokalt	rederi	med	en	flotta	bestå-
ende av små kusttankers, till att tillsam-
mans med partners, vara en av världens 
ledande shipping- och logistikgrupper. 
1922	startade	den	då	20-åriga	Olof	Wal-
lenius	en	grosshandlarfirma	och	när	han	
några år senare köpte sitt första fartyg var 
grunden	till	dagens	Walleniusrederi	lagd.	
Det första fartyget döptes till SOYA efter 
den sojaolja som det transporterade längs 
Sveriges kuster. Idag, mer än 75 år senare 
erbjuder	Wallenius	genom	dotter-	och	in-
tressebolag transport- och integrerade lo-
gistiklösningar åt fordonstillverkare och 
andra producenter av rullande last. Till-
sammans	med	våra	partners	har	Walleni-
us	idag	en	flotta	på	135	fartyg	varav	35	är	

hel- eller delägda eller långtidschartrade 
av	Wallenius	Lines.	Den	operativa	kom-
mersiella verksamheten sköts av våra 
intressebolag:	Wallenius	Wilhelmsen	Lo-
gistics, EUKOR Car Carriers, American 
Shipping and Logistics Group och United 
European	Car	Carriers.	Wallenius	Lines	
systerföretag	 Wallenius	 Marine	 är	 an-
svarig för bemanning, drift och teknisk 
utveckling	av	Wallenius-flottan.	Ett	av	de	
viktigaste målen för oss är att våra fartyg 
ska ha så liten påverkan på miljön som 
möjligt.

Våra fartyg är alla av typen PCTC 
(Pure Car and Truck Carrier) eller LCTC 
(Large Car and Truck Carrier) och trans-
porterar i huvudsak bilar, lastbilar, samt 
olika typer av tung utrustning och annan 
rullande last.
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Idag arbetar omkring 700 personer i 
Wallenius	 Lines	 och	 Marine.	 Alla	 be-
sättningsmedlemmar i befälsbefattning 
har en gedigen erfarenhet och utbildning. 
Våra däcksbefäl har en 3-4 årig sjökap-
tensutbildning bakom sig. Detsamma 
gäller för maskinbefälen som är utbil-
dade fartygsingenjörer. Övrig besättning 
ombord har oftast någon form av sjögym-
nasial	utbildning.	En	stor	del	av	flottans	
filippinska	 sjömän	 kommer	 från	 SCM,	
Scandinavian Crewing Management, ett 
rekryterings- och utbildningsföretag som 
är baserat i Manilla, Filipinerna vilket 
Wallenius	äger	till	12,5	%.

ZERO – en vägvisare till 
våra framtida fartyg.
Visionen
I	Wallenius	vision	 ingår	som	slutmål	att	
våra framtida fartyg skall vara helt emis-
sionsfria.

Konceptfartyget E/S (Environmental 
Ship) Orcelle togs fram 2005 tillsam-
mans med våra partners och dotterbolag 

som en källa till motivation och för att 
konkretisera denna vision.

Orcelle kombinerar bränsleceller, 
vindkraft, solenergi och vågkraft för att 
driva fartyget, som vare sig behöver olja 
eller barlastvatten. Även om fartyg som 
det här aldrig kommer att byggas i sin 
helhet	finns	hoppet	att	se	några	av	dessa	
element i framtida generationers fartyg. 
Visionen lever och sedan 2005 har de 
första stegen mot slutmålet tagits och ett 
antal Forsknings- och Utvecklingsprojekt 
(FoU-projekt) har genomförts som täcker 
ett brett spektrum av områden. 

Projekt ZERO
Under 2009 genomfördes en studie med 
syfte att konkretisera en färdplan – en 
roadmap - mot våra verkliga framtida ut-
släppsfria fartyg. Projektet kallades Zero 
Emission Roro - ZERO. Fokus lades på 
energiförbrukning, energibärare och ut-
släpp till atmosfären. Som underlag för 
färdplanen	 gjordes	 en	 analys	 av	Walle-
nius nuvarande fartyg, tillsammans med 
en grundlig inventering av ny teknik och 

Wallenius LCTC ”FIGARO”, vårt senaste tillskott till flottan, levererades 26/9 2011.
Hon kan lasta 7900 bilar.
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FoU, som kan vara av intresse för framti-
dens utsläppsfria fartyg. Resultatet sam-
manställdes i ett register, innehållande 
cirka 50 teknikområden. Detta register 
uppdateras kontinuerligt och ligger nu 
till grund vid olika typer av vägval och 
beslut. Varje typ av teknik har värderats 
mot kriterier som relevans, mognads-
grad, kostnad, effekt osv. och för varje 
område	finns	också	ett	ställningstagande	
och en plan för eventuellt vidare arbete 
inom området.

Två utsläppsfria fartygskoncept togs 
fram i syfte att integrera, demonstrera 
och visualisera effekterna av den nya 
tekniken. Syftet var även att validera den 
teknik som föreslås i färdplanen på en 
högre systemnivå.

Roadmapen visar att visionen om det 
utsläppsfria fartyget är helt realistisk. 
Tidpunkten är dock inte bara en fråga 
om utveckling av teknik utan också om 
utvecklingen av världsekonomin, frakt-
marknaden, infrastruktur, lagar, etc. Det 
kan också konstateras att det är fullt möj-
ligt att bygga ett utsläppsfritt fartyg idag, 
med	 befintlig	 teknik,	 även	 om	 det	 inte	
skulle vara ekonomiskt görligt i dagens 

marknadssituation.
En slutsats är dock att det utsläppsfria 

fartyget endast kan förverkligas genom 
en kombination av att:
•	 minska energiförbrukningen.
•	 införa nya sätt att segla och driva far-

tygen.
•	 använda emissionsfria eller emis-

sionsneutrala energikällor.
•	 använda ny teknik på ett antal områ-

den.
•	 ompröva nuvarande krav och be-

gränsningar, exempelvis fart och be-
gränsningar på längd och bredd.

I den nämnda roadmapen behandlas alla 
dessa delar. Den består således av delar 
för
•	 Operation
•	 Energibärare 
•	 Teknik 
•	 Wallenius	fartyg	
•	 Energiförbrukning 
•	 Emissioner
•	 Wallenius	marine	kompetens
Nedan görs således ett försök att sam-
manfatta väsentliga delar av roadmapen.

E/S Orcelle
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Operation
Det utsläppsfria fartyget måste opereras 
på ett annat sätt än våra nuvarande far-
tyg. Skall man använda sig av begränsade 
och variabla energikällor som sol, vind 
och	vågor	krävs	en	flexibel	ruttplanering	
som anpassas till den aktuella vädersi-
tuationen. Dessutom är det tvunget att 
hålla energiförbrukningen på en låg nivå, 
vilket bl.a. uppnås genom sänkt fart. Det 
kommer sannolikt att bli nödvändigt att 
förändra hela transportsystemet för att 
göra	 det	 mer	 flexibelt	 och	 anpassat	 för	
t.ex. osäkra anlöpstider på grund av vä-
derberoendet. Det förväntas att denna typ 
av väderanpassad operation successivt 
kommer att bli mer lönsamt i takt med att 
energipriserna ökar.

I roadmapen för operation har det anta-
gits att snittfarten i vårt segment kommer 
att sjunka med cirka 0,2 knop per år till 
ungefär 10-12 knop 2035. I verkligheten 
kommer detta förmodligen att ske stegvis 
och beror på många faktorer, där priset 
på energi kommer att vara den viktigaste. 
Det är också möjligt att marknadssitua-
tionen omöjliggör transporter i så låg fart 
och	då	finns	en	risk	att	vi	inte	når	slutmå-
let helt emissionsfri sjöfart.

Energibärare och emissionsfria 
energikällor
Utvecklingen av nya energibärare är 
kanske den mest drivande faktorn för ut-
vecklingen av våra framtida fartyg. Den 
är också kopplad till stora osäkerheter. 
Vilka framtida energibärare som faktiskt 
kommer att ersätta fartygsdieseln kom-
mer att vara starkt beroende av rådande 
priser på alternativen. En annan faktor 
som	kan	ha	inflytande	på	valet	av	framti-
dens bränslen är lagstiftning. Det är också 
möjligt att ett stort rederi, eller en grupp 
av redare, tillsammans med en bränsle-

leverantör satsar på ett visst bränsle (eller 
teknik) för att säkra tillgång till en ny och 
bättre energibärare. För ekvivalent brän-
seförbrukning för olika energibärare, se 
figur	1	på	nästa	sida.

Naturgas (LNG) antas för närvarande 
vara det som ligger närmast i tiden att 
ersätta fossil olja som fartygsbränsle. 
Det har lägst CO2-utsläpp per energien-
het och mycket lågt innehåll av svavel 
och partiklar. Stora outnyttjade resurser 
finns,	vilket	talar	för	en	gynnsam	prisut-
veckling på LNG jämfört med fossil olja. 
Dessutom är det i huvudsak samma gas 
som biogas (metan) och därför praktiskt 
möjligt att blanda och successivt ersätta 
med biogas.

Biometanol och Biometyleter (Bio-
DME) är andra möjliga framtida energi-
källor som har potential för utsläppsneu-
tral framdrivning.

Införandet av utsläppsfria energikällor 
som vind, sol och vågor kommer att ske 
successivt när energipriserna stiger och 
teknik som t.ex. solpaneler utvecklas yt-
terligare och blir kostnadseffektiva.

Nya energibärare och energikällor 
kommer först att introduceras på hjälp-
motorer och/eller i testsystem innan de 
införs som primära energibärare. Sol- 
och vågkraft bedöms aldrig kunna bli 
aktuellt som primär energikälla för fram-
drivningsmaskineriet på grund av den 
ringa energitillgången per ytenhet. Å an-
dra sidan blir dessa energislag förmodli-
gen ändå en nödvändig, om än liten, del i 
ett utsläppsfritt framdrivningsmaskineri. 
Vindkraften har större potential och är 
också lättare att utvinna och använda för 
framdrivning (och har ju faktiskt använts 
i tusentals år). Segel eller vingar anses 
därför som ett fullt möjligt utsläppsfritt 
alternativ för våra framtida fartyg. Se ro-
admap	i	figur	2	på	nästa	sida.
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Figur 1. Ekvivalent bränsleförbrukning för olika energibärare (m3/dag för M/S Faust 
vid 19 knops fart). Valet av energibärare är en dimensionerande faktor med stor påver-
kan på fartygets design och lastkapacitet.

Figur 2. Roadmap för energiförbrukning, energibärare och emissioner (nybyggen).
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Teknik
Skrov, linjer
Det är osannolikt att något annat än ett 
väl optimerat enkelskrov är den optimala 
lösningen för en framtida PCTC (Pure 
Car and Truck Carrier). Detta huvudsak-
ligen på grund av fartygens låga Froudes 
tal – fartygen har förhållandevis låg fart 
i förhållande till sin längd – vilket inne-
bär att friktionsmotståndet dominerar. En 
flerskrovsbåt	 har	 generellt	 en	 större	 våt	
yta och därmed större friktionsmotstånd. 
Den har också en mer komplicerad skrov-
struktur och är därmed dyrare att bygga 
jämfört med ett enkelskrov. 
En	potentiell	vinst	som	har	identifierats	

finns	i	att	ompröva	rådande	begränsning-
ar på längd och bredd. Den stundande 
breddningen av Panamakanalen öppnar 
här för ändrade, mer optimala huvud-
dimensioner. Framför allt kan fartygen 
göras bredare och mer formstabila med 
minskad ballast och ökad lastkapacitet 
och effektivitet som resultat.  

Med ett allt starkare fokus på energi-
besparing kan det förväntas att utveck-
lingen av friktionsreducerande teknik 
kommer att ta fart. Det levereras redan 
handelsfartyg med friktionsminskande 
teknik (luftbubblor) och bl.a. Stena ge-
nomför ett omfattande försöksprogram 
med ett skrov med luftkudde, vilket ock-
så är den teknik vi bedömer ligger när-
mast förverkligande.
Material
De mest använda skrovmaterialen är idag 
stål, aluminium, trä och kompositer. På 
våra fartyg kommer inom överskådlig 
framtid ändå stålet att vara förhärskande 
på grund av dess uppvisade fördelar och 
kända begränsningar. Viktbesparingar 
genom att tillämpa lättare material på 
vissa ställen, t.ex. däckshuset, lokala 

däck och liknande kommer att bli alltmer 
kostnadseffektiva när energipriserna sti-
ger och marknadssituationen gör det möj-
ligt att införa ny teknik.

Propulsion
Valet av maskiner för det utsläppsfria far-
tyget kommer att vara strikt beroende av 
valet av energikälla, eller mer troligt va-
let av energikällor. Vilka dessa blir kom-
mer troligen att variera över tiden under 
de kommande decennierna. Vi kan anta 
att maskinerna i framtiden måste kunna 
köras	på	flera	olika	energikällor,	 till	 ex-
empel el från vindkraft, solceller, våg-
kraft och så småningom olika typer av 
biobränsle. Detta kräver ett hybridmaski-
neri och troligast är att kraftöverföringen 
från energikälla till propulsor kommer att 
vara elkraft (eller så omvandlas energin 
direkt till framåtdrivande kraft - som för 
segel). Förmodligen kommer ett batteri 
att ingå i propulsionssystemet, eftersom 
kraften från källor som sol, vind och vå-
gor är mycket intermittent och effektivi-
teten i systemet kommer att vara starkt 
beroende av en effektiv energilagring, 
se	figur	3.	Bränsleceller	kommer	sanno-
likt att införas förr eller senare främst på 
grund av deras potential att producera el 
med låga eller inga utsläpp.

För en framtida långsamtgående PCTC 
(8-12 knop) är en stor, lågvarvig, två- el-
ler trebladig fast propeller troligen även 
på sikt en attraktiv lösning som erbjuder 
enkelhet och kostnadseffektivitet i kom-
bination med mycket hög verkningsgrad. 
Om högre fart (> 14 knop) krävs, kan 
dock kontraroterande propellrar vara ett 
bra alternativ.

Emissionsreducerande teknik som 
EGR (Exhaust Gas Recirculation) och 
SCR (Selective Catalytic Reduction) kan 
behöva införas under en övergångsperiod 
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för att få ner utsläppen. Denna teknik 
kommer sedan att fasas ut i takt med att 
nya energikällor och motorer införs.

Ny teknik och nya bränslen kommer 
troligen först att införas på hjälpmaski-
nerna, för att testa i mindre skala. Således 
kommer dual-fuel- eller gasmotorer först 
att introduceras på hjälpmaskiner och 
därefter på huvudmotorer. Det är troligt 
att bränsleceller kommer att följa samma 
mönster, om/när tekniken (inklusive en-
ergibärare) är kommersiellt tillgänglig.
Solenergi	 finns	 inte	 i	 en	 tillräcklig	

mängd för att driva en huvudmaskin. 
En	potential	på	max	400	kW	finns	på	ett	
fartyg	 i	 samma	 storlek	 som	 Wallenius	
PCTC:s. Men som en energikälla för 
mindre energiförbrukare, t.ex. belysning 
är det sannolikt en framtida kostnadsef-
fektiv energikälla. 

Det mest kostnadseffektiva sättet att 

utnyttja vindkraft är att direkt konvertera 
den till framåtdrivande kraft med segel 
eller vingar. Beroende på operationsom-
råde, krav på fart och vad som sker, eller 
inte sker, inom andra områden kan segel 
mycket väl (återigen) bli ett realistiskt al-
ternativ för framtida fartygsframdrift. 
Övriga system
Slutligen	finns	en	stor	potential	att	mins-
ka energiförbrukningen för ombord-
system som luftkonditionering, värme, 
belysning etc. - en absolut nödvändighet 
om energin ska komma från begränsade 
utsläppsfria källor.
Roadmap för våra fartyg
I tabellen på nästkommande sida har il-
lustrerats	 en	 möjlig	 utveckling	 av	Wal-
lenius fartyg. Den ovan nämnda utveck-
lingen av operation energibärare och 
teknik ligger till grund för den föreslagna 

Figur 3. Skall man kunna utnyttja flera olika energikällor krävs ett hybridmaskineri. 
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I framtiden kan vind (återigen) mycket väl bli ett realistiskt framdrivningsalternativ.

roadmapen. De två fartygskoncepten är 
också exempel på vad som faktiskt kan 
uppnås. Tabellen är att betrakta som en 
möjlig väg att nå visionen om utsläpps-
fria fartyg. Inte alla steg är obligatoriska, 
det är tekniskt fullt möjligt att påskynda 
utvecklingen. Tabellen syftar till nybyg-
gen, men en del av tekniken även kan in-
föras	redan	på	befintliga	fartyg.

Roadmap för Wallenius fartyg

Roadmap för energiförbrukning
Bilden på nästa sida visar energiförbruk-
ningen	för	en	fartygsflotta,	 jämfört	med	
en	 flotta	 av	 dagens	 modernaste	 fartyg,	
om den ovan presenterade roadmapen 
följs. Den nödvändiga maskineffekten 
reduceras kraftigt tack vare lägre fart, in-
förande av energibesparande teknik och 
användning av vind- och solenergi.
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Roadmap för energiförbrukning

Roadmap för emissioner
På mästa sida visas till sist utsläppen av 
olika typer av emissioner, jämfört med en 
flotta	av	dagens	modernaste	fartyg,	som	

Roadmap för emissioner

blir resultatet om den ovan presenterade 
roadmapen följs.
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Minnesceremoni 70 år efter jagarolyckan vid 
Märsgarn
Den 17 september i fjol höll Flottans Män en värdig minnesceremoni på Märsgarn till 
minne	av	den	svåra	jagarolyckan	1941	där	33	män	ur	den	svenska	flottan	omkom	och	
ytterligare 17 skadades. Vid olyckan brann och sjönk jagarna Klas Uggla, Klas Horn 
och Göteborg. Efter bärgning kunde Klas Horn och Göteborg återställas och ingå i den 
svenska neutralitetsvakten. Vid ceremonin hölls tal av bland annat Marininspektören, 
konteramiral	Jan	Thörnqvist,	som	även	nedlade	en	krans.	På	fotografiet,	som	är	taget	
vid	Minnesstenen	på	Märsgarn	flankeras	minnesstenen	av	en	hedersvakt	ur	Flottans	
män.

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i 
kamratskapet kring Flottan. För att bli medlem fordras att man antingen har tjänstgjort 
i Marinen tidigare eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. 
Medlemskap i lokalförening kan därutöver efter särskild prövning av dess styrelse 
vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens 
ändamål.	Menig	eller	officer,	man	eller	kvinna	har	ingen	betydelse	-	alla	är	lika	väl-
komna. För mer information, besök Flottans mäns hemsida på adress: 
www.flottansman.se



377

Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Magnus Haglund har under de senaste åren varit ordförande i 
Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning II (Sjökrigsveten-
skap). Han var under åren 1986-1991 sekreterare i Kungl. Ör-
logsmannasällskapet och är en flitig debattör i försvarsfrågor 
med marin och maritim inriktning.

Svensk strategi efter Afghanistan. Vad skulle 
Corbett säga?
I år är det hundra år sedan Sir Julian Corbett gav ut sitt verk ”Some Principles of 
Maritime Strategy.” Det vore på sin plats att uppmärksamma detta, för det kan, utö-
ver jubileet, finnas anledning att kommentera den tankemässigt ganska brydsamma 
situation, som vårt lands försvar befinner sig i och med hjälp av Corbett försöka 
finna några tankar för att göra vårt försvar bättre utformat för den nya strategiska 
situationen.

För nu ganska länge sedan framförde 
dåvarande sekreteraren i Kungl. Krigs-
vetenskapsakademien (KKrVA), Kim 
Åkerman, vid ett akademimöte en be-
skrivning av dagens strategiska dilemma. 
Han presenterade det så tydligt och enkelt, 
att det snabbt tycks ha glömts bort på de 
flesta	håll.	Det	finns	anledning	att	påmin-
na om detta, för det handlade egentligen 
om de ändrade legala förutsättningarna 
för försvaret av vårt land. Hans övergri-
pande poäng var, att ett insatsförsvar ju 
främst ska lösa sina uppgifter under det 
som vi kallar fredsförhållanden eller sna-
rare inom en ”gråzon”, som lagstiftnings-
mässigt – och författningsmässigt – ändå 
betraktas som fred. Den nya inriktningen 
för vårt försvar krävde alltså att en hel del 

nationella verksamheter för samhällets 
och medborgarnas säkerhet måste kunna 
fungera som om det vore krig och hur är 
det med de legala förutsättningarna för 
detta? Vi har dessutom sedan många år 
tillbaka folkrättsliga regler, som förutsät-
ter att någon form av våldsanvändning 
kan komma att behöva tillgripas. Hit hör 
bland annat åtgärder mot sjöröveri och 
slavhandel – senast stadfäst i FN Havs-
rättskonvention från 1982 – och det för-
utsätts där att alla staters örlogsfartyg 
deltar i detta alldeles oberoende om det 
är krig eller fred. Idag förknippas sådana 
verksamheter oftast med internationell 
terrorism. Hur ska detta hanteras och 
betraktas? Frågan är fortfarande mycket 
aktuell och har ännu inte fått något rik-
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tigt bra svar och jag tror inte att vi kan 
lura oss själva i längden genom att hävda 
att det bara är i krig som vårt försvar kan 
medverka i. Från statsrättslig synpunkt 
sett är detta förstås korrekt, men stämmer 
det för ett insatsförsvars verksamhet och 
uppgifter? Och hur ser våra nationella be-
hov ut i den nya strategiska situationen?

I dagarna har en likartad fråga aktua-
liserats av att Säpo:s spaning med hjälp 
av FRA mot eventuella terroristhot inte 
fungerar effektivt och på ett rimligt en-
kelt sätt. Att det sedan med all sannolik-
het kommer att behövas militära eller ma-
rina insatser som stöd eller medverkan i 
det som ännu kallas för polisiära insatser 
mot terrorister, har ännu inte blivit up-
penbart för de, tyvärr, fortfarande myck-
et naiva svenskarna. Vi kan ju notera, att 
britterna,	 som	 ju	har	 erfarenhet	 av	flera	
större terroristattacker nu planerar in av-
sevärda marina och militära resurser in-
för OS 2012 i London. 

I ”skarven” mellan politik och verk-
ställandenivåerna behövs dessutom utta-
lade handlingsregler – ”Rules of Engage-
ment”, ROE – för att eventuella insatser 
ska bli i enlighet med den politiska led-
ningens intensioner.  Vi måste alltså tän-
ka bättre vad vi vill åstadkomma mot 
terrorister och hur vi bör agera för att 
skydda	vårt	samhälle,	dess	behov	av	”flö-
den” och våra medborgares säkerhet. 

På annat håll har det framförts ett be-
hov av att förstärka den militära närvaron 
på Gotland, vilket påvisas med hjälp av 
ett antal mer eller mindre hotande säker-
hetspolitisk situationer.  Man belyser frå-
gan med argument, som vi känner igen 
från det kalla krigets tid, men som man 
nog skulle vara lite återhållsam med i da-
gens situation eftersom de nog egentligen 
är föråldrade – i den mån de ens var gilti-
ga då. Det handlar kanske egentligen om 

något annat och så länge vi kan upprätt-
hålla säkra förbindelser har vi ju frihet att 
agera när vi själva bestämmer.

För min personliga del betydde leda-
moten Åkermans presentation egentligen 
något annat: Det är skillnad på militär 
strategi och marin. 

”Marinens uppgift är att uppehålla 
fienden	tills	militär	hjälp	anländer”.	Ja,	så	
lite skämtsamt sade man ibland och sär-
skilt när det handlade om applikatoriska 
exempel på dåvarande Militärhögskolan, 
för då talade man mest om vad och hur 
försvaret skulle användas till i en krigs-
situation. Vi utgick på den tiden från att 
en väl förberedd svensk krigsmakt skulle 
fungera avskräckande och därmed skulle 
försvarets viktigaste syfte uppnås. Reso-
nemanget var på sitt sätt oklanderligt och 
mycket tydligt. Det var bara det att förut-
sättningarna för detta byggde på felaktiga 
grunder och den teoretiska bakgrunden 
diskuterades aldrig. Bland det outtalade 
var, att en militär strategi förbereds och 
tillämpas för en krigssituation, medan 
marin	strategi	spänner	över	hela	konflikt-
registret från fred till krig och det bör vi 
nog hantera lite tydligare i Sverige nuför-
tiden. Det är här Corbett kommer in.

Han skulle nog bli ganska bedrövad 
om	han	fick	studera	Sverige	och	dagens	
tillstånd i vårt försvar, men han skulle 
också känna igen situationen för redan på 
hans tid talades det kanske alltför mycket 
om försvarskostnader och inte så mycket 
om strategi och vilken balans man över 
tiden bör hålla mellan möjligheterna till 
insatser av olika slag till lands och till 
sjöss. Hans syn på den grundläggande 
frågan präglades av uppfattningen, att 
man alltid bör försöka hålla förbindel-
serna öppna. På det sättet kan man välja 
vilka insatser man vill engagera sig i till 
lands och då bör man förstås välja sådana 
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konflikter	där	man	med	stor	sannolikhet	
vet att man har en bra utsikt till fram-
gång. Ett engagemang i mera omfattande 
kontinentala	militära	konflikter	är	kanske	
inte det bästa sättet att använda sina styr-
kor på, för då hamnar man ganska snart 
i ett läge där man mest bara förbrukar 
sina resurser och de är ju, som bekant, 
oftast begränsade. Han förespråkade i 
stället en balanserad maritim grundsyn, 
som alltid är mera kostnadseffektiv. Även 
om man inte direkt kan jämföra dagens 
Afghanistan med Första världskrigets 
Europa, kan man inte undgå att fundera 
på vad ett långvarigt engagemang med 
stora markstridskrafter kan betyda jäm-
fört med ett mera näraliggande alternativ 
där förbindelsernas betydelse egentligen 
styr – exempelvis i fallet Gotland, där det 
för	övrigt	förstås	borde	finnas	en	”grund-
tilldelad” manöverbataljon redan idag, 
men främst för att markera en nationell 
prioritering.

Corbett skulle alldeles säkert anse da-
gens engagemang i Afghanistan vara en 
sådan	konflikt	–	eller	snarare	krig	-	som	
vi inte borde delta i, för det är främst mot-
ståndarna och inte vi själva som i längden 
kan dra nytta av en lång och svårhante-
rad	konflikt	där.	Det	finns	 ju	andra	som	
över tiden redan försökt få någon form av 
ordning på detta instängda land, där en 
primitiv infrastuktur och stam- och klan-
konflikter	alltid	varit	styrande	och	inte	en	
ansvarsfull centralregering. Det betyder 
också att en ”främmande” närvaro på 
marken i förlängningen kanske rent av 
försvårar en redan besvärlig situation. En 
riktigare och bra strategi, enligt Corbett, 
borde i stället handla om att utnyttja sina 
relativa fördelar och förhindra en mot-
ståndare från att utnyttja sina. Visst kan 
det vara så att man av olika skäl anser 
sig tvungen att delta i en stor internatio-

nellt accepterad operation, men även vid 
sådana	 insatser	 finns	 i	 allmänhet	 initia-
tivet hos motståndaren och operationens 
resultat blir dessvärre mest bara en följd 
av de aktuella omständigheterna. Corbett 
skulle snarare säga, att vi borde klarlägga 
vad som våra nationella intressen kräver 
och vad vi skulle vilja åstadkomma på 
den grunden. I förlängningen kan vi nog 
ifrågasätta, om vi verkligen handlar i en-
lighet med svenskt nationellt intresse ge-
nom att delta i denna typ av operationer.

Corbett skulle alltså ha förespråkat en 
mera kostnadseffektiv maritim lösning 
i stället för en ett kontinentalt alterna-
tiv och visst är det så; en stort upplagd 
anti-terroroperation blir alltid dyr – både 
i människoliv och ekonomiskt. En mari-
tim strategi har som jämförelse två tyd-
liga fördelar och den första är kanske den 
viktigaste. Genomförandet av en maritim 
operation går att kontrollera och den som 
har någon form av sjöherravälde kan all-
tid välja att delta så mycket eller så litet 
man vill i en krigföring till lands. Man 

Sir Julian Corbett, 1854-1922
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kan alltså på det sättet delta i begränsad 
omfattning i andras mer eller mindre 
interna stridigheter och då behöver man 
inte heller ständigt överväga om och när 
man ska dra sig ur, med hur mycket och 
vilka följder detta i sin tur kan ha för 
krigföringen.

Den andra fördelen med en mera ma-
ritim inställning är att Sverige faktiskt är 
beroende av sin handel, som i praktiken 
är helt sjöburen. Man brukar uppskatta 
att 90 % av den svenska exporten och 
importen sker genom fartygstransporter 
och att nära 40 % av de interna gods-
transporterna sker med fartyg. Såväl 
den pågående globaliseringen som beho-
ven av miljömässiga alternativ kommer 
att ytterligare förstärka vårt beroende 
av sjöfarten. Även om vi ännu inte rik-
tigt insett hur beroende vi är av en egen 
svenskflaggad	 handelsflotta,	 så	 är	 det	
ändå redan idag förvånansvärt många 
på den svenska arbetsmarknaden, som är 
engagerade i det som kallas det Maritima 
Klustret. Att det sedan skulle kunna bli 
betydligt bättre både för vår sysselsätt-
ning som för vår närmiljö, om vi hade 
någon form av internationellt register för 
svenska rederier ska man notera, men det 
skulle samtidigt också bli betydligt bättre 
för vårt lands säkerhet, vilket ganska få 
ännu insett. Med lite mer ”corbettsk” syn 
på transportnäringarna, blir de framtida 
alternativen tydligare.
I	den	globaliserade	världen	finns	dock	

ett antal hot som kan störa våra dagliga 
verksamheter på ett sätt som vi har svårt 
att gardera oss mot. 
•	 Det kan bryta ut ”vanliga” krig mel-

lan andra stater, vilket förstås skulle 
störa världsekonomin på ett påtagligt 
sätt. Hur blir det exempelvis med 
Taiwan mellan USA och Kina? Det 
hotet är kanske ganska lågt idag och 

det ligger i vårt direkta intresse att 
det inte eskalerar. Och hur är det med 
Vitryssland eller Mellanöstern?

•	 Mer eller mindre avsiktliga attacker 
från stater eller icke-statliga organi-
sationer som av någon anledning an-
ser sig blivit störda av globalisering-
ens effekter.

•	 Störningar till lands eller till sjöss 
i	 områden	 där	 det	 finns	 råvaror	 för	
världsmarknaden – inte enbart olja – 
och transportlederna till och från så-
dana områden med klara kopplingar 
till vår och Europas säkerhet och där-
med till vårt näringsliv.

Mer	 eller	mindre	 öppna	 konflikter,	 som	
kan bli en följd av dessa hottyper, kan vi 
egentligen inte påverka. Vi kommer bara 
att drabbas av deras följder, men vi kan 
välja vad vi skulle vilja göra själva och av 
eget	intresse,	om	konflikten	blir	verklig-
het. I dagsläget verkar världssamfundet 
oftast smita undan och i praktiken helst 
överlåta till USA att agera för att lösa vad 
som kanske också är Europas – och där-
med	vårt	–	problem.	Det	finns	alltså	ännu	
en del att fundera på och så att vi kan 
agera tillsammans även inom EU-kret-
sen för allas vårt bästa. Samtidigt måste 
vi förstå, att globaliseringen i sig själv 
egentligen borde betraktas som ett mari-
timt fenomen och som vi alla är beroende 
av. Detta betyder i sin tur exempelvis, att 
skydd eller försvar av internationell sjö-
fart är en tydligt maritim strategisk fråga 
– inte minst eftersom det antagligen dess-
utom är mest kostnadseffektivt, vilket ju 
brukar vara ett användbart argument i 
Sverige!

Vad avser den första hotkategorin skul-
le Corbett antagligen ha klara synpunkter 
och den kvarlevande svenska ryggmärgs-
reaktionen om neutralitet i mellanstatliga 
konflikter	 kanske	 till	 och	med	 skulle	 få	
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visst medhåll av honom. Stora och svå-
ra landoperationer bör ju undvikas. För 
svensk del kan IFOR-insatsen 1995-96 
tjäna som exempel på Corbetts syn på ett 
riktigt deltagande i operationer till lands 
–	 begränsade	 och	 insatta	 när	 det	 finns	
klara utsikter till framgång. 
Med	 hans	 syn	 på	 konflikthantering,	

kan man fråga sig hur han skulle bedöma 
dagens svenska, tydliga inriktning mot 
konventionell och högteknologisk krig-
föring. Han skulle nog notera, att hög-
moderna vapen också kan lösa uppgifter 
i det lägre hotregistret, men framför allt 
skulle han anse, att sådana vapen och an-
nan utrustning har sin tydliga roll ändå, 
eftersom stater då måste ta riskerna för 
en	väpnad	konflikt	på	allvar	och	därmed	
kan det bli en anledning till att de aldrig 
inträffar. Han skulle alltså vara en före-
språkare för mycket av den moderna ut-
rustning som vi faktiskt fortfarande har 

och anskaffar även för vårt försvar.
Vi kan samtidigt förmoda, att Corbett 

skulle ha haft mindre att uttala om de 
två andra hotgrupperna. Han var under 
sin levnad runt förra sekelskiftet mera 
inriktad mot att studera mellanstatliga 
konflikter,	 därför	 att	 detta	 var	 den	 ti-
dens	vanligaste	konfliktform	och	berörde	
många stater. Samtidigt var han mycket 
väl medveten om att Royal Navy under 
praktiskt taget en hundraårsperiod krys-
sat över hela världen och utövat det som i 
strategiska sammanhang kallas för marin 
närvaro. Därmed bidrog man aktivt till 
att	motverka	att	mellanstatliga	konflikter	
eskalerade till krigsnivåer. Det är kanske 
så vi bör betrakta vår solidaritetsförkla-
ring? Det är ju också så som man skapar 
förutsättningarna för att sätta in expedi-
tionella insatser på olika håll när säkerhe-
ten kräver det. När Storbritannien drogs 
in i Första världskriget betraktade han det 

Corbett skulle alldeles säkert anse dagens engagemang i Afghanistan vara en sådan 
konflikt – eller snarare krig - som vi inte borde delta i, för det är främst motståndarna 
och inte vi själva som i längden kan dra nytta av en lång och svårhanterad konflikt. 
Foto: Patrik Ekstrand, Försvarsmakten
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som ett beklagligt misstag och ett undan-
tag från en annars framgångsrik strate-
gisk inriktning.

Han skulle dessutom kanske ha häv-
dat, att internationell terrorism inte kan 
bekämpas eller avskräckas genom stort 
upplagd krigföring. Bedömningsvis skul-
le han säga, att internationell terrorism 
bäst kan bekämpas genom underrättelse-
styrda specialoperationer på de sätt som 
britterna gör när de utnyttjar sina Special 
Forces i Irak, i Afghanistan och nu senast 
i Libyen d v s i form av snabba punkt-
insatser. Vida bättre vore det förstås att 
försöka förhindra att stater bryts ner och 
därmed ger utrymme för terroristorgani-
sationer av olika slag. De proaktiva möj-
ligheterna ökar i den globaliserade värl-
dens ökande tanke- och handelsutbyte 
och det går knappast att överdriva den 
maritima kopplingen. Till denna kategori 
kan man kanske föra frågan om beväp-
nad vaktpersonal ombord på fartyg som 
passerar piratinfekterade områden som 
Adenbukten, Sumatrasundet och Västa-
frika och visst bör denna personal stå 
under militära rättsregler, nationellt och 
internationellt, och inte vara personal av 
tillfälligt inhyrd karaktär. Vem kan ga-
rantera, att brottsyndikat av olika typer 
inte har ekonomiska intressen att försva-

ra i sådan verksamhet? Det vore kanske 
på plats med en maritim, fredsbevarande 
FN-mission	för	att	möta	hoten	mot	flödet	
av varor över haven?

Om man dessutom skulle studera Cor-
betts syn på hur ändamålsenliga styrkor 
bör byggas upp, är det av intresse att no-
tera att han var oroad över att Royal Navy 
mera tänkte på de högmoderna styrkor, 
som man ansåg sig behöva för att uppnå 
ett klassiskt sjöherravälde genom av-
görande sjöslag. Han framförde i stället 
behovet av fartyg för att upprätthålla det 
dagliga utövandet av den marina närva-
ron och han skulle uppröras över att an-
talet fartyg har minskat så kraftigt. An-
talet spelade roll för honom och inte ens 
ett	örlogsfartyg	kan	vara	på	flera	platser	
samtidigt.

Man kan naturligtvis hävda, att det 
skulle vara otidsenligt och lite nostalgiskt 
att läsa om Corbett och hans möjliga syn-
punkter på en nationell svensk strategi, 
men frågan är om hans synsätt inte skulle 
kunna vara vägledande även för försvaret 
av Sverige och för vårt omedelbara när-
område. Globaliseringen och den ökande 
sjöfarten i Östersjön och i Västerhavet 
talar, som jag ser det, för att vi borde 
överväga ett tydligt nationellt strategival 
i maritim riktning.

HMS Gävle, en av Marinens mycket kompetenta men ack så få fartyg. Foto: Jonas 
Hård af Segerstad, Försvarsmakten.
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Ledamoten
BO BERG

Kommendörkapten Bo Berg tjänstgör som chef för materielsek-
tionen vid Produktionsledningens Marinavdelning i Högkvarte-
ret.

”Politiska viljan” vs. Materielutvecklingen - 
tavelträff
Årsberättelse inom Vetenskapsgrenen III, Vapenteknik - Vapen och Sensorer.

Årets årsberättelse inom vetenskapsgren III, ”Vapenteknik - vapen och sensorer”, 
kommer att beskriva marinens materielutveckling inom vetenskapsgrenens del-
områden samt de politiska beslut och inriktningar som ligger till grund för den. 
Sällskapets ledamöter (och TiS läsare) som är intresserade av hur det var planerat 
tidigare kan ta del av det i ledamoten Lennart Karlssons årsberättelse i TiS nr 2 
2007, ”Ny- och vidareutveckling – ett kontinuerligt tillstånd”. Årsberättelsen be-
skrev bland annat materielutvecklingen för de marina förbanden efter Försvarsbe-
slutet 2004.

Den politiska viljan
Genomförandegruppen, arbetsgrupp i 
Regeringskansliet
2008 rapporterade en genomförande-
grupp, ledd av Försvarsdepartementet, 
förslag på effektiviseringar av materiel-
försörjningen. Effektiviseringarna inne-
bar att vissa materielprojekt inte kom 
till stånd och andra projekt avbröts eller 
reducerades. Åtgärderna innebar en för-
skjutning inom materielförsörjningspro-
cessen från egenutveckling av materiel 
till direktanskaffning. Följande marina 
materielprojekt påverkades.

 Verksamheter som skulle avbrytas:
•	 Luftvärnsrobot korvett Visby 
•	 Produktdefinitionsfas	 amfibiebatal-

jon
•	 Halvtidsmodifiering	spaningsfartyg	
•	 Utveckling ny gruppbåt 
•	 Produktdefinitionsfas	 halvtidsmodi-

fiering	Stridsbåt	90
•	 Ny sonarboj 

•	 Vidareutveckling robotsystem 17
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Verksamheter som skulle reduceras:
•	 Utveckling ersättning av undervat-

tensvapen
•	 Halvtidsmodifiering	Stridsbåt	90
•	 Halvtidsmodifiering	 minröjnings-

fartyg typ Styrsö
Riksdagen biföll förslagen och rege-
ringen beslutade i enlighet med gruppens 
förslag i Försvarsmaktens regleringsbrev 
för 2009.

Regeringens proposition, 
Ett användbart försvar 
Det nu mest grundläggande inriktnings-
dokumentet är regeringens proposition 
om försvarets framtida inriktning, Ett 
användbart försvar1, som sträcker sig 
över femårsperioden 2010-2014. Propo-
sitionens inriktning syftar till att ge en 
kraftigt stärkt försvarsförmåga bland 
annat genom ett mer användbart och 
tillgängligt försvar. Ett försvar som till 
skillnad från den gamla modellen ome-
delbart kan sättas in, varhelst det behövs.
För	 marinstridskrafterna	 definieras	

en	 inriktning	 mot	 kvalificerad	 förmåga	
att genomföra strid i hela skalan från 
lågintensiva	 till	 högintensiva	konfliktni-
våer. Marinstridskrafterna skall primärt 
dimensioneras att utveckla förmågan 
att verka i svenskt närområde genom att 
skydda svenska intressen till havs. För-
banden skall även delta i internationella 
insatser i och utanför närområdet.

Fartygsförbanden, med stora krav på 
tillgänglighet och rationellt personalan-
vändande, ska uteslutande bestå av stå-
ende förband. Propositionen ger även 
inriktningen att korvetter av Visbyklass 
successivt bör ges en utökad förmåge-
bredd. 
1. Ett användbart försvar, Regeringens propo-
sition 2008/09:140

Amfibiebataljon	 skall	 omorganiseras	
till	 en	 manöverbataljon	 med	 amfibisk	
förmåga inom marinstridskrafterna, där 
förmågan till att verka i kustnära stor-
stadsmiljö och i hamnområden skall 
utvecklas. Generellt innebär omorgani-
sationen	 att	 amfibiebataljonen	 med	 viss	
tillförd materiel ska kunna uppträda som 
lätt infanteribataljon i likhet med övriga 
manöverbataljoner i markstridskrafterna. 
Amfibiebataljonen	 ska	ha	 fokus	på	 strid	
i kustnära storstadsmiljö och hamnområ-
den och utrustas med materiel inklusive 
stridsbåtar	ur	nuvarande	amfibiebataljon.	

Inriktningen beskriver även att ma-
rinstridskrafterna idag har förmåga till 
självförsvar mot lufthot samt möjligheter 
att skydda andra fartyg och objekt med 
s.k. områdesförsvar ses över. 

Helikopteranskaffning 
Som ett resultat av Militärhelikopter-
utredningens (SOU 2010:50) slutbe-
tänkande har regeringen bemyndigat 
Försvarsmakten att anskaffa ett nytt 
medeltungt helikoptersystem, helikopter 
16. Finansiering av anskaffningen ge-
nomförs genom senareläggningar av ma-
terielbeställningar.2 Riksdagen har avsatt 
4,7 miljarder kronor för anskaffning och 
drift av helikoptersystemet till 2020.3

Budgetproposition för 
20114

Enligt budgetpropositionen skall min-
röjningsfartyg,	 ubåtar,	 amfibie-	 och	 sjö-
informationsförband vidmakthållas och 
förmågan	till	kvalificerad	ytstrid,	ubåts-
jakt, minröjning, luftförsvar och under-
rättelseinhämtning utvecklas. Förmåga 
2. Budgetprop 2010/11:1 utgiftsområde 6. 
3.	 h t t p : / / f mv. s e /WmTemp l a t e s / p a g e .
aspx?id=5642
4. Budgetprop 2010/11:1 utgiftsområde 6. 
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att påverka mål på och under havsytan 
samt	 i	 amfibisk	miljö	 samt	 förmåga	 till	
sjöminröjning, luftförsvar, och under-
rättelseinhämtning skall vidmakthållas. 
Arbetet med omorganisationen till en 
amfibisk	 manöverbataljon	 bör	 fortsätta	
genom att bataljonen bland annat tillförs 
skyddade fordon för att skapa taktisk 
landrörlighet. 

Införandet av korvett typ Visby fort-
sätter och kommer utgöra ett värdefullt 
tillskott i marinens insatsverksamhet. 
Vidare bedömer regeringen att förmå-
gan	 till	 bland	annat	kvalificerad	ytstrid,	
ubåtsjakt samt minröjning successivt 
kommer	att	öka	i	takt	med	att	allt	fler	far-
tyg införs.

Materielförsörjnings-
strategi
En ny strategi för försvarets materielför-
sörjning fastställdes i februari 2007 av 
ÖB samt FMV:s och FOI:s generaldirek-
törer. Strategin är sedan fastlagd av Riks-
dagen och regeringen. Strategin är ett led 
i att skapa en mer kostnadseffektiv ma-
terielförsörjning utifrån insatsförsvarets 
behov och uppgifter.

Bakgrunden till strategin är Sveriges 
nya säkerhetspolitiska läge efter det kalla 
krigets slut och försvarets omstöpning 
från ett invasionsförsvar till ett insats-
försvar. De två viktigaste förändringarna 
mot förr är att: mängden materiel som 
behövs är ofta mindre än tidigare efter-
som försvarets numerär minskat, samt att 
möjligheterna	att	köpa	befintliga	 system	
har ökat men också möjligheterna att 
samverka med andra länder om utveck-
ling har ökat, i de fall då lämpliga system 
inte	finns	på	marknaden.

Strategin erbjuder ett antal olika alter-
nativ för att utveckla och anskaffa mate-
riel till försvaret:

•	 Använda och vidareutveckla För-
svarsmaktens	befintliga	materiel

•	 Köpa materiel eller tjänster på mark-
naden

•	 Utveckla materiel i internationellt 
samarbete

•	 Utveckla materiel inom Sverige
Möjligheterna att använda Försvarsmak-
tens	befintliga	materiel	eller	marknadens	
utbud av varor och tjänster ska alltid ut-
värderas mot övriga alternativ, t.ex. att 
utveckla helt ny materiel. Detta ska göras 
i en avvägning mellan effekt, handlings-
frihet och kostnad i ett livscykelperspek-
tiv.
Internationellt samarbete
Internationell samverkan ska vara hu-
vudalternativet vid all utveckling, an-
skaffning och vidmakthållande. Nyttan 
av internationellt materielsamarbete ska 
maximeras. Export av Försvarsmaktens 
existerande materielsystem ska främjas 
där det är till stor nytta för insatsförsva-
rets behov. Kostnaderna och ledtider för 
att etablera ett internationellt samarbete 
kan dock bli betydande vilket ska vägas 
in vid ett eventuellt samarbete. Varje en-
skild anskaffning bör övervägas utifrån 
sina förutsättningar. Det handlar inte en-
bart om hur materiel anskaffas utan även 
att säkerställa att rätt materiel kan levere-
ras i rätt tid.

Försvarsindustri och 
materiel5

Sverige har, i förhållande till sin storlek, 
en omfattande försvarsindustri inom lan-
det. Flera av de största industrierna har 
dock helt eller delvis blivit uppköpta av 
utländska företag. Dessa uppköp är ofta 
en förutsättning för att produktionen ska 
5. http://www.regeringen.se/sb/d/10834
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kunna fortgå och ett led i den struktur-
omvandling av försvarsindustrierna som 
sker världen över. Riksdagen har dock 
angett att Sverige ska säkerställa tillgång 
till viss baskompetens antingen genom 
att	 produktionen	finns	 inom	 landet	 eller	
genom internationella materielsamarbe-
ten. Exempel på sådan baskompetens är: 
•	 Telekrigteknik 
•	 Avancerad signaturanpassning 
•	 Undervattensteknik 
•	 Skydd mot NBC-stridsmedel (nukle-

ära, biologiska och kemiska vapen) 
•	 Systemteknik för obemannade far-

koster

Marinens utveckling 
Försvarsmaktens marina insatsförband 
kommer 2014 bestå av:
•	 Två	sjöstridsflottiljledningar
•	 Två korvettdivisioner (totalt 7 kor-

vetter)
•	 Två minröjningsdivisioner (totalt 5 

minröjningsfartyg)
•	 Två underhållsdivisioner (totalt 2 

stödfartyg)
•	 En röjdykardivision (totalt 2 röjdy-

karfartyg)
•	 En	ubåtsflottiljledning
•	 Fyra ubåtar
•	 Ubåtsräddningsfartyget Belos
•	 Signalspaningsfartyg Orion
•	 En basbataljon
•	 En sjöinformationsbataljon
•	 En	amfibiebataljon
•	 Ett bevakningsbåtskompani
Marin materielutvecklingen för insats-
förbanden inom vapenteknikens delom-
råden: vapen, sensorer och ledningssys-
tem är enligt följande: 

Vapen 

Artilleri
Inom artillerisystem vidmakthålls nuva-
rande system som består av enhetspjäs-
systemen 57 mm Mk 3 på korvetter samt 
40 mm Mk 2 på korvetter, minröjnings-
fartyg och stödfartyg.  Till systemen är 
framtaget den programmerbara allmål-
sammunitionen 3P som höjer bekämp-
ningssannolikheten genom nyttjande av 
olika moder. 
För	del	av	amfibiebataljonens	stridsbåt	

90 anskaffas fjärrstyrda vapenplattfor-
mar för sensorer och vapen. Sensorerna 
består av till exempel TV och IR-kamera, 
på plattformen kan vapen som till exem-
pel 12,7 mm kulspruta eller granatspruta 
monteras.

Autonoma undervattensfarkoster
Inom området genomförs prov och för-
sök med AUV 62, Sapphires.  Proven 
som genomförs är dockning mot ubåt 
samt minröjningsmodul samt med mål-
modul	 för	 att	 kunna	 utgöra	 kvalificerat	
ubåtsjaktmål.

Torped
Inom det tunga torpedskrået har torped-
system 62 överlämnats till Försvarsmak-
ten. Torpedsystemet vidmakthålls och 
utvecklas genom att torped 62 anpassas 

Prov med AUV 62, Sapphires. Foto: 
Saab
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för att utgöra enhetsbeväpning för ubåt, 
med verkan mot såväl yt- som undervat-
tensmål. 

Försvarsmaktens nuvarande ubåtsjakt-
torped är en vidareutvecklad version av 
torpeder från 1950- och 1970-talet. Tor-
peden togs fram under slutet av 1980-ta-
let och livstidsförlängdes i början av 
2000-talet. Torpeden kommer inom kort 
nå slutet av sin tekniska livslängd och 
behöver ersättas. Regeringen har beslutat 
att Försvarsmakten får anskaffa ny lätt 
torped. För ny lätt torped är huvudinrikt-
ning förmåga till ubåtsjakt i grunda vat-
ten, i skärgård och fritt till sjöss. Bärare 
ska kunna utgöras av korvetter, ubåt samt 
helikopter 14. Försvarets materielverk 
har under första halvåret 2011 haft en 
Request for Information (RFI) ute för få 
in intresserade leverantörer för fortsatt 
beredning av en konkurrensupphandling.

Robot
Inom	 amfibiestridskrafterna	 vidmakt-

hålls Robotsystem 17 (Rbs 17). Förmågan 
att påverka mål på havsytan ambitions-
sänks då utgången materiel omsätts med 
seriemateriel (Military Off The Shelf 
(MOTS)) utan sjömålsstridsdel. Det vill 
säga anskaffning av pansarvärnsroboten 
Hellfire.

Sjömålsrobotsystemet Robotsystem 
15 (Rbs 15) vidmakthålls i Mk2. Korvett 
typ Visby version 5, som levereras till 
Försvarsmakten med början hösten 2012, 
kommer att vara utrustad med Rbs 15 Mk 
2 integrerat i fartyget. 

Planering för omsättning av Rbs 15 
för	 sjö-	 och	 flygstridskrafter,	 mot	 nästa	
generations långräckviddiga sjömåls-
bekämpning, har påbörjats i samverkan 
med	flygvapnet.

Telemotmedel
Ytstridskrafterna har ett telemotmedels-
system, Multi Ammunition Soft kill Sys-
tem (MASS) för radar och infraröda ban-
den som vidmakthålls.

Torpedskott med ubåtsjakttorped från HMS Malmö. Foto. Jimmie Adamsson, FM.
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Ubåtsjaktvapen (utöver torped)
Trotjänaren sjunkbomb modell 33 (Sjb 
m/33) vidmakthålls medan antiubåtsgra-
natsystemt ELMA har gjort sitt och är 
under avveckling.

Minor
Gällande minsystem har Försvarsmakten 
beslutat	att	minsystem	M9	inom	amfibie-
stridskrafterna skall avvecklas när sys-
temet nått sin livslängd 2014. Framtiden 
för övriga okontrollerbara sjöminor med 
återstående teknisk livslängd utreds för 
närvarande.

Minröjning
Inom minröjningsskrået sker en rejäl 
utveckling och omsättning. Nuvarande 
fjärrstyrda avståndssvep, självgående 
akustiskt och magnetiskt svep (SAM) 
omsätts genom anskaffning av nytt själv-
gåendesvep, Autonomus Surface Vehicle 
Minröj (ASV Minröj). Skillnaden mellan 
de nuvarande SAM och ASV är att ASV 
är autonom och kan ges en uppgift inom 
ett område medan SAM måste styras och 
ges order. 

Under ett antal år har genomförts me-
todförsök med den självgående undervat-
tensfarkosten Sapphires för bland annat 
minröjning. Försöken har varit mycket 
goda varvid Autonomus Underwater Ve-
hicle Minröj (AUV Minröj) nu anskaffas. 
AUV minröj skall framförallt utgöra den 
funktionen	som	med	kvalificerade	senso-
rer	hittar	och	klassificerar	minhot	under	
vatten (även inbäddade objekt).  

Utöver de autonoma farkosterna har 
minröjningsförbanden även utrustats 
med Remotely Operated Vehicle – Sur-
veillance (ROV-S). ROV-S är utrustad 
med sonarutrustning som tidigare var 
fast monterad på fartyget. Fördelen med 
detta är att med ROV-S går det att söka 

under eventuella temperaturskikt i vatt-
net.

ROV-S används för sökning och klas-
sificering	 av	 minor	 medan	 ROV-E	 an-
vänds	 för	 identifiering	 och	 förstöring/
neutralisering. Den tidigare ROV som 
fanns i minröjningsförbanden, ROV-M 
(Minförstöring) har uppgraderats till 
ROV-M II och utgör komplettering till 
övrig ROV-park.

 Till Explosive Ordnance Disposal 
grupperna (EOD-grupp) vid röjdykardiv-
sionen anskaffas materiel för att hantera 
hemmagjorda laddningar.

Sensorer

Övervattenssensorer
Sjöstridsförbanden har genom införande 
av korvett typ Visby tillförts en ny tre-
dimensionell spaningsradar, PS-201. 
Vidare	 förses	 de	 kvalificerade	 luftför-
svarsenheterna	med	identifieringssystem	
för	”vän	eller	fiende”	(IFF,	Identification	
Friend or Foe). Inom sjöövervakningen 
ersätts gamla kust- och närspaningsra-
darsystem av ny radarstation, PS 640 (na-
vigationsradarstandard). 

Signalspaningsförmågan vid sjöstrids-
krafterna består nu av ett enhetligt sys-
tem, en integrerad signalspanings- och 
radarvarnare som kommer att moderni-
seras i närtid. För korvettsystemet ökas 
förmågan till att upptäcka lasersändning 
genom att laservarnare anskaffas.  Under 
en längre tid har korvetten Gävle genom-
fört prov- och försök med en störsändare 
(ATK, Aktiv Telekrig Komponent) syf-
tandes till att bland annat utröna huru-
vida aktiva komponenter är optimala för 
smygfartyg. 

Undervattenssensorer
När det gäller fartygsbundna sonarsys-
tem vidmakthålls sonarsystemen på de 
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äldre fartygen (korvetter och ubåt). Nytt 
sonarsystem tillförs Försvarsmakten när 
korvett typ Visby och sonarsystemet Hy-
dra levereras från 2012. Som ersättning 
till nuvarande sonarbojar för sjöstrids-
krafterna och till fällning från helikopter 
(hkp 14 och 15) anskaffas ett multifunk-
tions sonarbojssystem, (aktiv och passiv).

Signaturmätning
Delar av de fasta signatur- och vapen-
kontrollbanor kommer att halvtidsmo-
derniseras medan vissa banor kommer 
att avvecklas. Som komplement till de 
fasta anläggningarna har en rörlig (con-
tainerbaserad) resurs för signaturkontroll 
anskaffats. 

Ledningssystem
Ledningsstödsystem (”stridsled-
ningssystem”)
Ledningsstödsystem för ubåtssystemet 
vidmakthålls genom omsättning av be-
fintliga	 ledningssystem	 till	 ett	 gemen-
samt system SESUB 960 medan led-
ningsstödsystem för sjöstridsförbanden, 
CETRIS-familjen, fortsatt vidmakthålls. 
Förbandsledningsförmågan, Flottilj-/ 
Task Group-ledning, kommer att utveck-
las genom att stödfartygen Carlskrona 
och Trossö förses med viss ledningsut-
rustning.

För minkrigsanalys anskaffas till Mine 
Warfare	 Data	 Centre	 (MWDC)	 ett	 nytt	
system,	Mine	Warfare	Data	System.
För	 amfibiebataljonen	 har	 prov	 och	

försök (prototyp) genomförts med 
ledningsutrustning. Nuvarande batal-
jonsledningssystem uppgraderas så att 
funktionalitet med till exempel sjöläges-
information erhålls. Vidare tillförs syste-
met Stridsledning Bataljon, SLB, varvid 
amfibiebataljonen	 får	 förmåga	 att	 verka	
som	manöverbataljon	med	 amfibisk	 för-
måga inom marinstridskrafterna. Ny 

utrustning anskaffas för två bataljons-
ledningsbåtar, löstagbara inredningar för 
kompaniledning och för plutonsledning 
till stridsbåt 90, samt ledningssystem till 
ledningsbåtar.

Minröjningsfartyg typ Koster har un-
der halvtidsmoderniseringen erhållit nytt 
ledningsstöds- och sonarsystem från AT-
LAS. Liknande system används bland 
annat i  Nederländerna, Belgien, Finland 
och Tyskland. 

Kommunikationssystem
För utveckling av kommunikationssys-
tem är interoperabiliten i fokus och om-
fattar bland annat länksystemen, Link 
16 och 22, samt system för tal- och text-
krypto. För samverkan med blåljusmyn-
digeterna installeras ett myndighetsge-
mensamt radiosystem (RAKEL). För 
kommunikation med ubåt kommer modi-
fiering	 av	 långvågskommunikationsför-
mågan i det marina taktiska sambandet 
att genomföras genom nya sändare samt 
antenner med högre verkningsgrad.

Navigationssystem
För att möjliggöra navigering utan pap-
perssjökort tillförs marinstridskrafterna 
Warship	 (W)ECDIS	 (Standard	 för	 navi-
gering enbart med stöd av digitala system 
och digitala sjökort).

Simulatorsystem
För	 att	 höja	 kvalitén	 på	 operatörer	 och	
chefer och därmed höja verksamhets- 
och systemsäkerheten har marinstrids-
krafterna satsat på att utveckla simula-
torsystemen. En navigeringssimulator 
för stridsbåtar och fartyg anskaffas och 
placeras på Berga (gamla Valrossen). Till 
Sjöstridsskolan (SSS) anskaffas en simu-
lator där simulering ska kunna ske bland 
annat avseende ytstrid, luftstrid och un-
dervattensstrid med stöd av en spelmotor. 
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Vidare skall simulatorn ersätta den tak-
tiska simulatorn MIMER.

För att öka förmågan till ubåtsjakt an-
skaffas två olika typer av ubåtsjaktmål, 
ett enklare som kan släppas direkt ifrån 
det fartyget som önskar öva, samt ett 
kvalificerat	ubåtsjakt	mål	som	anskaffas	
genom offentlig privat samverkan (jäm-
för det avtal Försvarsmakten har för mål-
flyg).

Slutsats 
Existerande materiel, eller den som kom-
mer att tillföras marinstridskrafterna 
inom ramen för vetenskapsgren III, Va-
penteknik - vapen och sensorer område, 
fyller till stor del den politiska viljan. 
Självfallet	 finns	 det	 önskemål	 om	 utö-
kad förmåga och kapacitet. Detta inne-
bär dock inte att vidmakthållandet eller 
framtida omsättning av ovan materielre-
dovisning är säkrad!
Det	 finns	 tre	 områden	 som	 Försvars-

makten, enligt den politiska viljan, måste 
hantera, nämligen: Enligt Ett användbart 
försvar skall marinstridskrafter utveckla 
förmågan till att verka i kustnära stor-
stadsmiljö och i hamnområden. Beslutet 
att då avveckla minsystem M9 när sys-
temet nått sin livslängd 2014 är inte vi-
dare genomtänkt, då det för närvarande 
är ett av de funktionella systemeten i 
undervattensdomänen. Av samma an-
ledning måste sonarsystemet 618 omsät-
tas för att kunna utgöra sensor i samma 
miljö. Slutligen konstaterar Regeringen 
i proposition Ett användbart försvar att 
marinstridskrafterna idag har förmåga 
till självförsvar mot lufthot, samt att 
marinstridskrafternas möjligheter att 
skydda andra fartyg och objekt med s.k. 
områdesförsvar bör ses över. Propositio-
nen ger även inriktningen att korvetter av 
Visbyklass successivt bör ges en utökad 

förmågebredd. Således bör nu anskaff-
ning av luftvärnsrobot till korvett typ 
Visby verkställas. 

Utmaningar
Om vi nu antar att Försvarsmakten kom-
mer att få minskad anslagstilldelning för 
materiel,	 vilket	 är	 troligt,	 vad	 finns	 det	
då för möjligheter att få ”mer pang för 
pengarna”? Detta är en diskussion som 
måste starta nu om vi framöver skall 
kunna köpa ny materiel samt vidmakt-
hålla den vi har. För att ge en bakgrund 
till detta vill jag återge en nyligen utkom-
men rapport från Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut, FOI, Kostnadsutveckling 
för försvarsmateriel.6 Enligt rapporten 
ökar styckekostnaderna för försvarsma-
teriel mycket snabbt vilket hotar insats-
organisationens storlek. Ökningarna sker 
främst vid generationsskiften där de ana-
lyserade systemens kostnadsutveckling 
överstigit den allmänna prisutvecklingen 
med 1 - 7 %.  Rapporten presenterar en 
kombination av åtgärder som sänkta kva-
litetskrav, förlängd tidsintervall för till 
exempel halvtidsmoderniseringar samt 
minskade volymer.

Slutord
Den politiska viljan är klar vad marinen 
skall inriktas mot avseende system kopp-
lade	 till	 vetenskapsgrenen	 III.	Det	finns	
en plan för marin utveckling av materiel, 
dock saknas förmåga att i undervattens-
domänen verka i kustnära storstadsmiljö 
och	 i	 hamnområden.	 Här	 finns	 möjlig-
heten för KÖMS att genom förstånd och 
styrka verka för att besluten att avveckla 
minsystem M9 och sonarsystem 618 om-

6. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, 
Kostnadsutveckling för försvarsmateriel FOI-
R--3213—SE, 2011
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prövas. Vidare måste debatten starta för 
att marinstridskrafternas möjligheter att 
skydda andra fartyg och objekt genom att 
anskaffning av luftvärnsrobot till korvett 
typ Visby verkställs. 

Vägen till att framgent minska kostna-
derna är att allt mer köpa färdigt hyllvara 
fullt ut, det vill säga begränsa utveck-
lingen, även för områden där vi skall 
ha spetsförmåga – baskompetenser. Det 
innebär att av materielförsörjningsstra-
tegins alternativ att: använda och vida-
reutveckla	 Försvarsmaktens	 befintliga	

materiel samt köpa materiel eller tjänster 
på marknaden kommer och måste bli allt-
jämt rådande.

Min slutsats är att i duellen mellan 
den politiska viljan och den marina va-
penteknikutvecklingen så markerar jag 
tavelträff men att ett fortsatt arbete en-
ligt ovan kvarstår för att få träff mitt i 
prick. Detta innebär inte att marinen har 
de resurser som krävs för att lösa de av 
regeringen givna uppgifterna. Marinen 
har fåtalhetsproblematik och har passerat 
den kritiska massan!

Den svenska kvalificerade luftvärnsförmågan är otillräcklig. Ett beslut att utrusta Vis-
bykorvetterna med robotluftvärn skulle ge ett efterlängtat förmågelyft och förmåga 
till ett rörligt områdesluftvärn, inte bara för fartygen och marinen, utan för hela för-
svarsmakten.
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Debatt

Taktikreglemente för marinstridskrafterna 
TRM (1A)  
Ledamoten överstelöjtnant Anders Enström valde i sitt inträdesanförande1 att ge en 
översiktlig presentation av Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM 1(A), fast-
ställt av Marininspektören att tillämpas från 2010-12-14. Tillsammans med kommen-
dörkaptenen C-G Stärnevall har Enström lett den arbetsgrupp som utarbetat reglemen-
tet. Då det utmärkt framförda inträdesanförandet gav mig det klara intrycket att det 
bakom titeln “taktikreglemente” snarare rörde sig om en redovisning av organisations-
former, nomenklatur och former/rutiner för internationell samverkan, än av taktiska 
föreskrifter eller anvisningar, frågade jag om möjligheten att erhålla ett exemplar av 
reglementet. Kort därefter erhöll jag ett sådant. Jag har granskat detta och sedan anfö-
randet publicerats i TiS beslutat mig för att skriva nedanstående kommentarer.

Enström framhöll i sitt anförande att TRM 1(A) har ett antal brister, t.ex. är be-
skrivningen av motståndaren mager. Vidare är samarbetet och samverkan mellan olika 
marina	förband,	liksom	mellan	marin-	och	flygstridskrafter,	bristfälligt	beskrivet.	Av	
denna anledning är 32 av publikationens 227 sidor blanka varigenom utrymme skapats 
för att infoga ytterligare text.  

TRM 1(A) inleds med att publikationen “beskriver det taktiska utnyttjandet av ma-
rinstridskrafternas insatsförband såväl nationellt som internationellt”, samt att regle-
mentet	skall	ligga	till	grund	för	bl.a.	officersutbildning	i	taktik	vid	skolor	och	förband	
samt för ledning av marina operationer på taktisk och förbandsnivå. På nästföljande 
sida	visar	en	bild	“doktrin-	och	reglementeshierarkin”.	Av	bilden	framgår	att	det	finns	
(1) en militärstrategisk doktrin, (2) en doktrin för gemensamma operationer - DGemO, 
(3) en doktrin för marina operationer - DMarinO, (4) ett taktikreglemente för marin-
stridskrafterna - TRM och (5) taktiska procedurer för marinstridskrafterna - TPM. 
Huruvida	den	sistnämnda	publikationen	finns	i	sinnevärlden	vet	jag	ej.	

Medan antalet marina förband sedan Berlinmurens fall drastiskt minskats har 
mängden publikationer växt i omvänd proportionalitet. Jag skall här inte fördjupa mig 
i de tre doktrinpublikationerna eftersom det skulle ta för mycket utrymme i anspråk. 
Doktrinen för marina operationer innehåller dock mycket av det som borde ingå i det 
marintaktiska reglementet. En doktrin skall vara kort och kärnfull, inte en allmän be-
skrivning av marin stridsverksamhet. En sådan redovisning skall närmast vara knuten 
till anvisningar för det taktiska uppträdandet.
Nu	består	TRM	1(A)	till	största	delen	av	en	redovisning	av	definitioner,	i	betydande	

omfattning hämtade från Nato-publikationer. Dessa är tveklöst nödvändiga när svenska 
marina förband skall samverka med enheter från andra nationer. Beskrivna stabspro-
cedurer är också hämtade från Nato:s stabshandböcker med en mångfald befälsnivåer 
och ett stort antal förbandsenheter, samt - när det gäller gemensamma operationer som 
1. Anförandet är publicerat i TiS 2011:3 (sid. 243-250)



393

t.ex Operation Atalanta - med åtskilliga lydnadslinjer till nationella och internationella 
beslutsfattare. Men dessa nödvändiga bestämmelser hör enligt min uppfattning inte 
hemma i ett taktikreglemente utan i en handbok i stabstjänst som även måste ha en för-
teckning	över	alla	förkortningar.	Även	om	dagens	unga	officerare	är	kunniga	i	engelska	
språket	och	med	god	kännedom	om	de	förkortningar	som	utnyttjas	inom	Nato,	finns	
faktiskt en av riksdagen beslutat språklag. Varje Nato-förkortning bör därför uttydas 
både på engelska och svenska.

Av den ovannämnda bilden av doktrin- och reglementeshierarkin framgår att det 
skall	finnas	en	publikation	innehållande	taktiska	procedurer	(TPM).	På	låga	förbands-
nivåer	inom	markstrid	och	amfibiestrid,	dvs.	på	grupp-	och	plutonsnivå,	föreställer	jag	
mig att stridstekniken kan behöva stöd av procedurer. Men när det gäller sjöstridskraf-
terna medförde införandet av radar och hotet från luftburna vapen  att uppträdandet i 
sammanhållna förband blev obsolet. Behovet av formell taktik i strid (motsv) upphör-
de.2 Den tillämpade taktiken blev dessto viktigare.3

Ett framgångsrikt taktiskt uppträdande är resultatet av den taktiske ledarens beslut 
och hur detta omsatts i order, samt hur dessa uppfattats och förståtts av underställda 
chefer. Den taktiske ledarens stridsplan baseras på de värderingar av alla faktorer som 
påverkar eller som kan bedömas komma att påverka den taktiske ledarens val av age-
rande med syftet att lösa ställd uppgift. Varje taktisk situation är unik, även om lik-
heter	kan	finnas.	Kunskap	om	motståndaren	är	av	central	betydelse,	något	som	måste	
framhållas i ett taktikreglemente. Det är anmärkningsvärt att det bland krigföringens 
grundprinciper inte står “lär känna Din motståndare” Vikten av god underrättelsetjänst 
måste således lyftas fram.

Det sägs redan inledningsvis i TRM 1(A) att reglementet skall vara grund för insat-
ser såväl nationellt som internationellt. Statsmakterna hävdar att det under överskådlig 
framtid	inte	finns	något	hot	som	skulle	kräva	insatser	för	försvar	av	territoriet.	Huvud-
uppgiften - utöver incidentberedskap - blir därför internationella insatser. Självfallet är 
det bra med svenskt deltagande i operationer av den typ som genomförts i östra Medel-
havet, i Tchad och i Adenviken. Men kunskap och förmåga till nationellt försvar måste 
också bibehållas. Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde kan på ett par år 
förändras dramatiskt. Historien visar att på fem - tio år kan hotbilden i norra Europa 
vara helt annorlunda jämfört med rådande läge. Ett marintaktiskt reglemente måste 

2. Den formella taktiken är inte längre en nödvändig förutsättning i sjöstriden. Men den har sitt 
berättigande	som	utbildningsinstrument	när	unga	officerare	och	fartygschefer	skall	lära	sig	fartygs-
manövrering.	Av	detta	skäl	kan	den	finnas	kvar	som	en	bilaga	till	det	marina	taktikreglementet.	
3. Den brittiske amiralen Geoffrey Hornby (1825 - 1895), som tillsammans med Nelson, var den 
som moderniserade den brittiska sjötaktiken. Han skrev några år före sin pensionering följande, vil-
ket	har	giltighet	än	i	dag:	"Is	is	often	asked	what	is	to	be	our	fighting	formation	in	future?	None	has	
been prescribed: it is to be hoped that none will be prescribed. To prescribe any would be exceedingly 
foolish and in a high degree presumptuous. Foolish; for all our past history shows us the evil of having 
a	prescribed	formation	for	fighting	in;	it	needed	the	genius	of	Nelson	to	disentangle	us	from	the	mess.	
Foolish; for, unless perhaps the state of his enemy's bunkers, there are few things an admiral would 
give	more	to	know	beforehand	than	the	formation	in	which	his	enemy	was	going	to	fight.	Presumptu-
ous; because in the present day, we have no business to speak with authority." ("Admirals" by Andrew 
Lambert, sid. 279)       
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därför ha anvisningar både för nationella insatser och för internationella sådana. Där-
för måste potentiella eller tänkbara motståndare i båda fallen beskrivas. Utvecklingen 
går fort varför informationen ständigt måste hållas uppdaterad.

Mitt förslag är att man renodlar publikationerna. Det behövs en kort och kärnfull 
svensk försvarsmaktsdoktrin, som anger hur svenska stridskrafter skall användas för 
försvar av nationen och, då så är möjligt, för deltagande i internationella operationer. 
En doktrinpublikation skall inte innehålla en massa allmängods av typen beskrivning 
av olika typer av operationer, exempel på organisationsformer, etc. 

Vidare erfordras ett marintaktiskt reglemente. I detta bör ingå delar av vad som står 
i DMarinO, i de tidigare TRFL och TRKA - och i TRM 1(A). Ytterligare guldkorn kan 
hittas i andra publikationer. På förbandsnivån torde ett antal för aktuellt förband gäl-
lande bestämmelser, t.ex. för sambandstjänsten, vara erforderliga. Dessa bör samlas i 
vad som förr benämndes taktiska detaljplaner. Dessa utarbetades och fastställdes på 
förbandsnivå och kunde därigenom enkelt förändras. Självklart behövs också en stabs-
handbok. Merparten av vad som nu står i TRM 1(A) bör föras till denna. 

Det skulle föra för långt att här föreslå en disposition av ett ändamålsenlig marin-
taktiskt reglemente. Jag dristar mig dock till att peka på några viktiga aspekter. Till att 
börja med måste man skilja på hur det taktiska uppträdandet skall vara (1) i fred, vid 
hävdande av territoriet och andra typer av incidenter, (2) vid internationella insatser 
mot t.ex. piratverksamhet, och (3) ifråga om väpnad strid, dvs. vid försvar av lan-

Enligt författarens mening är det nödvändigt att dagens och morgondagens officerare 
har ett användbart marintaktiskt reglemente att stödja sig på. Foto: Selma Sedelius, 
Försvarsmakten.
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det eller insats i enlighet med solidaritetsförklaringen. De grundläggande reglerna för 
krigföringen	måste	utvecklas	och	exemplifieras.	Av	särskild	betydelse	är	kunskapen	
om motståndaren och dennes sätt att tänka. Med andra ord vikten av underrättelse-
tjänst. Hotbilden måste vara redovisad. Den marina miljön är av stor betydelse och 
måste belysas från olika aspekter. Här gäller att inte bara redovisa förhållandena i vårt 
närområde utan också i sådana områden där internationella insatser kan bli aktuella. 
Med våra relativt små fartyg krävs särskild hänsyn till frågor rörande besättningar-
nas uthållighet, stridsmoral, etc. Försvar mot luftburna vapen är av stor betydelse för 
överlevnaden	i	framtidens	hotmiljö.	Samverkan	med	helikoptrar	och	flygstridskrafter	
är en nödvändighet i sjökrigföringen. Teletaktiken och smygtaktiken måste behandlas. 
Underhålls- och bastjänsten är av avgörande betydelse för framgångsrik stridsverk-
samhet. Inte minst sjukvårdstjänstens betydelse måste framhållas.   
Enligt	min	mening	är	det	nödvändigt	att	dagens	och	morgondagens	officerare	har	ett	

användbart marintaktiskt reglemente att stödja sig på. TRM 1(A) i nuvarande form är 
otillräcklig. Sekretessfrågan är viktig. Jag föreställer mig att skall ett marint taktikreg-
lemente vara öppet blir det ganska slätstruket. Det är följaktligen närmast nödvändigt 
att det görs hemligt (eller har en hemlig del). En total översyn av hela den marina 
reglementesfloran	är	nödvändig.	Målet	med	en	sådan	översyn	bör	då	vara	att	renodla	
publikationerna.	Då	officersutbildningen	numera	sker	enligt	svensk	högskolestandard	
kan	det	finnas	anledning	att	också	överväga	vilken	kompletterande	litteratur	som	bör	
studeras.4 Dock skall givetvis taktikreglementet vara den viktigaste publikationen för 
förbands-	och	fartygschefer	liksom	för	kommenderade	officerare.		

Göran R. Wallén
Konteramiral (PA), Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

4. Jag ser egentligen inget fel i att det i ett taktiskt reglemente ingår en bilaga med litteraturhänvis-
ningar	där	de	unga	officerarna	kan	läsa	om	erfarenhete	dragna	av	sina	föregångare,	såväl	inom	som	
utom landet.
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Piracy- orchestrating the response: Årets tema 
vid Världssjöfartens Dag
Världssjöfartens Dag ägde i år rum den 29 september i Göteborg. Arrangörer var ett 
drygt 20-tal organisationer och myndigheter med Kungl. Örlogsmannasällskapet som 
en av huvudarrangörerna.

Temat var det av IMO fastställda årstemat Piracy-orchestrating the response. De 
närvarande	ca	250	åhörarna	fick	ta	del	av	ett	flertal	mycket	intressanta	föredrag	och	en	
avslutande paneldebatt som präglades av stark vilja till samarbete mellan myndigheter 
och organisationer internationellt och nationellt i syfte att begränsa och i förlängningen 
stoppa de fullständigt oacceptabla piratattackerna mot den civila handelssjöfarten och 
världshandeln i bl.a. Adenviken. Flera av talarna pekade på världssamfundets totala 
misslyckande i denna för världshandeln så viktiga fråga.
Åhörarna	fick	 ta	del	av	klargörande	 information	om	hur	den	globala	världskartan	

avseende piratdåden ser ut. Hur piratförhandlingar går till och vilka kostnader för 
världssamfundet piratdåden leder till klargjordes av företrädare för försäkringsrepre-
sentanter från Aon Norden.

Sjökapten Christer Lindvall från Sjöbefälsföreningen och International Federation 
of Shipmasters Association höll IMO-talet som var en personlig tolkning av IMOs 
generalsekreterares traditionella IMO-tal. Särskilt framfördes tveksamheter till beväp-
nade civila vakter ombord samtidigt som situationen framtvingat denna form av skydd. 
Vikten av att tillämpa vedertagna Best Mangement Practice, BMP underströks.

Varför Somalia ser ut som det gör idag och vad som kan göras för landet beskrevs 
mycket tydligt och tankeväckande av somaliern Bashir Aman Ali som är rektor för 
Al-Azharskolan i Stockholm. En förutsättning för att kunna bekämpa piratdåden är 
att Somalia byggs upp med en väl fungerande administration, polisväsende, försvars-
makt och möjlighet att kunna lagföra brottslingar under ett fungerande rättssystem. En 
fungerande handel, utökad utbildning samt en kraftigt utbyggd sjukvård är hörnstenar 
i Somalias uppbyggnad.

Kommendör Anders Olovsson från FM och enhetschef Fredrik Lindblom från Kust-
bevakningen gjorde en gemensam mycket beskrivande föredragning om erfarenhe-
terna från Operation Atalanta vad gäller skyddet av mattransporterna inom ramen för 
World	Food	Program	och	om	counter-piracy	med	fartyg	och	helikoptrar.	Att	samver-
kan mellan myndigheterna i detta avseende fungerat väl gick inte att ta miste på.

UDs folkrättsjurist Pernilla Nilsson förklarade den komplexa juridiken där hänsyn 
måste tas till både internationella konventioner och nationell lagstiftning. Olika rätts-

Referat
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system som inte alltid är synkroniserade.
Hur ett rederi agerar i händelse av att ett fartyg som tillhör rederiet blir attackerat 

och vilka åtgärder som vidtas och vilka förberedelser man vidtagit förklarade Johan 
Jäwert som är operationschef på Stena Bulk. Inte minst understöks vikten av personal-
vårdande åtgärder i händelse av en piratattack.

I den avslutande paneldiskussionen deltog Tryggve Ahlman, ansvarig för sjösäker-
het och security vid Sveriges Redareförening, Peter Jodin, Company Security Manager 
från	Wallenius	Marine,	Jan	Thörnqvist,	Marininspektör,	Christer	Lindvall,	Internatio-
nal	Federation	of	Shipmasters Ássociation,	havsrättsexperten	Christopher	Werner	samt	
departementsrådet Ragnvald Paulsson, UD.

Skyddet ombord och vem som bär ansvaret var två viktiga frågeställningar som de-
batterades ingående. Panelen hade en, i princip, likartad uppfattning om beväpningen 
ombord nämligen att sådan bör undvikas. Situationen i området har dock tvingat fram 
en hos vissa rederier antagen accept att ha civila beväpnade vakter ombord. I sådant 
fall är det av yttersta vikt att IMOs rekommendationer följs och att så kallade rules 
of engagements för vaktbolagen följs. Tydligen har beväpningen ombord haft en viss 
preventiv effekt då attacker mot fartyg med beväpnade vakter ombord i stort sett inte 
förekommit. Näringen efterlyste ett svar på vad departementet gör med anledning av 
den nyligen genomförda utredningen om beväpning ombord. Diskussionen präglades 
av en stark vilja till fortsatt samverkan mellan myndigheter, organisationer och nä-
ringen i syfte att bekämpa fortsatta piratattacker som på ett oacceptabelt sätt stör och 
förhindrar handel och utvecklingen i området.

Moderatorer vid Världssjöfartens Dag var Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum 
och undertecknad.
Sten Göthberg
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Bokanmälningar

Vasa
”Vasa kränger 17 grader och katastrofen är oundviklig. Vattnet 
strömmar in genom kanonportarna och börjar fylla undre bat-
teridäck /.../ kanonerna är surrade men börjar röra sig livsfar-
ligt.”

Regalskeppet Vasa gick under i augusti 1628 efter endast en 
sjömils jungfrufärd utanför Bäckholmen och Kastellholmen i Stockholm inför åskå-
dare från huvudstaden och inbjudna utländska sändebud. Hur kunde detta hända vid en 
vindstöt under lätt sjöbris och vems var felet?

Författaren till boken, Fred Hocker, tar bl.a. upp dessa frågor och lämnar uttöm-
mande svar.
Fartygschefen	och	befälet	 i	övrigt	var	erfarna	sjömän,	som	efter	olyckan	fick	nya	

ansvarsfulla sjökommenderingar. Vid förhören inför rannsakningskommissionen ifrå-
gasattes heller inte deras kompetens. Misstanken att barlasten inte var tillräcklig, mot-
bevisades. Allt pekade därför på ett konstruktionsfel.

Den holländske skeppsbyggaren, Henrik Hybertsson, som ritat, konstruerat och 
byggt	fartyget,	hade	tidigare	levererat	flera	skepp	till	svenska	flottan	men	inte	av	denna	
storlek och med denna kraftiga bestyckning, placerad ombord på två batteridäck.

Vasa, liksom dess systerfartyg, Äpplet, skulle bli Östersjöns mäktigaste linjeskepp, 
symboler för den blivande stormakten Sverige. Men de tunga batteridäcken kom att 
förskjuta tyngdpunkten uppåt i fartyget med minskad stabilitet som följd.

Bokens författare avlivar rykten om att kungen skulle gjort ändringar under bygg-
nadstiden, som förändrat stabliteteten. Gustav II Adolf var ju i fält uti Polen vid denna 
tid!

Några formler för skrovkonstruktion fanns inte utan man byggde efter ”bestick” 
till slutet av 1700-talet, då den svenske skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman 
införde matematiken vid fartygskonstruktioner (Mercatoria och Tractat om Skepps-
Byggeriet).

Författaren, Fred Hocker, Marinarkeolog och historiker, leder på Vasamuseet den 
fortsatta dokumentationen av Vasa.

Bokens layout är vacker och trycket av god kvalitet på ett tjockt mattbestruket pap-
per. Det omfattande bildmaterialet på skeppet med dess rika utsmyckning ger en rättvi-
sande bild av det ståtliga fartyget. Bokens tryckta stil har sin förebild i en 1600-talsan-
tikva, kallad Jansonantikva, som tidsmässigt passar väl till innehållet. Versala rubriker 
är dock svåra att skönhetsspärra vid datorsättning men läsbarheten är ändå god.

Vasamuseet i Stockholm har de senaste åren haft omkring 1 miljon besökare årligen, 
varav över hälften kommit från utlandet.

Vasa var tänkt att bli en stor framgång, en symbol för Sverige. Det har hon också 
blivit efter närmare 400 år, men inte på det sätt som ursprungligen var tänkt.
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Vasa 1628
Liksom Fred Hocker i sin bok om Vasa framhåller Anders 
Wahlgren	Vasas	rika	konstnärliga	utsmyckning	-	”ett	flytande	
konstverk” skriver författaren. Skeppet var således inte bara 
en	flytande	 fästning	 utan	 en	 konstskatt	med	 ett	 överflöd	 av	

vackra prydnader, gjorda av skickliga skulptörer och målade i starka renässansfärger. 
De	mest	berömda	av	skulptörerna	var	den	inflyttade	tysken	Mårten	Redtmer	(Mårten	
Snidare), holländaren Johan Thesson och tysken Hans Klausing. Bland målarna fanns 
Anders Målare och Cornelius Conterfejare.
Wahlgren	är	överens	med	Hocker	om	att	en	felkonstruktion	är	orsaken		till	Vasas	un-

dergång. Skeppsbyggnadstekniken behärskade inte på 1600-talet större förändringar 
i ett fartygs dimensioner eller bestyckning. Först drygt 100 år senare kunde svensken 
Fredrik Henrik af Chapman genom matematiska beräkningar fastställa tygdpunktens 
läge på ett fartyg och därmed stabiliteten.
Wahlgren	 skriver	 slutligen	 om	Vasasyndromet:	 ”varför	 stoppade	 då	 ingen	Vasas	

jungfrufärd?” /.../ ”Några visste att Vasa var rank”. Kungens närmaste män tycks inte 
ha vågat berätta sanningen för den allsmäktige monarken efter ett i hast arrangerat 
krängningsprov med oroande resultat.
Litteratur-	och	bildförteckning	finns	i	boken,	men	däremot	saknas	person-	och	sak-

register.
Bildmaterialet är förnämligt, tillika har boken en vacker layout med en sober 

1600-talsantikva, som gärna kunde varit någon grad större ur läsbarhetssynpunkt. 
Tryck av hög kvalitet, som utförts i Portugal (repro Fälth & Hässler, Värnamo).

Nils Abrahamson 
Korresponderande ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

Vasa 
Författare: Fred Hocker
Förlag: Medströms bokförlag, 212 s, ill
ISBN: 9789173291002

Vasa 1628
Författare:	Anders	Wahlgren
Förlag: Norstedts, 184 s, ill, 
ISBN: 9789113035925



400

Tel: 08-500 121 40
 www.swedmotor.se, info@swedmotor.se

En partner att lita på!

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 
241:a verksamhetsårets början

Styrelse samt funktionärer 2012
Ordförande och redaktör, Flottiljamiral Thomas Engevall

Vice ordförande, Överste Per Jenvald 
Sekreterare, Kommendör Bo Rask

Styrelseledamot, Direktör Sten Göthberg
Styrelseledamot, Kommendör Erik Andersson
Styrelseledamot, Kommendör Sölve Larsby

Styrelseledamot, Överste Patric Hjort
Styrelseledamot,	Docent	Christer	Svensén

Styrelsesuppleant, Överste & VD Stefan Gustafsson
Styrelsesuppleant, Verkställande direktör Berit Blomqvist

Kassaförvaltare, Kommendör Nils Bruzelius
Bibliotekarie,	Överste	1gr.	Bo	Wranker
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Nya ledamöter invalda 2011

Nr 1269
Leif Nylander
Konteramiral

Leif Nylander är 
Försvarsmaktens 

Materielproduktionschef
(OL sedan 1996)

Hedersledamot             

Korresponderande ledamot

Nr 1458
Peter Hore

Captain Peter Hore RN (ret) 
har en bred och djup erfarenhet 
från Royal Navy samt är verk-
sam som författare och redak-
tör inom det marina området.
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Nr 1453 
Per Edling

Kommendörkapten
Per Edling är stabschef 
vid	1.ubåtsflottiljen

Nr 1454 
Fredrik Norrby

Kommendör 
Fredrik Norrby är 

chef för 
1.Ubåtsflottiljen

Nr 1455
Peder Ohlsson

Överste Peder Ohlsson 
är chefsutvecklare vid 
Personalstaben inom 

Högkvarteret

Nr 1456 
Hans-Lennart 

Ohlsson
Hans-Lennart Ohlsson 

är chef för Sjöhisto-
riska museet.

Ordinarie ledamöter            

Nr 1457 
Carl Johansson

Kommendörkapten 
Carl Johansson är 
Marinöverläkare
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Minnesteckningar för år 2011
Benkt Dahlberg

Generalmajoren och hedersledamoten Benkt Dahlberg avled den 31 december 2010 
i en ålder av 90 år. Hans närmaste är hustrun Gunilla, dottern Monika och hustruns 
döttrar Annika och Camilla.

Benkt Dahlberg växte upp och tog studenten i Östersund men påbörjade sin yr-
kesofficersutbildning	 på	KA2	 i	Karlskrona.	Han	blev	 fänrik	 där	 1943.	Världskriget	
pågick och vid just denna tid bedömdes risken för ett tyskt angrepp på Sverige ha ökat 
kraftigt, en bedömning som senare forskning visat var högst befogad.  Under den stora 
beredskapshöjning som gjordes sattes fänriken Benkt Dahlberg in som chef för ett 
medelsvårt batteri i östra Blekinge, en befattning som normalt var avsedd för betydligt 
äldre	officerare	och	som	något	visar	på	den	svåra	personalbrist	som	rådde	inom	krigs-
makten vid den tiden.
Hans	 tekniska	 fallenhet	och	 intresse	 ledde	 till	 att	han	fick	 spela	en	 framträdande	

roll under utvecklingen och införandet av tung kustrobot, som pågick parallellt med 
robotbeväpningen av jagarna.

Han medverkade från Marinstabens planeringsledning i utarbetandet av Kustartil-
leristudie 1960, som var ett underlag till Marinplan 60, som tillkom under kraftig eko-
nomisk press på Marinen efter försvarsbeslutet 1958. Båda kom att påverka de marina 
stridskrafternas utveckling under lång tid. Som chef för Försvarsstabens forskningsav-
delning medverkade han också i ÖB 62.

Under 1960-talet gjorde han en snabb karriär inom Försvarsdepartementet, först som 
chef för materielavdelningen och från 1968 som departementsråd och chef för plane-
rings- och budgetsekretariatet, en tung befattning för Försvarsmaktens utveckling och 
under täta ekonomiska åtstramningar. Under denna period medverkade han också bl.a. 
som sekreterare och expert i försvarsutredningarna 1962 och 1965, som sakkunnig i 
luftförsvarsutredningen 1967 och i Försvarets fredsorganisationsutredning 1968-1970. 

Han utnämndes 1969 till generalmajor och chef för marinmaterielförvaltningen. 
Denna befattning kom han emellertid inte att tillträda då departementet behövde ho-
nom för att leda införandet av den programbudgetreform han medverkat i utformning-
en av.

1970 lämnade han Försvarsmakten och blev VD för elektronikföretaget Telub i 
Växjö som huvudsakligen var inriktat mot militärt underhåll. Han insåg framsynt att 
företaget måste inriktas mera mot civil verksamhet och det kom under hans ledning att 
växa kraftigt och blev bl.a. störst på vågar och vägningsteknik i Sverige. Efter pensio-
neringen drev han framgångsrikt ett företag för bilkomponenter och ledde på uppdrag 
av	Växjö	kommun	ett	konsortium	för	uppbyggnad	av	en	forskarby,	Vidéum,	i	anslut-
ning till Växjö Universitet.

Vi minns honom som framsynt och handlingskraftig både inom och utom Försvars-
makten och en vän som in i det sista värnat om kamratskapet inom Marinen och sitt 
gamla vapenslag.

Av ledamoten Lars G. Persson
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Karl Ekman
Kommendören av 1.gr Karl Ekman avled den 1 oktober 2011 i en ålder av 87 år. Ekman 
föddes i Stockholm och tog studentexamen i Göteborg 1943. Han påbörjade samma år 
sin	sjöofficersutbildning	och	tog	examen	1946.	Ekman	utbildade	sig	minofficer	vilket	
kanske	var	naturligt	med	all	den	pågående	efterkrigsminsvepning	som	flottan	hade	att	
genomföra för att skapa fria sjövägar för landets import och export till ett krigshärjat 
Europa. 

Ekman gjorde sjötjänst på pansarskeppet Manligheten, på de större och de mindre 
minsveparna	 1947-1948.	Han	 var	minofficer	 på	 kryssare	 1950-1951	 och	 fartygschef	
på minsvepare mindre 1951-1952  och på de större 1954-1955 samt 1959-1960 då till-
lika	divisionschef.	I	den	tidiga	karriären	hade	Ekman	flera	landbefattningar	främst	vid	
staber och förvaltningar i Göteborg. Ekman genomgick sjökrigshögskolans stabskurs 
och genomförde senare även en utbildning i USA 1960. Flera landtjänster i central 
stab följdes av chefskap på minfartyget Älvsnabben under långresan 1973-1974 som 
genomfördes till Afrikas västkust och Sydamerikas ost- nord- och västkust (via Pana-
makanalen). Ekman befordrades till kommendör 1975 och blev därefter chef för FMV 
Minbyrån 1975 – 1982. 

Karriären avslutades med chefskapet för Undervattensvapenavdelningen vid FMV 
fram till pensioneringen 1984. Ekman kallades som ledamot i KÖMS 1969. Hans in-
trädesanförande handlade om motmedel i minkriget. Ekman var en väldigt trevlig och 
uppskattad	chef	som	alltid	var	glad	och	positiv.	Det	var	en	chef	yngre	officerare	gärna	
gick till utan bävan i bröstet. Ekman var en trogen deltagare i Flottans Minklubb.

Av ledamöterna Carl Gustav Fransén och Christer Nordling

Hans Lindström
Marindirektören och Kommendören Hans Edvard Lindström, Karlskrona, avled den 
21 april 2011 i en ålder av 87 år. Hans närmaste är hustrun Gudrun, dottern Eva samt 
sönerna Magnus och Bertil med familjer.

Hans Lindström var född och uppvuxen i Stockholm. Efter studentexamen och av-
lagd civilingenjörsexamen 1947 vid Kungl. Tekniska Högskolans avdelning för skepps-
byggnadskonst	fick	han	civil	anställning	vid	Kungl.	Marinförvaltningen.

1953 antogs han som mariningenjör med placering vid marinförvaltningens skydds-
tjänstbyrå och efter kompletterande utbildning i skyddstjänst och dykeri kommenderas 
han sedan som skyddsingenjör och maskiningenjör ombord i kryssaren Tre Kronor. 

Under tiden 1955 - 58 följer tjänst som chef för maskinsektionen vid örlogsvarvet 
i Göteborg där han även utses till dykaröverledare. Han återvänder sedan till Kungl. 
Marinförvaltningen där han först vid Fartygsplaneringen engageras i utvecklingen av 
skyddstjänsten ombord och sedan efter en långresa som fartygsingenjör ombord i Älv-
snabben 1959-60 tillträder han som chef för Maskinbyråns anläggningssektion. 
1965	 går	 flytlasset	 till	 Karlskrona	 och	 Tekniska	 Förvaltningen	 inom	Marinkom-
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mando Syd där han efter några år som chef för planeringssektionen, 1969, utnämns till 
kommendör och chef för Tekniska Förvaltningen. En befattning han hade fram till sin 
pensionering 1984.

Vi minns Hans Lindström som en varmt omtyckt chef och arbetskamrat, som med 
lågmäld bestämdhet ledde och drev verksamheten framåt och under många år kom att 
bli en garant för kontinuiteten i den marina underhållsverksamheten i syd. Privat var 
Hans	en	hängiven	filatelist,	skicklig	bridgespelare	och	ägnade	sig	gärna	åt	skidåkning	
i fjällen då tillfälle gavs.

Hans Lindström var sedan 1968 ledamot av Kung. Örlogsmannasällskapet.

Av ledamoten Robert Nordqvist

Bengt Lundvall
Amiral Bengt Lundvall avled den 30 november i en ålder av 95 år. Hans närmast sör-
jande är barnen Thomas, Ylva och Boel med familjer.  
Bengt	Lundvall	föddes	i	Töreboda.	Han	blev	sjöofficer	1938	och	valde	att	utbilda	sig	

till	ubåtsofficer	och	tjänstgjorde	mest	på	ubåtar	under	andra	världskrigets	neutralitets-
vakt och några år efter krigets slut. Han specialiserade sig även på sambandstjänst- ra-
dio, radar och stridsledningstjänst och genomgick även en kurs härför i Storbritannien. 
1957 blev han chef på minfartyget Älvsnabben, som hade uppdraget att föra en geofy-
sisk expedition runt nordostlandet i Arktis.

Härefter blev det landtjänst i marin- och försvarsstaberna. Lundvall kunde nu om-
sätta kunskaperna från sjötjänsten och genomgången högre stabsutbildning. Han hade 
lätt att kommunicera i tal och skrift. Hans kunskaper var djupa inte bara om marinen. 
Hans	kraft	togs	därför	tillvara	i	flera	försvarsutredningar.	Han	avancerade	till	souschef	
i försvarsstaben. 1966 blev han som konteramiral chef för östra militärområdesstaben 
i Strängnäs. 1970 utnämndes han till viceamiral och chef för marinen. Som sådan ver-
kade Lundvall till hösten 1978 då han utnämndes till amiral i amiralitetets reserv. 

Bengt Lundvall var ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien och dess Styres-
man under åren 1973-75. Han var Hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet och 
dess ordförande under åren 1970-1978. Han var under en kortare tid styrelseledamot i 
Salén	Invest	och	Göta	Kanalbolaget	samt	länge	sjömilitär	medarbetare	i	SvD.

Under sin tid som Chef för Marinen kommer vi särskilt ihåg hans kamp för att vid-
makthålla och utveckla försvarets förmåga att medverka i skyddet av vår sjöfart. Det 
handlade främst om forskning och anskaffning av materiel och enheter för skydd mot 
ubåtar och minor. Överbefälhavaren och statsmakten hade dock ringa förståelse för 
behovet, vilket ledde till ett för Sverige mycket besvärligt läge under 1980-talet. 

Bengt Lundvall ägnade även stor kraft åt att skapa goda relationer mellan olika ma-
riner. Detta arbete kröntes med ett marint symposium i Stockholm 1975. Han lyckades 
i det sammanhanget – för första gången sedan andra världskriget - sammanföra ma-
rinchefer från Sovjetunionen med motsvarande chefer från USA, Storbritannien och 
Frankrike	med	flera	länder.	Detta	symposium	lade	grunden	till	Bengt	Lundvalls	omfat-
tande internationella kontaktnät.
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Efter	sin	pensionering	flyttade	Bengt	och	hans	hustru	Karin	till	Kanalvillan	i	Fors-
vik	vid	Vättern.	Här	fick	de	efterlängtade	tillfällen	till	att	arbeta	med	hus	och	trädgård	
och att utöva sin stora gästfrihet. Bengt Lundvall hade ändå kraft över till att ta initiativ 
till och genomföra en stor internationell polarexpedition i Arktis med isbrytaren Ymer 
och	120	forskare	för	att	fira	100-årsminnet	av	Vegas	genomsegling	av	Nordostpassa-
gen. Han var operativ ledare av expeditionen, som vetenskapligt blev en stor framgång. 
Han tog också initiativ till att bilda stiftelsen YMER i syfte att stödja stipendiater. Han 
var dess mycket stimulerande ordförande i tio år.

Vi som haft förmånen att få gå i Bengt Lundvalls fotspår som marinchefer har i 
Bengt alltid funnit en förebild, en vän och ett stöd. Hans inspiration, initiativkraft och 
omtanke gjorde honom till den självklara Nestorn bland oss. Genom ett omfattande 
kontaktnät höll han sig hela tiden informerad om försvarets utveckling. Vi kommer att 
sakna alla samtal med Bengt, där han analyserade nutidens händelser utifrån sitt djupa 
och långvariga engagemang för Sveriges försvar.

För marincheferna under perioden 1984-2010 av Hedersledamoten Bengt Schuback

Carl Fredrik Risberg
Marindirektören av 1:a graden Carl Fredrik Risberg, Lidingö, avled den 5 oktober 84 
år gammal. Han var född i Göteborg, son till mariningenjören Karl Axel Risberg och 
dennes hustru Ilse Margareta. Hans närmaste är dottern Agneta samt sönerna Jonas 
och Ulf med familjer.

Carl Fredrik Risberg avlade studentexamen i Göteborg och antogs 1947 som ma-
riningenjörsaspirant vid Kungl. Sjökrigsskolan. Efter genomförd utbildning i mari-
nen och vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm utexaminerades han 1952 som 
civilingenjör vid avdelningen för skeppsbyggnadskonst och anställdes samtidigt som 
marinunderingenjör i marinen.

Under de första åren följde tjänstgöring som biträdande nybyggnadskontrollant vid 
Götaverken AB där jagaren Halland var under färdigställande samt sjökommendering 
som	skyddsingenjör,	fartygsingenjör	och	divisionsingenjör	vid	3:e	jagarflottiljen	i	Gö-
teborg.

Efter en kortare sejour vid Stockholms Örlogsvarv som tjänstgörande mariningenjör 
inom	minsvepardetaljen	sökte	och	fick	han	anställning	som	stipendiat	hos	ångpanne-
tillverkaren	Babcock	&	Wilcox	verkstäder	i	Skottland	och	sedan	vid	deras	konstruk-
tionskontor i London. 

Hemkommen från England 1955 utsågs Carl Fredrik Risberg att vara kontrollant 
för motortorpedbåtar typ T42 beställda vid Kockums Varv i Malmö och blev tillika 
biträdande nybyggnadskontrollant för jagaren Hälsingland.

1959 mönstrade Carl på som fartygsingenjör i den då nylevererade jagaren Hälsing-
land. Härefter följde kommendering till Berga Örlogsskolor som chef för Maskin-
skolan och Skyddstjänstskolan. 1961 var det åter tid för sjötjänst som fartygsingenjör 
ombord	i	 jagaren	Halland	och	 tillika	flottiljingenjör	för	1:a	 jagarflottiljen.	1965	kom	
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han till Kungl. Marinförvaltningen där han tillträdde som chef för Fartygsbyråns ut-
rustningssektion. 

1967 övergick han till Fartygsplaneringen där han med sin breda skeppstekniska 
bakgrund och gedigna kunnande kom att engageras i en rad tunga utredningar och 
arbetsgrupper	med	sikte	på	utformningen	av	den	framtida	flottan	avseende	ytattack-
fartyg, minröjnings- och minjaktsystem, bas- och underhållssystem, reservmateriel-
hantering och krigsreparationstjänst. Han var under många år även ledamot i IVA:s 
svetskommission. 

1977 utsågs han till chef för Fartygsbyråns projektsektion där han kom att leda och 
styra arbetet med framtagning av korvetter typ Stockholm och Göteborg, minröjnings-
fartyg typ Landsort samt ett antal mindre båtar för Flottan och Kustartilleriet. En tjänst 
han kvarstod i fram till sin pensionering 1987.

Carl Fredrik Risberg hade förmågan att med glimten i ögat balansera tjänstens all-
var med humor och var med sin utåtriktade läggning och sociala kompetens en varmt 
uppskattad chef, medarbetare och mariningenjörskamrat. Utanför tjänsten ägnade han 
sig	gärna	åt	friluftsliv,	trädgård,	golf,	bridge	och	att	delta	i	officerskursens	regelbundna	
kursluncher.

Carl Fredrik Risberg var sedan 1974 ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.
Av ledamoten Robert Nordqvist

Göran Sundström
Korresponderande ledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet Göran Sundström föd-
des i Nora den 24 september 1930. Han avled i Göteborg den 1 augusti i en ålder av 81 
år.

År 1947 gjorde han sin första sjöresa som diskare på Svenska Lloyds Londonbåt Sve-
cia. Han kom därefter att bli sjöfartssektorn, i olika befattningar främst i Stockholm 
och Göteborg, trogen under hela sitt liv.
Efter	avlagd	studentexamen	1951	och	olika	anställningar	och	officersutbildning	av-

lade	han	sjöofficersexamen	1954	och	utnämndes	till	kapten	vid	Kungl.	Flottan	1964.	
Göran	Sundström	genomgick	Vapenofficersskola	på	ubåtslinjen	samt	genomförde	Mi-
litärhögskolans Allmänna Kurs. 1964 blev han stabsredaktör vid Marinens Pressdetalj.

1965 blev Göran Sundström intendent vid Statens Sjöhistoriska Museum i Stock-
holm, en tjänst som han upprätthöll i åtta år. 1973 utnämndes han till intendent vid Sjö-
fartsmuseet i Göteborg och fullföljde ett omfattande moderniseringsarbete av museet. 
1975 utnämndes han till Styresman, dvs chef, för museet. 

Under Göran Sundströms ledning utvecklades Sjöfartsmuseet i Göteborg till det i 
antal	besökare	räknat	mest	besökta	marina	museet	i	Sverige	efter	Wasamuseet	i	Stock-
holm. Göran Sundström var verksam vid Sjöfartsmuseet i Göteborg fram till sin pen-
sionering 1995.

Göran Sundström har utgivit ett stort antal artiklar inom det maritima ämnesområ-
det. 

Av ledamoten Sten Göthberg
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Erik Ygge
Ledamoten, fd kommendörkaptenen mst Erik Ygge avled vid 88 års ålder på juldagen 
2010.	Han	 föddes	 1922	 i	Göteborg.	 Familjen	 flyttade	 efter	 en	 tid	 till	Nyköping	 där	
skolgången	inleddes.	Ny	flyttning	–	den	viktigaste	–	ägde	rum	1931	till	Gävle,	där	han	
1941 avlade sin studentexamen vid Gävle Högre Allmänna Läroverk. Här utvecklades 
tidigt hans intresse för naturens och teknikens under, vilket bl. a tog sig uttryck i med-
lemskap i skolans naturvetenskapliga förening. Hans intresse delades av skolkamra-
ten Lennart Ljung (sedermera rikets Överbefälhavare). Vid den sk. värntjänsten under 
”kokslovet” skickades de t ex till ortens lokverkstad, som gav många möjligheter att 
tränga in i naturens under (bl a att förvandla en ettöring till en femöring genom att 
lägga slanten framför loket. Myntets reella värde torde dock inte ha ökats).
Ljungs	 försök	att	övertala	Ygge	att	 söka	 till	armén	 lyckades	emellertid	 inte,	 trots	

närheten till I 14, där de två kamraterna blev landstormspojkar. I stället påbörjade Ygge 
en	framstående	sjöofficersbana	i	Karlskrona	och	utnämndes	till	fänrik	i	Flottan	1944.	
Efter ett fänriksår på pansarskeppet Gustav V sökte Erik Ygge till ubåtsvapnet, vilket 
han	till	och	från	tillhörde	fram	tom	1950.	Redan	1947	genomgick	han	flottans	efter	det	
2.a världskriget första organiserade ubåtsjaktskola på Berga. Resultatet av skolan ledde 
till fördjupade studier i ämnet under åren 1953-57 i de krigserfarna länderna England, 
Holland och USA. Dessförinnan genomgick Ygge Sjökrigshögskolans allmänna och 
stabskurs. Det goda studieresultatet vid den senare kursen ledde till ett års studier vid 
den norska Försvarshögskolans höstkurs 1975.

När Ygge begärde en tids omväxling i tjänsten svarade FL Pers på det genom en 
kommendering till isbrytartjänst under tre vintersäsonger ombord i Ymer, Atle och 
Thule.	Bland	övrig	sjötjänst	kan	räknas,	instruktionsofficer	msvp	typ	Landsort,	skol-
fartyget prins Carl, UbjO Uppland, FC/DC fregatten Magne, FC jagaren Öland, FC 
Älvsnabben och FC ubåtsdepåfartyget Älvsborg.

Ygge utnämdes till kommendörkapten 2.gr 1962 och till kommendörkapten 1.gr 
1966 samt till mst 1974. Hans fallenhet för organisation och statistik, som även blev 
en privat hobby tog marinledningen tillvara och han blev i tur ordning från 1966 till 
pensioneringen 1982 chef för marinstabens organisationsavdelning, för dess personal-
avdelning och slutligen för försvarsstabens säkerhetsavdelning.

Erik Ygge var en mycket vänsäll och anspråkslös person som sällan eller aldrig 
framhöll de hedersamma och ansvarsfulla befattningar och glänsande studieresultat 
han	fått	uppleva	under	sin	långa	sjöofficersbana.	Han	kallades	till	ledamot	av	Kungl.	
Örlogsmannasällskapet	1968	och	medverkade	i	TiS	med	ett	flertal	längre	artiklar	bl.	a	
om ubåtsjaktens problem. Hans karaktärsdrag gjorde honom till den mest avhållne och 
uppskattade	kamraten	i	sjöofficerskursen	1944.

Av ledamoten Jarl Ellsén
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid utgången av år 2011 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 385 ledamöter enligt 
nedanstående fördelning:

Svenska första hedersledamöter 2
Utländsk förste hedersledamot 1
Svenska hedersledamöter 13
Utländska hedersledamöter                     14
Ordinarie ledamöter 259
Svenska korresponderande ledamöter 81
Utländska korresponderande ledamöter 15

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 1458 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

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
	 962	Lars	M	Werner	 1923	 1971
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 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
1151 Tage Sjölander 1929 1985
1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985
1159 Rolf Malm 1934 1985
1160 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985
1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986
1171 Björn Ljunggren 1942 1987
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
1280 Bengt Nylander 1956 1997
1281 Claes Lundin 1958 1997
1287	Gunnar	Wieslander	 1962	 1998

1288 Claes Göran Hagström 1952 1998
1289 Lars-Olof Corneliusson 1959 1998
1290	Odd	Werin	 1958	 1998
1291	Hans	Wicklander	 1963	 1998
1292 Anders Olovsson 1967 1998
1293 Johan Jenvald 1966 1998
1294 Anders Svensson 1964 1998
1303 Stefan Axberg 1945 1999
1304 Günter Villman 1954 1999
1305 Hans Jevrell 1964 1999
1306 Jan-Eric Nilsson 1957 1999
1307 Christian Madsen 1955 1999
1308 Håkan Rugeland 1957 1999
1309 Mikael Tulldahl 1966 1999
1314 Rolf Edwardson 1944 1999
1317 Anders Grenstad 1958 2000
1318 Bengt Jarvid 1953 2000
1319 Peter Bager 1955 2000
1320 Anders Järn 1960 2000
1321	Mikael	Wendel	 1955	 2000
1322 Jan Berglöw 1961 2000
1323 Anders Johnson 1959 2000
1324 Håkan Magnusson 1959 2000
1332 Erik Andersson 1957 2001
1333 Lennart Bengtsson 1955 2001
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
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1358 Dan Broström 1957 2002
1359 Thomas Fagö 1944 2002
1360 Karl-Edvard Henriksson 1955 2002
1361 Fredrik Hesselman 1964 2002
1367 Sten Göthberg 1955 2003
1368 Kent Zetterberg 1946 2003
1369 Lennart Karlsson 1956 2003
1370 Bengt Lundborg 1945 2003
1371	Christopher	Werner	 1946	 2003
1372 Evorn Mårtensson 1961 2003
1373 Peter Haglind 1966 2003
1378 Staffan Palmqvist 1957 2004
1379 Bengt Lundgren 1965 2004
1380 Jan Thörnqvist 1959 2004
1381 Patrik Selling 1963 2004
1382 Patric Hjort 1965 2004
1383 Mikael Johnsson 1958 2004
1384 Jan Floderström 1962 2004
1385 Kristian Gerner 1942 2004
1386 Per-Ola Johansson 1966 2004
1387 Hans Granlund 1961 2004
1388 Henrik Börjesson 1974 2004
1389 Klas-Göran Karlsson 1955 2004
1392 Dan Sten Olsson 1947 2005
1393 Olof Stenhammar 1941 2005
1394 Claes Grebell 1949 2005
1395 Per Jenvald 1962 2005
1396 Jonas Carlsson 1957 2005
1397 Magnus Lüning 1964 2005
1398 Marcus Mohlin 1965 2005
1399 Mikael Magnusson 1963 2005
1400 Fredrik Palmquist 1965 2005
1401 Håkan Nilsson 1964 2005
1406	Jacob	Wallenberg	 1956	 2006
1407 Jens Plambeck 1962 2006
1408 Jonas Olsson 1957 2006
1414 Carl Öhrström 1961 2007
1415 Mikael Holmström 1955 2007
1416 Stefan Larsson 1964 2007
1417 Rikard Askstedt 1964 2007
1418	Christer	Svensén	 1950	 2007
1419 Leif Markusson 1947 2007
1420 Kjell-Ove Schramm 1968 2007

1422 Jonas Haggren 1964 2008
1423 Bo Berg 1965 2008
1424 Pär Flyghed 1964 2008
1425 Per Stefenson 1955 2008
1426 Richard Tornberg 1967 2008
1427 Roger Nilsson 1964 2008
1429 Berit Blomqvist 1958 2008
1431	Jonas	Wikström	 1962	 2009
1432 Ola Truedsson 1956 2009
1433 Pontus Krohn 1969 2009
1434 Sverker Lindholm 1962 2009
1435 Åke Dagnevik 1948 2009
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

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
1056	Lars	Wigenius	 1928	 1978
1058 Lars Inge Holster 1942 1978
1085 Peter von Busch 1935 1980
1100 Hans G Frisk 1930 1981
1102 Bo Hugemark 1936 1981
1113	 Leif	Leifland	 1925	 1982
1114 Jürgen Rohwer 1924 1982
1115 Torsten Seeman 1930 1982
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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
1226 Christer Zetterberg 1941 1991
1235 Robert Dalsjö 1958 1992
1246 Bertil Malmberg 1940 1993
1253 Erik Norberg 1942 1994
1254 Richard Cobbold 1942 1994
1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994
1263 Jan Cederlund 1944 1995
1273 Håkan Berggren 1936 1996
1274 Nils Daag 1948 1996
1283	Hervé	Coutau-Bégarie	 1956	 1997
1284 Klas Helmerson 1942 1997
1285	Tor	Egil	Walter	 1954	 1997
1295 Gunnar Åselius 1965 1998
1296 Michael Zell 1950 1998
1297 Lars G Josefsson 1950 1998
1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998
1299 Gunnar Dyhre 1937 1998
1311 Henrik Landerholm 1963 1999
1312 Hans O Broberg 1947 1999
1313 Tomas Ries 1953 1999

1325 Dag Hartelius 1959 2000
1327 Manne 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
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Nowhere to hide

FROM EXTREME LITTORAL EN-

VIRONMENTS to the blue waters of 
the ocean, the SEA GIRAFFE AMB 
Multi-role Surveillance Radar per-
ceive every conceivable air and  
surface threat.

SEA GIRAFFE AMB provides a full 
range of nonconflicting functions for 
simultaneous Air/Surface Surveil-
lance,  360˚ rocket/artillery/mortar 
alert and weapon location, navigation 
and gunfire support.

Reliable and easy to operate, the SEA 
GIRAFFE AMB is designed to build 
total situational awareness, provide 
decision superiority and gain the 
initiative in countering any hostile 
approach.

If Giraffe can’t find it, it isn’t there.
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