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Nytt debattnummer av Tidskrift i Sjöväsendet under 2013! 
 
2012 års debattnummer av Tidskrift i Sjöväsendet med 
innehåll författat av marinens yngre personal (officerare, 
specialistofficerare och sjömän) blev en stor succé. Spor-
rade av den framgången inbjuder Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet till ett förnyat debattnummer under 2013. I lik-
het med 2012 erbjuds möjligheten till marinens soldater, 
sjömän, gruppbefäl, specialistofficerare (tom OR 7; fan-
junkare) och officerare (tom OR 2; kapten) att inkomma 
med debattinlägg kring utformningen av framtidens för-
svarsmakt i allmänhet och framtidens marin i synnerhet! 

I dagarna lämnade Försvarsberedningen sin omvärldsanalys 
och arbetet med att forma förutsättningarna för den framtida 
Försvarsmakten pågår med full kraft på många händer. Vå-
ren 2013 har innehållit en omfattande försvarsdebatt men de 
marina förmågorna har i denna debatt inte intagit någon framträdande roll. Detta är oroande 
då Marinen står inför en rad stora utmaningar såväl på kort som på lång sikt.  

Sammantaget innebär detta att alla nya och goda idéer som kan bära mot framtiden måste 
lyftas och tas fram i ljuset samtidigt som vi även argumenterar för vikten av att satsa tillräck-
ligt stora resurser på de marina förmågorna.  

Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS), har till syfte att följa och aktivt verka för sjö-
krigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänt. För att möta detta syfte ger KÖMS bl.a. ut Tid-
skrift i Sjöväsendet, bedriver biblioteksverksamhet för forskning i Karlskrona samt anordnar 
möten och seminarier. 

TiS nr 3 kommer i sin helhet att bestå tre delar; 

1. Dessa debattartiklar. 

2. Debattartiklar skrivna av de politiska ungdomsförbunden vars partier finns representerade 
i Riksdagen (ungdomsförbunden kommer att inbjudas att deltaga). 

3. Minst en artikel av marinkulturellt värde.  

Utgående från inkomna debattartiklar kommer även KÖMS att anordna en till två debatt-
kvällar under 3 och 4 kvartalet 2013, en i Stockholm (prel den 2 september) och senare un-
der hösten i Karlskrona dit företrädare för myndigheter samt politisk nivå kommer att inbju-
das. Som talare kommer de författare som skrivit de mest intressanta artiklarna att komma i 
fråga.   

Samtliga författare som lämnat in inlägg i enlighet med nedanstående riktlinjer kommer att 
ges en tvåårig prenumeration på Tidskrift i Sjöväsendet, oaktat om inlägget ryms inom det 
aktuella numret eller inte.  
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Riktlinjer för artiklar 
 

• Omfattningen på debattartiklar skall vara mellan 1200-1800 ord (en ”Brännpunktsar-
tikel” i SvD är dryga 1000 ord). 

• Innehållet skall vara framåtblickande och lämna förslag och idéer över vad som ”be-
höver göras” för att utveckla marinen inom något relevant område (exvis fartygsför-
nyelse, personaltjänst, övningar, nationellt och/eller internationellt samarbete, sjö-
fartsskydd, logistik, sjukvård, skyddstjänst etc.). Rena ”eländesbeskrivningar” un-
danbedes. 

• Förslag skall vara rimliga att genomföra även om konsekvenserna givetvis får inklu-
dera vissa anslagsförstärkningar till marinen. 

• Innehållet får ej innehålla sekretessbelagd information.  
• Debattartiklarna skall vara hållna i ”god ton” men kan givetvis vara tuffa sakinne-

hållsmässigt. 
• Foton kan medsändas men av upphovsrättsliga kan det bli svårt att ta in foton om 

inte fotografen lämnat sitt godkännande. Foton från FM hemsidor är OK att använda 
om fotografens namn anges (KÖMS har en överenskommelse med FM att detta går 
bra för TiS räkning). 

 
Övrigt 
 
Artiklar insändes via e-post till adressen (inga artiklar tas emot i pappersformat): 
 
editor@koms.se 
 
senast 2013-08-04. Tidningen beräknas utkomma i samband med seminariet i Stockholm 
den 2 september. 
  
Till respektive artikel bifogas författarnas namn och adress. För de artiklar som kommer i 
fråga för publicering kommer också foto på författaren samt kort presentation av densamma 
att behövas senare, se exempel ur TiS som finns på KÖMS hemsida (www.koms.se). 
 

Välkomna till debatten! 

 
Thomas E. Engevall 
Flottiljamiral 
Kungl. Örlogsmannasällskapets Ordförande samt redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet 
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