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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 9/2008. Kungl. Örlogsmannasällskaptes ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen den 17 december 2008.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i närvaro av 35 
ledamöter och inbjudna gäster.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Olle  
  Franzén avlidit.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (237:e högtids sammanträdet).

§ 4 Utdelades akademiens silvermedalj till Nicolas Ellis.

Motiv: ”Nicolas Ellis har under en följd av år arbetat med katalogiseringen av 
akademiens bibliotek. Som en del i detta arbete har han också katalogiserat 
alla artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet (7433 artiklar) från den första utgåvan 
1836. Denna katalogisering finns nu tillgänglig på akademiens hemsida. Hans 
arbete innebär att akademien kan erbjuda tillgång till alla artiklar i Tidskrift i 
Sjöväsendet som publicerats under 172 år och akademiens biblioteks samlade 
titlar.”
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Utdelades en mindre gratifikation till Elisabet Peijne som tack för uppskattat 
stöd till akademien under det gångna året.

§ 5 Hölls inträdesanförande av korresponderande ledamoten amiralitetspastor   
  Henrik Lindén med titeln: ”Vårt behov av riter i allmänhet och begravningen   
  sedd som en rit inom Försvarsmakten i synnerhet”.

§ 6 Kåserade Länsantikvarien Leifh Stenholm om örlogsstaden Karlskrona med   
  anledning av att det nu är tio år sedan Karlskrona upptogs på listan över  
  världsarv. Kåseriet hade titeln: Kontinuitet och förändring i världsarvet Karls-  
  krona.

§ 7 Föredrog Marinöverläkaren Carl Johanson utdrag ur årsberättelse inom veten-  
  skapsgrenen V med titeln ”Sjukvård till sjöss; igår, idag och imorgon”. 

Vid Protokollet
Bo Rask
Sekreterare

Nr 1/2009. Kungl. Örlogsmannasällskaptes ordinarie sammanträde i Göteborg 
onsdagen den 28 januari 2009.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum ombord på m/s Marieholm i närvaro av 90 ledamöter och  
inbjudna gäster från Föreningen för Göteborgs Försvar, Sjöofficerssällskapet i  
Göteborg, Lottakåren och övriga maritimt intresserade.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Bo Westin  
  avlidit.

§  3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från akademisammanträdet den   
  17 december 2008 i Karlskrona.

§ 4 Hölls inträdesanförande av ordinarie ledamoten Per Stefenson med titeln: ”Er-  
  farenheter från fartygsolyckor – hur lär vi oss läxan?”.

§ 5 Hölls inträdesanförande av korresponderande ledamoten Berit Blomqvist med   
  titeln ”Sjöfartens utmaningar – om överkapacitet, finanskris, miljökrav, pirater   
  och bristen på sjöfolk”.

Vid Protokollet
Bo Rask
Sekreterare
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Nr 2/2009. Kungl. Örlogsmannasällskaptes ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 25 februari 2009.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Kastellet på Skeppsholmen i närvaro av 26 ledamöter. 
Sammanträdet avslutades med en gemensam supé ombord på m/s Segelkronan.

§  2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från akademisammanträdet den   
  28 januari i Göteborg.

§ 3 Orienterade sekreteraren om Piratseminariet i Göteborg den 10 februari.

§ 4 Hölls inträdesanförande i ord och ton av korresponderande ledamoten   
  Musikdirektör Andreas Hanson. Inträdesanförandet hade titeln: ” Kungl.   
  Flottans Musikkår i Karlskrona - En marin kulturbärare”.

§ 5 Redovisade ordinarie ledamoten Anders Järn årsberättelse ur Vetenskaps-  
  grenen I, Strategi och Stridskrafters användning.

Vid Protokollet
Bo Rask
Sekreterare

Ökad tillgänglighet till 
Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek

Numera är biblioteksregistret anslutet till en extern server, vilket markant har ökat till-
gängligheten till allt materiel i akademiens bibliotek som innehåller 12 000 boktitlar, 

15 000 band, 1 000 handskrifter, ettebladssamlingar och 2 000 sjökort. Ett omfattande 
arbete med att katalogisera innehållet i alla artiklar av samtliga utgåvor av Tidskrift i 

Sjöväsendet sedan 1836 har genomförts.

Allt detta är sökbart på internet via internetadressen ”www.koms.se” - Gå vidare 
till Bibliotek och sedan vidare till Litteratur. Där finns länken, Bibliotekskatalog, 

som leder fram till biblioteksregistret.  Bilioteket disponerar dessutom i Stockholm 
ett bildarkiv med 100 000 bilder, som finns tillgängligt för 

manuell sökning efter överenskommelse med bibliotekarien.

För ytterligare information rekommenderas kontakt med Kungl. Örlogsmannasällskapets 
bibliotek, som normalt är öppet vardagar mellan 09.00-13.00

Telefon/Fax: 0455-259 91 alt 0455-259 93
E-postadress: library@koms.se
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Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbe-
te inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälp-
medel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, 
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar i oktober 2009 om 
utdelning av stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 
16 november 2009.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet tillhanda senast den 15 september 2009. Ansökan skall förutom namn och 
adress m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och ar-
betsplan.

Ansökan, märkt Stipendium skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3,  5 tr
111 48  Stockholm
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Redaktörens spalt
Vaktförfångning
Det är med en stor portion ödmjukhet som jag för första gången fattar pennan (el-
ler egentligen tangentbordet) för att skriva några inledande rader till 2009 års första 
utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet (TiS). Min företrädare på posten som redaktör, Lars 
Wigert, har alltsedan 1992 hållit i pennan.Han har under dessa år utvecklat TiS på ett 
remarkabelt sätt och alla tidskriftens läsare är honom ett stort tack skyldig för denna 
17-åriga insats!

Min ambition är att kunna fortsätta att utveckla TiS under det kommande året inom 
ett antal områden samtidigt som den akademiska kvaliteten bibehålls på nuvarande 
nivå.

Den utan jämförelse viktigaste förutsättningen för att lyckas med denna utveckling 
är engagerade och kunniga skribenter som inte räds att sticka ut hakan i debatten. Det 
är min bestämda uppfattning att vi behöver en vitalisering av den marina och maritima 
debatten i Sverige. Min ambition är att TiS skall utvecklas till att än mer tydligt bli en 
aktiv och synlig del i denna debatt.

Vi behöver därför med gemensamma krafter försöka utöka upplagan för TiS och i 
ett första steg försöka passera 1000-strecket per nummer. Längre bak i detta nummer 
finns därför ett inbetalningskort tryckt på en av sidorna som man kan skriva av och på 
det sättet öka antalet prenumeranter med minst en! Jag rekommenderar TiS läsare att 
övertyga någon/några av era respektive vänner som ännu ej hör till prenumeranternas 
skara att det är väl värt att prenumerera på Tidskrift i Sjöväsendet. En prenumeration 
för resterande del av 2009 kan tecknas för 175 kronor. Det går givetvis alldeles utmärkt 
att ge bort en TiS-prenumeration som gåva också! 

Nymodigheter i detta nummer
Den observante läsaren kommer att se, att samtliga de ledamöter av Kungl. Örlogs-
mannasällskapet (KÖMS) som bidrar som författare, presenteras som ”ledamot”, och 
inte som tidigare med epiteten hedersledamot, ordinarie ledamot eller korresponderan-
de ledamot. Detta är högst medvetet och i enlighet med KÖMS stadgar. I dessa anges 
nämligen att KÖMS har tre typer av ledamöter; hedersledamöter, ordinarie ledamöter 
och korresponderande ledamöter. Alla är dock ledamöter och det finns ingen anled-
ning, annat än i det sista numret per år när matrikeln trycks, att födjupa sig i frågor 
kring arten av ledamotskap!

En annan nymodighet är ”Ordförandens Ord”, som kommer att återkomma, om inte 
i varje nummer, så med en viss regelbundenhet för att tydliggöra för alla läsare vad 
KÖMS gör och vilken kurs som är satt mot framtiden. Att KÖMS tema för 2009 är 
”Pirater” torde i sammanhanget vara svårt att undgå att notera. 

Nya är givetvis även alla artiklar som i detta nummer spänner över ett mycket brett 
område och som jag hoppas skall bereda alla läsare av denna TiS mycket nöje!

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Ordförandens Ord

Vi har ett spännande år framför oss, både i Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) 
och i Försvarsmakten. Regeringen skall i mars lämna en Inriktningsproposition till 
Riksdagen avseende Försvarsmaktens utveckling. Försvarsdebatten har varit livlig, 
inte minst i samband med Folk och Försvars Sälenkonferens, där KÖMS styrelse var 
representerad av ledamoten Sten Göthberg. KÖMS lämnade under förra året vårt bi-
drag till försvarsdebatten i form av ett extranummer av TiS. Det gick ut med en bred 
spridning och vi hoppas att det har bidragit till att Marina uppgifter och förmåga har 
kommit upp på dagordningen.

Det är också andra spännande saker som händer under året. I maj månad räknar vi 
med att korvetterna Stockholm och Malmö, tillsammans med stödfartyget Trossö på-
börjar sin mission i Adenviken i syfte att skydda World For Food Program mot piratat-
tacker. Hotbilden mot den civila sjöfarten har trappats upp ordentligt under de senaste 
åren och nu är det dags att, liksom på 1700-talet, skicka svenska sjöstridskrafter till den 
afrikanska kusten för att skydda mot piratangrepp.

Pirater är också årets tema för KÖMS, vilket startade med Marie Jacobssons an-
förande vid högtidssammanträdet på Vasamuseet. Innebörden av detta tema är att vi 
planerar sammanlagt tre seminarier om pirater under året, ett seminarium före insatsen 
i Adenviken, ett seminarium under pågående insats och ett seminarium efter insatsen. 
Det första har redan avhållits i Göteborg i samarrangemang med Nautiska föreningen. 
Det var ett välbesökt seminarium med ca 130 deltagare och en bra blandning mellan 
civil sjöfart och marin representation. Nästa seminarium planeras i månadsskiftet maj/
juni i Stockholm och det tredje seminariet i Karlskrona i höst. Vi räknar med att kun-
skapsnivån om sjöfartens villkor och hotet från pirater ska öka väsentligt hos KÖMS 
ledamöter och maritimt intresserade under året.

Vi har hittills i år haft två sammanträden och ett seminarium. Det första sammanträ-
det och piratseminariet genomfördes i Göteborg och det andra sammanträdet i Stock-
holm. Nästa sammanträde kommer att genomföras i Karlskrona i slutet av mars. Den 
regionala balansen avseende sammanträden och andra aktiviteter är något som styrel-
sen ser över f.n. En koncentration av sjöstridskrafterna till Karlskrona och den tunga 
betydelse som den civila sjöfarten har i Göteborg kan ge anledning till förändringar i 
den traditionella fördelningen.

Kungl. Örlogsmannasällskapet 
och verksamheten 2009
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Nästa sammanträde kommer att genomföras i Karlskrona, som tidigare nämnts. För-
utom sedvanligt inträdesanförande återupptas en gammal tradition som innebär att 
Marininspektören ges möjlighet att för en bredare publik (KÖMS ledamöter, Marinens 
personal i Karlskrona och övriga marint intresserade) beskriva Marinens framtida ut-
veckling. I år passar det särskilt bra eftersom regeringens inriktningsproposition vid 
den tidpunkten skall vara överlämnad till Riksdagen.

Styrelsen har bildat en ”Framtidsgrupp” som har till uppgift att se över hur KÖMS 
och dess ledamöter kan bli än mer aktiva. Vi måste arbeta med ständiga förbättringar. 
Årets tema med Pirater är ett resultat av gruppens arbete. Att utnämna ”faddrar” till 
nyinvalda ledamöter, för att introducera dem i KÖMS verksamhet är ett annat exempel, 
liksom att aktivt påminna framför allt ledamöter som är i aktiv tjänst om deltagande 
i sammanträden och andra aktiviteter. Att finna lämpliga organisationer där våra in-
trädesanföranden m.m. kan merutnyttjas och komma en bredare publik till godo är 
ytterligare ett initiativ. Mer är på gång och vi kommer också att följa upp och utvärdera 
resultatet av ”Framtidsgruppens” förslag.

Jag ser därför positivt på förutsättningarna för ett spännande år i KÖMS regi och jag 
uppmanar KÖMS ledamöter att engagera sig i all vår verksamhet.

Leif Nylander
Ordförande i Kungl.Örlogsmannasällskapet
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Rear Admiral
JOHN J. WAICKWICZ, USN (ret)

Rear Admiral John J. Waickwicz var innan pensioneringen från 
aktiv tjänst 2008 chef för Naval Mine and Anti-Submarine Warfare 
Command (NMAWC) och djupt engagerad i HMS Gotlands 
utbyte med Amerikanska flottan.

Disturbing the Silence
As the years past after the end of the Cold War the world did not emerge from the 
brink of destruction to one of perpetual peace as many thought. On the contrary, it 
has become one of increased violence and arms buildup of not only the traditional 
nations but third world countries and rogue states. As the United States became the 
only Superpower, the world watched and listened to the actions and self talk of this 
remaining Superpower. They saw how it could destroy an Air Force over night and 
eliminate a ground force quickly through its superior fire power and professional 
ground forces.  They also saw the atrophy of a once dominate Anti-Submarine War-
fare force and the self talk of how it had become a second tier warfare discipline. It 
also observed that it was not even practicing ASW due to other military priorities. 
The result of this manifested the proliferation of the single warfare system that could 
potentially be successful in engaging the United States, maintain a rogue regime 
and change the calculus of a confrontation---- the submarine.

Over the last few years the world has 
seen the greatest increase in the number 
of countries that have submarine forces. 
Nations that can barely put a military 
together have invested in submarines. It 
can be argued that the United States has 
made it advantageous for countries to 
pour the majority of their military budget 
into these silent killers because the Uni-
ted States essentially told them to do so 
for their own survival.

Luckily the United States Navy had a 
Chief of Naval Operations who saw this 
and decided that he was not going to have 

the watch when these lethal war machi-
nes might devastate his navy. Admiral 
Vern Clark had the foresight to see what 
was taking place and the potential conse-
quences of inaction. He remembered the 
lessons of the past, specifically Vietnam, 
where the United States saw the reversal 
of aerial combat skills which resulted in 
the creation of Top Gun. He saw the need 
to create that same type of professional 
Center of Excellence prior to the first tor-
pedo being fired.

The result was the creation of the Fleet 
ASW Command (FASWC) in San Diego, 
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California in April of 2004. It was the de-
sire that through the creation of this new 
command a resurgence of ASW prowess 
could be reinstituted into the United Sta-
tes Navy. “Our future ASW effectiveness 
in this critical area demands more than 
just new technologies and new ideas, it 
requires a dedicated focus on integra-
ting advanced networks and sensors, new 
operations concepts and fleet ASW train-
ing,” according to Clark. The command 
would focus on five mission areas:
• Quality training that fosters high 

performance.
• Assessing ASW performance and 

coordinating opposition exercises.
• Coordinating training and qualifica-

tion improvements.
• Bringing new technologies to the 

fleet quickly.
• Improving theater undersea warfare 

capability.
It also saw the declaration of ASW being 
the ”number one war fighting priority” of 
the Pacific Fleet Commander, Admiral 
Walt Doran. With the highest level sup-
port of the Navy’s leadership, it was im-
perative for the command to get off to a 
quick start. By infusing the best and the 
brightest in the ASW world, the com-
mand was ready after a six month self 
training program to begin initial assess-
ments.

As the command started in the plan-
ning of assessing exercises it became evi-
dent that the availability of targets would 
become problematic. The west coast was 
seeing a two year hiatus of DESI (South 
American) submarines available as ad-
versaries and our own submarine force 
stretched due to national commitments.  
With a desire by FASWC to have diesel 

submarines as the trainers some type of 
out of the box thinking would be requi-
red.

Fortunately for the Navy, Rear Admi-
ral Jay Cohen who was the head of ONR 
(Office of Naval Research) had the poten-
tial solution to the problem. Through his 
contacts and consent of the CNO he was 
able to commence a dialogue with the 
Swedish Navy in an attempt to achieve 
a cooperative exchange to benefit both 
Navies. The concept was to have a state 
of the art AIP (air independent propul-
sion) submarine manned by a highly skil-
led and professional crew, deploy to the 
United States for a prolonged period of 
time to provide the training that FASWC 
desired. In exchange, the Swedish Navy 
would gain invaluable experience in de-
veloping new tactics, techniques and 
procedures as well as the interoperability 
training with the United States Navy.

After a very short period of negotia-
tions, the HMS GOTLAND was enroute 
to San Diego, California via heavy sea 
lift. An extensive period of planning and 
preparation took place in order to be able 
to homeport HMS GOTLAND at Point 
Loma, the home of the submarine force 
on the West Coast. Due to the AIP re-
quirements, special modifications to pier 
space and provisioning had to be made 
along with all the security measures put 
in place to allow for the smooth transi-
tion from a Swedish homeport to a United 
States home port. Through the corpora-
tion of an advance team and the host base, 
everything was in place upon arrival. Af-
ter a very short check out period, HMS 
GOTLAND was ready for sea trial and 
training operations.

From the first exercise, HMS GOT-
LAND provided the services requested 
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above and beyond what was anticipated. 
They were always where they were sup-
posed to be, on time and most important-
ly started to validate the thoughts that 
FSAWC had about the United States abi-
lity to combat a top of the line diesel sub-
marine. Exercise after exercise saw the 
need for revised tactics, techniques and 
procedures. With the ability to rewrite the 
way we would fight and immediately test 
it with HMS GOTLAND was immeasu-
rable for FASWC to promulgate lessons 
learned, the need for revised doctrine and 
ways that we thought about combating 
the diesel submarine.

The training that was gained allowed 
FASWC to reevaluate the requirement 
priorities and make recommendations to 
the Chief of Naval Operations based on 
in situ observations vice antidotal beliefs 
and conjectures. The United States Navy 
as the result of operations with HMS 
GOTLAND has transformed the way it 
fights around the Strike Group and has 
had a profound effect on how the United 
States Navy fights at the Theatre Level.

The immense strides in innovative tac-
tics, doctrine, requirements and areas for 
improvement can only be attributed to the 
professional services provide by HMS 
GOTLAND and her magnificent crew. 
As this is not just an individual assess-
ment, the following is the type of feed-
back received from the fleet operators: 
• Short detection ranges – “a very 

tough target!”. 
• Provided a highly challenging steal-

thy acoustic and non-acoustic oppo-
nent for ASW crews during complex 
training missions.

• Forcing planners to rethink ASW 
tactics.

• Acoustic and no-acoustic detection 
TTP.

• Better appreciation of SSK strengths 
and weaknesses-improves tactical 
thinking. 

The exchange, however, was not just one 
sided. HMS GOTLAND was able to de-
velop her tactics, techniques and proce-
dures after working closely with not only 

Foto: PH1 (AW/NAC) Michael Moriatis - Försvarets Bildbyrå
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the Strike Group but the United States 
submarines that provided a number of 
engagement opportunities. Besides the 
interaction between forces, GOTLAND 
also was able to develop its ability to 
work closely with the United States Navy 
and international navies. This will be ex-
tremely useful as Sweden participates in 
operations with coalition navies in this 
extremely dangerous world.

When HMS GOTLAND finally depar-
ted San Diego for Sweden the coopera-
tion did not end when she rounded the sea 
buoy. It was evident to both the Swedish 
and United States Navy that the exchange 
should not be terminated but enhanced 
and expanded upon. There were four are-
as in which mutual exchange was thought 
to exist and be furthered;
• ASW on a continued interoperability 

and exchange program.
• Mine Warfare on a view towards ex-

ercises and programmatic exchange.
• Littoral Combat Ship (LCS) and Vis-

by exchange for tactics, techniques 

and procedures with an eye towards 
exercises for the interoperability of 
the two similar class ships.

• Development of the Navy Expedi-
tionary Riverine Force with regards 
to lessons learned from the Swedish 
forces of similar structure.

Upon my leaving NMAWC both Navies 
had two meetings which were extremely 
beneficial for setting the course for the 
way ahead. It was even to the point that 
NMAWC was given the direct authority 
to deal direct with the Swedish Navy and 
inform the chain of command of follow 
on discussions and plans.

As I am coming up on my year from 
leaving the U.S.Navy I do not know how 
far these initiatives have moved forward 
but only hope that the talks have progres-
sed from talk to action. It is my opinion 
that both countries can gain a great deal 
of knowledge by leveraging the lessons 
learned in these mutually accepted war-
fare areas of endeavor.
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Ledamoten
 BERIT BLOMQVIST

Direktör Berit Blomqvist är sedan 30 år verksam inom svensk 
sjöfartsnäring samt sedan sex år verkställande direktör för 
Sveriges Skeppsmäklareförening

Sjöfartens utmaningar – om överkapacitet, 
finanskris, miljökrav, pirater och bristen på 
sjöfolk
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg den 28 januari 2009. 

Det är en utmaningens tid för oss alla just nu. Skeppsmäklare, sjöfolk, hamndirek-
törer och redare, alla försöker förstå vad som händer. Att överkapaciteten, finans-
krisen, miljökraven, piraterna och bristen på arbetskraft berör oss alla, det förstår 
vi nog. Men hur positionerar vi oss bäst inför framtiden? Endast en sak är säker, de 
lättförtjänta pengarnas tid är förbi!

Om - överkapacitet
Vad är det egentligen som hänt de senaste 
månaderna? För att förstå det måste man 
faktiskt gå lite längre tillbaka i tiden. 

2006 steg USA:s BNP med tre procent 
och Kinas med elva procent. ”Alla” såg 
fram emot Kinas Olympiska Spel 2008 
och ”ingen” hade någonsin hört talas 
om subprimelån1. Vi var nog många som 
trodde att så som världen såg ut just nu, så 
skulle den förbli ett bra tag till… Det var 
tillväxt överallt! 

Men hur mycket är egentligen tre pro-
cents tillväxt i USA, sju procent i Ryss-
land och elva procent i Kina? I pengar är 

USA:s treprocentiga ökning en ökning 
med 350 miljarder USD medan Rysslands 
sju procent ”bara” är värt 50 miljarder2. 
För att inte prata om Lettlands tolv pro-
cent som knappt syns när vi räknar dem i 
miljarder dollar. Kinas elva procents till-
växt är självklart gigantisk, men fortfa-
rande bara lite mer än hälften mot USA:s 
3 procent - i miljarder USD räknat.

Nu kan man naturligtvis undra vad 
detta har med sjöfarten att göra? Tillväxt 
betyder att varor och tjänster tillverkas i 
större utsträckning än förr och faktum är 
att ungefär 80 procent av världshandeln 
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går med fartyg. Dessutom har transport-
arbetet under flera decennier fördubblats 
i jämförelse med BNP-tillväxten. Vad 
händer när konsumtion och produktion 
ökar som det gjorde 2006? När Kina 
kommer fram som en komet och ett gam-
malt ånglok som USA fortsätter att växa 
på sina gigantiskt höga nivåer? 

Svaret är att efterfrågan på sjöfart ökar, 
fraktnivåerna går i taket och i stort sett 
alla rederier, på alla marknader, tjänar 
pengar. Massor av pengar! Dessa goda ti-
der hade egentligen börjat flera år tidiga-
re, det fantastiska var att de goda tiderna 
fortsatte och att de varade så länge. Ingen 
såg någon ände på tillväxten och alla ville 
självklart vara med i denna blomstrande 
marknad. 

Framför allt var det bulksegmentet som 
sköt i höjden, vilket i sin tur berodde på 
att den globala högkonjunkturen i sig sat-
te fart på byggandet av vägar, broar och 
hus vilket krävde mycket stål och malm. 
Även själva fartygsbeställningarna i sig 
drar en stor mängd råvaror. Ett land som 
Kina har t. ex. nästan inga sådana natur-
tillgångar, kineserna får istället importe-
ra från exempelvis Sverige och Brasilien. 
Det är mycket långa transportavstånd. Ett 
bulkfartyg i trafik mellan Kina och Bra-
silien kanske bara gör tre till fyra resor på 
ett år. Det behövdes alltså många fartyg 
för att frakta allt gods och när efterfrågan 
är större än tillgången stiger priset på en 
fri marknad. Och som det steg! Förra året 
sattes ett historiskt rekord. Ett bulkfartyg 
på 170 000 dödviktston3 chartrades då för 
232 000 USD – per dag! 

Det var dock inte bara bulkredarna 
som ilade till varven främst i Asien. Även 
beställningarna av containerfartyg och 
ro-ro-tonnage ökade kraftigt. 

Allt mer gods ”containeriseras” och 
containervolymerna har ökat med cirka 
10 procent om året de senaste tio åren. 
Framförallt har fartygen blivit större. Det 
är ungefär som med tankfartygen. Stör-
re fartyg ger lägre bunkerförbrukning, 
lägre besättningskostnader och lägre ka-
pitalkostnader per transporterad enhet, 
alltså i det här fallet: containrar. Klart 
att alla vill vara med i det loppet – med 
en stor orderbok som bevis för strategin. 
Containerrederiernas största problem var 
obalanserna i volym, fartygen gick fulla 
från Asien till Europa och USA, men bara 
halvfulla därifrån. Men de flesta tjänade 
ändå pengar.

Sen vet vi vad som hände. OS i Kina 
blev den triumf som makthavarna hade 
hoppats och man fortsatte utbyggnaden 
av infrastrukturen ett tag till av bara far-
ten. Alla siffror pekade ju uppåt. Ända 
tills de kinesiska makthavarna tröttnade 
på att stålpriserna rakade i höjden och 
någon bestämde sig för att ge världen en 
läxa. Kina sa helt enkelt till de tre stora 
malmbolagen Vale, Rio Tinto och BHP 
Billiton, som tillsammans står för över 
2/3 av den sjöburna världshandeln med 
malm, att nu fick det vara nog. Nu skulle 
de inte köpa ett enda ton mer förrän pri-
serna gått ner. Självklart hade de köpt på 
sig ett lager innan dess. Därmed kunde de 
verkligen tvärnita malmimporten. Och 
när Kina gör något sådant påverkar det 
sjöfrakterna över hela världen. Fraktni-
våerna på stora bulkfartyg rasade. 

Det fartyg som tidigare hade fått 232 
000 USD per dag fick plötsligt nöja sig 
med 1 500 USD. I samma veva insåg 
amerikanerna plötsligt att bönstjälken 
vid namn subprimelån kanske inte kunde 
växa till himlen och resten vet vi.
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Världens tillväxtmotorer hade havere-
rat och vi med dem. 

Om - finanskris
Min åsikt är att även utan finanskrisen 
och konkursen av Lehman Brothers hade 
vi dag haft en överkapacitet på tonnage. 
Världens redare har helt enkelt byggt 
sönder marknaden genom att beställa för 
mycket tonnage. 

Men det blev inte bättre av att bostads-
byggandet tvärdog och bilindustrin kol-
lapsade. 2006 hade USA en tillväxt på 
tre procent, idag tror bedömare att USA:s 
BNP minskar med tre procent under 
2009!

Finanskrisen påverkar sjöfarten på två 
sätt. Dels genom att minskad produktion 
och konsumtion betyder mindre behov 
av sjötransporter, dels genom att det blir 
svårare att låna till nybeställningar. Ett 
nybyggt fartyg kan kosta upp till en mil-
jard kr, och mer än så i vissa fall.

Att volymerna har minskat inser nog 
alla, och berget av nyproducerade Volvo- 
och Saabbilar som nu växer på de olika 
hamnytorna är ingen rolig syn för nå-
gon, möjligen de aktuella hamncheferna 
undantagna. Wallenius som tidigare va-
rit tvunget att chartra in andra rederiers 
fartyg till höga charterhyror för att kunna 
fullfölja sina åtaganden mot världens bil-
producenter, får nu lägga några av sina 
fartyg som flytande garage. Istället för att 
transportera bilarna från producent till 
konsument förtöjs de helt enkelt vid kaj i 
Malmö i väntan på – ja vadå?

Färjorna har också drabbats hårt av 
minskade volymer, Stena Carisma som 
normalt går mellan Göteborg och Frede-
rikshavn lades upp redan första septem-

ber och tysklandsfärjorna har förlorat en 
stor del av godsunderlaget. 

2008 var dock ett märkligt år. Våren 
var överhettad, hösten stendöd. Faktum 
är att Göteborgs hamn till och med hante-
rade fem procent mer gods 2008 än 2007. 
Oljan och containrarna ökade. Roro i 
allmänhet och bilarna i synnerhet mins-
kade. Bilarna minskade med 30 procent 
i november och december, jämfört med 
samma tid förra året. Och 2009 har börjat 
ännu sämre. 

Finanskrisens effekter i form av mins-
kad efterfrågan kommer självklart att 
pressa rederierna hårt under hela 2009. 
Och vem vet när det vänder. Sjötranspor-
ter är inget självändamål. Sjöfarten be-
hövs bara så länge industrin har behov av 
att transportera sina varor. Minskar det 
behovet, minskar sjöfarten lika mycket. 
Det är självklara samband.

Men finanskrisens effekter i form av 
svårigheter att låna till de fartyg som 
just nu ligger i beställning verkar inte de 
svenska rederierna ha några större be-
kymmer med. De har nämligen gjort så 
som de flesta av oss gör när vi köper ett 
hus; de skaffar sig redan vid beställnings-
ögonblicket ett ”lånelöfte” hos sin bank. 
Eftersom det kostar pengar är det många 
rederier i andra länder som hoppar över 
den delen ”då det ändå alltid löser sig”. 
Men det gör det alltså inte idag.

Men de svenska rederierna, som gör 
allt ”by the book” har alltså inte hamnat 
i den fällan. Däremot har de naturligtvis 
lika svårt som alla andra att finansiera 
annat som kanske också är nödvändigt nu 
när världskartan ritas om. Och visst skul-
le de också ha svårt att beställa nytt nu, 
men vilken redare vill göra en fartygsbe-
ställning nu i dessa tider? 
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Istället är det nu det visar sig att den 
kloke redaren har sparat pengarna från de 
fantastiskt goda åren som varit. Det är de 
med ett stort eget kapital som köper upp 
dem som fått problem – till ett mycket bra 
pris, ur köparens synvinkel.

Å andra sidan kan jag ju lägga in en 
riktig brasklapp. Vad händer om markna-
den verkligen stendör 2009? Rederiernas 
lånelöften hänger samman med att deras 
fartyg har ett visst värde, och fartyg utan 
sysselsättning, vilket värde har det? Men 
där är vi inte – ännu! 

Men en utmaning som heter duga – det 
är det redan nu!

Om - miljökrav
Det är inte bara minskande volymer, 
ökande konkurrens och svårigheter att 
finansiera nya investeringar som oroar de 
svenska rederierna. Även den allt hårdare 
fokuseringen på miljön får många redare 
att sätta pannan i djupa veck.

Faktum är att det inte någonstans i 
världen finns så många miljöanpassade 
fartyg som i de svenska farvattnen. Det 
beror på att Sjöfartsverket, Sveriges Re-
dareförening och Sveriges Hamnar redan 
för över tio år sedan bestämde sig för att 
göra vad de kunde för att påskynda ut-
vecklingen mot en renare sjöfart i vad 
som kommit att kallas trepartsöverens-
kommelsen.

Internationellt sett har dock sjöfarten 
ett stort bekymmer som hänger ihop med 
att den är så global. Det är helt enkelt 
svårt att stifta olika nationella lagar ef-
tersom de bara skulle slå ut den inhemska 
sjöfarten, men ändå inte kunna hindra 
andra länders fartyg att komma hit med 
sina länders utsläppsgränser som följd. 
Ska man stifta internationella överens-
kommelser tar det normalt sett väldigt 
lång tid innan de träder i kraft. Ni kan 
själva tänka er hur diskussionerna går när 
länder som Sverige och England ska nå 

Nybyggnadsbeställningar vid världens varv i miljoner ton dödvikt
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överenskommelser med Panama, Liberia 
och Bahamas för att bara nämna några 
länder med stora handelsflottor.

Så vad händer då i världen? Politiker 
stiftar lagar om det som de rår över – dvs. 
landindustri och landtransporter. För-
utom att det är det enda de verkligen kan 
bestämma över insåg de också att det var 
bäst att börja där – det var ju där proble-
met var som störst. 

År 2000 släppte till exempel EU:s då-
varande 25 medlemsländer ut nästan 12 
miljoner ton kvävoxider (NOx) från land-
transporter och landindustri. Motsvaran-
de siffra för sjöfarten var då ungefär 3,5 
miljoner ton. Men sedan dess har det hänt 
mycket. Nästa år kommer landutsläppen 
att ha gått ner till knappa 8 miljoner ton, 
medan sjöfartens utsläpp kommer att öka 
till ganska exakt 4 miljoner ton. 

Än värre ser scenariot ut för 2020 då 
nya utsläppsregler trätt i kraft på land-
backen som reducerar NOx till 6 miljoner 
ton årligen. Om sjöfarten då fortsatt att 
öka transportarbetet, men inte gjort nå-
got åt utsläppen, kommer sjöfarten att för 
första gången i historien stå för mer ut-
släpp av NOx än alla utsläpp från industri 
och trafik på land sammantaget. 

När det gäller svaveldioxid (SO2) 
är siffrorna ungefär lika dystra. 2000 
släppte sjöfarten ut 2,5 miljoner ton SO2-
emissioner, medan landsidan släppte ut 
8,5 miljoner ton. 2010 är motsvarande 
siffror 2,8 miljoner ton för sjöfarten och 
4 miljoner ton för landsidan. 2020 har 
sjöfarten med råge gått om landsidan som 
utsläppsbov.

Med dessa prognoser insåg aktörerna 
att något behövde göras. Det ironiska var 
bara att det blev FN:s sjöfartsorganisa-
tion International Maritime Organiza-

tion (IMO) som plötsligt förra året visade 
prov på en handlingskraft som chockade 
både redare och transportköpare här uppe 
i norr. Idag är det på många håll i världen 
tillåtet att köra fartyg med bunkers som 
innehåller upp till 4,5 procents svavel. I 
Nordsjön och Östersjön har dock IMO 
redan tidigare sänkt den högsta tillåtna 
nivån till 1,5 procent.

Redan idag är det många rederier som 
frivilligt, och i enlighet med trepartsö-
verenskommelsen, kör på 0,5 procents 
svavel. När de förstod att IMO på allvar 
diskuterade att sänka svavelhalten för 
fartyg i Östersjön, Nordsjön och Engelska 
kanalen trodde de flesta att det nu skulle 
bli lag på just 0,5-procentsnivån. Istället 
högg IMO till med 0,1 procent i de här tre 
farvattnen. En maxgräns på 0,5 procent 
hade varit tillräckligt tufft. Det hade kun-
nat fungera som ett gott exempel för öv-
riga världen och samtidigt varit ett beslut 
som den nordeuropeiska industrin och 
sjöfartsnäringen kunnat leva med. 

Märk väl att det idag fortfarande är 
tillåtet med upp till 4,5 procents svavel-
innehåll i bunkeroljan på de stora världs-
haven. 2012 sänker man gränsen ned till 
3,5 procents svavel globalt, men här uppe 
och bara här, ska vi visa vägen genom att 
ensidigt införa 0,1-procentsgräns. 

Först 2020, eller senast 2025, är det 
tänkt att hela världen ska följa med ge-
nom att det ska införas en global gräns 
om 0,5 procent. År 2018 skall IMO be-
stämma om det är 2020 eller 2025 som 
gäller. Till 2020 är det elva år och till 
2025 är det 16 år och dessutom är det 
en gigantisk prisskillnad mellan bränsle 
med 0,5 procents svavel och 0,1 procents. 
Att byta ut det 1-procentiga bränslet mot 
ett med 0,5 procents svavelinnehåll kos-
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tar ungefär 7 procent mer. Att gå från 0,5 
till 0,1 procents svavel kostar ungefär 55 
procent mer.

En dyrare sjöfart betyder ytterligare 
kostnadshandikapp för den svenska in-
dustrin som redan idag har ett avstånds-
handikapp ner till Europas konsumenter. 

Just nu bedrivs därför en stor lobby-
kampanj för att belysa det orimliga i att 
beslutet föregicks utan att någon konse-
kvensstudie och utan att någon som helst 
hänsyn togs till den import- och export-
beroende industrin som, inte minst här i 
Sverige, redan är hårt prövad. 

Nu är det ingen som tror att det går att 
få IMO att ändra på beslutet och egentli-
gen inser vi nog alla att som vision är den 
rätt tänkt. För den dagen sjöfarten drivs 
med ett bränsle om max 0,1 procents 
svavel finns det ingenting som slår sjö-
farten som transportör av gods. Då finns 
det ingenting som är så energieffektivt, 
miljövänligt och billigt för statsmakterna 
som sjöfarten. 

Sjöfartens utmaning ligger i att hitta 
vägarna in i detta utan att slås ut som 
transportalternativ innan dess.

Sirius Star, U.S. Navy photo by Aviation Warfare Systems Operator 2nd Class Wil-
liam S. Stevens
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Om - pirater 
Om vi nu säger att miljöambitionerna är 
den stora utmaningen här uppe i norr så 
vet ni alla vad utmaningen är i farvattnen 
utanför Afrikas östra kust.

Jag ska inte fördjupa mig i det här 
mer än att konstatera att när jag stod i 
långklänning och tittade Hans Majestät 
Konungen i ögonen under min instal-
lationsceremoni i Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet och även när jag lyssnade på 
Marie Jacobssons härliga tal om hur vi 
idag romantiserar piraterna istället för att 
inse vilket hot de är för sjöfarten – i just 
det ögonblicket upplevde de 25 besätt-
ningsmännen ombord på Sirius Star sina 
livs värsta ögonblick då de blev kapade 
av pirater utanför Afrikas östkust.

Sirius Star är en saudiarabisk VLCC 
som med 320 000 ton råolja i tankarna 
var på väg från Saudiarabien till USA via 
Godahoppsudden och hon befann sig hela 
450 sjömil (83 landmil) från kusten när 
hon blev överfallen. Det är det största far-
tyg som någonsin blivit kapat och det var 
nog mer än en befälhavare som drog efter 
andan när han läste om den spektakulära 
kapningen. Lasten ombord var värd 700 
miljoner svenska kronor och fartyget i sig 
värt ytterligare en miljard kronor. Sam-
mantaget är det alltså oerhörda värden 
som seglar omkring ute på världshaven. 

Det slutade ändå något så när lyckligt 
för de 25 ombord på Sirius Star – efter 
nästan två månader, och efter att rederier 
enligt obekräftade källor hade betalat 24 
miljoner kronor, släpptes de fria och kun-
de komma hem till sina familjer

Värre gick det för den grekiske befäl-
havare som härom veckan försökte hjälpa 
ett fartyg som var utsatt för piratangrepp 
utanför Kamerun, på Afrikas västkust. 

Piraterna vände helt enkelt sina vapen 
mot honom där han stod på bryggan. Han 
sköts mitt framför ögonen på den säkert 
vettskrämda besättningen.

Totalt blev över 111 fartyg kapade un-
der 2008 i Adenbukten – och då har jag 
inte ens pratat om Malackasundet eller 
Afrikas östkust. Självklart påverkar detta 
rederierna. Försäkringspremierna åker i 
höjden, besättningarna kräver ökade lö-
ner för att utsätta sig för de här riskerna 
och om mardrömmen ändå skulle inträffa 
…. det vill ingen tänka på. 

Faktum är att 12 procent av alla olje-
transporter går genom Adenbukten och 
självklart kan inte världen stillatigande 
se på hur denna viktiga handelsväg hotas. 
Några rederier låter redan sina fartyg gå 
via Godahoppsudden istället för genom 
Adenbukten och Suezkanalen. En sådan 
resa är mer än dubbelt så lång, räknat från 
Persiska Viken till Europa, med allt av 
vad det innebär av ökade kostnader. 

Därför är jag glad över att EU tagit 
problemet på allvar och satt in en styr-
ka på fler hundra man och en stor flotta 
för att framförallt skydda FN:s egna bi-
ståndstransporter. Men de kommer även 
att kunna hjälpa andra fartyg. EU-styr-
kan började i december och kommer att 
fortsätta i ett år. 

Sverige kommer att bidra till EU-
styrkan med 140 till 160 svenska sjömän 
ombord på korvetterna HMS Malmö och 
HMS Stockholm samt på stödfartyget 
HMS Trossö. De kommer att transporte-
ras till området i april och tanken är att 
fartygen ska vara operativa från och med 
mitten av maj och fyra månader framåt.

För att på allvar få stopp på piratverk-
samheten måste man dock ta tag i lag-
lösheten i Somalia. Om vi blir rånade på 
Nordstan vet vi att rånaren kan försvinna 
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i folkvimlet på ett ögonblick, men ingen 
stjäl en VLCC utan att märkas. Den här 
verksamheten kan bara pågå så länge det 
råder anarki i Somalia. 

Något måste hända snart. Varje kapat 
fartyg ger många miljoner som kan an-
vändas för att stärka den egna makten. 
Varje kapat fartyg försvårar alltså kam-
pen för ett demokratiskt och civilrättsligt 
välorganiserat Somalia.  

Om - bristen på sjöfolk
Efter allt prat om överkapacitet, fi-

nanskris, miljökrav och pirater kan man 
ju undra om det verkligen finns folk som 
vill jobba med shipping? Det kan jag tala 
om att det gör – men det behövs ännu fler!

Läget är inte så akut idag som det var 
så sent som i somras då jag vet att flera 
personalchefer slet sitt hår för att få tag i 
en extra styrman eller vad det nu var som 
saknades innan fartyget skulle få gå från 
kaj. Något alternativ till att man skulle 
lyckas fanns bara inte. Ett fartyg får inte 
gå från kaj utan full säkerhetsbemanning.

Även om den mest akuta krisen för 
ögonblicket är över – behöver vi locka fler 
till sjöfartsklustret. Det kommer nämli-
gen att bli konkurrens om ungdomarna 
framöver. 

Just nu har vi faktiskt fler ungdomar 
som kommer ut på arbetsmarknaden, än 
nyblivna pensionärer som går ur arbets-
marknaden. Men redan 2011 har dessa 
båda kurvor korsats. Då är det alltså lika 

När sjöfarten visade upp sig på ungdomsmässan Kunskap & Framtid i Göteborg 
var det trångt i montern. Vetgiriga ungdomar fick svar av bland annat studenter, 
skeppsmäklare, sjöfolk och andra rederianställda. Foto: Per A Sjöberger
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många som lämnar som kommer in på ar-
betsmarknaden. Därefter är det för varje 
år allt fler som lämnar och allt färre som 
kommer in. 40-talisterna är helt enkelt så 
många fler än 90-talisterna. 

Samtidigt ska vi veta att vi inom sjö-
farten faktiskt ligger bra till vid en inter-
nationell jämförelse. Inget annat EU-land 
har så många sökande till sina sjökap-
tensplatser som Sverige. Men vi måste 
långsiktigt bli ännu bättre om vi ska 
lyckas nå visionen som i alla fall Sveriges 
Redareförening har, nämligen att 2016 
vara världens tionde största sjöfartsnation 
(idag är vi ungefär nr 20).

För att öka rekryteringen till sjöfarten 
har regeringen gett Sjöfartsverket i upp-
drag att tillsätta en expertkommitté för 
att tillsammans med näringen utreda vad 
som behöver göras i form av regelföränd-
ringar och utökningar av antalet prak-
tikplatser och hur mycket mera näringen 
själv ska göra för att marknadsföra sig 
bättre. Det senaste åren har vi faktiskt 
skärpt oss enormt, Sjöfartskaravanen 
med Sveriges Redareförening i spetsen 
besökte många hamnar i somras och i 
höstas var vi på ungdomsmässan i Göte-
borg och informerade. 

Även studenterna på Chalmers, där 
utbildning till sjöingenjör, sjökapten och 

folk till sjöfarten på land sker, har insett 
allvaret i det här problemet och min egen 
son är ordförande i den rekryteringskom-
mitté som senare i vår kommer att åka 
halva Sverige runt för att locka ungdomar 
att gå till sjöss – eller att bli skeppsmäk-
lare. 

Alla behövs för att sjöfarten ska fung-
era och om vi alla dessutom samarbetar 
och drar vårt strå till den näring som de 
flesta av oss tycker så mycket om – då 
händer det också något. Och det är väl 
det – om något – som karaktäriserar sjö-
farten. 

Det är här det alltid händer något. Vi 
brukar säga att vi som är inom shipping-
en alltid befinner oss mitt i händelsernas 
centrum, oavsett om det handlar om att 
oljepriset går upp eller ner – med de kon-
sekvenser det får - eller att ett krig bryter 
ut som påverkar fraktraterna. Vi befinner 
oss i händelsernas centrum, säger vi lite 
stolt till dem som jobbar på ett alldeles 
vanligt kontor. 

Men det är klart - överkapacitetspro-
blemet i kombination med finanskrisen 
och ökade miljökrav, som dessutom kryd-
das med pirater och brist på sjöfolk skulle 
förmodligen kunna få vilken sjöfartsvän 
som helst att längta efter en alldeles van-
lig dag på jobbet!

1. Subprimelån syftar på den del av lånemarknaden som riktar sig till mindre kreditvärdiga lån-
tagare. Vid subprimelån ges lån i förhållande till värdet på de tillgångar som skall belånas, men 
ingen bedöming görs av låntagarens betalningsförmåga. Tanken är att tillgången skall öka i 
värde och att låntagaren därför ska ha möjlighet att ta ytterligare lån för att betala de gamla 
skulderna.

2. Källa:Lloyds Register-Fairplay Research.
3. Dödviktstonnaget, eng. deadweight, är ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga och är den 

totala vikten i engelska ton av last och bränsle som ett fartyg förmår bära när det nedlastas till 
största tillåtna djupgående. Enheten är dödviktston och den engelska förkortningen dwt är vanlig.
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Ledamoten
HENRIK LINDÉN

Amiralitetspastor Henrik Lindén är kyrkoherde vid Kungliga 
Karlskrona Amiralitetsförsamling.

Vårt behov av riter i allmänhet och 
begravningen sedd som en rit inom 
Försvarsmakten i synnerhet.
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona 17 december 2008

Att alla samhällen och religioner har riter kan vi nog vara överens om. I vårt svens-
ka samhälle finns också organisationer som är bärare av riter. En sådan organisa-
tion är Försvarsmakten. Vårt behov av riter är stort, då de skapar upplevelser och 
ger emotionell näring. Bland de riter som vi i allmänhet kommer i kontakt med, är 
de riter som kyrkan företräder. Bland dessa riter utmärker sig dop, konfirmation, 
bröllop och begravning. Det finns andra riter i samhället, men de ovan nämnda är de 
mest levande riterna. Framför allt är det en rit, begravningen som verkar förenade 
också med andra organisationer. Hur förenar vi begravningsriten mellan Svenska 
kyrkan och Försvarsmakten? En del av svaret hoppas detta inträdesanförande att 
kunna besvara medan andra svar får avvakta till ett annat tillfälle. 

Bakgrund
Inför arbetet med inträdesanförandet har 
jag nyttjat fältstudier och upplevda hän-
delser under de år som jag verkat som 
amiralitetspastor i Kungl. Karlskrona 
Amiralitetsförsamling. Det gynnsamma 
geografiska läget, och därtill att Ami-
ralitetskyrkan är Försvarsmaktens egen 
kyrka och en församling som bygger sitt 
existensberättigande utifrån Marinens 
närvaro i Karlskrona skapar naturliga 

förutsättningar för ett samarbete mel-
lan Svenska kyrkan och Försvarsmak-
ten. Marinbasen i Karlskrona har en 
krisgrupp, som kontinuerligt träffas. 
Gruppen är uppdelad i krisledning och 
krisstöd. Sammansättningen i gruppen 
består av anställd personal vid Marinba-
sen i Karlskrona under ledningsansvar av 
ställföreträdande marinbaschef. Grup-
pen består därutöver av såväl läkare som 
annan sjukvårdsutbildad personal, bete-
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endevetare och präster. Gruppen kallar 
annan kompetens till sig när så behövs. 
Gruppen har hög krisberedskap och övar 
sig ständigt för att bibehålla och utveckla 
kompetensen inom gruppen.

Flera av de redovisade reflektionerna 
bygger på erfarenheter före, under och 
efter den tragiska helikopterolyckan 
i Ryd den 11 september 2007. Jag har 
med hänsyn till de anhöriga valt att inte 
namnge de omkomna och inte heller in-
riktat mig på olyckan. Uppsatsen syftar 
till att betrakta vårt behov av riter, därför 
utelämnas också detaljer som jag menar 
blir irrelevanta i förhållande rubriken. 
För att ge åhöraren/läsaren en möjlighet 
till direkt förståelse, har jag dock valt att 
återge en del av inledande händelseför-
loppet i Ryd.

Helikopterolyckan i Ryd
Den 11 september 2007, möttes vi av rub-
riker på tidningen Expressens hemsida:

   
”Två militärhelikoptrar har krockat

Två  militära helikoptrar  krockade  
och störtade på tisdagseftermiddagen i 
Småland. Samtliga  fyra  besättningsmän  
dödades  i  kraschen. De inblandade 
helikoptrarna har den militära 
beteckningen ”Helikopter 9”. 
- - - 
Helikopter 9 har besättning på en till två 
man. Den opererar på extremt låg höjd 
och modellen inbjuder enligt försvarets 
hemsida till “sportig flygning”, 
främst beroende på maskinens goda 
manövreringsförmåga.

– Vi försöker nu med att få tag i deras 
anhöriga, säger informationsansvarig….”

Under dagen skulle flera dagstidningar 
och informations-/nyhetskanaler komma 
att ändra innehållet på sina hemsidor.

Tidiga ritbeteenden
Det skulle dröja till kvällen samma dag, 
innan vakthavande befäl (VB) på Marin-
basen ringde in krisgruppen. Klockan 
19.00 samlades vi i mässen ute på F17 i 
Ronneby för genomgång och möte med 
en del av de anhöriga. I det övre sam-
lingsrummet möttes vi av fyra porträtt av 
de omkomna. Vid sidan om dessa fanns 
en kondoleansbok med flera blomvaser, 
samt en del tända ljus. Vid borden om-
kring fanns kaffe och smörgåsar och även 
där fanns en del ljus tända. Redan här, så 
nära inpå olyckan, gick det att finna teck-
en på ritens betydelse.

Prästens närvaro – 
parallella rituella mönster
Prästen i Svenska kyrkan tycker jag mig 
märka är som mest efterfrågad i sam-
band med olyckshändelser, sorg och be-
gravningsgudstjänster. Även inom För-
svarsmakten är prästens närvaro främst 
påkallad när det rör sig olyckshändelser, 
katastrofer, sorg och dödsfall.  Om vi 
betraktar begravningen som en rit, vilka 
andra mönster förekommer och pågår då 
parallellt? Det förekommer, som jag se-
nare återkommer till tillfällen då det inte 
sker någon rit.

Ritens begynnande
I nära anslutning till eller i direkt sam-
band med dödfallet sker en del riter vå-
gar jag påstå. När dödsfallet sker i vår 
närhet sker en del av dessa riter i direkt 
anslutning till kroppen. Andra rittillfäl-
len är utan kroppens närvaro. Det som 
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ägde rum ute på F17 får anses höra till det 
senare. Av de kanske mer tydliga riterna 
generellt, och som vi är många som har 
erfarenhet av, är det som kan betraktas 
i Svenska kyrkan vid Allhelgonahelgen. 
Då läser vi upp de avlidnas namn, däm-
par belysningen, tänder ljus och låter kyr-
kans klockor ringa.

Beskrivning av ritens 
betydelse
Riten kan främst och enklast beskrivas 
i ord som fokusering och bekräftelse. 
Själva riten fokuserar på det som har in-
träffat, och medverkar till att vi kan be-
kräfta. Vi riktar in oss på att en person 
som nyss var i livet, i nästa stund är död. 
Vi kan enkelt förstå detta, men har sedan 
att bekräfta det för oss själva och omgiv-
ningen. Vårt behov att söka bekräftelse är 
stort och inte sällan agerar vi för samla 
arbetskamrater, vänner och/eller nära an-
höriga för gemensamt ta in och bekräfta 
vad som hänt. 

I större utsträckning förr än i dag, kom 
vi att markera att något hade ”hänt”. I 
det civila samhället innebar sorgen förr 
att den markerades genom andra kläder 
och ett återhållsamt liv i förhållande till 
omgivningen. Än i dag har vi svårt för 
att möta människor som vi vet har drab-
bats av sorg, vi vet inte riktigt hur vi ska 
närma oss dem. Däremot är inte den egna 
sorgen lika mycket isolerad som förr, ef-
tersom vi uppträder i samhället på våra 
arbetsplatser och deltar i andra sociala 
gemenskaper.

Våra erfarenheter av riter
Flertalet individer har någon form av er-
farenheter av riter, kanske främst genom 
kontakter med den kyrkliga miljön efter-
som förekomsten av riter där är stor.  Det 

finns andra exempel där förekomsten av 
rit sker. Detta kan vara slutna kretsar där 
bara den invigde kan tolka, förstå och 
vara delaktig i riten. Försvarsmakten är 
såväl öppen som sluten, och det finns ri-
tuella inslag som den utomstående inte 
kommer i kontakt med. Försvarsmaktens 
hantering av svenska flaggan, menar jag 
är en rit. I den kyrkliga miljön finns det 
inslag av rit som vi inte tänker på, tyd-
ligast kommer dessa till uttryck i guds-
tjänsten. Gudstjänsten kan kläs med olika 
innehåll och de främsta vid sidan om be-
gravningsgudstjänsten är dop- och vig-
selgudstjänsterna. 

En vigsel innebär rent konkret att så-
väl mannen som kvinnan rustar sig, för 
att markera familjebildandet. En något 
överdriven tolkning, men i samman-
hanget helt riktig är att såväl mannen 
som kvinnan ”klär ut sig” inför bröllopet. 
Det hör ju inte till vanligheterna, att man 
besöker stormarknaden i lång vit klän-
ning och frack. Symbolspråket, vilket 
inte behandlas här har kommit att ändra 
sig. Exempel på detta är en allt större 
färgskala i brudklänningarna. Den förr i 
allt genomgående vita färgen har ersatts. 
Vitt bär ju symbolen för ren och oskuld/
orörd. Det stora flertalet har numer redan 
före äktenskapet debuterat sexuellt och 
många har redan bott tillsammans flera år 
och bildat familj. Färgvalet på brudklän-
ningen är således en symbol och inte rit.

Riten kräver en handling, 
utan bindning till 
rummet
Kyrkorummet förblir inget annat än ett 
rum om det inte fylls med symboler, och 
om riten skulle utebli. I en kyrklig vig-
sel ligger själva fokus på att mannen och 
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kvinnan utlöser den sociala överenskom-
melsen ”bröllop”.  Den sociala överens-
kommelsen är i detta fall ”äktenskap”. 
Detta är en stark rit, då den också för med 
sig juridiska konsekvenser. Riten kan ju 
genomföras utanför kyrkorummet, men 
är fortfarande kopplad till den religiösa 
riten om det är en präst eller pastor som 
genomför ritualen. Ett borgerligt ingång-
et äktenskap, saknar däremot rit men är 
lika starkt juridiskt bindande. En annan 
i kyrkan eller av kyrkans företrädare 
utförd rit, är dopet. Själva riten innebär 
att dopkandidaten inlemmas i en av för-
äldrarna eller av den egna personen av-
gjord övertygelse. Dopet är ingen namn-
givningsrit, vilket vissa i vårt samhälle 
tror. Inget spädbarn döps utan att barnet 
har minst ett namn registretat hos Skat-
teverket. Förekomsten av rit i samband 
med namngivningsceremoni brukas då 
man väljer att inte låta döpa sitt barn i 
kyrkan. Ett exempel på detta är när man 
väljer en gammal kult- och offerplats som 
har betydelse för föräldrar och släkt för 
ceremonin.  Avsikten är att hälsa barnet 
välkommet till världen och att inlemma 
barnet i den kosmiska väven, där allt är 
ett och hänger samman och alla varelser 
är släkt. Liksom solen skiner månen om 
natten på barnet. Tacksam för ljuset som 
lyser på barnet även om natten framförs 
en särskild tacksamhetsdans till månen. 

Rit och relation
Det sker ofta en sammanblandning mel-
lan rit och relation. Det är av största vikt 
att dessa hålls isär då de är att betrakta 
som motriktade. Riten har ju som grund 
att skapa det som är annorlunda, det som 
avviker från det som vi betraktar som 
norm, det högtidliga om vi så vill. Rela-

tion bygger på igenkännandet, värmen 
och det mänskliga. Vi har en relation till 
våra föräldrar, barn och/eller den som vi 
valt att dela livet med,

Vi har kanske en förklaring till var-
för antalet gudstjänstbesökare sjunker i 
Svenska kyrkan just därför att vi blan-
dar samman begreppen. Vi känner inte 
längre igen oss och därför tenderar guds-
tjänsten idag att inta mer ritens karaktär. 
Gudstjänsten har i sin karaktär att bygga 
på igenkännandet, där det genomförs 
vissa riter. Det är kombinationen som ut-
gör grunden gudstjänsten. Av den anled-
ningen mår inte kyrkan bra av att ständigt 
byta gudstjänstformer. Gudstjänstbesö-
karen känner då inte någon relation, utan 
deltar snarare i en rit. 

Riskerna med denna typ av generalise-
ring är att det tenderar att stjälpa allt. Vi 
vet att långa relationer innehåller moment 
som fest och högtid, där vissa handlingar 
kan anamma ritens karaktär. Framförallt 
är vårt beteende i olika situationer kopp-
lat till vår kulturella tradition. Avvikelser 
från detta förekommer givetvis också då 
skilda individer kan agera på olika sätt i 
likartade situationer. 

Riten är främst att betrakta som något 
medvetet, frivilligt och därtill ett stilise-
rat handlingsmönster, med ett särskilt 
fokus på kosmiska och/eller närvaro av 
helighet.

Spontana handlingar
Samtidigt måste man beakta individuella 
spontana handlingar. Efter helikopterha-
veriet uppstod mycket tidigt behovet av 
spontan handling. Det fanns ett behov 
hos såväl arbetsgivare/arbetsledning som 
anställda/anhöriga att ”göra något” eller 
”handla”. Tidigt ordnades fotografier på 
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de omkomna och det skapades mötesplat-
ser där man kunde ”skriva av sig” eller 
tända ljus runt om på arbetsplatsen. På 
själva olycksplatsen arrangerades snabbt 
en plats dit anhöriga och andra kunde 
lämna blommor, lägga ned kransar och 
tända ljus samt skriva hälsningar till de 
omkomna. I den privata sfären syns ex-
empel på spontana handlingar mer i det 
ofta företagna ljuständandet i det egna 
hemmet vid sidan om ett fotografi på den 
som avlidit. 

Klara gränsdragningar 
saknas
Några klara gränsdraganingar är i och för 
sig inte givna. I det som vi kallar bisätt-
ningsrummet, och där vi i allt större ut-
sträckning genomför ”visningar” samlas 
de anhöriga i ett rum med stolar placerade 
runt kistan med den döde i. Efter en tid av 
gemenskap lämnas rummet, och då mer i 

regel än undantag genom att man över-
lämna en blomma. I fortsatt tystnad läm-
nar var och en därefter rummet. I rummet 
pågår riten, utanför sker istället praktiska 
arrangemang. Man separerar alltså riten 
mycket tydligt. Avgränsningen är viktig 
för att riten ska kännas naturlig. På ar-
betsplatsen placeras porträtt, blomvaser 
mm på en anvisad och för alla känd plats. 
Det gör det möjligt för den som inte har 
behov eller orkar delta att passera förbi.

Behovet att få lämna blommor eller 
skriva några rader är ofta mycket stort. 
I samband med denna handling är före-
komsten av uttalade hälsningar inte ovan-
lig. Föremål som de omkomna burit eller 
som man starkt kan förknippa med dem 
är inte ovanligt. Att få ta i en penna eller 
sitta på stolen där den omkomne hade sin 
skrivplats blir viktig. Bordet som egent-
ligen bara är ett bord, och telefonen som 
egentligen bara är en telefon blir viktig. 

Minnesgudstjänst efter olyckan i Ryd. Foto: Combat Camera, Försvarets bildbyrå
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I samma telefon har kärleksförklaringar 
och hälsningar uttalats. Vid bordet, i te-
lefonen och pennan förnimmer man när-
varon av den döde. Är detta en rit eller en 
uppkommen handlig?

Efter begravningsgudstjänsten, före-
kommer det lokalt att prästen är närva-
rande vid kist-/urnsättningen. De blom-
mor som man i regel låter medfölja ner 
i graven är också hävdar jag att betrakta 
som en rit. De böner och bibelord som vi 
läser vid graven är av underordnad bety-
delse.

Minnesdagar
Begravningsgudstjänsten för de omkom-
na vid helikopterolyckan, skedde i olika 
församlingar och var ämnade främst för 
de anhöriga och vänner till de omkomna. 
Representation från Försvarsmakten var 

möjlig för den som så önskade. På årsda-
gen, den 11 september 2008 genomför-
des en minnesceremoni ute på flottiljen 
i Ronneby, och man avtäckte en min-
nesplatta där de anhörigas namn finns 
ingraverade. I samband med detta fick 
såväl anhöriga och arbetskamrater som 
då återsamlats en möjlighet att tända ljus, 
överräcka blommor samt nedlägga krans. 
Även där var förekomsten av bibelord 
och bön av underordnad betydelse.

Handlings- & 
beteendemönster
Det handlingsmönster eller beteende-
mönster som kan kopplas samman med 
den avlidne torde vara fler än de som här 
redovisas och kan därför kompletteras. 
Här redovisas generellt vad som sker från 
dödsfall till minnesdag:

Händelse Aktivitet
1. Dödsfallet Ljuständning, tvättning och iklädandet av rena 

kläder.
2. Visning En stilla stund med de närmast anhöriga i ett 

kapell eller rum.
3. Transporter Fördragna gardiner i begravningsbil.
4. Själaringning Vid särskilt klockslag ringer man i kyrkans 

klockor under vardagen. Detta varierar beroende 
av att den kyrkliga traditionen skiftar i Sverige.

5. Tacksägelse Uppläsande av den avlidnes namn i samband med 
församlingens huvudgudstjänst och ljuständning.

6. Vaka Särskilt avgränsat rum där den avlidne väntar på 
begravning

7. Begravningen
8. Minnesstund Sammankomst för anhöriga och den avlidnes 

vänner
9 Gravsättning Nedsänkning av kista/urna på kyrkogården
10. Parentation En hyllning av den avlidne i 

föreningssammanhanget. Tyst minut.
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Försvarsmaktens handlings- och beteendemönster påminner om det omstående men 
visar ändå skillnader. Förekomsten av rituella beteenden kompletteras genom följande 
där en del av det som skissas pågår parallellt mellan det privata och Försvarsmakten:

Händelse Aktivitet
1. Dödsfallet Ljuständning, kondoleansbok.
2. Transporter Fördragna gradiner i begravningsbil.
3. Minnesceremoni På arbetsplatsen eller i närbelägen kyrka. Ofta 

dagen efter. Stor representation av militära chefer, 
musik och förbandspastor.

4. Chefens berättelse Faktaåtergivning om olycksförloppet. 
Kaffeservering.

5. Olycksplatsbesök Kransnedläggning, blommor, ljus, kort andakt.
6. Flaggan Halas till halv stång lokalt, regionalt och 

nationellt.
7. Samling av personal Möjlighet för personalen att samtala om den 

avlidne kamraten.
8. Minnesgudstjänst Kistan med den omkomne/de omkomna placeras 

i kyrkorummet. Kransar och hälsningar från 
förband.

9. Tal, högre militär 
chef

Karaktär av nationell sorg.

10. Tal, förbandspastor Ljuständning, tystnad och välsignelse
11. Dokumentation Försvarsmakten dokumenterar 

minnesgudstjänsten
12. Fanöverlämning Fanor överlämnas till de anhöriga
13. Begravningskortege Den avlidne/de avlidna förs i kortege bort från 

kyrkan. Stort behov av att alla begravningsbilar 
ser likadana ut. Kistlag ur Försvarsmakten.

14. Hedersvakt
15. Måltid, personal Gemensam lunch/middag för anställda
16. Måltid, anhöriga Försvarsmakten bjuder närmast anhöriga på 

lunch/middag.
17. Minnesdag Återsamling på årsdagen för olyckan.
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En rit är inte någon lag
En rit är ingen lag. Det enda som vi lag-
stadgat är att den avlidne skall gravsättas 
(alternativt: utströende). Gravsättningen 
är inte beroende av riten, utan kan ske 
utan inslag av rit. Minnesstunden kan ha 
karaktär av kaffesamling, där moment 
som bön och psalmsång kan uteslutas. 
En mycket tydlig tendens i vårt samhälle 
i dag är att det inte sker någon formell be-
gravning eller rit. 

Behovet av riter är stort
De tända ljusen på olycksplatser visar att 
det finns ett stort behov av riter. Längs 
vägkanter och på andra platser i vårt 
samhälle blir vi påminda. När Vägverket 
ämnar bygga nya vägar, och platsen som 
anhöriga märkt ut där olyckan ägde rum 
blir berörda, kan detta få mycket långt-
gående och allvarliga konsekvenser. Det 
finns de som hävdar att sekulariseringen 
har utarmat riterna. Jag vill dock påstå 
att det är precis tvärtom. Riterna är istäl-
let i ökande, vilket vi sett mycket tydligt 
sedan den 28 februari 1986 då Sveriges 
dåvarande statsminister Olof Palme mör-
dades på öppen gata i Stockholm. Män-
niskors behov av att besöka platsen och 
lägga blommor är fortfarande stort. Ska 
vi betrakta detta som ett problem eller 
en tillgång? Hursomhelst så har vi enligt 
min uppfattning fått ett ökat behov av ri-
ter de senaste 20 åren i Sverige.

Riten är kittet 
Varje gång vi tar någon i hand för att 
hälsa, utför vi en rit. Varför gör vi det? 
Har handskakningen någon djupare me-
ning? Från början kan det ha varit så. När 

beväpnade främlingar mötte varandra 
spelade det roll hur de hälsade. Sättet att 
hälsa har sedan förändrats och ser väldigt 
olika ut på olika håll i världen. Bruket att 
hälsa inom Försvarsmakten har ändrat 
sig. I dag niger allt färre kvinnor, utan 
bockar istället likt männen. Att niga el-
ler bocka i samband med nattvarden, har 
inte med prästen att göra, utan snarare för 
det som prästen symboliserar. Alla riter 
är plats- och situationsbestämda och fylls 
med innehåll utifrån sitt sammanhang. 
Det latinska ordet ritus betyder ungefär 
bruk och nära nog allt i livet har sedan 
urminnes tider bestämts av riter: födel-
se, bröllop, död och begravning, rätts-
skipning, jakt och krig liksom sådd och 
skörd. Vi klarar oss inte utan riter, oavsett 
livsåskådning.

Behovet av riter är livsviktiga. När nå-
got omvälvande händer oss i livet måste 
vi få manifestera det, berätta det för värl-
den. Detta gäller alla människor, och har 
inte främst med religion att göra. Riterna 
i ett samhälle eller organisation är kittet i 
det sociala maskineriet.

Vardagsriter
En del av de riter som vi utför, kallar vi i 
allmänt tal för skrock: Exempel på detta 
är; två fingrar i kors, tvi tre gånger för en 
svart katt, och så vidare. Om vi trodde att 
seden att bära bruden över tröskeln in i 
det nya gemensamma hemmet är det nå-
got nytt, så är det bara att påminna sig om 
att också de gamla romarna bar sin brud 
över tröskeln. Riten att bruden inte fick gå 
över tröskeln första gången i det gemen-
samma hemmet hör ihop med att man då 
kunde befara att äktenskapet skulle sluta 
olyckligt om kvinnan snubblade.
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Ritens förändrade 
betydelse
Just sederna kring samlevnad och famil-
jebildning är bra exempel på hur riter an-
vänds och uttrycks. Det hände något med 
vårt kollektiva medvetande när vi började 
flytta ihop och få barn utan vigsel. Ritens 
själva existens tvingar fram samtal med 
svar på grundläggande frågor om vad vi 
vill med den handling vi utför. När riten 
utförs inför vittnen innebär den ett soci-
alt kontrakt som inte kan brytas hur som 
helst. Naturligtvis finns det socialt kon-
trakt också i samboförhållanden, men 
vår gemensamma grundsyn är att ett äk-
tenskap som upplöses är värre än när två 
som är sambo väljer att gå skilda vägar. 
Riten är ju ett formellt sätt att bekräfta 
en avsikt eller ett avtal, och att bryta mot 
avtalet kan få juridiska konsekvenser. 
Såväl ett handslag som en namnteckning 
kan vara lika mycket värt på ett doku-
ment. Båda är enkla handlingar som kan 
få avgörande betydelse för människor, ja 
i vissa fall för världens öde! Men också 
våra dagliga vanor är viktiga. 

Riten griper in där vårt 
dagliga tal inte räcker till 
och förändras.
Vi bör betrakta riten som ett språk för det 
som orden inte klarar, och som alla an-
dra språk förändras riterna, de är levande 
och färgade av sin tid. Nya riter skapas 
hela tiden, och gamla återanvänds. För-
svarsmakten bär på erfarenheter från 
andra olyckstillbud och kan ofta tillämpa 
genomförda ritual i nya uppkomna situa-
tioner. Helikopterolyckan i Ryd fick sina 
riter, men byggde på erfarenheter från ti-
digare haverier. 

Riten blir konsumtion
Det finns en risk att riten slår över till 
att bli underhållning, program, konsum-
tion, och tenderar till att bli magi. Vi 
måste vara aktsamma om orden och ri-
terna. Seden att göra korstecken, har i 
Sverige förknippats med katolicism. Det 
märkliga är att de främsta kritikerna mot 
korstecknandet ser det som självklart att 
det i varje form av kapell skall finnas just 
ett kors. Ljusbäraren i våra kyrkor, blir i-
bland elakt kallad för Gud i stearin, d.v.s. 
att Gud inte längre hör bön om inte ljusen 
brinner i ljusbäraren. 

En rit är alltid på gott och 
ont
Om riten utförs för ofta och på ett tanklöst 
och mekaniskt sätt förlorar den lätt sin 
innebörd. En rit kan bli innehållslös eller 
rent av kontraproduktiv. En god rit måste 
vara meningsbärande, och man måste ha 
en aning om den meningen när man utför 
riten. När riten närmar sig tvångstanken 
måste den kunna ifrågasättas, liksom när 
den förlorar sin mening genom att öppna 
för snart sagt vilken tolkning som helst. 

Avslutning
Riten är vår möjlighet till att iscensätta 
något, när våra ord inte räcker till. Det 
grundläggande är att vi är införstådda 
med, när, var, hur och varför vi utför ri-
ten.

Döden är att betrakta som något na-
turligt i vårt liv, det händer faktiskt att 
folk dör. Försvarsmakten måste hela ti-
den bära denna medvetenhet med sig. 
Döden gör sig påmind inte endast genom 
krig, utan också i vardagen då man övar. 
Olyckor kan ske direkt eller indirekt i 
anslutning till jobbet. När olyckor sker 
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måste det finnas möjligheter för folk att 
känna delaktighet på ett enkelt och krav-
löst sätt. Riten har den funktionen – den 
kommunicerar – utan krav på ord.

Försvarsmakten har rik erfarenhet av 
riter, som skapar goda förutsättningar 
för alla att delta. Sett i förhållande till be-
gravningen som ofta är till för de anhö-
riga och den inre kretsen bekanta till den 
avlidne, är riterna utanför begravnings-
gudstjänsten mycket stort. För Försvars-
makten är begravningen och behovet av 
riter före, under och efter av stor bety-
delse för att återfå förmågan att arbeta 
vidare med samma arbetsuppgifter.
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Val av nya ledamöter 2009

§ 6 i Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar säger följande:

 Förslag till hedersledamot, ordinarie eller korresponderande   
ledamot skall skriftligen, undertecknat av minst tre ledamöter och 

med motivering inlämnas till styrelsen.

Enligt tillämpningsföreskrifterna till stadgarna, som fastställdes 2008, 
skall invalsförslag vara styrelsen tillhanda

senast den 15 maj 2009.

Förslag till inval skickas till

Kungl. Örlogsmannasällskapet
”Ledamöter”

Teatergatan 3, 5 tr
111 48 STOCKHOLM

samt om möjligt med e-post till secretary@koms.se
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Ledamoten
 PER STEFENSON

Civilingenjör Per Stefenson, som arbetar på SSPA Sweden AB, 
har under en lång rad av år varit aktiv inom frågor rörande 
sjöfart med fokus mot sjösäkerhet. Per Stefenson har under 
senare år arbetat som konsult i Visbyprojektet på FMV.

Erfarenheter från fartygsolyckor, har vi   
lärt oss läxan?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg den 28 januari 2009.

Säkerhetsarbetet i International Maritime Organization (IMO) har hittills präglats 
av inträffade olyckor där efterföljande haveriutredningar lett till förslag till nya reg-
ler för att förhindra att liknande olyckor inträffar igen. Kritik har riktats mot att 
samma olycka sällan händer igen och att regler som kommer till för att täppa till 
identifierade brister blir ett lapptäcke utan att vara heltäckande. Alternativet skulle 
vara en proaktiv regelutveckling vilken baseras på riskanalyser. Det finns mängder 
av metoder för riskanalyser där vissa, som kan kallas kvantitativa, bygger på beräk-
ningsmodeller för exempelvis en konstruktions livslängd eller någon form av statis-
tik medan andra mer kvalitativa metoder bygger på mjukare erfarenhetsbaserade 
uppskattningar av en risk.

Annan kritik mot IMO:s rådande regel-
verk är att det är alltför föreskrivande, 
med detaljer för hur en konstruktion ska 
se ut i stället för att beskriva ett funk-
tionskrav vilket då skulle kunna ge större 
utrymme för nytänkande och utveck-
ling. Vissa föreskrivande regler kan idag 
frångås om det går att visa ekvivalenta 
lösningar som ger samma säkerhet men 
detta ställer stora krav på företagen och 
även på myndigheten som ska utvärdera 
förslagen.  

Olycksanalys
Två projekt som nyligen genomförts på 
SSPA har tittat på olycksorsakerna till 
flera kända olyckor och om dessa lett till 
förbättringar i regelverket eller inte.

Det ena projektet var en studie av möj-
liga sjunkförlopp för Estonia1 ”Research 
Study of Sinking Sequence of MV Es-
tonia, 2008” och den andra var DESSO-
projektet2, där DESSO står för ”Design 
for survival onboard”. Huvuduppgiften 
i DESSO-projektet var att utveckla ett 
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säkert Ro-Pax3 konceptfartyg med hjälp 
av känd teknik och lärdomar från tidigare 
olyckor. 

Två av de analyserade olyckorna i 
DESSO, kapsejsningen av Herald of 
Free Enterprise och Estonia initierade 
flera regeländringar för Ro-Ro passage-
rarfärjor. Analysmetoden gick ut på att 
beskriva olyckan som en händelsekedja 
där varje händelse bidrog till olyckan 
och dess konsekvenser. Därefter försökte 
man hitta lösningar, ”chain breakers”, 
som skulle kunnat hindra att förloppet 
fortgick. SSPA4 har också tittat på det 
gällande regelverket vid olyckorna och 

vilka nya regler som utvecklats till följd 
av dessa, samt försökt utröna om det fort-
farande finns brister i reglerna för passa-
gerarfärjor. 

Man kan se ett mönster att fokus i re-
gelutveckling har legat på tekniska frå-
gor, även om såväl Estonia som Herald 
of Free Enterprise bägge innehöll tydliga 
elemet av den mänskliga faktorn. Ett vik-
tigt undantag är emellertid införandet av 
ISM koden (International Safety Mana-
gement). Dessutom har den tekniska ut-
vecklingen fokuserat på skadestabilitet, 
d.v.s. överlevnad efter omfattande vat-
teninträngning, snarare än hur man ska 
undvika att få in vatten.

Att genomföra händelsekedjeanalyser, 
som liknar det förfaringssätt som an-
vänds vid en haveriutredning, kan synas 
förlegat i dagens diskussioner om proak-
tiva metoder och det som är ordet för da-
gen, Goal based standards. Jag vill dock 
påstå att skillnaden mellan händelseked-
jeanalysen och andra proaktiva analys-
metoder som t.ex. SWIFT (Structured 
What If Technique) är rätt liten. Skillna-
den är att vi i det första fallet beskriver en 

Konceptfartyget i DESSO utnyttjar känd teknik för att förbättra fartygets överlev-
nadsförmåga och stabilitet. Bild SSPA/Globtech

Herald of Free Enterprise kapsejsade i 
Zeebrugge den 6 mars 1987. Foto PA
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händelsekedja som har inträffat medan vi 
i SWIFT föreställer oss ett möjligt sce-
nario. Att SWIFT skulle bli mer heltäck-
ande än fallet från en inträffad olycka 
är nog tveksamt men en kombination av 
metoderna borde ge det bästa resultatet. 
Båda dessa metoder kan beskrivas som 
kvalitativa metoder där utredarnas erfa-
renhet och detaljkännedom utgör basen. 
Detta gör det lättare att bedöma inverkan 
från den mänskliga faktorn i ett scena-
rio än med de kvantitativa metoderna 
som i så fall kräver pålitlig olycks- och 
incidentstatistik, vilket ofta saknas inom 
detta område.

En händelsekedjeanalys ger också en 
möjlighet att utröna de grundläggande 
orsakerna till att olyckan skedde. Det är 
vanligt att olycksutredningar tar sin ut-
gångspunkt alldeles före olyckan, t.ex. 
”fartyget grundstötte och sprang läck och 
därför sjönk det”, i stället för att frågan 
ställs varför fartyget grundstötte överhu-

vudtaget. Grundstötningen kan ju ha be-
rott på felaktiga sjökort, som i sin tur be-
rott på brister i rapporteringsrutiner etc.

Händelsekedjan
Nedan följer några exempel från analy-
sen av händelsekedjan i Estoniafallet. 
Analysen som i DESSO-projektet var in-
riktad mot själva haveriet, har här utökats 
med iakttagelser om evakueringen och 
räddningsutrustningen.  Studien före-
slår ett antal lösningar, så kallade chain 
breakers, som skulle kunnat hindra eller 
minska konsekvenserna av olyckan.

De flesta händelserna har tagits om-
hand i senare regelverk men flera frågor 
har ännu inte hanterats. Som exempel på 
sådant som saknas kan nämnas dränering 
av bildäck, införandet av obligatoriskt 
incidentrapporteringssystem tillgängligt 
för alla och införandet av termiskt skydd 
för passagerare.

Regeländringar efter olyckan med Herald of Free Enterprise
• Indikering av lastdörrar och detektering av vatten.
• Rondning eller TV-övervakning av ro-ro däck.
• Nödbelysning.
• Skadestabilitet med vindlast och alla passagerare på samma sida.
• Befälhavaren ska bestämma stabiliteten efter lastning före losskastning.
• Lastdörrar ska vara stängda och låsta före losskastning.
• Lättviktsstabiliteten ska kontrolleras var femte år.
• Antalet och storleken på öppningar i vattentäta skott ska minimeras och dörrarna 

ska vara stängda vid nödsituation (snabbstängande skjutdörrar).
• Ny skadestabilitetsstandard för nya ro-ro färjor, SOLAS 90. Infasning under 11 

år.
• ISM-koden: 

 - Säkra arbetsrutiner och förhållanden.
 - Etablera skydd mot identifierade risker. 
 - Kontinuerligt förbättra säkerheten (safety management) och personalens 

kompetens, inkluderande förberedelser för nödsituationer.
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1.Fartyget lämnade hamnen med kända 
tekniska brister.
Chainbreaker: Management – skapa ru-
tiner för rapportering av brister på farty-
get. Undvik brister med hjälp av välpla-
nerat underhåll.

2. Fartyget framdrevs i hög fart genom 
grov mötande sjö. Andra färjor i området 
gick med reducerad fart.
Chainbraker: Riskmedvetande – minska 
belastningen på fartyget genom att redu-
cera farten.

3. Bogvisiret lossnade och drog med sig 
den ”vattentäta rampen” som öppnades 
så att vatten kunde tränga in (enligt have-
rirapporten från JAIC5). Arrangemanget 
med en ramp som ersätter det vattentäta 
skottet (med dörr) var en dispens från det 
gällande regelverket (SOLAS 74 och 81 
års tillägg). Fullständig regeluppfyllnad 
utan dispens hade varit säkrare eftersom 
bogvisiret då inte hade kunnat dra med 
sig rampen.
Chainbreaker: Placera de vattentäta 
skotten med portar i enlighet med regel-
verket – utan undantag.

4. En stor mängd vatten ”skyfflades in” 
genom bogporten och kunde inte dräne-
ras ut. Bildäcket (fribordsdäck) var enligt 
JAIC försett med 12 st 4 tums stängbara 
spygatt på vardera sidan. Normalt var 
dessa spygatt stängda. Enligt Kapitel 
II-1 i 1983 års SOLAS amendment, skall 
fribordsdäck ha spygatt (eng. scuppers) 
av lämplig storlek för dränering direkt 
överbord. Dimensioneringen styrs av 
brandsläckningssystemets kapacitet. En-
ligt sjunkförloppsstudien hade inte dessa 

spygatt gjort någon märkbar skillnad om 
de varit öppna p.g.a. små dimensioner.
Chainbreaker: Stora spygatt som kan 
dränera ut vattnet på sekunder. Det finns 
behov av en omvärdering av vad som ska 
anses vara ”lämplig storlek”.

5. När vatten kom in på bildäck (fribords-
däck) förlorade fartyget stabiliteten och 
krängde över till mer än 30 graders slag-
sida på mycket kort tid.
Chainbreaker: Fartyget ska bibehålla 
stabiliteten med en stor mängd vatten på 
bildäck. Jmf. Stockholmsöverenskommel-
sen.

6. Passagerare och besättning kunde inte 
ta sig till evakueringsstationerna p.g.a. 
den stora slagsidan. Redan vid en kräng-
ningsvinkel på 20 grader är det mycket 
svårt att ta sig runt i fartyget. Vid 45 gra-
der är det omöjligt. Tvärgående gångar 
blir djupa schakt och öppna ytor omöjliga 
att passera. Därtill faller lös utrustning 
ner i lä och hotar att skada besättning och 
passagerare eller hindra passage. 
Chainbreaker: Krängning måste undvi-
kas. Enligt SOLAS reg. 8 ” Skadestabili-
tet på passagerarfartyg” tillåts maximalt 
7 graders slagsida. I undantagsfall kan 
ytterligare krängning tillåtas på grund 
av asymmetriskt krängande moment, 
men vinkeln tillåts aldrig bli mer än 15 
grader. 

7. Vattentäta sektioner och dörrar. Under 
fribordsdäck är fartyget indelat i vatten-
täta sektioner för att förhindra att vat-
ten fyller hela fartyget vid en kollision 
eller grundstötning. I Estoniafallet kom 
emellertid vattnet in på fribordsdäck och 
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orsakade en svår slagsida. I det krängda 
läget kunde vatten tränga ner till under-
liggande däck genom ventilationsschakt 
och trapphus. 
Chainbreaker: Fartygets konstruktion 
ska ta hänsyn till och hindra att vatten 
kan tränga in genom ventilationstrum-
mor, trapphus mm i stora krängnings-
vinklar. Viktigast av allt – slagsida ska 
undvikas.

8. Låsen till bogvisiret brast och fartyget 
tappade bogvisiret.
Chainbreaker: Riskmedvetande - Pro-
blem med bogvisir hade tidigare rap-
porterats på färjor i Östersjön vid 16 
tillfällen. Om besättningen har tillgång 
till och läser incidentrapporter kan risk-
medvetandet förbättras (ref. ISM-koden, 
incidentrapportering).

9. Det kom flera meddelanden till bryg-
gan om att det hördes underliga metallis-
ka ljud från fören. Enda åtgärden var att 
skicka ned en besättningsman för att titta 
efter. Kapten kommenterade samtidigt att 
fartyget låg efter i tidtabellen trots att alla 
maskiner gick.
Chainbreaker: Sänk farten och ändra 
kurs tills skälet till missljuden kunnat 
identifieras. Bättre riskmedvetande kun-
de ha förhindrat olyckan. Förelåg press 
från management att hålla tidtabellen?

10. Besättningsmannen som sändes ned 
för att lokalisera ljudet rapporterade att 
indikatorlamporna för både bogvisir och 
ramp visade att de var låsta.
Chainbreaker: Fungerande indikerings-
system för lås och vatteninträngning (ref 

SOLAS Amendments April 1988). Fortlö-
pande underhåll krävs.
11. Livräddningsutrustning och överlev-
nadsförmåga. Estonia hade 10 st. mo-
tordrivna livbåtar varav en var en MOB 
(man överbord) räddningsbåt. Ingen av 
livbåtarna kunde sjösättas p.g.a. den svå-
ra slagsidan.
Chainbreaker: Livbåtarna ska kunna sjö-
sättas vid stora krängningsvinklar. Om 
detta ej är möjligt, ersätt livbåtarna med 
livflottar.  

12. Estonia hade 63 st. uppblåsbara liv-
flottar, utrustade med hydrostatisk ut-
lösning, på däck 7 och 8. Många flottar 
kunde sjösättas manuellt av personer som 
tagit sig till evakueringsstationerna, men 
livflottarna försvann ur sikte innan de 
hunnit blåsas upp. Några flottar utlöstes 
på däck men flög iväg i den hårda vin-
den. 22 livflottar hittades med personer 
ombord. Flera flottar hittades uppochner. 
Konklusionen blir att livflottar trots pro-
blem fungerade bättre än livbåtar. 

Estonias sjunkförlopp simuleras med 
modellförsök. Foto SSPA
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Chainbreaker: Förbättra sjösättningen 
av livflottar och metoderna för förtöjning 
och embarkering av flottarna. Flottarna 
skall vara självrätande. 

13. Det fanns 2298 st. flytvästar för vuxna 
och 200 st. för barn ombord. Dom förva-
rades i lådor på däck 7 vid samlingsstatio-
nerna. De flesta av de räddade personerna 
bar flytväst. Av de 93 dödsoffren som hit-
tades under räddningsoperationen hade 
91 avlidit p.g.a. hypotermi eller drunk-
ning med hypotermi som bidragande or-
sak.
Chainbreaker: Termiskt skydd skall fin-
nas tillgängligt på samma sätt som flyt-
västar.

Riskmedvetande
Ett resultat av händelsekedjeanalysen är 
att den mänskliga faktorn (pkt 1, 2, 8 
& 9), måste beaktas mer i regelutveck-
lingen. Den utgångspunkt som finns är 
ISM-koden men den behöver förstärkas 
på flera punkter. Det framstår tydligt att 
riskmedvetandet om att en olycka skulle 
kunna inträffa var lågt i exemplet ovan. 
Här skulle t.ex. obligatoriska safety ca-
ses, d.v.s. systemsäkerhetsanalyser kunna 
bidra till att höja säkerhetsmedvetandet 
hos besättningar och management. 

Den svenska marinens obligatoriska 
systemsäkerhetsarbete kan ses som ett 
gott exempel när det gäller riskmedve-
tandet, men det finns en tendens till att 
arbetet lämnas åt en grupp experter, vil-
ket inte är optimalt. I korthet utgörs sys-
temsäkerhetsarbetet av riskbedömningar 
(identifiera och kvantifiera) samt åtgärder 
för att eliminera och reducera riskerna 
till en tolerabel nivå. Det är lätt hänt att 
besättningarna uppfattar det som att ex-
perterna har tagit hand om riskerna och 
då är det bara att tuta och köra.

En övertro på teknik riskerar att under-
minera ett gott sjömanskap. Det är därför 
viktigt att hela besättningen får möjlig-
het att delta i systemsäkerhetsarbetet för 
att på så sätt få nödvändig kännedom om 
riskerna och hur dessa ska hanteras. Alla 
ska vara med!

Incidentrapportering
För att kunna göra riktiga riskbedöm-
ningar både kvalitativt och kvantitativt 
är det nödvändigt att ha tillgång till in-
cident- och olycksdata. Incidentrap-
portering måste bli obligatorisk och 
rapporterna tillgängliga för alla. Innan 
Estoniaolyckan hade flera incidenter med 
bogvisir inträffat på andra fartyg men 
aldrig kommit ut till allmän kännedom. 
ISM-koden, som inte fanns då men kom 
till efter olyckan med Herald of Free En-

Regeländringar efter Estoniaolyckan
• Tidigareläggning av SOLAS 90 skadestabilitetsstandard samt utökning till att 

gälla alla fartyg. 85% före okt -98 och 97,5% före okt -05.
• Nya krav för ro-ro färjor med över 400 passagerare för att fasa ut ”en-

compartment”-fartyg. De ska tåla två skadade ”compartments” utan att kantra.

• Stockholmsöverenskommelsen.

• Nya krav på evakueringsutrustning. 
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terprise, kräver att rederierna internt rap-
porterar incidenter för att kunna förbättra 
säkerheten men något allmänt system 
finns inte. Flera initiativ finns idag som 
bygger på frivillig rapportering. Ett av de 
mest framgångsrika är det svenska IN-
SJÖ-systemet (Informationssystemet om 
incidenter i sjöfarten, www.insjo.org) där 
ett tiotal rederier gått samman i ett ano-
nymt system, men vi väntar fortfarande 
på en rejäl satsning som involverar hela 
branschen. Även här måste alla vara med! 

Avslutningsvis
Förutom obligatoriska systemsäkerhets-
analyser (riskanalyser) och obligatorisk 
incidentrapportering är det ytterligare 
två viktiga chain breakers som ännu ej 
tagits omhand i regelverket, nämligen 
dräneringen av bildäck och införandet av 
termiskt skydd för passagerarna. 

1. Research Study of Sinking Sequence of MV Estonia, SSPA Research Report No.134, 2008, 
finansierad av Vinnova

2. DESSO, Design for survival onboard, SSPA Research Report No. 132 , finansierad av Vinnova, 
Sjöfartsverket, Sveriges Sjömanshus. DESSO konceptfartyg ökar överlevnadsförmågan bl.a.  
genom redundanta, separerade maskinrum placerade i sidorna, crossflooding-arrangemang 
och utökat brandskydd. Brandsäkra samlingsplatser (safe havens) med direkt access till stora 
livflottar i stället för livbåtar förbättrar skyddet för passagerarna. 

3. Ropax står för  «roro and passengers», det är en flexibel färjeform där roro-fartygets lastkapacitet 
kombineras med passagerarfärjornas komfort. 

4. SSPA (eg SSPA Sweden AB) är ett oberoende konsultföretag som verkar inom fartygsdesign 
och maritima operationer inkluderande områdena systemarbete, hydrodynamik, miljö och risk- 
och säkerhet, samt simuleringar mm. 

5. JAIC, The Joint Accident Investigation Commission of Estonia, Finland and Sweden.

6. Stockholmsöverenskommelsen, vilken tecknades 1996 av åtta europeiska stater (Danmark, 
Finland, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland) som innebär ett 
avtal om att införa specifika stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg. De tekniska kraven i 
avtalet går utöver SOLAS 90-kriterierna, eftersom de även beaktar inverkan av vatten som 
trängt in på ro-ro-däcket efter skador.

De spygatt som föreskrivs i dagens 
regelverk dimensioneras med avseende 
på brandsläckningssystemen, så att inte 
släckvatten ska kunna fylla bildäck med 
vatten. I Stockholmsöverenskommelsen6 
krävs att fartygen ska tåla upp till 50 cm 
vatten på bildäck utan att förlora stabili-
teten. Inget sägs dock om hur vattnet ska 
avlägsnas om det kommit in. Möjlighet 
att snabbt dränera bort vatten från bil-
däck förefaller väl så viktigt.

Att besättningarna på våra färjor idag 
har tillgång till räddningsdräkter men 
inte passagerarna är mycket besynnerligt. 
Diskussioner har pågått länge i IMO men 
fastnat på frågor som hur dräkterna ska 
distribueras till passagerarna samt kring 
kostnaderna som ansetts höga. Själv 
skulle jag hellre sitta i en livflotte iklädd 
räddningsdräkt än utan dräkt i en livbåt, 
som kanske inte kan sjösättas.
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Marinöverläkaren
CARL JOHANSON

Ledamoten
LENNART BENGTSSON

Sju sjuka sjömäns sjukvård?
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen V, Humanteknik och underhållstjänst, 
föredragen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde   
17 december i Karlskrona.

Under min tid som förbandschef på 4.Sjöstridsflottiljen hade jag förmånen att vara 
med om både valideringen av våra minröjningsfartyg typ Landsort och det intensiva 
arbetet med att förbereda en korvett typ Göteborg för internationell insats i Medel-
havet. Vid båda dessa lyckade förberedelser deltog ”seariders” från Storbritannien 
och vid båda tillfällena konstaterades likartade brister. En av dessa var den eviga 
frågeställningen huruvida kocken ombord skulle laga mat och koka kaffe eller ta 
hand om skadade sjömän. När jag nu har fått ansvaret för att utveckla Försvars-
maktens och Marinens sjukvårdsorganisation blev det naturligt att denna årsberät-
telse skulle behandla just sjukvården och dess organisation i Marinen. Då jag själv, 
liksom dåvarande kockar, är duktigare på matlagning än på sjukvård, så bad jag 
min Marinöverläkare (MÖL) Carl Johanson att utarbeta och presentera årsberät-
telsen i Vetenskapsgrenen V för 2008.

Modern krigssjukvård
Idag har krigssjukvården utvecklats 
mycket som den alltid gör när stor makter 
krigar. Krigförande länder från västvärl-
den har aldrig förr lagt så mycket pengar 
och så mycket kraft på militär sjukvård, 
på snabba ut värd eringar och på snabb 
återföring av vunna erfaren heter till dem 
som bedriver krigssjukvård. Resulta-
ten är också enastående. Vi måste först 

förstå vilka patienter vi talar om. Den 
som till exempel får huvudet eller halva 
bröstkorgen bortskjuten dör omedelbart 
eller inom enstaka minuter. Den patien-
ten är alltså förlorad vad vi än gör. Här 
är det endast förebyggande åtgärder som 
hjälper, till exempel ett anpassat taktiskt 
uppträdande för att helt undgå att bli träf-
fad eller tillräckligt skydd för att inte bli 
allvarligt skadad vid en träff. Den som 

Carl Johanson (t.v.) är Marinöver-
läkare och verkar  vid  Försvars-
medicincentrum i Göteborg för 
vilket kommendör Lennart 
Bengtsson (t.h.) är chef. 
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får lite splitter i armen eller som bryter 
underbenet har ingen livshotande skada. 
Den patienten kommer att överleva vad vi 
än gör. Men det finns en grupp som dör 
om vi gör fel eller för sent men överlever 
om vi gör rätt och i tid. Det är den här 
gruppen av patienter som har mycket att 
vinna på utvecklingen av modern krigs-
sjuk vård. I Irak idag stupar allierade sol-
dater vilket vi hör om i massmedia varje 
vecka. Det sensationella är att de flesta av 
dem som stupar gör det omedelbart och att 
de allra flesta som inte omedelbart avlider 
faktiskt överlever. Många av de svårt ska-
dade i Irak och Afghanistan kommer till 
fältsjukhus inom 30 – 60 minuter och av 
dem överlever i stort sett alli hop, låt vara 
att en del av dem blir svårt stympade. 
De svårt sårade drabbas ofta inte ens av 
sårinfektioner eller blodförgiftning efter 
operationerna, trots att man inte ger pe-
nicillin i förebyggande syfte vid skadan. 
Dessa resultat från de allierades krigs-
sjuk vård i Irak och i respektive hemlän-
der är i sanning sensationella. Förenklat 
kan man säga att det bygger på att till var-
je pris bibehålla blod genom ström ningen 
i vävnaderna för att undvika syrebrist i 
desamma. Den bästa sjuk vården bland 
de allierade stridskrafterna i Irak och Af-
ghanistan bygger bland annat på följande.
• Turnikett (avsnörande förband eller 

anordning) för egenvård eller kam-
rathjälp förhindrar att den skadade 
förblöder av skador i armar och ben.

• Välutbildade stridssjukvårdare i för-
bandet.

• Mycket snabb kvalificerad första 
hjälp. Inga sjukvårdskedjor utan 
snabb transport direkt till fältsjukhus, 
vanligen med helikopter. Mycket ag-
gressiv behandling på sjukhus med 

blodstillning och färska blodproduk-
ter som har bättre levrings förmåga än 
lagrade produkter. 

• Under första dygnet görs endast be-
gränsad, livräddande, kirurgi med 
mindre än 90 minuters operationstid 
i syfte att bland annat blodstilla och 
stabilisera blodcirkulation och and-
ning.

• Primärkirurgi först en eller två dagar 
senare i stabilt skede då mer omfat-
tande kirurgi görs i syfte att bland an-
nat avlägsna död vävnad. 

• Välutbildade och erfarna akutläkare, 
narkosläkare, kirurger och övrig per-
sonal i första linjen på fältsjukhusen.

• Kontinuerlig utveckling med 
telekonferens med hemlandet, inklu-
sive dådkraftig general med befogen-
heter. Man analyserar varje enskilt 
svårt fall och kan åter koppla erfaren-
heter till fältet, prova nya rutiner eller 
utrustning och utvärdera på nytt i en 
slags Boyds OODA-cirkel (Observe, 
Orient, Decide, Act) för sjukvård. 
Tid från uppmärksammat problem 
till lösning omsatt i användning kan 
här ligga på enstaka veckor istället 
för månader och år som är brukligt i 
militära samman hang.

Det här innebär en utmaning för För-
svarsmakten i allmänhet och för Marinen 
i synnerhet. Vi ser alltså för det första 
att det i princip är möjligt att rädda även 
många svårt sårades liv. För det andra är 
acceptansen för dödsfall mycket liten när 
djupaste fred råder i riket och dess när-
het och när vår befolkning saknar erfa-
renhet av krig. För Marinens del går det 
inte längre att dimensionera sjuk vårds-
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förmåga efter fartygets längd eller besätt-
ningens storlek. Inte heller utgör antalet 
behandlade strids skador per dygn ett bra 
mått. Kom ihåg att för mindre än 10 år se-
dan skulle en svensk för bands plats med 
två läkare ta hand om fler än 100 strids-
skadade per dygn under 3 dygn! Idag ska 
vi inte uppträda så att vi får hundratals 
sårade per dygn. I sam verkan med allie-
rade ska vi vara över lägsna mot ståndaren 
och avskräcka eller slå honom. Lite till-
spetsat kan vi säga att frågan inte längre 
är hur många patienter per timma som vi 
kan trycka igenom sjukvårdskedjan utan 
på hur många timmar vi kan få en patient 
till operationsbordet för livräddande ki-
rurgi. Rätt svar på den frågan är en tim-
ma för de svårt sårade. Med accepterande 
av lite större förluster kan man sträcka 
det till två timmar men inte mer. Det här 
är klart uttryckt i Försvarsmedicinskt in-
rikt nings  dokument 2007 som rimmar väl 
med Nato:s etablerade inriktning i MC 
362/2  från 2002 och AJP 4.10 från 2006 
och liknande dokument. 

Ledning av sjukvården 
i Försvarsmakten och 
Marinen
Försvarsmedicincentrum och dess 
föregångare
Försvarsmedicincentrum (FömedC) bil-
dades 2007-01-01 på f.d. Amf 4 område 
i Göteborg genom att Försvarsmaktens 
sjukvårdscentrum (FSC), på samma 
plats, omorganiserades och tillfördes 
vissa HKV-funktioner. För svars maktens 
sjukvårdscentrum hade då funnits i Gö-
teborg sedan hösten 2005 då det flytta-
des dit från Hammarö utanför Karlstad 
där det funnits i elva år sedan Försvarets 
Sjukvårdshögskola, Marinens sjuk vårds-

skola och delar av Underhållsskolan slogs 
samman med dåvarande Sjukvårdssty-
relsen. Innan dess hade Sjukvårdsstyrel-
sen funnits i Karlstad sedan 1976 då det 
flyttades ut från Stockholm där det hade 
bildats 1949.  

Tidigare fanns förstås delar av sjuk-
vårdsfunktionerna i Stockholm un-
der namn som Försvarets Sjukvårds-
förvaltning och Sjukvårdsstyrelsen. Sex 
namn och organisationer på tre orter un-
der 100 år är inte så märkvärdigt i detta 
sammanhang.  
År 1663 bildades Collegium Medicum, 
”Läkare sällskapet” på svenska, av drott-
ning Kristinas livläkare och tre andra 
Stockholmsläkare. Under 1600-talet och 
1700-talet kom detta Collegium Medi-
cum småningom att fungera både som 
tillsynsmyndighet och skola för såväl 
civil som militär sjukvård. Collegium 
Medicum var således en slags föregång-
are till Socialstyrelsen, FömedC och Ka-
rolinska Institutet. 

Nu känns det i alla fall som om Fö-
medC ligger bra där det ligger i Göte-
borg med etablerade och väl fungerande 
kontakter med Sahlgrenska universitets-
sjukhuset. Vi utveck las väl och vi har god 
styrfart om än inte toppfart. Vi hoppas nu 
att vi får fortsätta att utvecklas där vi är 
utan större om organ isa tioner den när-
maste tiden.

Marinmedicin 
Det som förut kallades navalmedicin 
kallar vi numera marinmedicin efter som 
betydelse och uttal av det förra inte alltid 
var självklar, men det är alltså samma sak 
och motsvarar helt det engelska Naval 
Medicine. Marinens sjuk vårds utrustning 
och sjuk vårds personal hanterades innan 
tillkomsten av FömedC på central nivå 
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av det gemensamma Försvarets Sjuk-
vårdscentrum (FSC), men jag tror att 
FSC kunde upplevas som lite av Arméns 
sjuk vårds centrum. Arméns överlägsna 
numerär, grupperingen utanför Karlstad 
och Försvarsmaktens många FN-uppdrag 
på landbacken bidrog måhända till att 
utvecklingen av sjukvårdens doktriner, 
övergripande mål, sjuktransporter, ut-
rustning och liknande ofta gjordes med 
Armén för ögonen. Det har förstås alltid 
funnits en ledning för sjukvården i Ma-
rinen och den har som allt annat ändrats 
över tiden. Fram till mitten av 1990-talet 
fanns en marin överläkare i Marinstaben. 
På Kustflottans stab, Flaggen, fanns en 
stabs läkare som hade en sjuk vårds officer 
till hjälp. Flaggens stabsläkare genom-

förde inspektioner eller så kallat utbild-
ningsstöd och ska varje år ha besökt alla 
Flottans fartyg. Det här gjordes ofta ihop 
med inspektion av andra tjänstegrenar 
eller verksamheter ombord som hygien, 
skydd, navigation, och vapen. När Kust-
flottans med Flaggen lades ned 1998 
överfördes dess stabsläkare till Marin-
taktiska kommandot (MTK). 

Fram till 2005 fanns också en marin-
medicinsk, eller navalmedicinsk som 
man sade då, sektion och den hörde 
inledningsvis till Dykeri- och Naval-
medicinskt Centrum (DNC) vars plats på 
kartan hela tiden var på Berga. Dess plats i 
den militära organisationen ändrades dä-
remot flera gånger. Arbetsfältet ändrades 
dock inte och det bestod av före byggande 

Brittiska RFA Argus (RFA=Royal Fleet Auxiliary), stödfartyg med flera uppgifter, 
bl.a. att kunna bedriva avancerad sjukvård inkluderande 100 vårdplatser.
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av ohälsa och olycksfall i Marinen, sjuk-
vård ombord, barodont ologi (tryck för-
änd ringars inverkan på tänder), dykeri-
medicin och ubåts rädd nings medicin. 
Läkarna på DNC var dykeri över läkaren, 
marin special tand läkaren och en eller två 
marinspecialläkare, den senare en tjänst 
som jag innehade 2000-2005. 

I verkligheten var arbetet på DNC 
till stor del begränsat till dykeri medicin 
och ubåtsräddning vid denna tid. Krigs-
sjukvården ombord kom inte att utveck-
las lika väl. Kanske berodde detta på att 
dykare och ubåtsmän utsatte sig för risker 
även i djupaste fred samtidigt som risken 
för sjökrig i Östersjön inte kändes så 
över häng ande. Då som nu var det särskilt 
roligt att arbeta med svensk ubåtsrädd-
ning eftersom den av många av våra kol-
legor i utlandet ansågs vara ett föredöme 
i världen, det gällde även kollegor från 
stormakter som faktiskt inte hade samma 
heltäckande räddningssystem som Sve-
rige. I arbetet med marinmedicin har 
vi också Sjöstridsskolan, och dess före-
gångare Örlogsskolorna, som under visar 
värnpliktiga, kadetter och officerare i 
bland annat akutsjukvård för Marinens 
räkning. 

Krig har alltid lett till kraftig utveck-
ling i akutsjukvård och kirurgi men när 
krigssjukvården på land utvecklades 
starkt med start i Gulfkriget 1991 dröjde 
det innan det fick riktigt genomslag i Ma-
rinen. Kanske kunde marina sjukvårds-
frågor ha samordnats och letts bättre i 
Försvarsmakten men vi ska komma ihåg 
att omorgan isationerna var många och 
täta under denna tid och det gynnade 
inte det egentliga arbetet som skulle ut-
föras. Småningom avvecklades också 
marinöverläkaren i HKV i samband med 
Marinstabens avveckling under 1994. 

MTK stabsläkare försvann under 2003. 
Då DNC under 2005 flyttades till Karls-
krona skingrades all personal på den 
naval medicinska sektionen till HKV, till 
Ostkustens marinbas på Berga, till Flyg-
medicin centrum och till FSC i Göteborg 
vilket gjorde att den naval medicinska 
sektionen i stort sett var sänkt och även 
saknade läkare under något år. Jag skulle 
tro att detta utgjorde ett slags lågvatten-
märke för marin sjukvård i riket. Däri-
från kunde det bara bli bättre och ett ljus 
i mörkret var i alla fall att det vid denna 
omorganisation (2005) åter infördes en 
marin över läkar tjänst i HKV. För att på 
pappret rädda kvar någon slags marin-
medicinsk verksamhet utanför HKV 
lades ett ansvar för det på en av chefs-
befatt ning arna på dåvarande Försvarets 
sjukvårdscentrum i Göteborg. Det sked-
de dock utan att några resurser eller för-
utsättningar i övrigt ordnades för att det 
skulle kunna fungera i praktiken. 

Då FömedC i Göteborg bildades 2007 
skapades där en Flyg- och marinmedi-
cinsk avdelning med flygöverläkaren och 
marinöverläkaren som chef för flygmedi-
cinsektionen respektive marinmedicin-
sektionen. Den marinmedicinska sek-
tionen bemannades under slutet av 2007 
med ytterligare två läkare och en tandlä-
kare. Fortfarande utgör också Sjöstrids-
skolan och DNC Navalmedicin på Ma-
rinbasen, båda i Karlskrona, mycket 
viktiga delar i marinmedicin i Försvars-
makten. Just namnet DNC Naval medicin 
har enligt min mening kommit att bli lite 
olyckligt eftersom vi på FömedC just 
avskaffat navalmedicin som benämning 
och eftersom DNC medicinska verksam-
hetsfält är inriktat enbart på den del av 
marin medicinen som är dykerimedicin. 
Det spelar nu mindre roll när både DNC 
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och Sjöstridsskolan idag utvecklas starkt 
i nya fina lokaler och med stor framtids-
tro. Fastän Sjöstridsskolan och Marinba-
sen med DNC är egna förband räknas de 
medicinska verksamheterna vid dessa 
förband till försvars medicin och FömedC 
som har att samordna all medicinsk verk-
samhet i Försvars makten har därmed 
funktions utveck lings ansvaret.

Sjukvård i Försvars-
maktens planering under 
kalla krigets tid
När jag gjorde värnplikt på 70-talet var 
principen att en svensk krigare skulle få 
kvalificerad första hjälp inom trettio mi-
nuter på en förbandsplats eller liknande 
för att sedan nå så kallad primär kirurgi 
inom sex till åtta timmar. Primärkirurgi 
handlade då mycket om att skära bort 
död vävnad från sår och att lämna såren 
öppna, men täckta, för att de inte skulle 
infekteras. Några dagar senare kunde se-
kundärkirurgi genomföras vilket bland 
annat innebar att sår kunde sys ihop utan 
risk för infektion.

På större fartyg som jagare och min-
fartyg fanns vid denna tid krigs placerade 
läkare som var värnpliktiga eller reserv-
officerare. Under ett år kunde upp till tio 
olika läkare tjänstgöra ombord, var och 
en i perioder om några veckor. Ombord 
på de större fartygen fanns även sjuk-
vårds befäl som var plutons officer med 
yrkeslinje sjukvård. Därtill kom några 
sjukvårdare med huvud tjänst sjukvård, 
de var antingen värnpliktiga eller be-
fälselever. 

Det utbildades också sjukvårdsoffice-
rare. Till att börja med var de plutons offi-
cerare med yrkeslinje sjukvård. Senare 
utbildades de som komp ani offi cerare och 

fick sjuksköterske utbildning. En del av 
dem vidare utbildades, specialistutbilda-
des skulle vi säga idag, till exempelvis 
narkos sjuk sköt erskor. De tjänstgjorde 
bland annat i Kustflottans divisioner men 
i många fall blev det inte så mycket kli-
nisk erfarenhet efter examen varför deras 
verkliga kompetens inom kvalificerad 
sjukvård blev begränsad. 

På mindre fartyg med mer än 18 mans 
besättning fanns en sjuksköterska krigs-
placerad. Hit hörde till exempel våra 
robot- och patrullbåtar. Fartyg med min-
dre än 18 mans besättning, exempelvis 
bevaknings båtar, färjor och mindre min-
svepare, fick nöja sig med en sjukvårdare. 
Ubåtar hade fartygsläkare på grund av 
sin större utsatthet och mycket be svär-
ligare transportlinjer bakåt till sjukvård 
i land.  

Insatsförbandens 
sjukvård
Akutsjukvård och primärvård
Det är lätt att tro att sjukvård i en för-
svarsmakts krigsorganisation först och 
främst handlar om akutsjukvård men i 
förhållande till antal patienter är istäl-
let det vi civilt kallar primärvård mycket 
större. Detta benämns daglig sjukvård 
och motsvarar den vård man får hos di-
striktsläkaren eller Försvarshälsan, som 
företagshälsan i Försvarsmakten nu kall-
las. Likväl vore det oförlåtligt att låta 
sårade dö eller förlora armar och ben i 
onödan därför att vi inte har en god akut-
sjukvårdsberedskap i Försvarsmakten 
vid övningar och insatser. 

Det här har visserligen ingen direkt 
betydelse för förbandets stridsduglighet. 
Förbandet måste klara enstaka förluster 
och om den sårade överlever spelar inte 
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så stor roll för förbandets stridsförmåga, 
den svårt sårade återgår vanligen ändå 
inte i tjänst innan förbandets insats är 
över. Men utgången är förstås livsavgö-
rande för den sårade själv och kan också 
ha utomordentligt stor indirekt betydelse 
såväl för förbandets stridsmoral som för 
hemmaopinionen. Ett förband med lite 
tur får under en insats inte en enda allvar-
ligt skadad sjöman eller soldat. Däremot 
vet vi att förbandets personal kommer att 
få halsbränna, förkylning, lunginflam-
mation, bi håle infektion, magont, klåda 
här och där, konstiga hudutslag, mjäll, 
magsjuka och andra fredliga åkommor. 
Normalt söker mellan 1-2 procent av sol-
dater i utlandsinsats sjukvård varje dag 
för sådana åkommor. Få riskerar att dö 
eller få men för livet av sådana åkom-
mor men ett förband kan lätt bli helt 
stridsodugligt om exempelvis en fjärde-
del blir sängliggande och måste pysslas 
om av sina friska kamrater. Här spelar 
förebyggande åtgärder en utomordentligt 
stor roll. Särskilt i varma länder med låg 
levnadsstandard är livsmedelshygien och 
skydd mot parasiter kanske det viktigaste 
för soldater nas hälsa och därmed för för-
band ets stridsduglighet. 

Man kan alltså spetsa till det lite grand 
och säga att akutsjukvård kan rädda livet 
på enstaka krigare men att den inte har nå-
gon direkt inverkan på förbandets strids-
duglighet. Däremot kan den indirekta 
betyd elsen vara avgörande. Förebyggan-
de medicin och primärvård kanske inte 
räddar liv så ofta men har avgörande och 
direkt betydelse för förbandets stridsdug-
lighet. Därför kan man inte säga att något 
av akutsjukvård, före bygg ande åtgärder 
eller primärvård är viktigast, de utgör 
alla ound gäng liga operativa förmågor för 
förbandet. Ett förband måste inte själv 

ha alla dessa medicinska förmågor men 
för att vara trovärdigt måste förbandet 
ha tillgång till dem på ett sätt som svarar 
mot uppgifter och risker. 

Krigssjukvård igår och den gyllene 
timmen 
Den tänkta sjukvården under kalla kri-
get var inte förstklassig även om det nog 
var det bästa man kunde åstadkomma. 
Ambitionerna med sex till åtta timmar 
till operations bord är ett exempel. Åtta 
timmar efter svår kropps skada kommer 
många av de svårt sårade ha överförts 
från väntan på sjuk vårds tjänsten till 
krigs gravtjänsten. Den ”gyllene tim-
men”, engelskans golden hour, har varit 
ett etablerat begrepp sedan mitten av 
förra år hundra det. Uttrycket syftar på 
det förhållandet att en svårt skadad måste 
få kvali ficerad vård inom en timma för 
att överleva. Det här är helt oberoende 
av värn plikts kullar, materielanslag, öv-
ningsbudgetar och liknande. Det beror 
istället på fysiologi och skadelära och 
grundar sig på mycket stor erfarenhet. 
Om vårt glest befolkade land hade blivit 
anfallet av en stor makt skulle det emel-
lertid inte ha funnits möjligheter att ge 
förstklassig vård åt alla svårt skadade. 

Modern krigssjukvård i 
svenska Marinen, är det 
möjligt? 
Nu ska vi återvända till Marinen. Med re-
lativt små fartyg på vilka avancerad sjuk-
vård inte är möjlig, långt från land och i 
en liten flotta utan stridsstöds fartyg med 
skeppssjukhus, klarar vi inte ensamma 
god sjukvård enligt moderna rikt linjer. 
Men naturligtvis måste sannolikheten för 
att svår kropps skada ska uppstå vägas in. 
Vi har ingalunda kravet på en timma till 
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opera tions bord i civila samhället även om 
många i Sverige klarar det. Med be folk -
nings koncentration till stor stads regioner 
kan man få många av de svårt skadade 
till operationsbord inom en timma. Ma-
rinens internationella insatser har hittills 
genomförts utan inslag av direkta strids-
handlingar. Uppgifterna har präglats av 
över vakning eller minröjning i vatten 
som tillhör vänligt sinnade länder med en 
mycket låg risk för stridshandlingar. Un-
dantaget var FN-insatsen utanför Liba-
non där stridshandlingar inte kunde ute-
slutas. Här kan det accepteras lägre grad 
av sjuk vårds beredskap än vid mycket 
hög hotnivå eller fullt sjökrig. Från sjuk-
vårds synpunkt hade det hade förstås va-
rit gynnsamt att öva en mer kvali ficerad 
sjukvård, även i operationer med lägre 
risk, för att sjukvården skulle fungera 
redan från början i högrisk operationer. 
Men det är viktigt att förstå att även 

stora länders flottor med mer heltäckande 
sjukvårds organisation har svårt att inom 
en timma få en sårad sjöman till opera-
tionsbord på kvali ficer ad vård inrättning. 
Om inte sjömannen redan befinner sig på 
fartyg med eget skepps sjuk hus är heli-
koptertransport nästan alltid en förutsät-
ning för så snabb sjuktransport.

Framtida utveckling av 
sjukvård till sjöss
För utveckling av sjukvården ombord 
krävs att vi som planerar den får tänk bara 
scenarier att arbeta med. Försvarsmak-
tens så kallade taktiska typ situa tioner 
kan troligen utvecklas även för detta. För 
att planera sjukvård för Marinen måste vi 
som planerar den veta vad Marinen ska 
användas till. Hur stora förband ska vi 
ha? Var ska förbanden operera? Vilken 
sorts uppgifter ska de lösa? Vad ska vi 

Övning i första hjälpen ombord HMS Gävle, Foto: Peter Liander, Försvarets Bildbyrå
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klara med svenska förband och vad måste 
vi få hjälp med från andra länders flottor? 
Vilka är de värsta fallen vi ska planera 
för? En robotträff i ett fartyg? Två träffar 
i ett fartyg? Ett träffat fartyg eller flera 
på en gång? Vad ger en sådan träff i far-
tyget för utfall i form av överlevande så-
rade och oskadda? Vilken uthållighet ska 
våra sjukvårdsenheter ha utan tillförsel 
av personal och förnödenheter utifrån? 
Det här är frågor som vi marinläkare inte 
kan svara på. Vi är här beroende av stöd 
från andra som borde vara angelägna att 
stödja oss eftersom det ju många gånger 
är dem, eller deras kollegor, vi ska rädda 
livet på. Jag efterlyser mer av sådana dis-
kussioner i Försvarsmakten.

Nödvändiga 
sjukvårdsförmågor för 
akutsjukvård
Först och främst vill jag betona att den 
avancerade sjukvård jag skissat ovan 
inte är aktuell för alla militära operatio-
ner.  Kustnära minröjning i vatten som 
tillhör ett vänligt sinnat land kräver inte 
egna lasarettsfartyg. Patrull ering och ra-
darspaning innebär inte alltid hög risk. 
Men högriskoperationer och insatser där 
stridshandlingar är möjliga eller troliga 
kräver full sjuk vårds organisation med 
möjlighet till livräddande kirurgi och 
snabba sjuk trans porter. Vi skulle göra 
det lättare för oss om vi i förväg tänkte 
igenom vilka risknivåer som kräver vilka 
sjukvårdsresurser. Då slipper vi improvi-
sera i tidsnöd när en insats beslutats. 

Vid planering av en militär sjukvårds-
organisation ska vi idag inte tänka ge-
nomströmning av antal patienter per 
dygn på våra vårdenheter för svårt ska-

dade. Vi ska idag i första hand tänka tid 
från skada till livräddande kirurgi och 
primär kirurgi. Den tiden måste vara kort 
om vi ska rädda de svårt skadade. Men 
självklart måste vi också tänka kapacitet, 
det vill säga antal patienter, men antalet 
kommer inte alls att likna de stora antal 
vi planerade för under kalla kriget. Med 
Nato-definitioner kan vi beskriva det på 
följande vis för en sjöstyrka som opererar 
till havs.
• Sjukvårdsförmåga 1 (Role 1), det vill 

säga primärvård och första hjälpen i 
egna fartyg.

• Transport till nästa vårdnivå. Till 
havs kräver detta så gott som alltid 
helikopter för akuta fall. Möjlighet 
att landa på helikopterplatta såväl på 
avsändande fartyg som på mottagan-
de fartyg är mycket gynnsamt.

• Sjukvårdsförmåga 2 lätt (Role 2 
Light Manouvre), dvs ett litet skepps-
sjukhus på stridsstödsfartyg med he-
likopterplatta eller litet fält sjukhus i 
land om avståndet är kort. Här kan 
patienten stabiliseras med liv rädd-
ande kirurgi och intensivvård inom 
en till två timmar efter skada.

• Transport till nästa vårdnivå. 
Beroende på avstånden kan här an-
vändas helikopter eller ambulansfar-
tyg anpassat till farvattnen. 

• Sjukvårdsförmåga 2 utökad (Role 2 
Enhanced) eller sjukvårds för måga 3 
(Role 3) det vill säga lasarettsfartyg 
eller större fältsjukhus i land. Här 
kan primärkirurgi och större kirurgi 
utföras något dygn efter det att pati-
enten har stabiliserats på lägre vård-
nivå.
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Vårt grannland Norge har mycket höga 
ambitioner och planerar att inom en snar 
framtid kunna lösa alla ovanstående för-
mågor (inkluderande Role 2 Enhanced) i 
en norsk sjöstyrka. Men det är inte lätt att 
få in detta i en svensk Försvarsmakt med 
ständiga ned skär ningar. Det är emellertid 
viktigt att påpeka att det i multinationella 
operationer endast brukar krävas att var-
je deltagande land har sin egen sjuk vårds-
för måga 1 (Role 1) vilken omfattar vård 
på eget fartyg eller inom eget förband. 
Vanligen ansvarar ett av länderna inom 
en Nato- eller EU-styrka för Sjukvårds-
förmåga 2 och 3 (Role 2 and 3) och betjä-
nar övriga länders enheter inom styrkan. 
Sverige måste alltså inte skaffa alla dessa 
förmågor. Kunde inte det redan etablera-
de försvarssamarbetet med Norge utvid-
gas till detta område? Jag kan tänka mig 
att norska Sjöförsvaret skulle uppskatta 
svensk sjukvårdspersonal, det blir inte 
lätt för Norge att bemanna ovan skissade 
sjukvårdsorganisation på egen hand. 

Sjukvårdspersonal i 
Marinen 
Chefen för FömedC vill återinföra re-
servofficeren i sjukvårdstjänst i insats-
förbanden. Jag hoppas kunna börja med 
rekrytering och utbildning för Marinen 
redan under 2009 och således låta Mari-
nen gå först i detta av se ende. För Mari-
nen skulle det kunna se ut på följande vis: 
• Läkare och sjuksköterskor som reser-

vofficerare (RO).

• Tre RO per läkar- och sjuksköterske-
befattning i insats för banden.

• Dessa RO tillhör förbandet och utbil-
dar, utbildas, övar, och umgås med 
förbandet. De har förbandets märke 
på jackan.

• RO utbildas i fartygskännedom, sjö-
manskap, vapentjänst, sjösäkerhet 
med mera.

• RO utbildas i tillikabefattning där så 
är aktuellt.

• RO tränar sjukvård ombord under re-
alistiska förhållanden.

• Äldste RO i förbandet blir samman-
kallande och fördelar kollegorna till 
kurser, övningar, insatser och andra 
tjänst göringar allt efter förbandets 
behov.

• Det ska alltid finnas sjukvårdsper-
sonal på befattningar vid övning och 
utbildning. För det första ska sjuk-
vårds personalen övas i att fungera 
ombord. Men minst lika viktigt är 
att alla  officerare bättre ska förstå att 
sjukvård är en oundgänglig operativ 
förmåga och bättre lära sig hur den 
kan användas för att förbättra förban-
dets stridsduglighet och för att rädda 
liv.

• Marinens RO i sjukvårdstjänst får 
gärna, men förväntas inte, delta i an-
dra förbands insatser.

• Marinens RO i sjukvårdstjänst 
förväntas däremot delta i eget för-
bands insatser.

Dessutom vill såväl jag som C FömedC 
återinföra utbildning till sjuk vårds officer, 
alltså en marin yrkesofficer som är speci-
alistsjuksköterska. Det här kanske är ak-
tuellt för både officerare och specialistof-
ficerare men det får vi fundera lite mer 
på. För fartyg med helikopterplatta krävs 
det idag enligt inter nationella regler sjuk-
sköterska ombord för att landa helikopter 
och på sådana fartyg vore det naturligt 
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med sjukvårdsofficer i den normala be-
sättningen. Om vi ska anställa ungdomar 
som ges både officers utbildning och sjuk-
sköterskeutbildning eller om vi ska ge of-
ficersutbildning till färdiga sjuksköter-
skor vill jag inte säga nu. Det kanske inte 
ens måste bestämmas, kanske får tillgång 
och efter frågan avgöra det. Det viktigaste 
för oss är förstås vilka kompetenser de 
har eller skaffar sig, inte hur de förtjänar 
sitt uppehälle under studierna. Men när 
sjukvårdsofficeren väl är utbildad är det 
viktigt med regel bunden tjänst göring i 
sjukvården. Var fjärde vecka på sjukhus 
eller i ambulanstjänst kan vara lämpligt 
för att kompetensen ska kunna behållas 
men det blir lite av en utmaning för per-
sonalplanerarna.

Sammanfattning 
Sedan 2007 finns Försvarsmedicincen-
trum (FömedC) i Göteborg med en Flyg- 
och marinmedicinsk avdelning. Marinö-
verläkaren har numera sin tjänst vid detta 
centrum och är chef för dess marinmedi-
cinska sektion.

Krigssjukvården har utvecklats mycket 
kraftigt under det senaste årtiondets krig. 
Idag kan en mycket stor del av de sårade 
som inte omedelbart avlider räddas till li-
vet om de når kvali ficerad sjukvård inom 
1 timma. I ett välmående västeuropeiskt 
land i fred är acceptansen för onödiga 
dödsfall i landets försvarsmakt mycket 
liten. 

Vid en militär högriskoperation till 
havs är det en stor utman ing för alla del-
tagande länder att få svårt sårade sjömän 
och amfibiesoldater till livräddande ki-
rurgi inom 1 – 2 h efter skada. Men Sve-
rige måste inte ensamt ha alla resurser, 
mycket kan lösas i samverkan med andra 
länder.

Vi bör bättre definiera vad Marinen 
ska användas till och vad sjuk vården till 
sjöss ska klara av. Detta är ett arbete som 
inte enbart kan drivas av läkarkåren. 

FömedC vill återinföra läkare och 
sjuksköterskor som reserv officerare 
knutna till förbandens insatsorganisatio-
ner. FömedC föreslår också att utbildning 
till sjukvårdsofficer åter upptas.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, var syfte är 
att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjöväsendet 
i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar för täv-
lingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten utförda 
under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsende. 
Vägledande vid ämnesval bör i möjligaste mån vara den indelning i vetenskapsgrenar 
inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet:
1. Strategi och stridskrafters användning
2. Personal, utbildning och organisation
3. Vapenteknik
4. Vapenbärares konstruktion
5. Humanteknik och underhållstjänst.
Tävlingsskrift för år 2009 ska senast 15 maj 2009 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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Kungl. 
Örlogsmannasällskapets

tema år 2009
Piratverksamhet
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Ledamoten 
ANDERS JÄRN

Ledamoten
STEN GÖTHBERG

Kommendör Anders Järn (t.v.) är 
tillsammans med Direktör Sten 
Göthberg (t.h) ansvariga inom Kungl. 
Örlogsmannasällskapets styrelse för 
Vetenskapsgrenen I, Strategi och 
stridskrafters användning. 

Pirater i sikte – utvecklingen vid Afrikas Horn
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen I, Strategi och stridskrafters användning, 
föredragen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde   
25 februari i Stockholm.

Med avstamp i ledamoten Marie Jacobssons anförande vid högtidssammanträdet 
2008-11-171 fortsätter Kungl. Örlogsmannasällskapet med pirater som tema under 
2009. Som ett led i detta årstema belyser årsberättelsen inom verksamhetsgrenen 
I, Strategi och stridskrafters användning, situationen vid Afrikas horn. Att finna 
en lösning på problemet där är starkt kopplat till den grundläggande sjöoperativa 
frågan: ”Hur löses konflikter, mot eller från havet”? Fenomenet är ju utifrån be-
traktarens öga men i botten ligger frågan hur läget iland påverkar läget till sjöss och 
vice versa. I avsaknad av en traditionell nationalstat som kan utöva juridisk kontroll 
över sitt territorium har sjörövarna vid Afrikas horn idag fått en fristad längs den 
Somaliska kusten.

Historik
Själva företeelsen med sjörövare är lika 
gammal som sjöfarten själv. I Europeiska 
farvatten härjade dessa ”Hostis huma-
nis” främst i Medelhavet. Som ung satt 
till och med Julius Ceasar år 78 f.Kr. en 
tid fånge hos pirater och utväxlades mot 
en lösensumma. Slutligen gjorde Rom år 
36 f.Kr. upp med sjörövarna genom en 
kombination av tillslag mot piratflottan 
och förstärkning av rättsväsendet iland2. 
Detta ledde till att sjöröveriet i Medelha-

vet begränsades under resterande del av 
romarrikets storhetstid och Medelhavet 
blev ett ”Mare Clausum”3. 

Under åren har även statligt stödd ka-
parverksamhet gått över gränsen för vad 
kaparbreven tillät och verksamheten blev 
således sjöröveri. Svenska exempel har 
vi från 1700-talets början då kaparbrev 
utfärdades till bl.a. ”Lasse i Gatan”. En 
annan form av statligt sjöröveri utöva-
des av Barbareskstaterna4 vilka under ca 
300 år från mitten av 1500-talet bedrev 
kapningar av kristna skepp. Statlig kap-
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ningsverksamhet förbjöds 1856 genom 
Parisdeklarationen5.

Enligt International Maritime Bureau:s 
(IMB) ”Live Piracy Map”6 skedde under 
2008 flest piratattacker i farvattnen öster 
om Malackasundet, i ”Bay of Guinea”7 
och kring Afrikas horn. Detta var kanske 
ingen större nyhet då sjöfarten i dessa tre 
områden historiskt sett har sin naturliga 
transit. Och var skall sjörövarna slå till 
om inte mot sjöfarten? En djupare analys 
över tiden ger dock vid handen att pirat-
attackerna vid Somalias kust sedan 2005 
har ändrat mönster.

Bytet
Vad var det som var (och fortfarande 
är) drivkrafterna bakom sjöröveriet? En 
gemensam nämnare var givetvis ekono-
misk vinning. Önskvärt byte som guld 
och pengar men även slavar och annat 
”avyttringsbart gods” fanns på listan. 
Egentligen handlade det om att optimera 
vinsten samtidigt som risken för förluster 
minimerades. Enskilda fartyg utgjorde 
enklare byten än de som seglade till-
sammans. Självfallet var beväpning på 
handelsfartyg en viktig del för att kunna 
avslå ett piratanfall. Utöver egen beväp-
ning användes konvojering för att minska 
risken för attacker. Under 1700-talet an-
vände sig svenska skepp av konvojering 
för att möta hotet från Barbareskstaterna. 
Sverige gick t.o.m. så långt att tribut ut-
betalades till Marocko för att på så sätt 
köpa sig fri lejd från kapare. De kapning-
ar som Barbareskstaterna utvecklade till 
gisslantagande och tributer har, främst av 
pirater i Somalia, under de senaste åren 
förfinats. Dessa ”kidnappningar” visar 
på en ny dimension av sjöröveri. Enligt 
uppgifter från FN ś särskilda sändebud 
i Somalia, Ahmedou Ould Abdallah, har 

pirater med bas i landet, och då särskilt 
i Puntland, under 2008 inbringat lösen-
summor till ett totalt värde av minst 120 
miljoner USD8.

Situationen vid Afrikas 
horn
Vid Afrikas horn finns en av världshan-
delns strategiska förträngningar, Aden-
viken. Årligen passerar ca 60 000 fartyg 
genom själva Adenviken under transit via 
Suezkanalen eller till de stora arabiska 
hamnarna i Röda havet. En sådan för-
trängning har historiskt sett intresserat 
både militärer och pirater. Ett resultat av 
attacken mot World Trade Centre i New 
York är att Operation Enduring Freedom 
(OEF) bedrivs inom ramen för Global 
War on Terror (GWOT). Ingående i OEF 
är sjöstyrkan Combined Task Force 150 
(CTF 150) vilken sedan 2002 opererar i 
farvattnen kring Afrikas horn.

Men det är inte OEF och CTF 150:s in-
satser mot misstänkta al-Qaidaaktiviteter 
som tilldragit sig världens ögon. Intresset 
har sedan 2006 riktats mot det eskaleran-
de sjöröveriet med regelrätta fartygskap-
ningar. Läget är så allvarligt att Förenta 
Nationernas sjöfartsorgan International 
Maritime Organization (IMO) numer 
avråder all sjöfart från att uppehålla sig 
närmare den somaliska kusten än 200 M 
(nautiska mil). Tabellen på nästkomman-
de sida visar tydligt hur antalet attacker i 
Adenviken drastiskt ökat de senaste åren.

Underlaget bygger på statistik från 
IMB och visar på en dramatisk ökning 
av piratdåd under 2008. Vidare påvisar 
IMB att en förskjutning skett sedan 2005 
då attackerna gjordes främst längs den 
Somaliska kusten söder om Afrikas horn 
till att nu främst ske i Adenviken. Det 



56

finns, vilket beskrivs senare i denna ar-
tikel tydliga kopplingar till denna tyngd-
punktsförändring i den politiska händel-
seutvecklingen iland. 

Enligt Internationella valutafonden 
(IMF) ägnar sig cirka 1 200 somalier åt 
piratverksamhet. De är organiserade i 
minst sex större grupper. Den genom-
snittliga lösesumman för ett skepp har 
stigit den senaste tiden från cirka tio tu-
sen dollar till en miljon dollar. 

Förenta Nationernas säkerhetsråd upp-
manar i sin senaste resolution 18469 stater 
att ingripa mot piraterna utanför Somali-
as kust genom att nyttjande av Somaliskt 
territoralvatten medges för att med “all 
necessary means” -- such as deploying 
naval vessels and military aircraft, as 
well as seizing and disposing of boats, 
vessels, arms and related equipment used 
for piracy -- to fight piracy and armed 
robbery at sea off the Somali coast, in 
accordance with relevant international 
law”. 

Således har det genom FN skapats ett 
lagrum för att ingripa mot pirater även på 
Somaliskt territorialhav vilket är unikt. 
Enligt praxis övergår nämligen sjöröveri 
på internationellt vatten till att på terri-
torialhav bli väpnat rån. Normalfallet är 
alltså att det är ett nationellt ansvar att in-
gripa mot sjöröveri på territorialhavet till 
skillnad från det gemensamma ansvaret 
som råder på internationellt vatten.

Även Europeiska Unionen (EU) har 
beslutat10 att delta med fartyg för att kun-

na förhindra piratdåden. ”EU NAVFOR 
Somalia” har skapats och denna genom-
för sedan 15 december 2008 Operation 
ATALANTA. Det är som en del av denna 
operation den svenska korvettstyrkan 
skall delta. För att sjöfarten skall kunna 
stödjas har EU skapat ”Maritime Security 
Centre Horn of Africa” (MSCHOA)11. 
Förutom övervakning av området har en 
”korridor” för konvojering upprättats. 
Här genomförs regelrätt konvojering av 
fartyg som anmält sig till MSCHOA. Ut-
över detta får sjöfarten orienteringar om 
läget, varningar och annat stöd vid pas-
sage av farvattnen vid Afrikas horn.

Förutom det nu pågående sjöröveriet 
finns det sedan länge en situation i So-
malia där människor flyr över Adenviken 
mot Jemen. Dessa flyktingar transporte-
ras över till Jemen av människosmugg-
lare som inte skyr några skrupler när det 
gäller liv. Sommaren 2008 rapporterade 
organisationen Läkare utan gränser hur 
människosmugglare ”dumpar” lasten, 
vuxna som barn, utanför Jemens kust. 
Resultatet blir att smugglarna kan åter-
vända till Adenvikens södra strand för 
att hämta fler flyktingar samtidigt som 
flertalet av flyktingarna ur den tidigare 
”lasten” drunknar12.

Handelssjöfarten
Vi har det senaste året läst, om inte dagli-
gen så i alla fall ett par gånger i månaden, 
om pirater vid Afrikas horn som kapar 
fartyg med besättningar som gisslan. 

År Attacker Kapningar Besättningsmedl.
2007 31 12 177
2008 111 42 815

2009 (januari) 15 2 43

Tabell: Piratattacker i Adenviken
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Bland de fall som vunnit svensk medias 
uppmärksamhet finns bl.a. kapningarna 
av ukrainska MV Faina, lastad med rys-
ka stridsvagnar, och saudiska supertan-
kern Sirius Star, lastad med två miljoner 
fat olja, värd runt 800 miljoner kronor. I 
båda dessa fall har piraterna efter att ha 
erhållit lösensumma släppt fartygen.

Den 9 januari 2009 frigav kaparna Si-
rius Star, med besättning och last, efter 
en lösensumma på 3 miljoner USD beta-
lats. Intressant att notera är att betalning-
en släpptes i en behållare med fallskärm 
till piraterna ombord på Sirius Star. Bytet 
delades mellan de 18 piraterna som där-
efter lämnade de fartyget i sina småbåtar. 
Enligt AP sjönk en av piraternas flyktbå-
tar med 8 pirater varav endast tre av dem 
klarade sig iland. De övriga fem försvann 
förmodligen drunknade då deras båt kap-
sejsade. Några dagar senare spolades en 
död pirat iland med sin del av bytet, 1,55 
mkr, i fickorna.13

I början av februari 2009 släpptes även 
MV Faina efter att en lösensumma om 
3,2 miljoner USD betalats. Enligt AP 
fanns det ett hundratal pirater ombord 
som tog emot lösensumman.14

Trots att det bara gjordes två lyckade 
kapningar i december hade somaliska 
pirater per 29/1 200915 kontroll över nio 
fartyg och höll 166 besättningsmedlem-
mar gisslan.

Känt är att sjöfarten har tydliga in-
struktioner att inte försöka avvärja bord-
ningar med vapenmakt. Detta är ett aktivt 
val för att inte förvärra situationen vid en 
eventuell piratattack. Innan piraterna väl 
kommit ombord försöker befälhavaren 
givetvis manövrera så fartyget kan undgå 
att bli bordat. Men hur gör man det med 
en supertanker lastad med råolja när en 

pirat riktar ett raketgevär16 mot fartyget? 
Det svenska branschorganet Sveriges Re-
dareförening17 bevakar utvecklingen och 
ger allmänna råd till svensk sjöfart. Det 
finns även råd och stöd i publikationer 
som ”Pirates and Armed Robbers” 18. Här 
ges befälhavare och redare vägledning 
inför fart i kända piratvatten och råd om 
att hur agera vid eventuella beväpnade 
attacker. Även införandet av Internatio-
nal Ship and Port Security Code (ISPS-
koden)19 har ökat säkerhetsmedvetandet. 
Koden kräver bl.a. att en skyddsorgani-
sation skapas ombord på fartygen. Denna 
kan givetvis även användas aktivt för att 
bemöta hotet från pirater.

Den internationella handelskammaren 
(ICC) skapade 1981 IMB som ett fristå-
ende organ specialiserat på att följa och 
rapportera all illegal verksamhet till 
sjöss. Genom IMB upprättades 1992 Pi-
racy Reporting Centre (PRC)20, placerat i 
Kula Lumpur, Malaysia. 

Genom IMB ges rekommendationer, 
uppdatering och information till sjöfarten 
om illegal verksamhet till sjöss, inklusive 
sjöröveri.  Det är bl.a. här ”Live Piracy 
Map” presenteras. 

Genom IMO ś initiativ har staterna 
kring Malackasundet, trots tidigare sam-
arbetssvårigheter, lyckats minska sjö-
röveriet i området.  Samarbetet mellan 
Malaysia, Indonesien och Singapore har 
resulterat till att piratattacker drastiskt 
minskat. Detta talar sitt tydliga språk på 
att stödet iland, från starka nationalstater 
behövs. Deras roll är dels att insätta mili-
tär eller polis för övervakning och insats 
till sjöss och dels att skapa och använda 
ett juridiskt system så att tillfångatagna 
pirater kan lagföras.
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Marin insats mot pirater
Att det idag görs insatser med örlogsfar-
tyg är en naturlig åtgärd för att öka säker-
heten för sjöfarten. Det är en klar vilje-
inriktning från internationella samfundet 
att sjötrafiken måste få fortgå utan stör-
ningar och att sjöröveriet skall beivras. I 
stora drag handlar det om att hålla de glo-
bala handelsvägarna öppna för sjöfarten.

I farvattnen kring Afrikas horn finns 
i dag ett drygt tjugotal örlogsfartyg från 
nationer ej hemmahörande i regionen. 
Det första ingripandet mot pirater i Aden-
viken gjordes i januari 2006 av CTF 150. 
Därefter har antalet ingripanden ständigt 
ökat. Av CTF 150s insatser mot pirater är 
den för oss välkända händelsen när det 
danska ”stötteskibet” HDMS Absalon 
2008 ingrep mot pirater. Förutom att at-
tacken förhindrades blev resultatet att de 
5 piraterna har fått stanna ombord som 
”gäster”, detta då Danmark inte tillåter 
utlämning av individer till stater som har 
dödstraff för sjöröveri, vilket de flesta 
länder kring Adenviken har. Enligt upp-
gifter skall nu dessa pirater lagföras i Ne-
derländsk domstol21.

Inom ramen för den gemensamma 
försvars- och utrikespolitiken har EU 
valt att ta steget fullt ut och påbörja en 
insats för att stödja sjöfarten i farvattnen 
kring Afrikas horn. Att Sverige kommer 
med ett styrkebidrag till Operation ATA-
LANTA är i sig inget konstigt. Snarare är 
det en normal utveckling av vår strävan 
att bidra inom FN- och EU-missioner. 
Dessutom är det naturligt inför vårt kom-
mande EU-ordförandeskap under andra 
halvåret 2009 att Sverige solidariskt del-
tar i EU:s pågående insatser. Det svenska 
styrkebidraget baseras på den interna-
tionella korvettstyrkan, IKS, och består 

av HMS Stockholm, HMS Malmö, HMS 
Trossö samt en bordningsstyrka, totalt 
omkring 160 personer. Den ekonomiska 
ramen är satt till högst 285 miljoner kro-
nor. Av dem är 75 miljoner kronor av-
sedda för transporten till operationsom-
rådet. Tanken är nämligen att IKS skall 
flyttas med hjälp av ett s.k. ”heavy-lift 
ship”, vilket är samma metod som använ-
des då HMS Gotland genomförde ”Ubåt 
i Västerled”22. På Försvarsmaktens (FM) 
hemsida kunde nyheten om att planering 
för insatsen i Operation ATALANTA hade 
inletts läsas 19 dec23. Fartygen planeras 
att vara på plats i operationsområdet un-
der högst fyra månader och huvuduppgif-
ten är att skydda World Food Programme 
(WFP) humanitära hjälpsändningar till 
Somalia. 

Underlag har lämnats till regeringen 
per 2 februari och nu förväntas riksdagen 
fatta beslut om insatsen med ME 01 som 
styrkan benämns. En förlängning av den 
svenska styrkans mandat kopplat till EU-
ordförandeskapet skall nog inte uteslutas.

Delar av IKS har tidigare använts vid 
insatserna ML 01 och ML 0224 vilka in-
gick i UNIFILs Maritime Operation Task 
Force 448 i östra Medelhavet. Styrkans 
främsta uppgift var då att stödja den Li-
banesiska regeringen genom att förhin-
dra att vapen och vapenrelaterad utrust-
ning smugglades till Libanon sjövägen. 
Detta var en ren embargouppgift med 
uppföljning av handelssjöfart, kontroll 
av fartygsidentitet samt last. Det svenska 
bidraget utfördes på ett bra och profes-
sionellt sätt. Till skillnad från insatsen 
inom UNIFIL är det inte embargo som 
är huvuduppgiften för den svenska delen 
av Operation ATALANTA utan skydd av 
WFP:s transporter av mat till Somalia. 
Hotbilden är annorlunda då hotet utgörs 
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av pirater i småbåtar beväpnade med 
handeldvapen.

Uppgiften för ME 01 är att stödja WFP 
transporter och förhindra att pirater an-
faller dessa. De direkta uppgifterna för 
fartygen blir således: eskortering, skydd 
av sjöfart och övervakning av havsområ-
det.

Det finns förespråkare som även påta-
lat att avskräckningseffekten ökar genom 
att CFT 150 tillsammans med EU ”visar 
flagg” i området. Tyvärr är denna effekt 
troligen liten vilket har visat sig under 
2008. Enligt uppgift har åtminstone en 
piratattack genomförts i sikte av örlogs-
fartyg.

En utmaning för de svenska korvet-
terna är att de till skillnad från andra ör-
logsfartyg som opererar i orådet inte har 
direkt tillgång till helikopter, utan får lita 
på andra i området för helikopterstöd. 
Det har visat sig att just helikopter an-
vänds flitigt av andra nationer som ope-
rerar i området. En helikopter kan enkelt 
genskjuta piraternas småbåtar och snabbt 
komma till undsättning till fartyg på 
långa avstånd från själva örlogsfartyget. 
Därutöver är helikopter en viktig del som 
underrättelseplattform vid övervakning 
av stora havsområden.

Förutsättningar för 
dagens pirater
Kopplat till det historiska perspektivet 
kan det komma att te sig magert med en 
isolerad marin insats. Vad som sker på 
havet har alltid sitt ursprung på land sam-
tidigt som det som sker på havet alltid har 
påverkan på utvecklingen i land. Det vi 
nu ser utspela sig i farvattnen kring Afri-
kas horn beror på ett antal faktorer som 
tyvärr tillsammans skapar just förutsätt-
ningar för piraternas härjningar:

• Dagens handelssjöfart utgör ett at-
traktivt mål.

• Vinsten är större än risken att bekäm-
pas.

• Somalia saknar en fungerande rätts-
apparat.

Dagens handelssjöfart utgör ett 
attraktivt mål.

Handelssjöfarten har i området sedan 
mitten på 1800-talet inte utsatts i större 
skala för piratangrepp. Således har meto-
der och viljan att försvara sig utarmats. 
Samtidigt har i stort sett all beväpning, 
utom möjligen signalpistolen, försvun-
nit. Besättningsstorlekarna har slimmats 
maximalt med fokus på att endast klara 
framdrift av fartyget till nästa hamn. 
Minimalt med individer som kan göra 
motstånd samtidigt som de i flesta fall 
inte gör beväpnat motstånd. Av vad som 
framkommit i media har endast ett fartyg 
aktivt avvärjt en piratattack i Adenviken. 
Detta var det kinesiska fartyget Zhen-
hua 4 som med hjälp av brandslangar 
och molotovcocktails slog tillbaka ett 
bordningsförsök. Kanske var det inte 
främst det organiserade motståndet som 
skrämde piraterna utan glasskärvorna 
från molotovcocktailsen som bet bäst på 
de bara piratfötterna.  Enligt befälhava-
ren på Zhenhua bordade totalt sju pirater 
fartyget. “Our crew, who had been well 
trained and prepared, used water cannon, 
self-made incendiary bombs (Molotov 
cocktails), beer bottles and anything else 
that could be used to battle with them. 
Thirty minutes later, the pirates gestured 
to us for a ceasefire. Then the helicopter 
from the joint fleet came to help us.” Be-
sättningen firades som hjältar vid åter-
komsten till Kina.25



60

Kontentan av att besättningarnas stor-
lek har minskats till ett minimum och att 
”ickevåldsprinciper” tillämpas ombord 
blir att sjöfarten underlättar för pirater 
vid själva bordningen.

En annan viktig faktor är underrättel-
ser. Dagens moderna pirater kan i många 
fall själva skapa sig ett bra underrättelse-
underlag. Tekniska system som LRTI26 
och AIS27 gör sjöfarten idag lätt att följa. 
Utöver detta kan piraterna relativt en-
kelt ta reda på planerade skeppningar 
via shippingkontor och därefter välja sitt 
byte. Tidig planering kan ske och förbe-
redelser för själva tillslaget när fartyget 
väl kommer ”inom räckhåll”. 

För att skapa säkrare rutter rekommen-
derar IMO att sjöfarten håller sig 200 M 
från Somalias kust. En åtgärd som borde 
minska antalet attacker från småbåtar 
vilka inte torde vara oceangående. Men 
det har redan visat sig att tillslag sker på 
stora avstånd från Somalias kust vilket 

tydlig pekar på att piraterna använder 
sig av ett större fartyg som moderfartyg 
åt de småbåtar som sedan används vid 
själva anfallen mot sjöfarten. Det finns 
t.ex. några trålare som är utpekade som 
misstänkta ”stödfartyg”.

Vinsten är större än risken att 
bekämpas 
Själva drivkraften för piraterna baseras 
i sedvanlig ordning på personlig vinst. 
Men det finns även signaler om att klan-
väsendet kan spela en betydande roll. Då 
redare och befraktare vill ha tillbaka sin 
egendom, fartygen med last, öppnas för 
kapningar med utväxling av lösensum-
mor. Då det är stora fartyg blir lösensum-
man stor och således även vinsten. En 
jämförelse är att lösen för supertankern 
Sirius Star, enligt nyhetsbyrån AFP, blev 
hela 3 miljoner USD. Inkomsterna an-
vänds bl.a. till lyxkonsumtion men även 
för att rekrytera nya pirater till nästa ”sjö-

Besättningsman på Zhenhua 4 vid ett batteri av molovcocktails. Foto: AP
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tåg”. Men allt har inte gått piraternas väg. 
Tidigt i januari lyckades HDMS Absalon 
tillfångata pirater vars mål var ett fartyg 
flaggat i Nederländska Antillerna. Dessa 
skall nu lagföras i Nederländerna. Trots 
att dessa pirater nu inte kommer att kun-
na fortsätta med sina illdåd är det säkert 
så att det med enkelhet rekryteras nya. 
I ett land med mycket små förhållanden 
kan en liten summa dollar köpa ”arbets-
kraft” för vilken verksamhet som helst. 
Samtidigt ser idag en utfattig befolkning 
hur pirater rent bokstavligt talat ”sprider” 
pengar kring sig. 

Somalia saknar en fungerande 
rättsapparat 
Avsaknad av nationellt regelverk och 
en ”lagutövande makt”, både iland och 
till sjöss, ger pirater fria möjligheter att 
nyttja land och sjö för sina egna syften. 
Somalia som vi känner det har efter år 
av inbördesstrider i praktiken delats upp 
i lokala regioner bl.a. Somaliland och 
Puntland. Idag anses Puntland utgöra 
hemmabas för de flesta av dagens pirater 
i de Somaliska vattnen.

Utvecklingen av en fungerande stats-
bildning i Somalia har i årtionden varit 
minst sagt svajig. Internationella orga-
nisationer som FN, Afrikanska Unionen 
och Arabförbundet har sedan år 2000 
försökt att skapa förutsättningar för en 
stabil demokratisk regering, den transfe-
derala övergångsregeringen, Transitional 
Federal Government (TFG). 

Denna regering har mött motstånd från 
dels klanerna, vilka i Somalia har en be-
tydande maktposition, dels med islamis-
tiska grupperingar främst i form av ”De 
Islamistiska domstolarnas råd”. Grann-
landet Etiopien sände sommaren 2006 
militära styrkor in i landet för att stödja 

TFG. Efter att till synes ha drivit islamis-
terna på flykten hävdade TFG:s talesman 
i januari 2007 att islamistmilisens sista 
fäste erövrats. I december 2008 påbör-
jade Etiopien trupptillbakadragande sam-
tidigt som Somalias president, Abdullahi 
Yusuf Ahmed, avgick. Yusuf uttalade sitt 
missnöje med att inte lyckats ena landet 
efter 17 år av konflikt. Han lade skulden 
för detta misslyckande på det internatio-
nella samfundet som enligt honom inte 
stött TFG ś försök att skapa en rättsstat. 

I början av 2009 signerades i Djibouti 
ett avtal, framarbetat av FN, mellan pre-
miärministern i TFG, Nur Hassan Hus-
sein, och oppositionens ledare, Sheikh 
Sharif Sheikh Ahmed, för hur den poli-
tiska makten i Somalia skall fördelas. In-
tressant att observera är att det är samme 
Sheikh Ahmed som tidigare varit aktiv i 
de Islamistiska domstolarnas högsta råd. 
Avtalet innebär att Somalias parlament 
utökas att omfatta även oppositionen 
och slutligen utseddes Sheikh Ahmed till 
ny president 31 januari, 2009. Om detta 
räcker för att bringa stabilitet i Somalia 
återstår att se.

Sett mot den politiska situation som 
rått i det ”egentliga” Somalia kan vissa 
slutsatser dras till själva sjöröveriet. Då 
klanerna väl blev utkastade ur Moga-
dishu av islamistisk milis gick de under 
2004/2005 ”till sjöss”. Detta fungerade 
tidvis men både IMO:s ”200 M rekom-
mendation” och en stabilare centralmakt 
från 2006 i och med Etiopiens interven-
tion minskade piraternas användande av 
baser i ”egentliga” Somalia. Piratdåden 
utanför Somalias kust, söder om Afrikas 
horn, avtog under 2007.

I de andra regionerna kan liknande 
slutsatser dras. I Somaliland28 som redan 
1991 förklarat sig självständigt från So-
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malia, dock utan att få detta erkänt från 
någon annan nation, har trots sin kust-
sträcka mot Adenviken inte nämnts i rap-
porter om sjöröveri.

Däremot, till skillnad från Somaliland, 
återkommer Puntland ständigt i dagens 
rapporter om pirater i Adenviken. Punt-
land har valt att inte utropa någon själv-
ständighet utan har sedan 1998 agerat 
som en självständig region inom Soma-
lia, ”Puntland State of Somalia”. Samti-
digt uttalas en särskild misstanke om att 
Puntlands regering medvetet låter pirater 
få en fristad. Den tidigare regeringen har 
totalt tappat kontrollen över landet. Un-
der 2008 har flertalet utlänningar kidnap-
pats och Puntland är i stort laglöst.

Precis som Somalia har även Puntland 
sedan januari 2009 en nyvald president, 
Abdirahman Mohamud Farole, och ad-
ministrationen har ställt sig bakom TFG 

och ett enat Somalia, dock med Puntland 
som självständig region. Vidare lovar Fa-
role att han och administrationen skall ta 
tag i problemet med pirataktiviteter som 
finns längs Puntlands kust29. Idag har 
landet ett laglöst kaos på grund av tidi-
gare administrationers misslyckanden. 
Genom att använda statsmedel för soci-
ala och ekonomiska utvecklingsprogram 
skall fattigdomen minskas. Detta ses som 
primärt då själva fattigdomen i sig är en 
rekryteringsfaktor för nya unga pirater30. 
Intressant är dock att Farole själv miss-
tänks ha indirekt samröre med pirater 
som huserar i Puntland31.

Avslutning
För att få till stånd en avmattning av pirat-
dåden måste förutsättningarna för pirater 
vid Afrikas horn ändras, frågan är bara 
hur. Räcker det med att sjöstridskrafter 

Piratattacker i Adenviken 2008 Källa: IMB Piracy reporting Centre.
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får patrullera transportvägarna? Sett ur 
ett historiskt perspektiv har bekämpning 
av pirater oftast krävt större insatser och 
inte bara till sjöss.

Juridiska aspekter
Att alla stater har skyldighet att ingripa 
mot sjöröveri är tydligt klarlagt. Dock 
kan detta endast ske på internationellt 
vatten. På territorialhavet övergår sjö-
röveriet till att bli väpnat rån och skall 
hanteras av nationalstatens lagutövande 
myndigheter. Detta framgick med all tyd-
lighet vid ett gemensamt arrangemang av 
KÖMS och Nautiska Föreningen under 
rubriken ”Internationella Piratdåd – En 
Accelererande Terrorverksamhet!” vil-
ket genomfördes 10 februari 2009 i Gö-
teborg. Här talade bl.a. direktör Johan 
Franson, Sjöfartsverket, kring de juridis-
ka aspekterna på sjöröveri och hur detta 
hanteras av FN ś organ IMO. Kontentan 
av anförandet är att det krävs ett ”någor-
lunda fungerande Somalia” för att kunna 
agera mot piraterna32. 

Handelssjöfartens 
agerande
Vissa rederier låter redan idag sin trafik 
som inte måste gå via Medelhavet runda 
Godahoppsudden. Ett annat alternativ 
som används av vissa rederier som seg-
lar genom Adenviken är att beväpnade 
säkerhetsvakter medföljer ombord på 
fartygen.

En annan av talarna i Göteborg var 
Tryggve Ahlman vid Sveriges Redare-
förening. Han förklarade hur piraterna 
tvingat sjöfarten till att införa ”krigstil-
lägg” för besättningarna oh ökade för-
säkringspremier för både fartygen och 
frakten. Dessa ökade kostnader har fått 
redare, bl.a. Wallenius, att välja rutten 

syd om Godahoppsudden i stället för att 
segla genom Suezkanalen. Denna sträcka 
är ca 4 000 M längre men för laster som 
inte specifikt skall till eller från Medel-
havet ser rederiet det som säkrare att ta 
denna längre väg.

Vidare framhöll Tryggve Ahlman 
att all svensk sjöfart uppmanas att följa 
”Anti Piracy Guidelines” vid fart i risk-
området i Adenviken. Råden omfattar 
bl.a. åtgärder som:
• Ingen beväpning av manskapet om-

bord på handelssjöfarten.

• Brandslangar klargörs för att använ-
das vid eventuella bordningsförsök.

• Anmälan skall ske till MSCHOA.

• Utöver konvojering behövs en or-
dinär övervakning av havsområdet.

• Vid passage i områden med höga 
risker stängs LRIT & AIS av.

• Om möjligt bör akustiska hjälpmedel 
nyttjas för att avslå attacker.

Utöver detta avråds fartyg med farter läg-
re än 14 knop från att trafikera området. 
Dessutom påpekas att risken för fartyg 
med låga fribord ökar sannolikheten för 
attacker från pirater. 

Tillräckliga åtgärder ?
Historiskt sett har sjöröveri endast kun-
nat utrotas genom starka nationalstater 
som genom lag och ordning fått pirater 
att upphöra med sin verksamhet. Ett sätt 
har varit att beskära piraternas tillgång 
till det ”fria havet” ett annat har varit att 
resolut slå till mot piraternas baser.

Utifrån det klassiska citatet: ”Redan de 
gamla romarna…” kan en jämförelse gö-
ras med dagens läge vid Afrikas horn och 
det som rådde i Medelhavet strax innan 
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Kristi födelse. I båda fallen kan sjörövare 
härja fritt efter egen gottfinnande. De kan 
utnyttja kusterna som basering och har i 
flera fall köpt sig fristad hos lokala härs-
kare. Rom tog sig an problemet genom att 
först slå till mot piratflottan och därefter 
genom rättsväsendet förhindra att pirater 
tilläts utnyttja baser iland. För att idag 
kunna uppnå samma effekt – inga pira-
tattacker mot sjöfarten, behövs först och 
främst ett internationellt engagemang för 
att bringa Somalia till ett land med lag 
och ordning. Givetvis kan detta ses på 
kort och lång sikt. Viktigt är att föränd-
ringen påbörjas. 

I det korta perspektivet har omvärlden 
redan börjat engagemanget, eller rättare 
sagt fortsatt det tidigare. FN stödjer be-
folkningen genom WFP och det är främst 
dessa mattransporter som CTF 150 och 
EU NAVFOR Somalia skall skydda mot 
pirater. Det som sjöstyrkorna idag gör är 
att genom övervakning och konvojering 
minska piraternas möjligheter att ut-
nyttja det fria havet för sina egna syften. 
Detta kommer att ta tid och kräver stora 
resurser då området är väldigt stort. Den 
långsiktiga lösningen är knappast att låta 
örlogsfartyg patrullera och ingripa mot 
pirater. Även om detta ett viktigt första 
steg måste det följas upp med att natio-
nalstaten genom ett robust rättsväsende 

tydligt tar avstånd från sjöröveri och kan 
upprätthålla lag och ordning på det egna 
territoriet.

Trots beslutet i FN ś säkerhetsråd om 
att få utnyttja Somaliskt territorialhav för 
att jaga och tillfångata pirater kan en sjö-
styrka knappast med någon större fram-
gång påverka händelserna iland. Att inte 
kunna komma åt piraternas basområden 
eller att inte kunna lagföra piraterna be-
gränsar möjligheterna till en långsiktig 
lösning.

På längre sikt är det därför viktigt att 
Somalia själv finner ett politiskt lugn så 
att nationens eget ordningsväsende kan 
ta upp kampen iland mot pirater. Efter de 
år av inbördesstrider mellan olika frak-
tioner vilka slagits om makten finns nu 
ingen tillräckligt stark centralmakt som 
kan effektuera lag och ordning. Nu åter-
står att se om den nya politiska konstel-
lationen i Somalia, även regionalt i Punt-
land, kan skapa tillräckligt med ordning 
och reda i landet för att i slutänden kunna 
stävja piraternas framfart i Adenviken. 
Att denna konstellation kommer att behö-
va stöd, även på land, för att lyckas torde 
i ett historiskt perspektiv vara uppenbart. 

Avslutningsvis ställer vi oss alla därför 
frågan: Kan handelssjöfarten nu förlita 
sig på att dagens åtgärder erbjuder till-
räckligt skydd?

1 ”Hostis humanis. Om sjörövare då och nu”, Marie Jacobsson, TiS 4/2008.
2 ”Sjörövare och korsarer”, Hermann Schreiber, Rabén & Sjögren 1967.
3 ”Mare Clausum”, John Selden, 1635 motargument till holländaren Grotius ”Mare   
 Liberum” från 1609.
4 Marocko, Algeriet, Tunisien och Tripolis (dagens Libyen).
5 Undertecknades initial endast av Storbritannien, Frankrike, Preussen, Ryssland, Sardinien,  
 Osmanska riket och Österrike. Deklarationen har sedermera vunnit accession av nästan alla  
 stater.
6 International Chamber of Commerce, http://www.icc-ccs.org/
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7 USN benämning av kuststräckan mellan Guinea och Angola.
8 http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hP30tFOhJ1fWJGG2ytSaEh  
 huF1zQ 
9 http://www.imo.org
10 http:// consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1518&lang=en 
11 http://www.mschoa.org/
12 http:// www.lakareutangranser.se/Global/documents/Rapporter/MSF%20Report%20Je  
 men.pdf
13 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4163049.ab
14 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4334525.ab
15 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4289219.ab
16 Raketgevär, även kallat RPG; Rocket Propelled Grenade, rekylfritt raketgevär av   
 sovjetiskt ursprung.
17 http://sweship.se/
18 “Pirates and Armed Robbers: Guidelines on Prevention for Masters and Ship Security   
 Officers”, 2004 (ICS/ISF).
19 ISPS koden omfattar detaljerade säkerhetsrelaterade krav för regeringar, hamnmyndig  
 heter och redare.
20 http://www.icc-org/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=12
21 http://jp.dk/udland/article1598353.ece
22 ”Ubåt i västerled - HMS Gotlands övningsverksamhet i USA” Kk Jens Plambeck, TiS   
 4/2005.
23 http://www.mil.se/sc/Nyheter/centralanyheter/Svenska-marina-forband-till-Somaila
24 ML01/02 bestod av HMS Gävle resp. HMS Sundsvall och en landbaserad underhålls-   
 och ledningsresurs.
25 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/piracy/3849969/Chinese-ship-uses-  
 Molotov-cocktails-to-fight-off-Somali-pirates.html
26 Long Range Identification and Tracking (LRTI)
27 Automatic Identification System (AIS).
28 http://www.somalilandgov.com/
29 http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=81283&sectionid=351020202
30 http://english.horseedmedia.net/features/6691.shtml
31 http://www.americanchronicle.com/articles/view/87690
32 ”Sjöröveri” direktör Johan Franson, TiS 1/2009.
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Direktör
JOHAN FRANSON

Sjöröveri
Anförande hållet vid Kungl.Örlogsmannasällskaptes och Nautiska Föreningens 
Piratseminarium i Göteborg 10 februari 2009

Namnet på eller rubriken för kvällens seminarium är intressant: Internationella 
piratdåd – en accelererande terrorverksamhet! Innebörden eller betydelsen är tydlig 
och i någon mening rätt men ändå fel. Vi har en klar definition på vad sjöröveri/
piratverksamhet är i havsrättskonventionens artikel 101. Det är i själva verket värl-
dens äldsta brott, betraktat som sådant av alla sjöfarande nationer. Det finns däre-
mot ingen internationell definition av vad terrorism egentligen är. En del i definitio-
nen av sjöröveri är att det är handlingar personer begår för privata ändamål medan 
jag tror att de flesta kan ena sig om att terrorism är uttryck för något slags politiskt 
ställningstagande och som inte utövas för privata ändamål.

Detta var en kort juridisk inledning. Det 
finns skäl att tydliggöra att frågan kring 
piratverksamheten utanför Somalia, all-
deles bortsett från havsrättskonventio-
nens klara definition av brottet sjöröveri, 
är fylld av juridik. Frågan gäller mycket, 
alltifrån  territoriell suveränitet, jurisdik-
tion av olika slag till frågor om ansvar 
för skador orsakad av beväpnad personal 
ombord på fartyg. Efter denna inledning 
skall jag tala om sjöröveri och Somalia 
med utgångspunkt i vad FN:s sjöfartsor-
ganisation, International Maritime Orga-
nization (IMO) i London gör i frågan. Det 
är faktiskt en hel del.

IMO är en organisation, som består 
av 167 medlemsstater. Alla dessa är inte 
aktiva i organisationens arbete utan det 
drivs i huvudsak framåt av 30-40 med-
lemmar. I IMO:s arbete medverkar också, 
inte minst i behandlingen av piratverk-
samhet ett stort antal Non-Governmen-
tal Organisations (NGO:s). Bland dessa 
ingår International Transport Workers 
Federation, International Federation of 
Shipmasters Association (som är däcks-
befälets internationella organisation), 
International Chamber of Shipping, In-
ternational Federation of Shipowners, 
INTERTANKO, BIMCO och INTER-

Direktör Johan Franson verkar vid Sjöfartygsverket och har under 
en lång rad av år lett Sveriges arbete inom ramen för International 
Maritime Organization i frågor kring sjösäkerhet.
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CARGO (de tre sist nämnda också inter-
nationella redarorganisationer).

Låt oss börja med att titta tillbaka i his-
torien. Första gången IMO:s generalför-
samling uttalade sig om sjöröveri var för 
24 år sedan i resolutionen A.545. Resolu-
tionen innehöll ett fördömande av sjörö-
veri och var tillkommen på svenskt initia-
tiv. Under de 13 år jag lett större delen av 
det svenska arbetet i IMO har frågan om 
piratdåd varit på dagordningen vid i stort 
sett varje möte med IMO:s sjösäkerhets-
kommitté och IMO:s råd. Vid behand-
lingen av sjöröverifrågan har det fattats 
beslut, som jag återkommer till längre 
fram, och det har redovisats statistik över 
var piratdåd och väpnade rån mot fartyg 
begåtts och även kring antalet brott som 
begåtts. Om man lägger ut de geografiska 
regioner, som under de senaste decen-
nierna är drabbade av denna typ av brott, 
och jämför med en karta över var i ett 
längre historiskt perspektiv sådana brott 
begåtts finner man att kartorna ganska 
väl stämmer överens. De regioner som 
framträder är Sydkinesiska sjön, Indo-
nesiens övärld, Malackasundet, Afrikas 
Väst- och Östkuster, delar av Sydamerika 
och Karibien. Inget är således nytt under 
solen.

Något som dock är lite nytt under so-
len är det ganska plötsliga svenska enga-
gemanget i piratfrågan. Sedan Sverige 
åstadkom den tidigare nämnda resolutio-
nen mattades det svenska intresset för pi-
rater. Under den tid jag varit ansvarig för 
det svenska IMO-arbetet har jag vid våra 
förmöten inför möten med sjösäkerhets-
kommittén alltid frågat redare och fack-
föreningar om det finns något att säga 
från svensk sida i piratfrågan. Jag har all-
tid fått ett nekande svar. Men - i varje fall 
ett svenskt fartyg har nyligen varit hotat 

och verksamheten utanför Somalia enga-
gerar hela den internationella sjöfarten.

Den förändring som man kan notera 
när det gäller piratverksamheten är att det 
tidigare drabbade Malackasundet nu bör-
jar te sig närmast laglydigt. Det beror på 
det nära samarbete mellan kuststaterna 
Indonesien, Malaysia och Singapore, som 
trots politiska svårigheter kommit igång. 
IMO har hjälpt till att bana vägen för 
detta samarbete. Ett av skälen till att de 
tre länderna började samarbeta var natur-
ligtvis Malackasundets stora betydelse 
för världssjöfarten då en stor del av den 
internationella sjöfarten passerar sundet 
på sin väg till och från Kina och Japan.

Den stora skillnaden mellan staterna 
kring Malackasundet och Somalia är att 
kuststaterna vid Malackasundet är funge-
rande stater. I Somalia finns ingen funge-
rande stat. Piratverksamheten där är för-
modligen ett utflöde av att det inte finns 
någon fungerande statsbildning i Soma-
lia. Jag tror att man kan räkna med att pi-
ratverksamheten utanför kusten kommer 
att fortsätta, om än förhoppningsvis på en 
lägre nivå, så länge det inte finns en fung-
erande stat i Somalia. Slutsatsen av detta 
är att vi måste se frågan utanför Somalia i 
ett 10-20 årigt perspektiv från nu. 

Vad gör då IMO? IMO:s agerande kan 
delas upp i tre områden, nämligen regio-
nala insatser, regelverk för sjöfarten och 
slutligen påverkan på FN i New York. 
Jag nämnde att IMO varit verksamt för 
att få till stånd samarbetet i Malackasun-
det. Den verksamheten var framgångsrik. 
IMO försöker nu regionalt få till stånd ett 
samarbete mellan länder runt Somalia så-
som Jemen, Egypten, Kenya m fl. Det har 
eller kommer att hållas ett möte i Djibo-
uti om detta. Genom sin närvaro bidrar 
IMO med folkrättsliga kunskaper, för-
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mågan att skriva överenskommelser mel-
lan länder och att överbrygga eventuella 
motsättningar. IMO som organisation är 
mycket väl sedd eftersom den uppträder 
utan politiska pekpinnar och med kompe-
tens och objektivitet. Arbetet med att få 
till stånd ett samarbete regionalt försvå-
ras naturligtvis av att inget av de inblan-
dade länderna har särskilt god ekonomi 
och av att det inte finns någon fungerande 
stat i Somalia.

IMO har, för att ta det andra området, 
tagit fram ett antal resolutioner om hur 
fartyg skall bete sig för att undgå attacker 
från pirater. I detta sammanhang kan 
man också konstatera att införandet av 
regelverket om sjöfartsskydd har betydel-
se i detta sammanhang. Det tar inte sikte 
på piratverksamhet utan just på terrorism 
men införandet av International Ship and 
Port Facility Security Code (ISPS-koden) 
har lett till ett bättre säkerhetstänkande 
hos rederier och fartyg och skapat en 
skyddsorganisation ombord, som kan 
vara till nytta även i piratsammanhang.

IMO har också i ett antal resolutioner 
uppmanat sina medlemsstater att vara ak-
tiva i bekämpandet av piratverksamhet. 
Man har också beslutat en särskild kod 
för utredning av begångna piratdåd och 
väpnade rån mot fartyg.

Det viktigaste, som IMO gjort när det 
gäller piratdåd utanför Somalia, är emel-
lertid att IMO agerat gentemot och i Sä-
kerhetsrådet. Som en följd av ett beslut 
av IMO:s råd 2007, skrev IMO:s general-
sekreterare till FN:s generalsekreterare 
och bad honom ta upp frågan om pirat-
verksamheten utanför Somalia på grund 
av att den utgjorde ett hot mot världs-
handeln. Ett av skälen till beslutet var 
också att World Food Programme (WFP) 
endast med svårighet kunde leverera nöd-

sändningar av mat till Somalia. Skälen 
för att IMO agerade var således dels att 
det fanns ett hot mot den internationella 
sjöfarten, dels därför att det fanns starka 
humanitära skäl för att agera. Ungefär ett 
år senare antog FN:s säkerhetsråd resolu-
tion 1816. I den gav man länder möjlighet 
att efter överenskommelse med Somalias 
övergångsregering skicka örlogsfartyg in 
på Somalias sjöterritorium för att bekäm-
pa sjöröveri. Det beslutet gällde under 
sex månader. Säkerhetsrådet har därefter, 
efter en ny skrivelse från IMO och efter 
en föredragning av IMO:s generalsekre-
terare i säkerhetsrådet resulterat i en ny 
resolution, nr 1846 med samma innehåll; 
resolutionen gäller dock under 12 måna-
der denna gång.

Man kan kanske tycka att det är lång 
tid att det dröjer ett år innan säkerhetsrå-
det fattar beslut med anledning av IMO:s 
första skrivelse men resolution 1816 for-
drade mycket arbete. Att få acceptans för 
att främmande örlogsfartyg går in på ett 
annat lands territorialvatten, om än efter 
överenskommelse med en övergångsre-
gering, är ett mycket stort steg. Beslutet 
av säkerhetsrådet måste utformas så att 
det inte skapar ett prejudikat för möjlig-
heten att kränka ett annat lands suverä-
nitet.

IMO har således varit verksamt och 
åstadkommit resultat för sjöfarten. Men 
jag vill upprepa det som jag sagt inled-
ningsvis. Det enda sätt världssamfundet 
kan lösa det problem piraterna utanför 
Somalias kust utgör är att få till stånd 
ett någorlunda fungerande Somalia. Det 
är så mycket pengar i piratverksamhe-
ten och verksamheten har gått så långt 
att piraterna blivit duktiga i sitt hant-
verk och att det då naturligtvis är svårt 
att avstå från verksamheten. Den Very 
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Large Crude Carrier (VLCC), som man 
kapade för en tid sedan, kapades av so-
maliska pirater 500 nautiska mil utanför 
Kenyas kust. Piraternas sofistikerade sätt 
att arbeta i kombination med den enorma 
storleken på det berörda havsområdet gör 
att sannolikheten för att de strax över 20 
örlogsfartyg, som idag finns i området, 
skall kunna göra en kraftfull inbrytning 
i verksamheten tyvärr är ganska liten. 
2008 års statistik var 111 piratattacker 
mot fartyg utanför Somalia och 815 per-
soner tagna som gisslan. Låt oss hoppas 
på ett bättre 2009.

Korvetten HMS Malmö, som tillsammmans med systerfartyget HMS Stockholm och 
stödfartyget HMS Trossö planeras sändas till vattnen utanför Somalia inom 
operation ATALANTA i EU:s regi . Foto: Löjtnant Jimmie Adamsson, FBB
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Överstelöjtnant
 ANDERS ENSTRÖM

Överstelöjtnant Anders Enström, som är amfibieofficer,  jobbar 
i Marintaktiska Staben i Högkvarteret med planering av marina 
insatser.

Svensk marin insats vid Somalias kust!
Nästan varje dag kan vi läsa eller höra om ”pirater”. Sjöhistoriska museet i Stock-
holm arrangerade årets nionde vecka, lagom till sportlovet, en utställning med pira-
ter. I månadsskiftet februari-mars -09 skildrades i dagstidningarna liksom i TV det 
pågående åtalet mot företrädarna för ”Pirate bay” (en internetsida för fildelning) 
och nyheterna innehåller nästan varje vecka rapporter om lösensummor, frisläp-
panden eller kapningar. Överallt; pirater, pirater, pirater. Figuren ”Piraten” före-
faller att dra till sig uppmärksamhet – men också att kräva en del uppmärksamhet.

Europeiska unionen (EU) driver sedan 
december 2008 en operation för att skyd-
da främst FN:s hjälporgan, World Food 
Programme (WFP) humanitära hjälp-
sändningar till Somalia, men även annan 
sårbar sjöfart i Adenviken, i Röda havet 
samt i Indiska oceanen från piratangrepp; 
Verksamheten benämns; EU NAVFOR 
Operation ATALANTA1. Sverige kom-
mer inom kort att deltaga i denna opera-
tion2. 

Denna artikel gör ett försök att beskri-
va planerings- och beslutsläget inför en 
svensk marin insats i nyss nämnda opera-
tion, och i farvatten där det finns pirater. 
Till en beskrivning av en svensk insats, 
bör kopplas lite formalia, såsom en be-
skrivning över beslutsprocessen (vilka, 
när, var och hur) inför den kommande 
insatsen.

Denna beskrivning får inleda artikeln 
och får underrubriken; situationen. Se-
dan följer något om de soldater och sjö-
män som ska till bl a Adenviken. I denna 
del beskrivs dessutom ledning, uppgif-
ter och ”det juridiska”; avsnittet heter 
det svenska styrkebidraget. Till sist, och 

EU NAVFOR Somalia is an EU au-
tonomous operation conducted in the 
framework of the European Security 
and Defence Policy (ESDP). It is the 
first naval operation launched by the 

EU. Rear Admiral Philip JONES (UK) 
has been appointed EU Operation 

Commander for the operation. The EU 
Operational Headquarters is located at 
Northwood (UK). (http://consilium.eu-
ropa.eu/Factsheets/Articles (090304))



71

traditionsenligt, avslutas artikeln med 
påståenden, diskussion och några öppna 
frågor.

Situationen
Det är piratangreppen på sjötrafik vid 
Afrikas horn under 2007-2008 och den 
situation som präglar livet i Somalia som 
skapat ett underlag för att i FN:s säker-
hetsråd anta fem stycken resolutioner; 
UNSCR 1814/ 1816/ 1838/ 1846 och 1851. 
Resolutionerna ger tillsammans ”man-
dat” att ingripa på somaliskt vatten och 
frågar efter FN:s medlemsstaters engage-
mang i kampen mot ”piraterna”. Pirater-
na och den kriminalitet som kan kopplas 
till ”sjöröveriet” utgör ett hot mot FN:s 
World Food Programme och mot den sjö-
fart som använder Suez-kanalen, Röda 
havet och Indiska oceanen.

Med säkerhetsrådets resolutioner finns 
grund för att inleda den nationella pro-
cess som leder fram till att Försvarsmak-
ten kan anvisas av regeringen till upp-
drag på annat lands territorium. Detta är 
en process i flera steg. För en detaljerad 
beskrivning av hur denna process kan 
gå till, föreslår jag läsning av det betän-
kande som det sammansatta Utrikes- och 
Försvarsutskottet lämnat, med anled-
ning av regeringens proposition, inför en 
eventuell insats vid Somalias kust3. 

Det svenska styrkebidraget har utfor-
mats i dialog mellan Försvarsdeparte-
mentet och Försvarsmakten. Till en bör-
jan frågar departementet Försvarsmakten 
underhand – ”Tror ni att vi skulle kun-
na… ?” Efterhand formaliseras denna 
fråga med en ”anmodan”, dvs. en order, 
om att skriftligen inkomma med upp-
lysningar, rörande t.ex. möjligheten att 
skydda WFP. När möjligheten att göra 
internationell insats blir tydligare samlas 

i Försvarsdepartementet ett underlag för 
en ”anvisning”. Anvisningen är helt en-
kelt en order till Försvarsmakten att ut-
föra viss verksamhet. I anvisningen finns 
normalt uppgift om hur många männi-
skor, hur länge och hur mycket av För-
svarsmaktens anslag för internationella 
insatser som får användas för uppgiften. 
”Anvisningen” initierar arbetet med per-
sonal, materiel och utbildning i Försvars-
makten. Parallellt med ”anvisningen” 
sätter regeringskansliet samman reger-
ingens förslag till riksdagen, propositio-
nen, om att sätta in svensk väpnad styrka 
internationellt. 

Propositionen behandlas därefter i för-
svars- och utrikesutskott. Utskotten före-
slår i sitt betänkande riksdagen att fatta 
aktuellt beslut. Med ett riksdagsbeslut 
som grund kan regeringen fatta sitt beslut 
om internationell insats. 

Riksdagsbeslut för att sätta in svensk 
väpnad trupp utomlands, ger även reger-
ingen möjlighet att ”anvisa” (beordra) 
Försvarsmakten att påbörja insatsen. I 
kortfattad punktform är således proces-
sen enligt nedan: 
• Försvarsdepartementet (Fö) frågar 

Försvarsmakten (FM);  Vilka är möj-
ligheterna för en insats i vatten kring 
Somalia?

• Fö och FM för dialog och resonerar 
kring möjligheter och vilja.

• Fö anmodar (beordrar) FM att svara 
på fråga om insats.

• Fö anvisar FM (ger ekonomi- per-
sonal- och materielram)

• Regeringens proposition behandlas 
i riksdagens utskott och utskottet 
avger ett betänkande. 

• Riksdagen tar ställning (Riksdags-
beslutet).
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• Insatsen kan inledas.

Parallellt med dessa sju steg ger Försvars-
makten ut förberedande order och verk-
ställande order på Försvarsmakts-, opera-
tiv- och taktisk nivå. 

Nu är ATALANTA en EU- operation 
och EU har sitt sätt att fatta beslut. Sedan 
år 2000 har EU etablerat organisation och 
metod för att möta en kris som den vid 
Afrikas horn. Krisen kan vara civil el-
ler militär eller en kombination  av båda. 
EU:s beslut om en insats fattas i Europe-
iska unionens råd4. Till stöd för rådets be-
slut finns kommittéer och arbetsgrupper. 

I all korthet kan EU:s process beskri-
vas med tre steg
• Identifiera ett ”koncept för krishan-

tering” (Crises Management Con-
cept).

• Utreda och besluta ”de militärstrat-
egiska möjligheterna” (Military Stra-
tegic Options).

• Ge ut ”initierande direktiv” (Initial 
Military Directive).

Parallellt med krishanteringsarbetet utser 
EU bl. a. en operativ chef samt inleder det 
planeringsarbete som i militära operatio-

ner leder fram till produktion av opera-
tionsplaner och order5. 

I besluten på väg mot en insats ser de 
inblandade på t. ex. geografin. Ur ett na-
valt perspektiv är det cirka 1000 M (Nau-
tiska mil) från gränsen mellan Somalia 
och Kenya i söder till spetsen på Afrikas 
Horn i nordost. Adenviken är i sig cirka 
300 M bred. Ur ett transportperspektiv 
är det också ungefär tre till fyra veck-
ors transport till operationsområdet från 
Sverige.

Piraterna (de kriminella)
Piraternas aktiviteter följs av flera olika 
organisationer. Enligt FN-organet Inter-
national Maritime Organization (IMO) 
genomfördes under 2008 ett drygt hund-
ratal kapningar av fartyg på väg till eller 
från Adenviken. Hälften så många rap-
porteras av samma organisation under 
20076. Situationen är besvärlig och upp-
levs som hotfull.

För en uppdaterad version av ”pirat-
läget” föreslår jag fördjupade studier av 
EU:s organ för maritim säkerhets hem-
sida. Där beskrivs attacker och uppträ-
dande i detalj7. 

Piraterna och deras uppträdande har 
skildrats av många andra. Av denna an-
ledning kommenterar jag inte närmare 
just piraterna.

Det svenska styrke-
bidraget; ME-01
Regeringen anmäler varje år förband ur 
insatsorganisationen till flera olika styr-
keregister. I slutet av 2008 (vilket var 
det tillfälle då EU beslutade sig för att 
skydda sjötrafiken vid Afrikas horn) var 
den internationella korvettstyrkan (IKS) 
anmäld som en möjlig resurs för en inter-

HMS Trossö, stödfartytg inom det sven-
ska bidraget till operation ATALANTA. 
Foto: Lt Jimmie Adamsson, FBB
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nationell insats. Uppgiften att organisera, 
utbilda och leda IKS fanns hösten 2008 
vid 3.Sjöstridsflottiljen i Karlskrona. 

I dialogen mellan Fö och FM enades 
man om att sätta samman ett styrkebi-
drag, med bas i registerförbandet IKS, 
dvs. korvetterna HMS Stockholm och 
HMS Malmö, förstärkta med stödfarty-
get HMS Trossö och ett ”Vessel Protec-
tion Detatchment” (VPD). Den senare 
enheten är tillfälligt sammansatt med 
personal ur framförallt den bordnings-
styrka Amfibieregementet utbildar. 

Styrkebidragets uppgift blir primärt 
att skydda WFP. Uppgiften innebär es-
kort, men även övervakning och skydd av 
annan sårbar sjöfart. VPD är en skydds-
styrka som är tänkt för att beskydda den 
eskorterade enheten.

Försvarsdepartementets anvisning 
anger att styrkan ska bestå av cirka 160 
personer och att den får belasta anslaget 
för internationella insatser med 285 mkr, 
varav 75 mkr reserveras för transporter 
till och från området. Det svenska styr-
kebidraget ska skydda WFP humanitära 
hjälpsändningar till Somalia8. 

Under insatsen kommer det svenska 
styrkebidraget att underställas Op. ATA-
LANTAS chef, den brittiske kontera-
miralen Philip Jones och dennes stab i 
Northwood, Storbritannien. I komman-
dokedjan som kommer att leda det svens-
ka styrkebidraget finns också en ”Force 
Commander” på en spansk fregatt på 
plats i området.

Försvarsmaktens Operative chef leder 
insatsen nationellt från Högkvarteret och 
marintaktisk chef leder styrkebidraget 
taktiskt. 

Vid t.ex. eskort av de fartyg som trans-
porterar hjälpsändningar kan den svens-
ka styrkan komma att ingripa mot miss-

tänkta eller konstaterade pirater. När det 
sker utför det svenska bidraget en tjänste-
uppgift inom ramen för EU:s Operation 
ATALANTA. Varje insats kommer att 
bygga på mandat i FN:s resolution, EU:s 
operationsplans handlingsregler samt i 
de principer som alltid är grund för varje 
militär insats; proportionalitets-, legiti-
mitets- och distinktionsprinciperna. 

Påståenden, diskussion 
och några öppna frågor 
När chefen för ME-01 kommendörkap-
ten Magnus Jönsson och det styrkebidrag 
han leder, anmäler ”Initial Operational 
Capability” till ATALANTA:s ”Force 
Commander” ombord den spanska fre-
gatten PSARA, är det tredje gången på 
tre år som den svenska Marinen är in-
ternationellt insatt. Serien inleddes med 
korvetterna Gävle och Sundsvall utanför 
Libanon 2007 och fortsatte med den in-
ternationella amfibiestyrkan i Tchad un-
der 2008. 

Marinens förband är tillgängliga, in-
satta och modulärt uppbyggda. Marina 
förband är flexibla och möjliga att kom-
binera för många olika sorters uppgif-
ter. Den marina styrkan är därför i hög 
grad ”expeditionär”, dvs. den kan utföra 
samma jobb hemma som ”där borta” utan 
större förändringar. 

Självklart innebär förberedelserna 
inför ett uppdrag vid Somalias kust ett 
antal förändringar. Korvetterna och 
stödfartyget har anpassats och justerats. 
Denna verksamhet har varit en stor del av 
förberedelserna inför uppdraget. Klimat-
förhållanden mm. är mycket annorlunda 
på land och till sjöss nära ekvatorn än i 
nordeuropeiska farvatten. Korvetterna 
och Trossö är som de flesta vet inte fullt 
ut designade för miljön kring ekvatorn 
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(exempelvis avseende luftkonditione-
ringskapacitet ombord för att såväl män-
niska som materiel skall fungera under 
lång tid). Många delar av Försvarsmakten 
har jobbat hårt för att denna tredje insats 
på tre år ska bli möjlig. Jag vill passa på 
och rikta uppskattning till 3:e och 4:e 
Sjöstridsflottiljerna, till Amfibierege-
mentet och till Marinbasen. Men även till 
Produktionsstaben Marin, FMV, Försörj-
ningsenheterna i FMLOG och Sjöstrids-
skolan, som alla är hårt engagerade i 
förberedelse- och erfarenhetsarbetet. Till 
sist vill jag rikta särskild uppmärksamhet 
och uppskattning till Livgardet för ”mis-
sionsutbildning” mm. 

En betydande del av det ”hårda jobbet” 
kommer sig av att denna den tredje insat-
sen görs på ett annorlunda sätt än de bäg-

ge föregående. Det är första gången som 
styrkan organiseras med stöd av anställ-
da soldater och sjömän. Marinen är först 
in i det senaste och mycket annorlunda 
personalförsörjningssystemet. Sannolikt 
väntar många intressanta erfarenheter av 
denna nymodighet. 

Det svenska styrkebidraget till ope-
ration ATALANTA har av regeringen 
anvisats att inom en ekonomisk ram på 
285 mkr, verka internationellt i fyra må-
nader. 285 mkr är en del av anslaget 1.2 
för 2009. Riksdagen har för 2009 anvisat 
2 480 miljoner kronor under anslaget 1:2 
Fredsfrämjande förbandsinsatser9. 

Marinen kommer, om allt går väl, att 
använda ca tio procent av detta anslag för 
fyra månaders insats med ca 160 perso-
ner. 

1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Brussels, 12 November 2008, S370/08
2  Se, Anvisning att vidta planering och förberedelser inför ett svenskt bidrag till EU:s   
 marina insats utanför Somalias kust, ATALANTA Fö2008/3443/MIL, 2008-12-19
3 Se, Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
 Prop. 2008/09:108 (http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____17859.aspx) 
4 Se, EU NAVFOR (www.consilium.europa.eu)
5 Se, ESFP - Strukturer och -instrument på (www.consilium.europa.eu)
6 Se, [www.imo.org]
7 Se Maritime Security Center – Horn of Africa (www.mschoa.eu)
8 Se, Anvisning att vidta planering och förberedelser inför ett svenskt bidrag till EU:s marina  
 insats utanför Somalias kust, ATALANTA Fö2008/3443/MIL, Fö2008/3443/MIL, 2008-  
 12-19
9 Se, Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
 Prop. 2008/09:108 (http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____17859.aspx)

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i Sjöväsendet 
får kännedom om ändrad postadress. Vänligen anmäl detta snarast till antingen 
secretary@koms.se eller editor@koms.se. Sådan anmälan kan också göras brevledes 
till Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Segelfartygens tid
I december 1998 utsåg United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation (UNESCO) Karlskrona till Världsarv. Förra året firade staden 10-årsjubileum. 
UNESCOS motivering till att staden utsågs var att ”Karlskrona är ett utomordentligt 
väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre an-
läggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande 
städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundra-
den när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik 
och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar. Av 
detta framgår det att flottan har haft en avgörande betydelse för att staden grundades 
och utvecklades. Man kan säga att staden byggdes för flottan, av flottan och används 
än idag av flottan.

Man blir imponerad av hur professionellt och vetenskapligt man gick till väga när 
man ritade upp staden och sedan byggde den. Det finns t.ex. en nord-sydlig axel som 
går genom staden. Axeln är Kungsgatan, dvs. gatan som ligger ost om Hoglands park, 
går upp över torget, passerar statyn av Karl XI (som man inte får glömma har blicken 
vänd ut mot havet), vidare ner över Amiralitetsparken, passerar Klockstapeln, in ge-
nom Högvakten, ut över Flottan skeppsbro och vidare mot Kungsholmen–i en rak linje. 
Den ost-västliga axeln är Alamendan från Kungsbron vidare utmed Amiralitetsgatan 
som slutar vid ingången till 17:s port vid Kockums, en välkänd plats i staden. Dessa 
axlar kom att dela upp staden i fyra delar/kvarter. Bebyggelsen blev i dessa kvarter så 
att i SV och SO bodde det fina folket, i NV bodde borgarna och köpmännen och i NO 
bodde de övriga invånarna. 

In till Karlskrona fanns det i stort sett tre vägar. Den finaste var över Kungsbron, 
vilken användes av kungar och prinsar när de besökte staden. Den mindre fina infarten 
var från norr. Så är det egentligen även idag om man funderar på det. En besökare som 
kommer den norra vägen möter först en kyrkogård, därefter en soptipp, ett antal olje-
cisterner, en bangård och som final ett fängelse. 

Den tredje vägen till Karlskrona är med båt västerifrån via Nättrabyån till Borgmäs-
tarkajen.Det är längs denna led som vår bok börjar sin berättelse. Knappt en halvmil 
från Nättraby ligger byn Skillinge, en genuin odlarbygd där folkets blickar och tankar 
var inriktade mot att bruka jorden. Där bodde en ung bonddotter, Ingelöv, som förvän-
tades följa släktens traditioner att som framtida bondmora bruka jorden. Men vägen 
till Karlskrona passerar Skillinge och det är den väg som alla båtsmän och andra som 

Bokanmälan
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hade arbete i flottan passerade. Och se här kom en ung sjöman som hette Fredrik Hör-
lin. Ja ni förstår vad som hände…barn blev till och sjömannen for iväg på haven. Det 
är dessa barn och ytterligare fyra personer som vi får följa i boken. Personernas öden 
och äventyr vävs in i den svenska flottans historia och man kan följa deras skiftande 
steg från skeppsgosse till underskeppare, arklimästare, flaggskeppare, kofferdibåts-
man, matros och överskeppare. I denna bok ges en god inblick i dåtidens vedermödor, 
bekymmer och glädjestunder. Livet ombord skildras med ständigt minskande mat- och 
vattenransoner, brist på kläder, straff och prygel, konflikter med överordnade, stormar, 
värme och kyla och mycket mer. Boken är en berättelse om vad Sveriges flotta gjorde 
under sent 1770-tal till tidigt 1800-tal, storhetstiden för linjeskepp, fregatter och andra 
seglande örlogsfartyg. 

Läsaren får även en förståelse för vad hemmavarande i Karlskrona funderade på; 
vart är sjömännen på väg när skeppen löper ut genom Kungsholmgattet och var har de 
varit när de åter syns på redden? Här får man inte i dagens moderna tid glömma bort att 
det inte var lätt att varken ta sig ut eller komma in om vindarna blåste från fel håll. Det 
kunde gå dagar och veckor innan man kunde sätta segel och passera gattet. 

Läsaren får möta flottans storhetstid men även dess nergångar. Vi får följa med till 
krigsskådeplatserna i Finska viken under Gustav den III:s sjökrig mot Ryssland, slaget 
vid Hogland och utbrytningen i Viborgska viken. Sverige var också under dessa tider 
mycket engagerad i att eskortera sjöfarten dels genom Öresund så att fartygen lyckligt 
kunde passera Helsingör utan problem och dels under åtskilliga år konvojer med han-
delfartygen genom Nordsjön och ner till Medelhavet. Det var nog inte alltid lätt. Oftast 
bestod konvojerna av en allsköns blandning av fartyg med olika segelegenskaper och 
oftast, som det står i boken, blåste det hårt, storm, så att fartygen skingrades för vin-
den. Det är fascinerande att inse att södra Norge ofta var besökt av fartyg som hade 
problem under seglatser över Nordsjön. 

Man överraskas i boken av att det ofta blåste storm. Kan det verkligen redan då varit 
klimatförändringar eller var vädret kärvare förr? Lite senare i boken så anger förfat-
taren att det som i fartygens loggböcker skrevs in som stormväder nog skall betraktas 
som kulingvindar. Kanske fartygen inte heller tålde så mycket väder. Vi får också möta 
sjöexpeditioner ner till Medelhavet för att skydda svenska fartyg mot pirater, lösa ut 
besättningar som tagits av paschor och andra hövitsmän som krävde panter. Det var 
stora förhandlingar om priset. Idag skulle man tala om mutor, bestickning och an-
dra värdeladdade ord. Men då var det legalt. Belöningar till Barbareskstaterna förkom 
också. Fartygen var lastade med guld och silver och ibland måste fartyg, som redan var 
nere i Medelhavet, rekvirera mer guld och silver för att lösa sina uppgifter. 

Vi får följa med expeditioner till St Barthélemy för att markera den svenska över-
högheten över ön. 1825 försökte Sverige sälja två av sina äldre fartyg, linjeskeppet Tap-
perheten och fregatten af Chapman, till Colombia. Redan på den tiden fick man vara 
lite diskret för att ro affären i hamn. Nu lyckades inte affären utan fartygen kom att, 
efter att ha varit i Colombia, ta sig till New York, där de så småningom försåldes och 
besättningarna fick ta sig hem så gott de kunde. Och då möter vi igen besättningsman-
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nen och hans familj i Karlskrona. Han har då varit ute länge men det blev ingen lön 
efter det äventyret, då kungariket inte hade medel över. 

Världshandeln skjuter fart efter Napoleonkrigens slut och Sverige försöker strypa 
importen. Ett otal antal varor beläggs med införselförbud. För att övervaka dessa för-
bud organiserade flottan runt 1816 början till svensk kustbevakning. Ett antal fartyg 
utgrupperades utmed kusten från Ystad till Landsort för att bevaka våra gränser. 

Ja, det finns många fler intressanta händelser som beskrivs och som är väl värda att 
läsa. I alla dess företag återfinner vi de fem personerna, som presenterade inlednings-
vis. Vi får följa deras liv ombord, om deras befordringar, deras liv när de kommer hem 
efter seglatserna mm. 

Boken är rikligt illustrerad. Många små bilder som illustrera hur segelfartygen såg 
ut, hur riggningen var, riggdetaljer, porträtt, utdrag ur loggböcker, kartor där vissa 
färder är inritade. I mina ögon är detta en fantastisk bok som beskriver flottan under 
denna tid men även hur livet i Karlskrona alltifrån tiden då staden börja byggas och 
fram till mitten på 1800-talet

Avslutningsvis så kanske ni har förstått att de fem ”huvudpersonerna” är ättlingar 
till författaren. Boken blir en form av släktforskning, som man gärna själv skulle vilja 
ha gjort. Naturligtvis har Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek i viss mån bidragit 
med underlag till boken.

Så väl bekomme att mönstra ombord!

Rolf Edwardson

Segelfartygens tid
Författare: Claes Bernes
Förlag: Medströms Bokförlag
368 s.
ISBN: 978-91-7329-013-5

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

RONNEBYGATAN 39,  371 33  KARLSKRONA
TEL.0455-10298               info@nymansherr.nu
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Kungl.Örlogsmannasällskapets medalj i 
Kvinnoförbundets anda

Emil Thuresson, 3.Sjöstridsflottiljen
Värnpliktige Emil Thuresson tjänstgjorde under 2008 som systemtekniker ombord 
HMS Nyköping och utsågs av förbandschefen till 2008 års mottagare av Kungl. Ör-
logsmannasällskapets medalj i Kvinnoförbundets anda. Medaljen kan tilldelas en 
värnpliktig per år vid vardera i Försvarsmakten ingående fartygsflottiljer, amfibierege-
menten samt marinbaser. Kungl. Örlogsmannasällkapets bibliotekarie Rolf Edwardson 
utdelade medaljen vid flottiljens avslutning den 17 december 2008.
Chefen för 3.Sjöstridsflottiljens motivering var: ”Thuresson har ett alltigenom djupt 
engagemang för fartygets bästa, syftande på så väl allmän fartygstjänst som egen hu-
vudtjänst med systemtekniskt arbete och stridsledningsarbete i stridsledningscentra-
len. Thuresson är glad och positiv till sin natur och är därför mycket lätt att samarbeta 
med. Han är nyfiket lagd, har lätt att ta åt sig ny information och är ytterst kreativ vid 
diskussioner och problemlösning. Tilldelade arbetsuppgifter löses på ett föredömligt 
sätt och, om tiden så medger, med hög kvalitet som slutresultat.
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