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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 4/2010. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen den 24 mars 2010.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 24 mars 2010 på Sjöofficersmässen, Ami-
ralitetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 23 ledamöter och inbjudna gäster.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamoten Lennart  
  Grenstad och korresponderande ledamoten Björn von der Esch avlidit.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet den 24   
  februari i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Höll korresponderande ledamoten Fil. Dr Hans Christian Bjerg inträdes-  
  anförande med rubriken 300 års konflikt – 200 års sameksistens;    
  Orlogsrelationerne mellem Sverige og Danmark gennem 500 år.

§ 5 Höll korresponderande ledamoten Civilingenjör Gunnar Öhlund inträdes-  
  anförande med rubriken – Marinteknisk kompetens och utvecklingstrender.
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§ 6 Redovisade sekreteraren kortfattat marininspektörens anförande vid det   
  ordinarie sammanträdet i Stockholm den 24 februari.

§ 7 Avtackades Nicolas Ellis för mångårigt och väl genomfört arbete i sällskapets  
  bibliotek.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Nr 5/2010. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 28 april 2010.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Stockholm i Kastellet onsdagen den 28 april 2010 i 
närvaro av 27 ledamöter. 

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet den 24 mars i  
  Karlskrona som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Förklarade kassaförvaltaren kortfattat årsredovisningen för 2009. Redovisade   
  revisor Sune Birke revisionsberättelsen. Godkändes revisionsberättelsen,   
  varefter mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 4 Redovisade KÖMS vice ordförande (tillika mötesordförande) Thomas Engevall  
  styrelsens förslag och motiven för ändring av KÖMS tillämpningsföreskrifter  
  rörande möjligheten att inbetala en engångsavgift för äldre ledamöter samt   
  befrielse från årsavgift från 84 år. Beslöt mötet att anta förslaget till vilande   
  utan ändringar för slutbehandling vid valsammanträdet (oktobersammanträdet).

§ 5 Höll korresponderande ledamoten Professor Martin Norsell inträdesanförande  
  med rubriken Militärtekniskt perspektiv något för officeren, eller är det   
  teknikerns problem?

§ 6 Föredrog ledamoten Per Jenvald utdrag ur årsberättelse ur vetenskapsgren V   
  (Humanteknik och underhållstjänst)

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare
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Redaktörens spalt
Debatten skjuter (viss) fart
Välkomna till årets andra nummer av Tidskrift i Sjöväsendet. Som alla av TiS läsare 
säkert noterat så har debatten kring försvaret i ett antal olika stycken skjutit en viss fart 
under våren med bland annat regeringens ”go” till fortsatt utveckling av nästa genera-
tions ubåt, alla turer i helikopterfrågan med ambitionen att snabbt anskaffa amerikan-
ska ”Black Hawk”, oppositionens besked om ytterligare ekonomiska reduceringar av 
försvarsekonomin i händelse av valseger, folkpartiledarens utspel mm. 

Någon reell marin debatt har dock inte riktigt tagit sig trots att effekterna av bl.a. 
helikopteranskaffningen av ”Black Hawk” ger en mycket tydlig påverkan på anskaff-
ningen av de kommande stridsstödsfartygen, som ges en klar förmågereducering och 
inriktas mot att byggas för verksamhet i ”närområdet”. Någon direkt kopppling mellan 
förmågan hos Black Hawk och stridsstödsfartygen finns inte utan det är helt enkelt så 
att ”pengarna skall fram” någonstans ur Försvarsmaktens budget. Nu är det ju så väl 
att även fartyg som byggts för att verka i närområdet (bl.a. de svenska Stockholms- och 
Göteborgskorvetterna) klarar sig bra även i andra farvatten, men de har begränsningar 
i uthållighet och förmågan att verka på öppet hav som större enheter inte besväras av.

För att i viss mån kompetensera för avsaknaden av den marina debatten utanför TiS 
har två riksdagsledamöter till detta nummer erbjudits och även accepterat att skriva var 
sina inlägg. Åsa Lindestam(s) och Allan Widman(fp), som för övrigt bägge är aktiva 
”bloggare” på nätet, har skrivit var sitt inlägg som återfinns i detta nummer. Bra och 
glädjande! Den likaledes oförtröttlige Jarl Ellsén sätter i sin debattartikel fingret på 
de skillnader i nybyggnadsverksamhet som för närvarande finns mellan Marinen och 
Kustbevakningen. 

Detta nummer innehåller i övrigt en mix av artiklar som spänner över hela det ma-
rina spektrat, alltifrån Kent Nordströms artikel kring astronomisk navigation över 
till Christer Svenséns mycket intressanta artikel om sjukvården under ME 01. I dessa 
dagar när det nordiska samarbetet åter är i fokus ger Hans Christian Bjergs artikel 
kring de dansk-svenska relationerna under 500 år inressanta perspektiv. Sammansatta 
sjöstyrkor har funnits i Östersjön många gånger och gemensamma materielinköp av 
avancerad materiel, exempelvis torpeder 1875, är inget nytt även om det säkert alltid 
varit utmanande att få till.

Jonas Källestedt som studerat i USA bidrar med en tankeväckande artikel kring 
möjlig terroristverksamhet till sjöss och Martin Norsell leder in läsaren mot den nöd-
vändiga kopplingen mellan militärteknik och taktik. Martins artikel har många berö-
ringspunkter med Håkans Magnussons efterlängtade beskrivning av Marinens utbild-
ningssystem som tillika utgör den årsberättelse som finns med i detta nummer.

Vad gäller bokanmälningar kommer sent omsider anmälan kring boken om Kustflot-
tan. I nästa nummer kommer Carl Björemans och Bengt Gustafssons senaste böcker att 
anmälas, de hanns dessvärre inte med i detta nummer.
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet



100

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

En partner att lita på!

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

Kommendör Håkan Magnusson är chef för Sjöstridsskolan 
(SSS) i Karlskrona.

Marinens utbildningssystem
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen II, Personal, Utbildning och Organisation, 
föredragen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträden i 
Karlskrona den 16 december 2009 och i Stockholm den 24 februari 2010. 

Få områden engagerar och intresserar Tidskrift i Sjöväsendets läsare som utbild-
ningsfrågorna. Efter min korta artikel om de nya skolbåtarna i TiS nr 2/2009 fick 
jag mängder med påstötningar om att mer utförligt beskriva det utbildningssystem 
som nu formas för dagens och morgondagens officerare och specialistofficerare. 
Detta utvecklades även till att bli Årsberättelse i Kungl. Örlogsmannasällskapets 
vetenskapsgren II, ”Personal, Utbildning och Organisation”, som jag har föredragit 
i Karlskrona i december och i Stockholm i februari detta år.

Försvarsmaktens utbild-
ningssystem allmänt
Försvarsmaktens utbildningssystem 
är under utveckling sedan i början av 
1990-talet då ÖB Bengt Gustavsson be-
slutade att officersutbildningen skulle 
akademiseras. Akademiseringen har 
präglat utvecklingen och under de se-
naste fem åren har dessutom förbandens 
krav varit i fokus.

Förbandens behov styr innehållet i 
utbildningen genom Taktiska Organisa-
toriska och Ekonomiska Målsättningar 
(TOEM) som bryts ned i en befattnings-

struktur. I befattningsstrukturen finns 
beskrivet vilken kategori av personal 
som erfordras. Katergorierna är officer, 
specialistofficer, reservofficer, grupp-
befäl, soldat och sjöman. Kompetensen 
som krävs för att kunna inneha en befatt-
ning beskrivs i en kvalifikationskatalog. 
Med denna som grund kan Försvarsmak-
ten, på ett enhetligt sätt, beskriva vilka 
kvalifikationer som erfordras för en be-
fattning. Kvalifikationskatalogen utgör 
även bas för att utarbeta utbildnings- och 
studieplaner som bl.a. beskriver antag-
ningskrav, innehåll och upplägg för ut-
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bildningen. I kursplanerna beskrivs med 
hjälp av lärandemål vilken kompetens 
och förmåga som den studerande skall ha 
efter genomförd kurs.

Försvarsmaktens utbildningssystem 
består av ett antal komponenter som syf-
tar till att kompetensutveckla både indivi-
der och förband. Kompetensutvecklingen 
består av grundläggande utbildning och 
vidareutbildningar. 

Soldater och sjömän genomför grund-
läggande utbildning för att kunna bli 
anställda i stående eller kontraktera-
de förband, alternativt i de nationella 
skyddsstyrkorna. 

Grundläggande officersutbildning kan 
i det nya utbildningssystemet genomföras 
på flera sätt. Den gemensamma nämna-
ren mellan dessa utbildningsalternativ är 
att någon form av grundläggande utbild-
ning har genomförts av individen innan 
en antagning till en grundläggande offi-
cersutbildning är möjlig.

Vidareutveckling av officerare kan ske 
på olika sätt, internt inom Försvarsmak-
ten och externt vid Försvarshögskolan 
eller andra lämpliga universitet och hög-
skolor nationellt och internationellt.

Grundläggande 
utbildningar
Den grundläggande utbildningen inom 
Försvarsmaktens utbildningssystem be-
står av grundutbildning, aspirantutbild-
ning och grundläggande officers- och 
specialistofficersutbildning. 

Grundläggande officers- och specia-
listofficersutbildning kan genomföras 
inom fyra olika inriktningar:
• Specialistofficersutbildning
• Officersprogrammet
• Anpassad officers- och specialistof-

ficersutbildning 
• Reservofficersutbildning
Försvarsmakten ansvarar för genom-

Utbildningens 
innehåll och kvalité

TOEM

Teknik
Personal

Organisation
Metod
Taktik

Individuella
förmågor

Chef/Utbildare/Fackman

Kurs-
planer

Utbildnings-
plan

Kursorder

OP, SOU, RO, 
GSS

Befattnings-
struktur

IO

Värdering

Studie-
plan

Kvalifikations-
katalog
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förandet av specialistofficersutbildning, 
anpassad officers- och specialistofficers-
utbildning och reservofficersutbildning. 
Försvarshögskolan ansvarar för genom-
förandet av officersprogrammet. 

Grundläggande militär 
utbildning
Försvarsmakten planerar för att genom-
föra en frivillig militär utbildning på 
grundläggande nivå. Utbildningen skall 
innehålla två delar, grundläggande mili-
tär utbildning (GMU) och kompletteran-
de militär utbildning (KMU).

Planen är att GMU skall bestå av en 
enhetlig grundläggande soldatutbild-
ning som är ca 3 månader lång. Efter 
genomförd GMU kan individen erbju-
das en befattning vid ett insatsförband 
för att genomföra KMU eller en befatt-

ning inom de nationella skyddsstyrkorna. 
KMU syftar till att nå en ökad färdighet 
som soldat/sjöman samt ge en insikt och 
grundläggande förståelse för den arena 
och det insatsförband som individen se-
nare kommer att specialisera sig inom. 
I utvecklingen av dessa utbildningar ar-
betar Sjöstridsskolan med att införa en 
grundläggande sjömansutbildning.

Aspirantutbildning
Aspirantutbildning1 är en grundläg-
gande utbildning som har genomförts 
2009 och 2010. Utbildningen är ungefär 
en termin lång och avslutas strax innan 
officersprogrammet och specialistoffi-
cersutbildningen startar. För att påbörja 
1 Aspirantutbildningen kommer framgent 
att byta namn men kvarstå till sin karaktär. red 
anm.

Anm: FSS=Försvarsmaktens gemensamma krav på förmåga hos soldater och sjömän.
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utbildningen krävs inga militära förkun-
skaper. Aspirantutbildningen innehåller 
grundläggande soldat-/sjömanskurs, yr-
kes- och arenakurs samt en förberedande 
officerskurs. Målet med utbildningen är 
att aspiranten skall uppfylla alla formella 
krav för antagning till specialistofficers-
utbildningen samt har de nödvändiga 
förmågor som krävs för att kunna tillgo-
dogöra sig specialistofficersutbildningen. 
Den marina aspirantkullen 2010 är trettio 
stycken, tre har slutat sedan inryckningen 
i januari.

Specialistofficers-
utbildning (SOU)
Specialistofficersutbildningen är en yr-
kesutbildning under tre terminer, som 
tillsammans med praktisk erfarenhet 
skall ge specialistofficeren förmåga till 
att hantera olika system, materielslag 
samt förmåga till att samordna verksam-
het på stridsteknisk och lägre taktisk 
nivå. Slutmålet är att vara systemansva-

Generell och  Funktionsutb Befattningsutb

Tre  (3) terminer

Anställning 

Specialistofficersutbildningen

Generell bild över Specialistofficersutbildningen

rig, ställföreträdare till en officer samt att 
kunna tjänstgöra som funktionsansvarig. 

Första terminen har en tyngdpunkt i 
utbildningen mot sjömanskap, ledarskap 
och pedagogik samt fysiskt stridsvärde. 
Andra terminen har fokus på taktik/
teknik, försvarsupplysning, fartygsbefäl 
klass VIII samt övningsledare för skjut-
utbildning vid fasta utbildningsanord-
ningar (skjutbana). Under tredje terminen 
påbörjas befattningsutbildningen som 
kan variera i längd beroende på utbild-
ningsinriktning. På omstående sida ges 
exempel på innehållet i ett antal specia-
listofficersutbildningar. I marinen finns 
följande utbildningsinriktningar:
Sjöstrid med:
• Operatör Undervattensstrid
• Operatör Ytstrid/luftförsvar
• Röjdyk/EOD-sjö
Amfibiestrid med:
• Amfibie
• Amfibie Bevbåt
• Amfibie Naut/båt
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Kurs Veckor
Ledarskap grundkurs (GK) 4
Pedagogik GK 3
Militärengelska 1
Militära professionen 1
Militärstrategi GK 1
Marin taktik GK 5
Militärteknik grunder 2
Fysiskt stridsvärde 1 2
Fysiskt stridsvärde 2 3
Vapenteknik 2
Övningsledare fasta an-
läggningar, Amf

4

Övningsledare stridsöv-
ning

5

Övningsledare FUSA, 
grupp

4

Amfibietaktik GK 3
Subarktisk miljö GK 2
Summa veckor 42

Utbildningsinnehåll till
Specialistofficersutbild-
ning «Amfibie Naut/Båt»

1. Generell- och funktionsutbildning

2. Befattningsutbildning

Kurs Veckor

Fartygsbefäl klass 7 20

Kurs Veckor
Ledarskap grundkurs (GK) 4
Pedagogik GK 3

Militärengelska 1
Militära professionen 1
Militärstrategi GK 1
Marin taktik GK 5
Militärteknik grunder 2
Fysiskt stridsvärde 1 2
Fysiskt stridsvärde 2 3
Sjömanskap 4
Navigation och Manöver, 
Fartygsbefäl klass VIII

5

Övningsledare Fasta utbild-
ningsanordningar sjöstrid/
ubåt

3

Skyddstjänst, sjölivrädd-
ning och marinmedicin för 
befäl ombord

6

Arbetsmiljö, regler och an-
svar marinen, ARA-M

3

Summa veckor 41

Utbildningsinnehåll till
Specialistofficersutbild-
ning «Teknisk tjänst/
Skeppsteknik Sjö/Amf»
1. Generell- och funktionsutbildning

2. Befattningsutbildning (3 exempel 
beroende på kommande tjänstgöring)
Kurs Veckor

Teknisk tjänt VT Ubåt 14
Teknisk tj. Syte Kv Visby 15
Teknisk tj. Syte Amf 15
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Ledning med:
• Ledningssystem Sjö (samband)
• Telekrig Sjö
Teknisk tjänst med:
• Skeppsteknik Sjö/Amf
• Systemteknik Sjö/Ubåt/Amf
• Vapenteknik Sjö/Ubåt
Försörjning med:
• Försörjning Sjö
Avsikten är att genomföra samtliga in-
riktningar varje år. Utbildningsinrikt-
ningarna inom sjöstrid, amfibiestrid och 
ledning genomförs helt på Sjöstridssko-
lan (SSS), försörjning genomför vissa 
delar vid Logistikskolan (LogS). Skepps-
teknikernas utbildning samordnas med 
Linnéuniversitetet i Kalmar. System- och 
vapenteknikerna genomför sin grundläg-
gande officers- och tekniska utbildning 
vid Försvarsmaktens Tekniska Skola 
(FMTS). Befattningsspecifik utbildning 
genomförs vid SSS. Antalet marina spe-
cialistofficerskadetter som påbörjar sin 
utbildning varje år är ungefär åttio inklu-
derande skeppstekniker, vapentekniker 
och systemtekniker med en ungefärlig 
fördelning på 1/3 amfibie och 2/3 flottan. 

Officersprogrammet (OP)
Officersprogrammet är en treårig pro-
fessionsutbildning på grundnivå vid 
Försvarshögskolan som leder till en yr-
kesexamen i form av en officersexamen. 
Syftet med utbildningen är att ge office-
ren förmåga till att hantera stora mängder 
komplex information, metodiskt bearbeta 
och analysera denna för att därefter dra 
slutsatser och förutse konsekvenser av 
olika alternativ. Kunskapen på det krigs-
vetenskapliga området är djup och slut-
målet är att kunna tjänstgöra som kvali-
ficerad chef eller stabsmedlem på nivån 
OF-3 (örlogskapten/major) eller högre (en 
bild på marinens nya gradsystem visas på 
sidan 112). 

Försvarshögskolan är sedan 2008-01-
01 en statlig högskola och har ansvar 
för antagning och genomförande av of-
ficersprogrammet, vilket lyder under 
högskolelag och högskoleförordning. 
Studerande vid officersprogrammet är 
såväl inskriven som studerande vid För-
svarshögskolan och organiserad som offi-
cersaspirant i Försvarsmakten vid kadett-
bataljon på Militärhögskolan Karlberg. 

Krigsvetenskaplig 
profil

Markstrid, Farb, Lv, Art, 
Log, Ledn, CBRN, Undsäk,  

Amf

Militärteknisk 
profil

Taktisk/teknisk utbildning

Nautisk profil

Sjöstrid och Ubåt

Officersexamen

Officersprogrammet - genomförande
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Detta innebär att de studerande lyder 
under två regelverk, dels Försvarshögsko-
lans förordning och högskolelagen samt 
officersförordningen och Försvarsmak-
tens regelverk. 

Detta förhållande är inte helt okom-
plicerat och har redan givit upphov till 
ett antal frågeställlningar. Ett tydligt ex-
empel på detta är svårigheten att kunna 
avskilja en kadett på officersprogrammet 
som visar sig vara direkt olämplig för vi-
dare tjänst som officer. Att som i forna 
tider avskilja kadetten med hänvisningen 
att han eller hon är olämplig låter sig inte 
göras hursomhelst. Vad som kan göras 
är att låta bli att anställa kadetten efter 
genomförd utbildning men metoden är 
uppenbart klumpig. För specialistoffi-
cerskadetter finns inte detta problem då 
dessa ej hanteras av FHS utan direkt av 
SSS. Lyckligtvis är detta problem inte 
alltför frekvent men friktionerna finns 
och behöver tacklas med gemensamma 
krafter mellan Försvarsmakten och För-
svarshögskolan.

Genomförandet av officersutbildning-
en sker på Militärhögskolan Karlberg. I 
programmet ingår dessutom verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU) som ge-
nomförs vid Försvarsmaktens fack- och 
funktionsskolor alternativt centra.

Officersprogrammet är indelat i krigs-
vetenskaplig, militärteknisk, nautisk 
och aviatisk profil. Marinens kadetter 
går krigsvetenskaplig profil (amfibie) 
och nautisk profil (sjöstrid/ubåt). Anled-
ningen till att inga marina kadetter går 
militärteknisk profil år att den inte leder 
mot någon befattning i den marina be-
fattningsstrukturen. Varje år är det cirka 
tjugo marina kadetter varav femton som 
går nautisk profil och fem som går krigs-
vetenskaplig profil. En detaljerad bild på 
kursinnehållet för marina kadetter med 

nautisk profil visas på nästkommande 
sida.

De marina kadetterna startar sin ut-
bildning på Militärhögskolan Karlberg 
och läser i tre terminer som innehåller 
bl.a. grundkurser i militärteori, taktik, 
strategi, teknik, ledarskap & pedagogik 
och fysiskt stridsvärde. Sommaren mel-
lan termin två och tre genomför de som 
går nautisk profil sjömanskapsutbildning 
ombord på Skonertdivisionen och amfi-
biekadetterna genomför denna kurs mel-
lan termin fyra och fem.

Amfibiekadetterna genomför sin VFU 
under termin fyra och fem vid Sjöstrids-
skolan. Denna utbildning innehåller 
övningsledarutbildning för såväl fasta 
utbildningsanordningar som stridsöv-
ningar, förbandsutbildning skarp ammu-
nition, vapenteknik, amfibietaktik, led-
ning kompani/bataljon, ledningssystem 
amfibiekompani/bataljon, fartygsbefäl 
klass VIII och vinterutbildning. Sjätte 
terminen genomför amfibiekadetterna 
på Militärhögskolan Karlberg. Denna 
termin innehåller gemensamma opera-
tioner, metodutbildning och självständigt 
arbete.

Regler för militär sjöfart (RMS) styr 
vilka behörigheter som krävs för nautiska 
befattningar ombord i marinens fartyg. 
Dessa krav finns inarbetade i förbandens 
kvalifikationskataloger och styr således 
utbildningen för de som går nautisk pro-
fil. Kraven för nautisk behörighet i mari-
nen stämmer till stora delar överens med 
civila krav på behörighet. Nautisk profil 
har utvecklats genom att delar ur krigsve-
tenskaplig profil har valts bort i samarbe-
te med Försvarshögskolan. De delar som 
valts bort har ersatts av delar ur den civila 
sjökaptensutbildningen i samarbete med 
Transportstyrelsen och Linnéuniversitet. 
På så sätt har en marin sjökaptensutbild-
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Reservofficersutbildning specialistofficer (OR6)
T1 T2 T4 T3

Praktik-
tjänst

SOU
För alla

inom resp 
funktion

SOU
För alla

inom resp 
funktion

Specialist-
Officers-

Utb
(SOU)

För alla
inom resp
funktion

Praktiktjänst Utnämning
OR 6 

Examen/
Anställning

ning skapats som ger de behörigheter som 
krävs för att tjänstgöra i nautiska befatt-
ningar ombord på marinens fartyg. Detta 
innebär att kadetterna som läser nautisk 
profil under sin VFU till största delen 
läser högskoleförlagd nautisk utbildning 
på Linnéuniversitet och Sjöstridsskolan. 
Sjätte terminen genomförs till största de-
len i likhet med amfibiekadetterna. Efter 
examen läser de som går nautisk profil 
ytterligare tre terminer nautik. Sam-
manlagt läses alltså sex terminer nautik. 
Dessa terminer innehåller ca trettiofem  
(35) veckors praktisk utbildning ombord 
på skol- och skonertdivisionen samt fem-
ton (15) veckors fartygsförlagd utbild-
ning (styrd sjöpraktik).

Anpassad officers- och 
specialistofficers-  
utbildning
Planeringen för anpassad officers- och 

specialistofficersutbildning pågår. Idén 
med anpassade utbildningar är att om 
individen har en civil kompetens som 
krävs enligt kvalifikationskatalogen skall 
denna kunna kompletteras med kurser ur 
officersutbildningen. Vilka kurser styrs 
av vilken officersnivå som är ansatt i 
befattningsstrukturen, alltså kommer ut-
bildningens längd att variera.

Reservofficersutbildning
Två olika reservofficersutbildningar pla-
neras, reservofficersutbildning syftande 
till anställning som specialistofficer och 
reservofficersutbildning syftande till an-
ställning som officer. Båda utbildningar-
na har sin grund i specialistofficersutbild-
ningen och är fyra terminer långa. Syftar 
utbildningen till reservofficersanställ-
ning i en befattning på specialistofficers-
nivå följs ordinarie specialistofficersut-
bildning varefter en praktiktjänstgöring 
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följer på en termin. Skall reservofficeren 
anställas i en officersbefattning följs ak-
tuell specialistofficersutbildning under 
två terminer. Tredje terminen genomförs 
yrkes- och befattningskurser (YBK) för 
aktuell befattning. Sista terminen ge-
nomförs utvalda kurser ur officerspro-
grammets krigsvetenskapliga profil.

Högre stabsofficers-
utbildning (HSU)
Högre stabsofficersutbildning är en högre 
militär utbildning om fyra terminer som
genomförs vid Försvarshögskolan på 
avancerad nivå vilken leder till en ma-
gisterexamen. Utbildningsnivåerna i 
högskola och universitet är indelade i 
grundnivå, avancerad nivå respektive 
forskarutbildningsnivå. 

Högre stabsofficersutbildning fun-

gerar även som professionsutbildning för 
officerare. Begreppet gemensamma ope-
rationer utgör utbildningens sammanhål-
lande tema. Utbildningen vänder sig ock-
så till officerare med specialkompetens 
som t.ex. armé, marin- och flygingenjö-
rer, veterinärer, meteorologer och läkare 
och består då av de två första terminerna. 
Även civil personal som behöver denna 
kompetens kan komma ifråga för utbild-
ningen.

Högre stabsofficersutbildning med 
teknisk inriktning (HSU T) innebär att 
en individ genomför militärteknisk på-
byggnadsutbildning (MPU) under två 
terminer, två terminer vid HSU samt av-
slutningsvis en termin militärteknisk för-
djupning med självständigt arbete. Denna 
utbildning startar först 2011.

Marinen kan räkna med att kunna sän-
da fem till tio elever per år till HSU (total-

Reservofficersutbildning officer (OF1)

T1 T2 T4 T3

“Individuell
Utveckling”

YBK 
Ex. grund plutch

varvat
med praktik

SOU
För alla

inom resp 
funktion

Specialist-
Officers-

Utb
(SOU)

För alla
inom resp
funktion

Utlandsresa inom 
resp funktion i syfte
att få förståelse för insats-
förbandens vht Examen/

Anställning
Fänrik

Fysisktstrv
(ur UGFYST)

5 hp

GK KrV Subarkmiljö
(1OP012) 3 hp

Teknik 
(ur 1OP015)

5 hp

GK KrV Taktik
(1OP004)

8 hp

FK KrV Arenataktik
(1OP007, 008, 009)

8 hp

Metodutb
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volymen för Försvarsmakten är angiven 
till ca 40 elever per år). 

Avslutning
Utbildningssystemet är under fortsatt ut-
veckling och det gör det svårt för oss som 
arbetar i Försvarsmakten att få en över-
blick av vilken kompetens nyutbildade 
medarbetare har. Det är då ytterst viktigt 
att vi sätter oss in i vilka ”produkter” 
utbildningssystemet levererar. Vi måste 
påverka befattningsstruktur och kvali-
fikationskatalog så att medarbetare med 
rätt och tillräcklig kompetens erhålls för 
aktuell befattning. Vi måste jobba fram-
tidsinriktat och pröva och hitta lösningar 
som bär och inte försöka lösa de problem 
och utmaningar som det nya systemet 
ställer med gamla lösningar som möjli-
gen ”fanns förr”. 

Vi måste även hela tiden ”vara på hug-
get” och säkerställa att de centrala lös-
ningar och principer som utarbetas och 
fatställs tar tillräcklig hänsyn till de olika 
stridsmiljöernas särart, och speciellt i 
vårt fall den marina miljön. Ett exempel 
på detta är att vi måste bevaka och säker-
ställa att det erbjuds en grundläggande 
sjömansutbildning parallellt med den 
grundläggande soldatutbildningen för 
morgondagens ungdomar. Detta är vik-
tigt ur två aspekter, dels vill vi kunna att-
rahera de som har ett intresse för sjön och 
den marina miljön och dels är det viktigt 
att sjömannen och den blivande amfibie-
soldaten tidigt ”möter sitt element” för att 

kommande utbildning mm skall kunna 
sättas in i sitt rätta sammanhang.

Det nya personalförsörjningssystemet 
kommer även att innebära stora föränd-
ringar för oss som är utbildade enligt nå-
got av de äldre systemen. Fördelningen 
mellan befattningar för officerare och 
specialistofficerare i den marina insatsor-
ganisationen 2014 kommer att vara cirka 
tjugofem procent officerare och sjut-
tiofem procent specialistofficerare. En av 
utmaningarna de närmaste åren kommer 
att vara utbildning av officerare, som idag 
finns i systemet, till specialistofficerare.

Ytterligare en utmaning de närmaste 
åren kommer att vara utbildning av tek-
nisk personal beroende på att den mili-
tärtekniska profilen inte är inriktad mot 
den marina befattningsstrukturen med 
krav enligt RMS. I förlängningen inne-
bär detta att det inte längre utbildas några 
tekniska officerare i marinen (utöver det 
fåtal mariningenjörer som kommer att 
utbildas i framtiden). Detta innebär att 
vi för närvarande utbildar specialistoffi-
cerare inom skeppsteknik mot de högsta 
behörighetsnivåerna enligt RMS (mot-
svarande sjöingenjörskompetens). Detta 
förhållande är inte långsiktigt hållbart 
om vi skall kunna försörja såväl de ledan-
de ombordbefattningarna (FI/MtjC) som 
ledande tekniska befattningar på flottilj- 
och bataljonsnivå samt i högre staber med 
den personal marinen behöver. Inom det-
ta område krävs ett omtag och en vidare 
utveckling av den nuvarande modellen.
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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 om utdelning av 
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 15 november.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 15 augusti 2010. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3,  5 tr
111 48  Stockholm

www.kockums.se

ThyssenKrupp Marine Systems

Kockums har rustat HMS Carlskrona för EU-missionen utanför Somalia.
Läs mer på kockums.se

Rustad för piratjakt
Th

ys
se

nk
ru

pp
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Oavsett fartygstyp, följer vi på Stena en stark ledstjärna; att ta hand om det viktigaste vi har långsiktigt – våra kunder. 

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

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

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

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

Hos oss är det kunderna som styr
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Ledamoten
CHRISTER SVENSÉN

Christer Svensén, som är överläkare och docent vid Karoliska 
Institutet/Södersjukhuset, är även örlogskapten och var senior 
medical officer (SMO) under andra halvan av ME 01. 

Traumakirurgi under operation Atalanta – 
erfarenheter från ME 01 i Adenviken 
Under våren och sommaren 2009 har svenska marinens styrka ME 01 deltagit i 
Operation Atalanta i Adenbukten. Huvudsyftet med svensk marin närvaro var att 
eskortera World Food Programs hjälptransporter till Somalia. Ett tilläggsuppdrag 
var också att skydda handelsfartyg i området från piratöverfall. Piratattackerna i 
området har varit och är fortfarande talrika på grund av den instabila situationen 
i Somalia. Dessa attacker har försvårat matsändningar till svältande i det krigs-
härjade landet. Sverige har bidragit till EU:s operation med tre örlogsfartyg. I maj 
2009 intervenerade korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm under en piratat-
tack mot ett grekiskt fartyg och omhändertog sju misstänkta pirater. Uppdragen i 
Adenbukten fortsätter för svenskt vidkommande under 2010 med HMS Carlskronas 
ledning av Atalantauppdraget.

Bakgrund och 
förberedelser
FN:s livsmedelsprogram  - World Food 
Program - och internationella sjöfarts-
organisationen IMO gick i juli 2007 ut 
med en begäran om eskort av humanitära 
hjälpsändningar som sjövägen transpor-
teras till Somalia. Den 26 februari 2009 
beslutade riksdagen att Sverige skulle 
delta med en väpnad marin styrka i fyra 
månader inom ramen för den av EU ledda 
Operation Atalanta. Den svenska styrkan 
har bestått av tre fartyg samlade i förban-
det ME 01. Två korvetter, HMS Stock-

holm och HMS Malmö, verkade åtföljda 
av stödfartyget HMS Trossö. Samtliga 
fartyg modifierades för att kunna operera 
i tropiskt klimat. De har dessutom utrus-
tats för att kunna agera vid visitation och 
avväpning av misstänkta pirater. Upp-
draget var förenat med risker på grund av 
den stora mängden vapen i området. 

Vid konfrontation av pirater löper egna 
besättningen risk att bli påskjuten. Pira-
terna, som färdas i mycket snabba min-
dre fiskebåtsliknande farkoster (skiffs), är 
utrustade med automatkarbin av typ Ka-
lasjnikov AK-47 och raketgevär (RPG = 
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Rocket Propelled Grenades) liknande de 
vapen som används av terrorister i Irak 
och Afghanistan. De svenska fartygens 
överbyggnader är känsliga för finkalibrig 
eld från nära håll. Piraterna, huvudsakli-
gen rekryterade från somaliska krigsher-
rars styrkor, är affärsinriktade och är i 
första hand inte ute för att skada besätt-
ningar. Dock kan alla konfrontationer es-
kalera. Vidare finns tecken på att funda-
mentalistiska organisationer etablerar sig 
i området. Då kan andra och mer våld-
samma attacker inte uteslutas. 

Om misstänkta pirater siktas till havs 
sjösätts en snabbgående skeppsbåt från 
korvett eller stödfartyg med en särskilt 
utbildad bordningsstyrka bestående 
av amfibiesoldater. Dessa är försedda 
med automatkarbiner, radioutrustning 
och personliga kroppsskydd. Tolk och 
sjukvårdare medföljer. Aktionen be-

nämns ”approach” och kan vara antingen 
”friendly” eller ”unfriendly” beroende på 
vilken hotbild som förväntas. I förekom-
mande fall är det en stor risk att någon, 
sjöman, soldat eller pirat, blir skjuten. 
För att kunna snabbt behandla skottska-
dor skall kirurgisk förmåga finnas dygnet 
runt i dessa förband. För ME 01 vidkom-
mande innebar detta att livräddande ki-
rurgi (Definitive Surgical Trauma Care, 
DSTC) skulle kunna startas inom två 
timmar samt, då ME 01 saknade helikop-
terförmåga, att två svårt skadade skulle 
kunna intensivvårdas under 48 timmar 
ombord.

Nivåer av sjukvård inom 
Försvaret
Försvaret arbetar med sjukvård på olika 
nivåer. ROLE 1 innebär daglig sjukvård 
och akut medicinskt omhändertagande 

Approach från HMS Stockholm: Det är vid approach av misstänkta skiffs som den 
största risken finns för allvarliga skador. Soldaterna sjösätts från korvett eller stödfar-
tyg till en skeppsbåt som åker fram till den misstänkta båten och kommunicerar med 
dess besättning. Foto: Sergeant Jonas Lunddahl, Försvarsmakten.
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på förbandsplats inklusive prioritering 
(triage) och stabilisering inför transport. 
ROLE 2 innebär liv- och extremitetsräd-
dande kirurgi med olika grader av vård-
kapacitet. Detta kan vara små lättrörliga 
operationslag utan egentlig vårdkapacitet 
(Framskjuten Kirurgisk Förmåga = FKF) 
eller mindre fältsjukhus som i Afghanis-
tan. ROLE 3 innebär större fältsjukhus 
med flera specialiteter representerade, 
intensivvårdsavdelning och vårdplatser. 
Här finns också laboratorieresurser, tand-
läkare, röntgenavdelning med datortomo-
grafi. ROLE 4 slutligen är större sjukhus i 
Sverige. Efter stabilisering på ROLE 2-3 
nivå skall patienten snarast förflyttas till 
högre vårdnivå (repatriering). 

Sjukvården på förbandet 
ME 01 i Adenviken
Vid ME 01 har funnits kirurgisk förmåga 
enligt ROLE 2-3 på Trossö och ROLE 1 
på korvetterna. Den något högre förmå-
gan från ROLE 2 beror på den utökade 
intensivvårdskapaciteten. På stödfartyget 
Trossö placerades två 20-fots containrar 
på däck. Dessa containrar monterades på 
kort tid samman av verkstäder i Karls-
borg och Karlskrona. De utrustades på 
ett förtjänstfullt sätt av Försvarsmedicin-
centrum i Göteborg. Den ena containern 
utgjorde operationssal, den andra en in-
tensivvårdsavdelning. 

Operationssalen utrustades med opera-
tionsbord med belysning, diatermi, sugar, 
kirurgiska instrument för öppning av buk 
och thorax samt trepanering av skalle. En 
mobil digital röntgenapparat liksom en 
portabel ultraljudsapparat fanns också 
till hands. För anestesin fanns en enklare 
ventilator, defibrillator, övervaknings-
utrustning (Propaq®), en uppsättning 
intravenösa sprutpumpar samt utrustning 
för invasiv tryckmätning. Utrustning för 

administration av anestesigaser saknades 
varför all narkos gavs med intravenösa 
narkosmedel, framförallt ketamin men 
också propofol. Särskilda rörliga räcken 
monterades så att både kirurg och ope-
rationssköterska skulle kunna stå någor-
lunda säkert om fartyget rullade i sjön. 

På grund av kontaminationsrisken i 
denna miljö är steriliteten sämre än på 
en vanlig operationssal i land och den 
kirurgiska förmågan var således endast 
avsedd för livräddande kirurgi. I inten-
sivvårdscontainern fanns plats för två pa-
tienter. Denna container var utrustad med 
samma utrustning avseende andnings-
stöd och övervakning som operations-
containern. Blod och plasma medfördes 
under insatsen. Utrustning för blodgrup-
pering och antikroppsbestämning sak-
nades varför femton enheter 0-negativt 
blod medfördes (blod som kan ges till 
alla utan föregående gruppering, screen-
ing eller korstest). Dessa enheter omsat-
tes via Sverige genom kurirtransporter. 
Vi har även haft tillgång till kvalificerade 
blodstillande preparat (rekombinant fak-
tor VII a (NovoSeven®), Haemocomple-
tan®, Cyklokapron®). Enklare analyser 
av blod i laboratoriemiljö har kunnat gö-
ras. 

Detta är första gången svenska försva-
ret har haft ett sjögående traumateam av 
denna omfattning med denna utrustning. 
Jämfört med andra deltagande nationer 
under Atalanta har Sverige haft en myck-
et hög kirurgisk förmåga.

Sjukvårdskedjan vid 
skadad patient
Sjömännen arbetar under strid med hjälm 
och personligt kroppsskydd. Vid skada 
av vapenverkan under pågående strid 
sker kamrathjälp på plats [1] vilket inne-
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bär att den skadade dras undan striden. 
Därefter följer åtgärder för friande av 
luftväg, hjälp med fastsättande av tour-
niquet (åtsnörande band) vid extremitets-
skada samt stoppande av extern blöd-
ning. När striden avslutats kan patienten 
föras till förbandsplats ombord som på 
flottans fartyg normalt är måltidsmäs-
sen (gunrummet). Här sker prioritering 
av patientskador av fartygsläkare/sjuk-
sköterska samt fortsatt stabilisering av 
vitalfunktioner. Så snart fartyget dragit 
sig ur striden och förhållandena medger 
kan operation eller intensivvård påbör-
jas. Detta medför interna bårtransporter 
inom stödfartyget alternativt överföring 
av patient med skeppsbåt till från annan 
enhet till stödfartyget. På stödfartyget 
startas Damage Control Surgery av trau-
mateamet enligt ovan. Den beredskap 
som funnits på HMS Trossö är minst lika 
god som på ett svenskt akutsjukhus. 

Under uppdraget bedrevs dagliga in-
tensiva övningar ofta i samövning med 
korvetterna. Besökande statssekreterare 

från finans- och försvarsdepartement 
var imponerade men lät också förstå att 
om sjukvården under dessa uppdrag inte 
kan hållas på en fortsatt hög nivå kom-
mer riksdag och regering inte att skicka 
ut soldater respektive sjömän. Med andra 
ord: inga missioner om inte sjukvården 
fungerar bra.

Damage control surgery 
Då patienten anländer till stödfartyget 
sker transport till operationscontainer. 
Patienten är oftast multipelt skadad, på 
väg att bli kall samt har börjat falla i nivå 
av blodstillande faktorer. På grund av då-
lig genomblödning blir patienten också 
sur. Det är därför viktigt att anpassa det 
kirurgiska ingreppet till detta och i för-
sta hand stabilisera patienten (packa buk) 
istället för att spåra blödningskälla och 
omedelbart återställa anatomi. (Defini-
tive Surgical Trauma Care, DSTC) [2, 3].

Målen är att stoppa blödning och för-
hindra/avlägsna kontaminering av ska-
dad vävnad. 

Kamrathjälp på plats. Sjöman lägger huvudförband på skadad kamrat. Foto: Hannah 
Larsson, Försvarsmakten.
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1. Stoppa blödning/kirurgisk kontroll av 
    blödning och avlägsnande av skadad  
    vävnad;
a,   Stoppa intern blödning
b,   Kontrollera och förhindra   
      kontamination
c,   Terapeutisk bukpackning om  
      nödvändigt
d,   Primär förslutning av buken/  
      öppen buk.

2. IVA vård, fysiologisk återställning        
    och optimering;
a,   Återställa normal kroppstemperatur
b,   Optimera koagulationsfaktorer
c,   Justera metabol surhet. 

3. Planera reoperation, definitiv kirurgi  
    för återställande av funktion och ana- 
    tomi.

Personal
Sjukvårdspersonal inom ME 01 utgjordes 
av ett traumateam på HMS Trossö samt 
allmänläkare på HMS Malmö respek-
tive HMS Stockholm. De båda läkarna 
på korvetterna anställdes som allmänlä-
kare med extra akutvårdsutbildning och 
hade att sköta den dagliga sjukvården på 
de båda korvetterna samt eventuell inle-
dande stabilisering. Detta faktum var en 
uppgradering från normal korvettbeman-
ning där sjukvården handhas av en sjuk-
sköterska. 

Traumateamet under ME 01 var för-
lagt till Trossö och utgjordes under den 
senare delen av missionen av anestesio-
log med erfarenhet från ett amerikanskt 
universitetssjukhus med traumacenter 
(tillika verksamhetschef för sjukvården 
i ME 01 och artikelns författare), all-

Operationssköterskan Maria Frick och intensivvårdsköterskan Marie Johansson as-
sisterar vid transport från korvett till Trossö av skadad patient för kirurgisk behan-
dling. Foto: Hannah Larsson, Försvarsmakten.
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mänkirurg med särskild traumautbild-
ning, operationssköterska med erfaren-
het från Afghanistan, anestesisköterska 
med erfarenhet från ambulanssjukvård 
samt IVA-sköterska med erfarenhet från 
tidigare insatser i Kosovo och Liberia. 
Sjukvårdsofficeren, en yrkesofficer med 
sjuksköterskeutbildning i grunden, ut-
gjorde länk till den övriga fartygsverk-
samheten. De båda i traumateamet ingå-
ende läkarna under insatsens inledande 
del utgjordes av en thoraxkirurg samt 
en försvarsanställd narkosläkare. Trau-
mateamet skötte dessutom den dagliga 
sjukvården på stödfartyget. Den dagliga 
sjukvården omfattade under missionen 
drygt 200 sjukbesök av konsultationska-
raktär samt ett 100-tal mindre uppdrag 
av karaktären rådfrågning i mässar och 
hytter. Ofta förekommande problem var 
värmeutslag, uttorkning, övre luftvägs-
besvär samt diverse psykiska reaktioner. 
Två medarbetare i landförbandet hemför-
lovades på grund av utmattningsbesvär. I 
dessa sammanhang utgjorde medföljande 
fartygspastor i förbandet ett stort stöd.

Förslag och erfarenheter 
Försvaret har få heltidsanställda läkare. 
Dessa är huvudsakligen sysselsatta med 
administrativa uppdrag och har begrän-
sad aktuell klinisk erfarenhet. Reserv-
officerare i hälso- och sjukvårdstjänst 
utgörs av ett 100-tal läkare och sjukskö-
terskor. Dessa har varierande bakgrund 
och åldrar och verkar huvudsakligen i 
den civila sektorn. Övriga läkare tjänst-
görande i försvaret utgörs av civila kon-
traktsanställda läkare. 

Oavsett bakgrund saknar de flesta 
svenska läkare, kirurger såväl som anes-
tesiologer, påtaglig erfarenhet av kirurgi i 
samband med militära skott- eller spräng-
skador. Detta gör att antalet möjliga lä-

kare att rekrytera med rätt kompetens för 
dessa uppdrag är få. Till detta skall också 
läggas den civila arbetsgivarens perso-
nalsituation. Det är inte uppenbart lätt att 
släppa en erfaren kirurg eller anestesio-
log i kanske fyra till sex månader. Den 
civile läkaren har också ett tryck på sig 
att upprätthålla kompetens och känner 
olust över att vara borta i månader utan 
att få syssla med sedvanlig patientvård. 
Det är mycket viktigt att få rätt kompe-
tens bland läkare och sjuksköterskor till 
utlandsförbanden. Trots att samtliga i 
ME 01 traumateam genomgått och blivit 
godkända i försvarets traumautbildning 
(BATLS) blev en av läkarna på en av 

Kirurgen Nils-Eric Nilsson, normalt 
verksam i Helsingborg, i HMS Trossö 
operationscontainer där livräddande in-
grepp kan göras på svårt skadade sjömän 
och soldater. Foto: Hannah Larsson, 
Försvarsmakten
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korvetterna omplacerad då vederbörande 
inte bedömdes ha tillräckliga kunskaper 
under stridsmässiga övningar. Givetvis 
måste referenser noggrant kontrolleras 
inför mission. Det är i sig omöjligt för 
en läkare att ha full kompetens inom alla 
områden. Läkaren ersattes under stil-
laliggande perioden av en sjuksköterska 
med traumaerfarenhet. Detta är natur-
ligtvis inte bra för läkarprofessionen att 
inte rätt kompetens kunnat rekryteras 
och bör innebära reaktion från både För-
svaret och Läkarförbundet. Läkarna är de 
högst avlönade under utlandsmissionerna 
och skall kunna leverera hög kompetens 
inom efterfrågat område. Det är helt en-
kelt en förtroendefråga för sjömän och 
soldater.

För det sjögående traumateamet under 
ME 01 hade det sannolikt varit bättre att 
låta team-medlemmarna träna i skarp 
kirurgisk miljö. Kanske hade det varit 
bättre att skicka teamet tre veckor till ex-
empelvis Johannesburg General Hospital 
i Sydafrika för intensiv samträning istäl-
let för att genomgå utbildning i skydds-
tjänst mm i Karlskrona. Nödvändig 
befattningsutbildning kan ges ombord. 
Teamets allt överskuggande uppgift är att 
ju att vara redo för kirurgi om det allvar-
liga inträffar. 

Ansvaret i Försvaret för att få rätt 
personal är delat mellan beställare (hög-
kvarter/förband) och producent (För-
svarsmedicincentrum). Kommunikatio-
nen här är uppenbarligen inte den bästa. 
Försvaret har också ansvaret att göra an-
ställningsprocessen smidig. Det gäller att 
vara tidigt ute med rekrytering. Normal 
framförhållning för schemaläggare på 
svenska sjukhus är sex månader. Vidare, 
gäller det att minska antalet inblandade 
huvudmän. Idag arbetar fyra instanser 
(Högkvarteret, HRC, Livgardet, För-

svarsmedicincentrum) med rekryterings-
processen förutom förbandet som är den 
reella anställaren. Detta i kombination 
med sena beslut från Högkvarteret gör 
hela anställningsprocessen bristfällig och 
utmattande. 

För att öka möjligheterna för Försva-
ret att få rätt kompetens till dessa befatt-
ningar bör läkar- respektive sköterske-
förbund ta ansvar för att tydliggöra för 
landets verksamhetschefer och vårdche-
fer att Försvarets sjukvård är en naturlig 
del av svensk dito. Mer av dialog måste 
till mellan landstingen och Försvaret. 
Det räcker inte med helsidesannonser i 
Läkartidningen eller att visa upp sig på 
kongresser. Meritvärdet av internationell 
tjänst måste uppräknas. Svensk Kirur-
gisk Förening och Svensk Förening för 
Anestesi- och Intensivvård är utmärkta 
forum för Försvaret att kommunicera 
genom. Exempelvis träffas landets alla 
verksamhetschefer inom anestesi- och 
intensivvård på det regelbundet återkom-
mande Arlandamötet.

Några förslag till förbättringar är att 
kontraktsanställa olika team med för-
bandstillhörighet. Detta arbete har up-
penbarligen startat med varierande fram-
gång. Poängen med detta är att team kan 
öva i civil verksamhet och då åka på 
gemensamma kurser. När personal se-
dan skickas ut kan det vara lämpligt att 
extraanställa någon funktion så att team 
medlemmarna kan rotera till sjukhus 
iland. Det är uppenbart att det kan bli 
mycket litet att göra under en mission där 
ingen daglig kirurgisk verksamhet äger 
rum. Detta är mycket återhållande ur re-
kryteringssynpunkt. Finns möjlighet att 
närvara vid operationsverksamhet iland 
skulle det vara mer attraktivt för en ki-
rurg att vara borta från Sverige ett antal 
månader. 
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Under ME 01 verkade vi tillsammans 
med det svenska Bouffard sjukhuset i 
Djibouti där det gavs utmärkta möjlighe-
ter till att få både operera och söva. 

Sammantaget har den svenska sjuk-
vårdsinsatsen vid ME 01 varit av hög 
kvalitet. Få svenska sjukhus har så hög 
beredskap för akut traumakirurgi av det 
slag ME 01 haft. 
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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 om utdelning av 
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 15 november.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 15 augusti 2010. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3,  5 tr
111 48  Stockholm
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Riksdagsledamoten
ÅSA LINDESTAM

Åsa Lindestam är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. 
Hon är ledamot av Försvarsutskottet och OSSE-delegationen 
samt även suppleant i Valberedningen och EU-nämnden.

Ett fredligt innanhav
När jag växte upp så tillbringades en stor del av somrarna tillsammans med pappa 
och mamma i vår båt. En båt stor nog att sova över i men långt ifrån att vara så stor 
att den ens i min största fantasi kunde kallas vare sig skepp eller fartyg. Likafullt var 
de åren betydelsefulla för mig och gav mig en stark känsla, kärlek och förståelse för 
hav och kust. Sextio- och sjuttiotalen var de årtionden som präglades av det kalla 
kriget men samtidigt var det år då tilltron till vårt försvar var stark och vissheten 
om att vi kunde hålla den lede Fi stången var de flestas uppfattning. Idag, fyrtio år 
senare är mycket förändrat. Kärleken till kust och hav finns kvar. 

I mitt uppdrag som riksdagsledamot har 
jag förmånen att få vara ledamot av För-
svarsutskottet och har de senaste sju åren 
fått en fantastisk inblick i det goda arbete 
som görs i Försvarsmakten. I Sverige och 
utomlands, på marken och i luften och 
inte minst till sjöss. Här har jag också 
mött ett fantastiskt engagemang i alla 
våra frivilligorganisationer genom åren 
och vet att de har en viktig roll att fylla. 
Som socialdemokrat kan jag bara beklaga 
att den nuvarande försvarsministern inte 
väljer att se dessa organisationers fulla 
betydelse och ge dem det stöd de behö-
ver. Detta är djupt olyckligt enligt min 
mening.

Östersjön är idag ett fredligt innanhav. 
Det är tack och lov många år sen de spän-
ningar som fanns under det kalla kriget 
lättade. Men inget är för alla tider givet 
och därför behövs också idag ett funge-
rande marint försvar. Det är bra att det nu 
förbereds en utveckling av u-båtsflottan 
och detta av flera orsaker. Den främsta 
är den förändring av säkerhetsläget som 
de femtio milen med gasledning i Sve-
riges ekonomiska zon kan medföra. Om 
detta vet vi idag väldigt lite men bered-
skap måste finnas. Vi vet hur vi tolkar 
säkerhetsläget på svenskt vis, men det är 
mycket svårare att förstå hur andra län-
der tolkar gasledningen och dess påver-
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kan på säkerheten. Maktbalansen måste 
vara jämn om det inte ska kännas hotan-
de. En nation kan inte diktera villkoren 
för andra länder. För detta krävs ständig 
samverkan nära de länder som finns runt 
Östersjön.

Östersjöns läge har betydelse. Alla 
hamnarna där ut- och införsel av varor 
sker till och från såväl nära omland som 
mer avlägsna måste kunna säkras vid 
kriser i Sverige och vårt närområde. Alla 
våra hamnar är av vital betydelse för vår 
import och export. Det vulkanutbrott som 
inträffat på Island åskådliggör hur sårbara 
vi kan bli när ett transportslag slås ut.

Med dessa ökade negativa riskfak-
torer ställer det nya krav på oss som en 
del av den Europeiska gemenskapen och 
inre marknaden. Förutom att vi måste 
närvara på ett tydligare sätt i vår eko-
nomiska zon ställer det krav på att un-
derlätta all den handel och allt det utbyte 
som i sig verkar konfliktförebyggande. 
Till det krävs resurser inom miljöteknik 
och miljösanering, havs- och trafiköver-
vakning, sjöräddning, tullklarering och 
incidentberedskap. Och allt måste sam-
verka på ett helt annat sätt än tidigare.

Hur ska vi skapa och upprätthålla in-
tresse hos våra barn och ungdomar när det 
gäller dessa frågor för att sedan när de blir 
äldre allvarligt överväga att engagera sig 

för kortare eller längre tid inom försvars-
makten?

Försvarsmakten stöps nu om, vilket jag 
personligen starkt beklagar. Vårt långa 
och framgångsrika arbete med att ha ett 
värnpliktförsvar ska nu ersättas av att per-
sonalen anställs på kortare eller längre tid.

Jag menar att det som gjort att svensk 
försvarsmakt varit så bra och hållit så hög 
kvalitet jämfört med många andra är att 
våra tjejer och killar har haft både en civil 
och militär kompetens. De har varit både 
snickare och soldat, sjuksköterska och of-
ficer.

Jag säger inte att det förändrade syste-
met kommer att bli sämre men jag känner 
en stark oro att vi inte kommer att kunna 
rekrytera alla dem som behövs utan plikt-
systemet. Det blir därför nödvändigt att 
utvärdera det nya snabbt så att om det inte 
blev bra så måste vi kunna ställa om.

Hoten idag är som vi alla känner till 
är inte bara militära utan mycket handlar 
idag om hot mot miljö och klimat. Det 
händer också en del naturkatastrofer med 
oerhört kraft som påverkar stora delar av 
världen. Detta är också en anledning till 
att vi måste arbeta offensivt tillsammans 
med andra länder Här har också Försvars-
makten, tillsammans med Kustbevakning 
och frivilligorganisationer en mycket vik-
tig uppgift att fylla.

Östersjön är och kommer att vara en 
stor utmaning som nav i östersjöregionens 
ekonomiska tillväxt. Den har också en 
stor möjlighet att bli inte bara ett fredligt 
hav utan också ett rent hav. Men detta 
kräver samverkan och samsyn runt innan-
havet. Och under överskådlig tid kräver 
det också närvaro.

Utläggning av gasledningen i Östersjön 
pågår för fullt. Foto: Nordstream
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Marinen nu och mot framtiden
Sverige löser nu på nytt viktiga säkerhetsuppgifter i vattnen utanför Somalia. ME 
02:s ledande roll och projiceringen av helikopterförmåga till denna påfrestande 
miljö är hedrande för vårt land och de marina stridskrafterna. Samtidigt förändras 
bilden i vårt närområde. Den stora övningen Loyal Arrow under förra året följdes 
av Ladoga och Zapad. De senare blev de mest omfattande ryska övningarna under 
2000-talet och spände från Ishavet i norr till Vitryssland i söder. Som en fond till 
diskussionen om Natos nya strategiska koncept övar amerikanska markstridskrafter 
nu under sommaren i Baltikum.

Parallellt med detta ökar den ryska ma-
rinen sin vardagliga närvaro i Östersjön. 
Över tid handlar det om en markant skill-
nad, såväl i kvantitativa som kvalitativa 
termer.

Förändringarna har fått viss uppmärk-
samhet i svensk press, men hittills ett li-
tet utrymme i den svenska försvars- och 
säkerhetspolitiska debatten. Risken att 
stämplas som alarmistisk lägger effektivt 
sordin på många experter och debattörer. 
Samtidigt är det inte nödvändigt att dra 
långtgående eller förhastade slutsatser. 
Däremot är det myndigheternas skyldig-
het att redovisa statistik över inträffade 
förändringar. Inte bara i slutna rum, utan 
också för allmänheten.

Det finns en uppenbar paradox i svensk 
säkerhetspolitik. Å ena sidan är vi gärna 
aktiva och tar initiativ i utrikes- och 
säkerhetspolitiska frågor. Tydliga och 
aktuella exempel är den gemensamma 
övervakningen av Östersjön och den soli-
daritetsförklaring som Sverige riktat mot 
EU och våra nordiska grannar. Å andra 
sidan tenderar vi att lägga mindre vikt 
vid vilka förväntningar detta skapar i 
form av faktiskt agerande. Det är inte det 
att vi talar den mjuka säkerhetspolitikens 
språk, utan mera tondövheten inför dem 
som inte gör det.

Den militära våldsmakt som våra sjö-
stridskrafter besitter ska vara duglig att 
hantera ett brett spektrum av säkerhets-
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hot; allt ifrån terrorism, trafficking och 
tuberkulos till den termonukleära slag-
växlingen.

Därtill finns en utbredd förväntan hos 
våra grannar att en av de, i tonnage och 
förmågebredd ledande nationerna i Öst-
ersjön, också svarar upp ifråga om en 
närvaro som är regelbunden, uthållig och 
allerstädes.

Tiden är inne att bryta den negativa 
gångtidstrenden för våra marina plattfor-
mar. Det ställer krav på mer tillgängliga 
besättningar och minskade ledtider för 
vidmakthållande och moderniseringar. 
Det senare kan med fördel uppnås genom 
närmare anknytning till den kompetens 
och de traditioner som finns i den öv-
riga fartygsvärlden. De klassificeringar 
och specifikationer som i hundratals år 
använts på den civila sidan bör i större 
utsträckning vara grunden också för an-
skaffningen av nya ytstridsplattformar.

Visbykorvetternas förseningar och 
tillkortakommanden har med rätta dis-
kuterats de senaste åren. Investeringens 
totala omfattning ställer högre krav än 
förmåga till territoriell integritet. Först 
när uppgifterna för vilka de nu är speci-
ficerade kan innehållas, är det möjligt att 

tillföra ytterligare förmågor till den exis-
terande komplexiteten.

Anskaffningen av ett nytt stridsstöds-
fartyg kommer att göras med Visbykor-
vetterna i färskt minne. De tekniska och 
ekonomiska riskerna måste minimeras. 
Ett viktigt sätt att uppnå detta är att utgå 
från det som är beprövat och välkänt ock-
så på det civila området. Ett misslyckande 
handlar inte enbart om en förlorad eller 
decimerad förmåga utan kanske också 
om den svenska örlogsflottans framtida 
ställning.

Den av riksdagen under våren besluta-
de personalförsörjningsreformen ger in-
strument bättre anpassade både för flyg- 
och sjöstridskrafterna. Tillgänglighet till 
personal och mer effektivt utnyttjande 
av utbildningsinvesteringar är dock inte 
någon garanterad effekt. Reformen måste 
förvaltas ändamålsenligt; det vill säga 
med utgångspunkt i höga krav på konti-
nuerligt nyttjande och förmåga. I dessa 
avseenden finns värdefulla erfarenheter 
att hämta t.ex. från Kustbevakningen. 

Sveriges större åtaganden mot grann-
skapet i en tid av en ökad osäkerhet 
kommer, tillsammans med alltmer regel-
bundna insatser långt från våra kuster, att 
innebära ökad uppmärksamhet och tydli-
gare krav på sjöstridskrafterna. Om detta 
kan vi vara förvissade. 

EU:s Catherine Ashton ombord på HMS 
Carlskrona den 21 maj 2010 där opera-
tion ATALANTA för närvarande leds. 
Foto: Carl Sjöstrand, Försvarsmakten
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300 års konflikt – 200 års sameksistens
Kommentarer til orlogsrelationerne mellem  
Sverige og Danmark gennem 500 år
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinaire sammanträde 
i Karlskrona den 24 mars 2010.

I de første decennier af 1500-tallet fremkom de permanente orlogsflåder i Norden.  
I Danmark kan oprettelsen af en sådan flåde ikke præcist anføres med en dato. Der 
er dog en række indicier, der viser, at dette må være sket i årene inden den dansk-
lybske krig 1510-12. Man har derfor valgt datoen 10. august 1510 for at konkretisere 
denne nye udvikling. På denne dato udnævnte kong Hans (1481-1513) adelsmanden 
Henrik Krummedige til ”øverste kaptajn og høvedsmand” for alle flådens kaptajner 
og skibe. Dette indicerer, at der på dette tidspunkt må have været en fastere organi-
sation omkring den flåde, som danskerne havde i søen. Ud fra denne dato celebrerer 
den danske flåde, søværnet, i år sin 500-årige eksistens.

For Sveriges vedkommende kan starten 
på orlogsflåden angives noget mere præ-
cist. Her indkøbte Gustav Vasa ganske 
enkelt en lille moderne flåde af Hanse-
staden Lübeck. Den nåede svensk ter-
ritorium den 7. juni 1522 og ankom til 
Stockholm senere den 4. november. Man 
kan gætte på, at den 7. juni 2022 vil blive 
valgt til at højtideligholde den permanen-
te orlogsflådes fødsel i Sverige.

Forklaringen på den nævnte udvik-
ling må søges i geo-strategiske, teknolo-

giske og politiske forhold. Havet har op 
gennem tiderne været menneskehedens 
suveræne og ultimative transportvej. I 
1800-tallet kom jernbanetog og senere 
biler, og i 1900-tallet fremkom flyet. Så-
vel tog, bil som fly kan ganske vist overgå 
skibet i hurtighed, men de vil aldrig kun-
ne matche det i lastekapacitet.

Op til 1800-tallet var det i høj grad en 
kendsgerning, at hav forbandt og land 
adskilte. Dette havde betydning ikke 
alene handelsmæssigt men også politisk 
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og kulturelt.
De nordiske lande er fra naturens 

side blevet placeret omkring havarmen 
Østersøen med procentvise meget store 
kyststrækninger i forhold til deres sam-
lede grænse. Et af landene har desuden 
over halvdelen af sin kyststrækning vendt 
ud mod Atlanterhavet. Dette forhold har 
i høj grad gjort de nordiske lande til ma-
ritime nationer. Havet medførte, at en 
statsdannelse omfattende Danmark, Syd-
norge, Sydsverige, Nordtyskland, og i en 
periode dele af Østengland, var naturlig, 
fordi det inden for dette cirkulære geo-
grafiske område var muligt over havet at 
etablere en funktionel  infrastruktur.

Med handelen over havet fulgte også 
de politiske interesser, og derfor opstod 
der også hurtigt stridigheder mellem 
de forskellige lande og grupperinger i 
Østersø-området. I disse krige spillede 
skibet en stor rolle, da det ved sejlads 
var hurtigst at transportere tropper over 
havet, og at det kunne være nødvendig i 
denne sammenhæng at bekrige eventuel-
le fjendtlige skibe, hvis besætninger ville 
hindre, at man nåede frem til bestemmel-
sesstedet.

Det er interessant, at der i de nordiske 
lande tidligt udvikledes samme forsvars- 
og krigssystem i form af den såkaldte 
leding, på svensk ledung og på norsk lei-
dang. Ordningen indebar, at de frie bøn-
der i de forskellige distrikter af landene 
skulle tilvejebringe og vedligeholde et 
skib med et par faste mand om bord, samt 
skulle stille bevæbnet mandskab til ski-
bet, enten ved personlig fremmøde eller 
ved at stille en anden. Disse skibe kunne 
så sammenkaldes af kongen enten til for-
svar af landet eller for at gå i krig.

I Norden udgjorde besætningerne på 
ledingsskibene også krigerne. Dette for-
hold var anderledes i Middelhavsområ-

det, hvor besætning/roere og krigere var 
to forskellige personelkategorier. Dette 
gav krigsførelsen i Norden karakter af 
amfibie-krigsførelse. 

Det var den våbenmæssige udvikling, 
der ændrede konditionerne for ledings-
systemet. Med kanonens fremkomst i Eu-
ropa i 1300-tallet begyndte en udvikling, 
der ikke alene skulle ændre krigsførelsen 
til lands og til søs, men også Europas po-
litiske struktur. Første gang vi hører om 
kanoner anvendt i kampe mellem skibe 
er i 1340 i slaget ved Sluys. Der var sta-
dig tale om kampe som på landjorden. 
Blot foregik de på vandet. Kanoner var 
i begyndelsen et hjælpemiddel til at gøre 
fjenden mør.

Ønsket om at placere større og større 
kanoner om bord på skibene, medførte 
ønsket om større skibe. Fra 1460 begynd-
te man i Europa at bygge skibe på kravel i 
stedet for på klink, hvad der gav nye mu-
ligheder for at bygge skibene større end 
tidligere og derved anbringe endnu større 
kanoner på dem.

 Denne udvikling kompromitterede le-
dingsordningen. Krigsførelsen krævede 
nu store skibe, hvorpå der kunne anbring-
es kanoner. Derfor var det ikke længere 
muligt at lade mindre distrikter i landet 
anskaffe skibe til brug for krigsførelse. 
Man lod nu byerne levere de skibe, der 
skulle til. I Danmark, der efter 1389 klart 
var den dominerende magt i Norden, hav-
de kongen nogle skibe til rådighed, men i 
tilfælde af krig måtte han rekvirere skibe, 
der så blev anbragt kanoner på.  

Omkring 1500 tager udviklingen fart i 
Europa. Man begyndte at anvende kanon-
porte i skibene. Det lyder ikke så væsent-
ligt, men det er det! De gav mulighed for 
at stille kanoner op i flere lag i de sejlski-
be, der var blevet udviklet i Norden. Det 
skabte meget kraftfulde våbenplatforme 
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efter datidens målestok. Anbringelsen 
af de største kanoner i det underste lag 
gav desuden yderligere stabilitet i skibet. 
Sådanne skibe kunne ikke indrettes ved 
hjælp af rekvirerede handelsskibe. Derfor 
blev det nødvendigt at bygge skibe, der 
fra køllægningen var indrettet til krigs-
brug, og ikke ville kunne anvendtes som 
handelsskibe i fredsperioder.

Bygningen af sådanne større krigsski-
be blev derfor en opgave for kongen, som 
derved i høj grad fik styrket sin magt. En 
udvikling, der hurtigt førte over i en na-
tional statsdannelse. Vi kan se denne ud-
vikling flere steder i det nordeuropæiske, 
som f.eks. i Nederlandene og i England. 
I Østersøen var det Danmark-Norge og 
Hansestæderne, der i første omgang stod 
for denne udvikling af disse nye skibsty-
per.

Den nye krigsskibstype var en med-
virkende årsag, at Europa blev en do-
minerende magt i verden. Den er f.eks. 
forudsætningen for de togter, der udgik 
fra Europa, og som efterhånden medførte 
en omfattende europæiske kolonisation. 
Det var også i samme tidsrum, at protes-
tantismen vandt frem og medførte en sæ-
kularisering af nationalstater, hvor kong-
emagten var blevet styrket.     

Det var denne udvikling, som blev 
opfanget af den danske konge Hans i det 
første decennium af 1500-tallet. Han be-
gyndte i 1509 at bygge nogle af de nye, 
store skibe. Da de udelukkende var be-
regnet til krigsbrug blev der bygget en 
lidt fastere og permanent organisation op 
omkring disse skibe. Med dette skabtes 
en permanent dansk-norsk orlogsflåde. 

Med sin flåde var kong Hans i stand til 
at udøve en dominans i Østersøen, der 
medførte, at han frit kunne bevæge sine 
skibe og dermed sine tropper rundt om-
kring i Østersø-området. Det er det, vi i 

dag ville betegne som han var i besiddel-
se af søherredømmet, defineret som det at 
kunne benytte havet som transportvej og 
hindre andre i at gøre det. 

Den dansk-svenske navale 
rivalisering i 1500-tallet
De to rivaler i Østersøen i begyndelsen af 
1500-tallet var Danmark-Norge og Han-
sestæderne med Lübeck i spidsen. Disse 
nyetablerede nye flåder støtte sammen i 
slaget ved Bornholm den 9. august 1511. 
Det blev den permanente danske orlogs-
flådes ilddåb.

Efter 1520 gjorde kredse i Sverige un-
der ledelse af Gustav Vasa oprør mod den 
danske dominans i Norden. Det medførte 
en endelig frigørelse fra de unionsbe-
stræbelser, der havde været fremhersken-
de i Nordens politiske udvikling siden 
1300-tallet. Gustav Vasa havde bemærket 
sig, hvilken betydning det havde haft for 
kong Christian 2., at han uden modstand 
kunne sejle til Stockholm og belejre 
byen. Der er ikke tvivl om, at Gustav 
Vasa var klar over betydningen af at be-
sidde søherredømmet i Østersøen. Dette 
fik ham til at anskaffe en lille orlogsflåde 
fra Lübeck, der utvivlsomt var interesse-
ret i at støtte en opkommende statsmagt 
for i Østersøen at skabe balance over for 
Danmark

Dermed var vejen banet for den riva-
lisering og konkurrence, der kom til at 
præge forholdet mellem Danmark-Nor-
ge og Sverige-Finland frem til 1814, og 
hvori orlogsflåderne kom til at spille en 
markant rolle. Perioden efter 1814 har til 
gengæld været præget af sameksistens 
og paralleludvikling mellem de nordiske 
lande. 

Jokeren i den politiske udvikling i 
Norden i 1500-tallet var Lübeck, der 
var i besiddelse af en stor flådemagt 
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med nye krigsskibstyper. For at sikre sig 
uhindrede handelsmuligheder overalt i 
Østersøen, forsøgte man at puste til den 
naturlige rivalisering mellem Danmark 
og Sverige og ved skiftevis at støtte 
den svageste at holde de to flådemagter 
i skak over for hinanden. Ved at studere 
1500-tallets historie i Norden, kan man 
næsten få den opfattelse, at Lübeck havde 
en del af ansvaret for de fortsatte dansk-
svenske stridigheder.

En rolle spillede det også. at Den tyske 
Orden, der havde siddet på de baltiske 
områder, i 1500-tallet gik i opløsning. 
Derved opstod der et vacuum, politisk 
og handelsmæssigt, som både Danmark 
og Sverige havde interesser i at udnytte. 
Derved kom de ikke alene i konflikt med 
Rusland med også med hinanden.

Den første større styrkeprøve mellem 
den danske og svenske flåde blev søkri-
gen, der blev udkæmpet 1563-70, og som 
er blevet betegnet som den første moder-
ne egentlige søkrig i Europa. Den viste, 
at den navale udvikling i Norden igen-
nem 1500-tallet havde været forud for 
udviklingen i det øvrige Europa. Krigen 
medførte, at jokeren Lübecks rolle var 
udspillet i Norden

Den nordeuropæiske krigsskibstypes 
overlegenhed blev understreget ved kam-
pen mellem de spanske og de engelske 
skibe under den store armadas forsøg på 
at nå England i 1588. 

Nederlandene, der begyndte at gøre sig 
gældende på havene, overtog i 1600-tal-
let Lübecks rolle som joker i Østersøens 
politiske udvikling. Nederlandene fik 
hurtigt udstrakte handelsinteresser i det 
store handelsmarked, der lå i Østersøen, 
og lagde kynisk, for at varetage deres 
handelsinteresser,  skiftevis deres lod i 
henholdsvis den svenske og den danske 
vægtskål, således at ingen af disse lande 

blev dominerende.
Det var især adgangen til Østersøen, 

der interesserede dem, herunder Øre-
sundstolden. Det blev med rette sagt, at 
nøglen til Østersøen lå på Amsterdams 
børs. For så vidt lykkedes Nederlande-
nes politik med Roskilde-freden i 1658, 
da Danmark mistede de svenske provin-
ser. Nederlandene kunne nu holde de to 
nordiske lande i skak over for hinanden 
og sikre deres egen fortsatte adgang til 
Østersøen.

Periodiseringer i de dansk 
-svenske orlogsrelationer
Der er ovenfor redegjort for, hvordan de 
permanente orlogsflåder i Danmark og 
Sverige opstod, og hvordan den navale 
rivalisering mellem de to lande tog form i 
1500-tallet, specielt efter 1522. 

Det er imidlertid ikke tanken her at 
gennemgå hele den dansk-svenske or-
logshistorie, men i det følgende at forsøge 
en overordnet periodisering af de dansk-
svenske orlogsrelationer, således som de 
har eksisteret igennem snart 500 år. Sve-
rige har udover de her nævnte relationer 
også haft relationer østpå til Rusland, 
specielt i 1700-tallet, som har præget 
den svenske udvikling.  Danmark har på 
sin side haft problematiske relationer til 
Tyskland i 1800- tallet og 1900-tallet.  

Perioden på 300 år frem til 1810 kan 
ses som en lang konflikt mellem Dan-
mark-Norge og Sverige-Finland om her-
redømmet i og kontrollen med adgangen 
til Østersøen. Det er i denne forbindelse 
værd at lægge mærke til, at opdrejnings-
punktet for konflikten var de sydsvenske 
provinser og Sjælland med Øresund.  

Denne konfliktperiode bør dog deles 
op i to adskilte perioder, jfr. fig. 1. Pe-
rioden 1520-1720 bliver normalt opfattet 
som primært en krigsperiode med 10 sø-
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krige mellem Danmark og Sverige. Men 
i 1720-1810 var der ingen søkrige. Krigen 
1788-89 udviklede sig ikke til en søkrig. 
Danmark og Sverige stod imidlertid fort-
sat over for hinanden, under en slags kold 
krig, uden at det kom til kamphandlinger.

Periodiseringen af forholdet mellem 
Sverige og Danmark i de sidste 500 år 
fremgår af Fig. 1.

gøre sig gældende efter 1600.
I 1400-tallet og 1500-tallet var Dan-

mark-Norge dominerende i Østersøen, 
og betragtede dette hav som den dans-
ke konges eget. Der blev i 1419 af den 
danske konge sat lås på døren i form af 
Øresundstolden, der blev indført dette 
år. Den danske konges dominans blev 
udfordret først i 1400-tallet af Lübeck 
og dernæst af Sverige i 1500-tallet, men 
i begge tilfælde var der tale om Østersø-
stater. Kampen om dominansen blev så-
ledes holdt inden for Østersøen, uden at 
det involverede magter ude fra. Lübecks 
formål med at gå ind i disse stridigheder 
gik dog tydeligvis ud på, at købmænd 
udefra skulle betale en høj told ved Hel-
singør, og at de selv til gengæld mere eller 
mindre slap for denne told. 

Fra 1600 ændredes adgangsproblema-
tikken væsentligt, idet Nederlandene nu 
ønskede at drive handel i Østersøen og 
bringe varer fra dette område til Vesteu-
ropa. Nederlandenes politik gik derfor ud 
på at undgå, at der blev en dominerende 
flådemagt i Østersøen, der kunne for-
lange Øresund lukket eller at sætte tolden 
op for at komme ind i Østersøen. Derfor 
spillede de i gennem 1600-tallet de to 
store flådemagter i Østersøen, Danmark 
og Sverige, ud mod hinanden. Det lyk-
kedes Danmark indtil midten af 1600-tal-
let i princippet at hævde dominansen i 
Østersøen og forsøge at lukke de danske 
gennemsejlingsfarvande.

Det er karakteristisk, at Danmark ved 
Roskildefreden i 1658, da landet mistede 
de svenske provinser, måtte gå ind på fre-
mover at være svenskerne behjælpelige 
med at holde fremmede krigsskibe og 
flåder ude af Østersøen. Den, der ejede 
huset ville også bestemme, hvem portne-
ren lukkede ind. Bestemmelsen den gang 
var klart møntet på Nederlandene. Den 

RELATIONER MELLEM 
SVERIGE (-FINLAND, -NORGE) og

DANMARK (-NORGE)
1520-2010

    1520-1720       200-ÅRS KRIG

    1720-1810       100-ÅRS KOLD KRIG

    1810-2010       200-ÅRS SAMEKSISTENS    

Figur 1.

Kampen om nøglen til 
Østersøen gennem 500 år
Omdrejningspunktet for de svensk-dans-
ke krige var gennemsejlingsfarvandet 
Øresund, som er porten til Østersøen. 
Adgangen til Østersøen har i den periode, 
der behandles her, dog ikke udelukkende 
været et svensk-dansk konflikt-område, 
men har involveret andre magter såvel i 
Østersø-området som uden for. Proble-
matikken har været en integreret del af 
den kamp om herredømmet i Østersøen, 
der er foregået gennem århundreder. Det, 
der er blevet betegnet dominium maris 
baltici.

Danmark har haft portner-funktionen 
i forbindelse med Østersøen, hvad der i 
en række tilfælde har skaffet landet pro-
blemer. Der kan således opstå problemer, 
når portneren og ejeren af huset ikke er 
den samme. Den, der ejer huset, vil na-
turligvis bestemme, hvem der kommer 
på besøg. En problematik, der kom til at 
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dominerende magt i Østersøen ville ikke 
tillade, at den svagere magt, f.eks. Dan-
mark, fik hjælp af en nederlandsk flåde.

Danmark var ikke interesseret i at rati-
ficere denne bestemmelse, som ville ude-
lukke en fremtidig mulighed for at skabe 
sig alliancer uden for Østersøen til kamp 
mod Sverige. Den blev heller ikke efterle-
vet af danskerne, hvad der klart fremgår 
af krigen 1675-79, som blev vundet til søs 
af den danske flåde ved hjælp af fra ne-
derlandske flådestyrker.    

Omkring 1700 dukkede Rusland op 
som ny flådemagt i Østersøen, og gjorde 
sig mere og mere gældende. Ruslands er-
klærede målsætning var at få de danske 
stræder lukkede for andre ikke-østersø-
magters flåder. Dette forsøgtes bragt i 
stand gennem traktater med Danmark-
Norge 1767 og 1773. 

I 1800 gik en engelsk flåde ind i Øs-
tersøen. Der kom atter engelske flåder 
1801 og i 1807-14.

England tvangsoplukkede Østersøen 
og gjorde sig i resten af 1800-tallet til den 
dominerende magt i Østersøen, der kunne 
sende flåder ind og ud efter forgodtbefin-
dende. Magten i Østersøen lå altså hos en 
ikke-Østersø-magt i 1800-tallet. England 
krævede således ikke, at de danske gen-
nemsejlingsfarvande lukkede, men åbne 
til en hver tid.

Som en konsekvens af denne udvikling 
og Danmarks nye status som småstat, 
måtte Øresundstolden opgives 1857.

Omkring 1900 blev magten i Øs-
tersøen overtaget af Tyskland, der vide-
reførte kravet om at få lukket adgangen 
for fremmede flåder. Denne problematik 
kom som bekendt til at spille en rolle så-
vel i 1914 som i 1939-40.

I nyere tid har man set, at Sovjetunio-
nen 1945-1990 har villet gøre Østersøen 
til ”et fredens hav”, hvor kun krigsskibe 

fra Østersølande måtte opholde sig, sam-
tidig med at dette land opretholdt en stor 
flåde i Østersøen.   

Der synes således at være en vis lov-
mæssighed mellem det at have dominan-
sen i Østersøen og så holdningen til om 
hvorvidt adgangen til dette hav, de dans-
ke stræder, skal være åben eller lukket. I 
grove og principielle træk giver Fig. 2 et 
bud på denne lovmæssighed. 

DOMINIUM MARIS 
BALTICI

1400-1650            DANSK

1650-1700            SVENSK

1700-1800            RUSSISK

1800-1900            ENGELSK

1900-1918            TYSK

1918-1935            INTERREGNUM 

1935-1945            TYSK

1945-1990            SOVJETISK

1990- ?                  FLÅDESAMARBEJDE
                               I ØSTERSØEN 
 

Figur 2.

Krige, alliancer og skan-
dinavisme gennem 500 år
Normalt ser vi 300-års perioden 1520-
1810 som en lang konfliktperiode mellem 
Sverige og Danmark. Ofte tænker man 
dog ikke på, at der faktisk i samme pe-
riode er forbavsende mange eksempler på 
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Figur 3.

KRIG ÅR SAMARBEJDE
Dansk-Svensk 1521-1523

1534 Dansk-svensk forbund mod Lübeck

1534-1536 Fælles dansk-svensk flådeoperationer

1541 Dansk-svensk aftale om fred i 50 år

Den nordiske syvårskrig 1563-1570

Kalmarkrigen 1611-1613

1628 Dansk-svensk forsvarsforbund

Torstenssonkrigen 1643-1645

1655-1657 Forhandlinger om dansk-svensk forsvarssamarbejde

1. Karl Gustav-krig 1658-1658

2. Karl Gustav-krig 1658-1660

Skånske krig 1675-1679

1690-1693 Dansk-svensk forsvarstraktat

1697 Fælles dansk-svenske eskadrer

Engelsk-nederlandsk-svensk an-
greb på Sjælland og København

1700

Den store nordiske krig 1709-1720

1734-1735 Dansk-svensk forsvarstraktat

1756-1757 Fælles dansk-svensk neutralitet og Flådeeskadrer

1780 Væbnet neutralitetsforbund

Formal dansk-svensk krig 1788-1789

1796 Fælles dansk-svensk flådeutrustning

1800 2. væbnede neutralitetsforbund

(Dansk-) Norsk-svensk krig 1808-1809

1853 Fælles skandinavisk eskadre i anledning af neutralitet 
under Krim-krigen

1875 Koordinret skandinavisk indkøb af Whiteheadske tor-
pedoer

1920-1937 Forhandlinger om nordisk forsvarsforbund

1938 Forhandlinger om engelsk-dansk-svensk-norsk-finsk 
flådetraktat

1947-1948 Forhandlinger om nordisk forsvarsforbund

1993 Forhandlinger om samarbejde mellem flåderne i      
Østersøen

1997-2004 Nordisk samarbejde omkring et fælles Ubådsprojekt, 
VIKING-ubåden
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samarbejde og alliancer, og flere eksemp-
ler på flådesamarbejde i form etablering-
en af fælleseskadrer.

I de sidste 200 år har der været tale 
om sameksistens og paralleludvikling. 
De nordiske lande blev efter 1814 redu-
ceret til småstater i det storpolitiske per-
spektiv. Efter 1905 har enhver spænding 
mellem de nordiske lande været væk. 
Forsvarsalliancer er blevet drøftet, uden 
at det er blevet til noget.

Opstillingen i Fig. 3 giver et bud på 
nogle af de mange orlogsrelationer, kri-
geriske som fredelige, der har været gen-
nem 500 år mellem Danmark og Sverige.

Afslutning
Orlogsflåderne udviklede sig tidligt i 
Norden, og var i 200-300 år magtfakto-
rer i Europæisk perspektiv. Man lyttede 
efter hvad de nordiske lande fremførte, 
ligesom stormagterne var interesseret i 

at indgå alliancer med de nordiske lande, 
og derved blev en del af de stridigheder, 
der foregik mellem nabostater i Østersø-
området. Udviklingen drejede imidlertid 
væk fra det nordiske område, og i de sid-
ste 200 år har flåderne ikke haft samme 
magtpolitiske betydning

De nordiske flåder har igennem årene 
gennemgået en paralleludvikling, som 
samtidig er udtryk for en særlig nordisk 
orlogskoncept. Det vil sige, den særlige 
måde søkrig og søkrigsmidler har ud-
viklet sig på i de nordiske lande, og den 
måde den almindelige flådeudvikling er 
blevet omformet eller er blevet fortolket 
på som følge af en vidensimport.  En 
nærmere undersøgelse af hvori den nord-
iske orlogskoncept består, mangler vi dog 
fortsat, selv om der er rigeligt med kilde-
materiale til rådighed. Nærværende over-
sigt og kommentarer skal ses som et lille 
bidrag til denne problematiks diskussion. 

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 till 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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Ledamoten
KENT NORDSTRÖM

Kommendörkapten Kent Nordström bedriver sedan sin pensio-
nering studier vid Göteborgs Universitet.

Astronomisk navigation förr och nu
År 2009 kallades för det astronomiska året. Då uppmärksammades att det var 400 
år sedan Galileo Galilei riktade sin egentillverkade kikare mot himlen och fann 
bevis på att solen - och inte jorden - ligger i vårt solsystems centrum. Upptäckten 
var naturligtvis inte bara revolutionerande från vetenskaplig synpunkt utan också 
utomordentligt provocerande för den katolska kyrkan. Detta renderade som bekant 
Galilei en hel del repressalier och det var inte förrän i vår tid den katolska kyrkan 
officiellt erkände att Galilei hade haft rätt.  I samband med firandet av det astro-
nomiska året fick jag möjlighet att hålla ett föredrag vid Sjöfartsmuseet i Göteborg 
betitlat ”Astronomisk navigation förr och nu”. Föredraget återges här i något utö-
kad form. Förhoppningsvis kan dess innehåll intressera läsare av denna tidskrift.

Efter en inledande historisk bakgrund 
beskrivs utvecklingen av instrument för 
astronomiska observationer jämte några 
då allmänt förekommande metoder för 
att finna ett fartygs position i latitud och 
longitud. Därefter beskrivs hur vårt mo-
derna sätt att finna ett fartygs position 
genom ortlinjer kom till. Beskrivningen 
omfattar tiden mellan sent 1400-tal till 
tidigt 1900-tal. Den astronomiska och 
nautiska utvecklingen under denna långa 
tidsepok innehåller spännande veten-
skapliga framsteg, som dokumenterats av 
många författare. De framsteg som åter-
ges här är helt och hållet mina egna val.

Historisk bakgrund
För att förstå varför sjöfarare huvudsak-
ligen från Iberiska halvön blev pionjärer 
vid utforskandet av sjövägen till Indien 
måste vi gå tillbaka till tiden innan Kristi 
födelse. Några århundraden dessförinnan 
påbörjades kartläggning av himlen och 
himlakroppars positioner och rörelser av 
grekiska filosofer.1 

Instrument lämpade för observationer 
och metoder för förutsägelser utveckla-
des. I samband med att Alexander den 
store expanderade det grekiska riket ös-
ter- och söderut några hundra år f. Kr. 
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mötte den grekiska kulturen den omfat-
tande kunskap om himlakroppars rörel-
ser, som dokumenterats av babylonier 
under årtusenden dessförinnan. Veten-
skapen utvecklades vidare och kunska-
pen förbättrades främst kanske i Alex-
andria, som - jämte Bagdad - torde ha 
varit dåtidens vetenskapliga centra. Bib-
lioteket i Alexandria innehöll tusentals 
vetenskapliga skrifter. Omkring år 150 e. 
Kr. sammanställde filosofen Ptolemaios 
den samlade astronomiska kunskapen i 
det omfattande verket ”Almagest”, som 
bl.a. innehöll geometriska modeller för 
att kunna förutse solens, månens och de 
fem största planeternas rörelser jämte po-
sitioner för ett tusental stjärnor.2 

Alexandria inklusive biblioteket för-
stördes ca 300 år e. Kr. vilket innebar 
att endast en begränsad mängd skrifter 
kunde räddas till eftervärlden. De flesta 
hamnade i den arabiska världen. Kun-
skapen förvaltades vidare av arabiska 
vetenskapsmän under många hundra år 
och spreds inom arabvärlden och även till 
Persien, Indien och kanske Kina. När mo-
rerna erövrade norra Afrika och delar av 
den Iberiska halvön i början av 700-talet 
följde den astronomiska kunskapen med. 
Morerna fördrevs från Iberiska halvön 
cirka år 1200 och efterlämnade ett omfat-
tande vetenskapligt kulturarv, som kunde 
användas vidare.3

Nära samtidigt med morernas fördriv-
ning från Iberiska halvön hade Marco 
Polo återkommit från sin resa till Kina. 
Det blev således klart för många européer 
att omfattande rikedomar och begärliga 
produkter såsom kryddor, siden, ädelste-
nar m.m. fanns i länderna långt österut. 
Intresset för att kunna etablera handels-
förbindelser uppstod. Men kanske en an-
nan faktor också hade någon betydelse. 
Katolska kyrkan fanns i de västeurope-

iska länderna. Människor i allmänhet 
var djupt religiösa och många – främst 
de besuttna - kanske såg som sin uppgift 
att rädda förtappade själar på andra plat-
ser på jorden genom att omvända dessa 
till den rätta tron. Det skulle alltså vara 
möjligt och lämpligt att kombinera han-
del med insatser för religiös omvändelse. 
Den förste person, som förmodligen in-
såg dessa möjligheter var den portugi-
siske prinsen Henrik, som med tiden fick 
tillnamnet Sjöfararen.

Under Henriks levnad i mitten av 
1400-talet etablerades skolor för utbild-
ning av sjömän i navigationskonsten. 
Den astronomiska kunskapen nödvändig 
för att kunna utveckla metoder att navi-
gera på det öppna havet hämtades från 
det arabiska kulturarv morerna lämnat 
efter sig.  Ledande vetenskapsmän drogs 
till Portugal för att bidra. Liknande an-
strängningar skedde också i Spanien. 

Under Henriks levnad och århundradet 
därefter utökade Portugal systematiskt 
sin intressesfär genom allt längre resor 
över haven med målet att finna sjövägen 
till Indien och Fjärran Östern:

• Madeira upptäcktes 1419 av João 
Gonçalves Zarco;

• Azorerna upptäcktes 1427 av Gonça-
lo Velho;

• Kap Verde upptäcktes 1455 av Alvise 
Cadamosto;

• Ekvatorn utanför Afrikas östra kust 
nåddes 1484;

• Godahoppsudden nåddes 1488 av 
Bartolomeu Diaz;

• Vasco da Gama seglade till Indien 
och nådde fram 1498;

• Pedro Àlvarez Cabral korsade Atlan-
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ten och seglade längs Brasiliens kust 
1500;

• Jorge Àlvarez nådde Kina via Goda-
hoppsudden 1513.

Även det andra landet på den Iberiska 
halvön - Spanien - visade under samma 
tidsepok liknande intresse för att öppna 
handel med länder i östern. Italienaren 
Columbus och portugisen Magellan, som 
båda arbetade för den spanska kronan, 
hade som mål att finna sjövägen till In-
dien. Som bekant hittade aldrig Colum-
bus sjövägen till Indien via en förmodad 
passage någonstans i Centralamerika. 
Magellan däremot hittade passagen mel-
lan Sydamerikas södra del och Eldslandet 
år 1520 och kunde fortsätta sin seglats in 
i Stilla Havet.

De portugisiska och spanska resorna 
hade således samma mål och konkurren-
sen dem emellan förorsakade uppenbarli-
gen en hel del förvecklingar i ländernas 
umgänge på hemmaplan. Den katolska 
kyrkan såg sig föranlåten att dela den nya 
världen i en portugisisk och en spansk 
intressesfär redan år 1492. Skiljelinjen 
drogs på meridianen W 33º 33’ väst och 
sedermera år 1493 på W 47º 30’ väst. 
Länder och havsområden väster om skil-
jelinjen fördelades till Spanien. Länder 
och havsområden öster om linjen tillde-
lades Portugal.4 

Idag finner vi rester från denna kyr-
kans indelning såtillvida att:
• I Brasilien, som huvudsakligen lig-

ger öster om meridianen W 47º 30’, 
Angola, Mocambique, Macao, Östra 
Timor m.fl. länder och platser talas 
fortfarande portugisiska;

• I Centralamerika och övriga Sydame-
rika jämte Filippinerna talas spanska.

Men hur hittade dessa tidiga sjöfarare 
rätt?

Tidiga latitudbestäm-
ningar och instrument
Sedan lång tid tillbaka var det känt att 
Polstjärnan stod i norr och att dess höjd 
berodde på var någonstans på jorden ob-
servatören befann sig. Likaledes var det 
känt att himlakroppar kulminerade när 
de befann sig i meridianen.5 

Genom de portugisiska och sederme-
ra spanska insatserna utvecklades och 
dokumenterades metoder för latitudbe-
stämning av Polstjärnan och solen i ver-
ket “Arte de Navigar” först utgivet 1495. 
Men tidigare utgåvor fanns troligen. I 
denna ”Arte de Navigar” finner vi regler 
för latitudbestämning med solen kallat 
”Regiment of the Sun” och med Polstjär-
nan i ”Regiment of the North”. I andra 
verk som ”Regimento de Astrolabio e do 
Quadrante” från 1495 återfinns bl.a. hur 
höjden av en himlakropp ska mätas. I det 
spanska verket ”Breve Compendio de 
la Sphera” från cirka 1500 beskrivs hur 
den mätta höjdvinkeln av Polstjärnan ska 
korrigeras beroende på stjärnans position 
relativt den celesta nordpolen vid mättill-
fället.6 

Uppgifter om himlakroppar nödvän-
diga för denna tidiga astronomiska navi-
gation fanns – främst uppgifter om solens 
och stjärnors deklination. Det arabiska 
arvet i form av de s.k. Tolediska tabeller-
na förbättrades i flera steg och kom att bli 
kallade först de Alfonsinska tabellerna, 
namngivna efter den dåvarande kungen 
Alfonso av Kastilien, och sedermera ge-
nom systematiska observationer utförda 
av bl.a. Tycho Brahe som de s.k. Rudol-
finska tabellerna.7  

Idag säger vi – litet slarvigt – att Pol-
stjärnan befinner sig rakt ovanför nord-
polen och att vi alltid vet i vilken riktning 
nord finns genom att sikta mot stjärnan – 
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förutsatt att vi befinner oss på norra halv-
klotet. Emellertid ligger inte Polstjärnan 
rakt ovanför nordpolen och den nordliga 
riktningen blir bara ungefärlig. Stjärnan 
beskriver – som vi ser det från jorden – 
en cirkelrörelse runt himmelsfärens axel 
nära den celesta nordpolen. Storleken 
på denna cirkelrörelse är idag knappt en 
grad och radien är komplementvinkeln 
till Polstjärnans deklination, som idag är 
ungefär N 89º 20’. Under 1500-talet dä-
remot var stjärnans deklination åtskilliga 
grader mindre på grund av den dåvaran-
de riktningen av jordens axel, vars rikt-
ning ändrar sig kontinuerligt på grund av 
jordaxelns precessionsrörelse.8 Höjdvin-
kel till Polstjärnan och solen mättes av de 
tidiga sjöfararna med en kvadrant, kors-
stav eller en s.k. ”Mariners astrolabe.” 
Alla har gammalt ursprung och torde ha 
använts av grekiska filosofer redan innan 
Kristi födelse. 

Kvadranten är ett enkelt vinkelmät-
ningsinstrument. Den bestod av en 
mässings- eller träskiva formad som en 
kvarts cirkel. I instrumentets spets var en 
tunn tråd fäst. I trådens fria ände satt en 
tyngd. Mätningen skedde genom att ob-

servatören använde en av de raka sidorna 
och riktade denna mot Polstjärnan. Sam-
tidigt befann sig tråden i lodrätt position 
på grund av sin tyngd. Längs radien på 
instrumentet fanns en graverad grad-
skala. Avläsning av höjdvinkel skedde 
genom att läsa av gradtalet där tråden 
”träffade” gradskalan – höjdvinkel och 
zenitavstånd. Det förefaller som detta 
instrument, trots sin enkelhet, sedermera 
ersattes av korsstaven på grund av att det 
var svårt att använda kvadranten från ett 
fartygsdäck i rörelse.

”Mariners astrolabe” har ett utseende, 
som liknar det tidiga astronomiska in-
strumentet astrolabium, som utvecklades 
av de tidiga grekiska astronomerna men 
som senare bringades till perfektion i 
arabvärlden. Instrumentet användes av 
astronomer för förutsägelser av himla-
kroppars positioner och det gick också 
att mäta höjdvinklar. Med instrumentet, 
som med modernt språkbruk tveklöst 
skulle kunna rubriceras som multifunk-

Bild 1. Mariner’s astrolabe.9  

Bild 2. Kvadrant.10
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tionellt, kunde ett femtiotal astronomiska 
problem lösas.11 Det marina instrumentet 
gav enbart möjlighet att mäta höjdvink-
lar. Det är gjort som en ring i metall med 
en mätarm - en s.k. alhidad - placerad i 
och rörlig kring dess centrum. Instru-
mentet hängdes upp eller hölls upp för 
att hänga i lod. Instrumentet riktades 
mot solen och vinkeln mellan den rörliga 
mätarmen och horisonten kunde avläsas 
på instrumentets ring. Vinklar upp till 90 
grader kunde mätas. Magellan medförde 
vid sin seglats jorden runt bl.a. sju astro-
labier och 21 kvadranter.12

Korrektionen till höjdvinkeln beroen-
de på Polstjärnans position relativt nord 
kunde avläsas på ett instrument kallat 
”bozina” – på svenska närmast ”det lilla 
hornet”. I hornets spets fanns ett hål ge-
nom vilket Polstjärnan siktades. Hornet 
vreds därefter så att det täckte stjärnbil-
den Ursa Minoris – Lilla Björnen. En ska-

la på en fast ring centrerad runt sikthålet 
mot stjärnan visade storleken och tecknet 
på den korrektion, som skulle nyttjas vid 
beräkning av latituden. När stjärnan be-
fann sig över polen visade ”bozinan” att 
korrektionen skulle vara negativ och vice 
versa när stjärnan befann sig under polen. 
En jämförelse med dagens metod visar 
att denna 1500-tals metod gav en förvå-
nande god noggrannhet förutsatt att mät-
ning gjordes korrekt och att ”bozinans” 
korrektionsskala återspeglade stjärnans 
verkliga polavstånd.13  

Korsstaven består av en träarm på vil-
ken finns en mot träarmen vinkelrät pla-
cerad rörlig mätarm. Observatören riktar 
träarmen mot stjärnan och justerar den 
rörliga armen – en löpare - så att ögat 
samtidigt ser stjärnan och sjöhorisonten. 
Höjdvinkeln avläses därefter på en skala 
på träarmen. I praktiken kunde höjdvink-
lar upp till högst 45 grader mätas. Även 

Bild 3. Korsstav.14 
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korsstaven har gammalt ursprung.15 Ju 
större vinklar som mäts desto närmare 
observatörens öga måste den rörliga 
mätarmen placeras. Skalans gradering 
måste därför göras allt tätare ju närmare 
ögat mätarmen står. Noggrannheten vid 
mätning av stora vinklar blir sämre än 
vid mätning av mindre vinklar. Större 
vinklar innebar också svårigheter att med 
ett öga syfta på både himlakroppen och 
sjöhorisonten samtidigt. Instrumentet 
var lätt att hantera men inte lämpligt för 
mätning mot solen på grund av att solens 
starka ljus störde observatörens öga.

Med dessa tidiga instrument kunde 
höjder mätas med en noggrannhet av 
uppskattningsvis en grad, i bästa fall 
kanske en halv grad. Kombinationen 
korsstav och ”bozina” var tvivelsutan väl 
anpassade för de tidiga sjöfararnas behov.

Ett instrument påminnande om ”bozi-
nan” med delvis liknande användning var 
en ”nocturnal”. Men här används stjärn-
bilden Ursa Majoris – Stora Björnens - po-
sition runt Polstjärnan som underlag för 
korrektion av höjdvinkeln.16 Det förefal-
ler som om instrumentet ”nocturnal” har 
sitt ursprung i kyrkans värld – ”nocturn” 
betyder ungefär ”nattlig sång eller bön i 
klostret”. Eftersom instrumentet under 
dygnets mörka del kunde visa en unge-
färlig medeltid var det möjligt att kalla 
till vesper på rätt klockslag. Instrumentet 
torde inte ha varit allmänt förekommande 
ombord. Däremot fanns för nautiskt bruk 
någon variant av instrumentet med vars 
hjälp datum och tidpunkter för tidvatt-
nets högsta och lägsta höjder kunde tas 
fram för orter på de brittiska öarna.17

En vidareutveckling av korsstaven 
beskrivs år 1643 av John Davis i boken 
”Seaman’s Secret”. Det blev nu möjligt att 
mäta vinklar överstigande 45 grader och 
solens höjdvinkel utan att ögat utsattes 

för skadlig strålning. Instrumentet blev 
allmänt känt som en s.k. ”back-staff”.19 
Observatören stod med ryggen mot solen 
och riktade instrumentet så att han samti-
digt genom smala springor kunde se hori-
sonten och solens kant, som reflekterades 
via en metallplatta mot hans öga. 

Solens höjd vid meridianpassage, då 
dess höjd är som störst, mättes på sam-
ma sätt som idag – mot solens övre eller 
undre kant. Någon klocka fanns inte och 
tiden för meridianpassage kunde således 
inte förutbestämmas. Meridianpassagen 
konstaterades genom en kombination av 
att med magnetkompassen avgöra sydlig 
eller nordlig riktning och solens högsta 
höjd genom mätning. Uppmätt höjdvin-
kel korrigerades schablonmässigt för 
solens halvdiameter så att höjdvinkeln 
ökades med 15 bågminuter vid mätning 
mot underkanten och minskades lika 
mycket vi mätning av överkanten. Några 
korrektioner för observatörens höjd över 
vattenytan eller för refraktion tillämpa-
des inte alls. Däremot gjordes observatö-
ren uppmärksam på diverse mätfel, som 

Bild 4. ”Back-staff” i ursprungligt ut-
förande.18 Senare instrument kunde mäta 
upp till 90º.
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kunde uppkomma vid användning av en 
korsstav. Ett märkligt fel grundades på 
hur djupt ögat satt i observatörens skal-
le!20 Endast solens övre meridianpassage 
i de tre möjliga alternativen behandlades 
i tidiga skrifter: 21

• Solen finns mellan zenit och ekvinok-
tialen (himmelsekvatorn);

• Ekvinoktialen befinner sig mellan ze-
nit och solen;

• Zenit finns mellan solen och ekvinok-
tialen.

Dessa tre alternativ används än idag men 
innefattar även en metod för att finna la-
titud via solens undre meridianpassage.22 

Tvivelsutan var tidigt fokus inriktat 
mot att med hjälp av Polstjärnan och so-
len finna fartygets latitud. Men möjlighe-
ten att bestämma latituden på det södra 
halvklotet skiljer sig från möjligheterna 
på det norra.  Södra himmelssfären sak-
nar en ”polstjärna” som medger enkel 
bestämning av latitud. En alternativ lös-
ning stod att finna genom användning 
av stjärnbilden Crux – Södra Korset. I 
portugisiska skrifter från tidigt 1500-tal 
antyds möjligheten att bestämma latitud 
då stjärnbildens gamma- och alfastjärnor 
syns på en linje vinkelrätt från horison-
ten, gammastjärnan under alfastjärnan. 
Crux roterar kring södra himmelspolen 
på samma sätt som Polstjärnan omkring 
den norra. Gamma Crux deklination var 
på 1500-talet knappt S 60º och rotatio-
nen skedde således på en betydligt större 
cirkel än för Polstjärnan runt den celesta 
nordpolen. Endast då stjärnbilden intar 
detta speciella läge i meridianen kunde 
latituden bestämmas. Anvisningen mot-
svaras av att latituden är skillnaden av 
stjärnans höjd och dess polavstånd: 23

For if the said Height be thirtie degrees, 

then wee are in the very equinoctial, and 
if it be more than thirtie degrees then we 
bee so much past the equinoctial towards 
the South. And if it be less than thirtie 
degrees, so much as it wanteth are we to 
north of the equinoctial.
Därmed kan vi anse att sjöfararna fram 
till mitten av 1600-talet hade fått både 
metoder och hjälpmedel för att bestämma 
latitud på både norra och södra halvklo-
tet. 

Tidiga longitudbestäm-
ningar och nya instru-
ment
Den astronomiska navigationens klas-
siska problem var att longitud inte kunde 
bestämmas. Olika idéer för problemet 
skulle kunna lösas dokumenterades av:
• Holländaren Gemma Frisius år 1530, 

som förde fram att longituden skulle 
kunna bestämmas genom att beräkna 
skillnaden mellan tiden på navigatö-
rens ort och tiden på någon referens-
ort med en klocka; 

• Tyskarna Johannes Werner och Pet-
rus Apianus, som år 1533 beskrev 
möjligheten att använda månen som 
en klocka i rymden. Månens rörelse 
bland stjärnorna är cirka 13 grader 
per dygn och vinkeln mellan månen 
och t.ex. en stjärna (den s.k. distan-
sen) är entydig vid en viss tidpunkt.24 

Även andra möjligheter diskuterades 
såsom utnyttjandet av Jupiters månar, 
månförmörkelser, ockultationer av stjär-
nor runt månen och ”moon-culminating 
stars” men ingen av dessa metoder var 
särskilt lämpade för nautiskt bruk.25 Ut-
vecklingen fördröjdes av många orsaker 
fram till slutet av 1700-talet:
• De astronomiska mätinstrument som 
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fanns var inte tillräckligt noggranna;

• Astronomiska data – s.k. efemerider 
– med betydligt högre noggrannhet 
än de Rudolfinska tabellerna kräv-
des;

• Metoder omsatta i enkla regler för 
mätning och beräkning för longitud-
bestämning saknades;

• Noggranna klockor anpassade för 
bruk ombord fanns inte och verkade 
vara mycket svåra att tillverka.26 

Från slutet av 1600-talet och framåt tog 
vetenskapen betydande steg framåt och 
resultaten kom så småningom sjöfararna 
till del i form av förbättrade instrument, 
tabeller och metoder för bestämning 
av longitud. Greenwich observatorium 
etablerades år 1675 och dess förste ”As-
tronomer Royal” blev John Flamsted. 
Observatoriets tillkomst kan tillskrivas 
behovet att hitta metoder för bestämning 
av longitud. Flamsteds uppgifter, såsom i 
instruktionen från den engelske monarken 
Charles II till honom, var tydliga nog: 27

”...fortwith to apply himself with the most 
exact care and diligence to the rectifying 
the tables of the motions of the heavens 
and the places of the fixed stars, so as to 
find out the so-muched desired longitude 
of places, for perfecting the art of naviga-
tion”.

Newtons berömda verk Principia utkom 
år 1687. Häri förklarades gravitationen 
och gravitations påverkan på himlakrop-
par. Med denna nya kunskap blev det 
möjligt att beräkna himlakroppars framti-
da positioner noggrant för en valfri fram-
tida tidpunkt på samma sätt som vi ser i 
en nautisk almanacka.  Undantaget var 
månen, vars rörelse är oregelbunden och 
därför var svåra att förutberäkna. 

Efter den tragiska sjöolyckan vid Scilly 
Islands år 1711 tog intresset för att finna 
metoder för longitud ordentlig fart. Inte 
minst torde den betydande prissumman 
från år 1714 på 20.000 pund ha bidragit. 

Instrumenten genomgick på 1700-talet 
en betydande utveckling. Hadley’s oktant 
presenterades för brittiska Royal Society 
år 1731. Samtidigt hade amerikanen God-
frey tillverkat ett liknande instrument. 
Oktanten var ett instrument med dubbla 
speglar – ett dubbelreflexionsinstrument - 
och kunde mäta vinklar upp till 90 grader. 
Principen för instrumentet hade uppfun-
nits av Newton redan på sent 1600-tal 
men uppfinningen verkar därefter ha fal-
lit i glömska. Med strålgången från him-
lakroppen via speglarna kunde nu obser-
vatören enkelt se både himlakropp och 
sjöhorisonten i samma riktning. De första 
oktanterna var relativt stora med en radie 
av omkring 20 tum – 60 cm. De försågs 
med graderade nonieskalor, vars princip 
utvecklats redan i början av 1600-talet av 
den portugisiske astronomen Pedro Nu-
ñez.28 Med nonieskalan kunde, beroende 
på noniens indelning, avläsning av en vin-
kel göras i bästa fall på 1-2 bågminuter 
när, alltså en betydande förbättring jäm-
fört med de tidigare instrumenten. 

Oktanten vidareutvecklades och det nya 
instrumentet kom att kallas sextant med 
vilken vinklar upp till 120 grader blev 
möjliga att mäta. Tillverkningsmaterialet 
blev mässing i stället för trä. Instrumentet 
blev därigenom mindre känsligt för fukt 
och växlingar i temperatur jämfört med 
oktanterna, som alla hittills varit i trä. De 
nya instrumenten försågs med kikare för 
att förbättra mätningarnas noggrannhet. 
Främst användes s.k. astronomiska tuber, 
som gav erforderlig förstoring men också 
bekymmer för observatören då bilden i 
denna typ av kikare vänder bilden upp och 
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ned. Genom akromatiska linser i tuberna 
reducerades problemen med kromatisk 
abberation – oskärpa på grund av diffus 
färgåtergivning.29 Genom uppfinningen 
”the dividing engine” år 1775 kunde in-
strumenten göras mindre samtidigt som 
noggrannheten förbättrades. Det blev nu 
möjligt att avläsa vinklar på nonieskalan 
med en noggrannhet på i bästa fall 10 båg-
sekunder.30  

Flamsteds ansträngningar under 40 
år publicerades efter hans frånfälle i en 
omfattande och förbättrad stjärnkatalog 
år 1725. Efterföljaren Halley, den andre 
”Astronomer Royal”, hade då komplet-
terat katalogen med data över månens 
rörelser efter 18 års observationer.31 Trots 
tillgång på mycket data över månens 
rörelser och kunskap om gravitationen var 
det fortfarande inte möjligt att tillräckligt 
noggrant förutbestämma månens position. 

Det som återstod för longitudbestämn-
ing via måndistanser var en tillförlitlig 
modell över månens oregelbundna rörelse. 
Många av dåtidens främsta astronomer 
såsom Halley, Lemonnier, Bradley, Cas-
sini, D’Alemebert och Clairaut ägnade 
under första halvan av 1700-talet mycken 
tid åt att utifrån insamlade data hitta lös-
ningar. De flesta astronomer menade då 
att longitud inte skulle kunna bestämmas 
bättre än på 2,5 grader när.32 Men det var 
den tyske astronomen Mayer som kom 
med lösningen år 1750.  Den Mayerska 
modellen predikterade månens position 
med en noggrannhet på 75 bågsekunder 
– motsvarande ett fel i longitud på unge-
fär cirka en halv grad.33 Därmed fanns ett 
verktyg med vilket måndistanser kunde 
förutberäknas och publiceras för flera år 
framöver. Praktiska försök med de May-
erska tabellerna genomfördes åren 1761-
1762 under resa mellan Storbritannien och 
St. Helena av den tillträdande ”Astrono-

mer Royal” Neville Maskelyne. Resulta-
tet publicerades i ”The British Mariner’s 
Guide” år 1763, som är en reseskildring 
med många exempel på måndistansers 
lösande utförda under resan. Den full-
ständiga titeln anger att en noggrannhet 
inom en grad kunde förväntas.34 Några år 
därefter publicerades genom Maskelynes 
försorg: 
• ”Tables Requisite”, som får anses 

vara en lärobok i astronomisk navi-
gation där några olika metoder för 
måndistansers lösande finns. Även 
diverse tabeller ingår; 35 

• ”Nautical Almanac and Ephemeris 
for the Year 1767”, som bl.a. innehål-
ler måndistanser för var tredje timma 
varje dygn under hela detta år.  

Efter nästan 100 år av akademiska an-
strängningar hade lösningen på longi-
tudproblemet fått en astronomisk-veten-
skaplig lösning. Således blev det från år 
1767 för sjöfarare i allmänhet möjligt att 
bestämma både latitud och longitud med 
astronomiska metoder. Strax dessförin-
nan hade John Harrisons kronometer, den 
fjärde i ordningen, visat imponerande 
noggrannhet under resa fram och tillbaka 
mellan Storbritannien och Jamaica. Har-
rison tillerkändes strax innan sin död det 
pris som instiftats år 1714 – ”The Longi-
tude Price”. Noggrannheten i Harrisons 
kronometer och därmed möjligheten att 
noggrant bestämma longitud översteg 
vida vad som erhölls med måndistanser, 
ett faktum som troligen var nog så genant 
för den akademiska eliten. 

Noggrannheten av Harrisons krono-
meter bekräftades sedermera av den be-
römde James Cook på hans andra resa till 
Stilla Havet åren 1772-1775. I en rapport 
hem skriver Cook: 36 
Mr. Kendals Watch has exceeded the ex-
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pectations of its most zealous Advocate 
and by being now and then corrected by 
lunar observations has been our faithfull 
guide through all the vicissitudes of cli-
mates.
Ett ännu tydligare uttalande över krono-
meterns förträfflighet noterades av Cook 
i fartygets journal: 37 
I must here take note that indeed our error 
(in longitude) can never be great, so long 
as we have so good a guide as (the) watch.
Måndistanser för bestämning av longitud 
användes fram till slutet av 1800-talet men 
metoden ersattes mer och mer av metoden 
med kronometern, som för sjöfararen var 
betydligt enklare att hantera.

Positionslinjer
År 1837 inträffade en händelse som skul-
le revolutionera astronomisk navigation. 
Bakgrunden är följande. Den amerikan-
ske sjökaptenen Sumner var under resa 

mellan Charleston, South Carolina till 
Greenock i yttre delen av floden Clyde i 
Skottland. Efter passage av meridianen 
W 21º blev vädret så dåligt att inga ast-
ronomiska observationer kunde göras. 
Resan fortsatte med nordostlig kurs un-
der nästan en vecka utan att positionen 
kunde fastställas. På väg in i St. George’s 
Channel den 17 december öppnade sig 
himlen ett kort ögonblick och Sumner 
kunde mäta en solhöjd och avläsa tiden 
på sin kronometer. Hans räknade posi-
tion var då endast cirka 30 distansminu-
ter från Wales sydvästra spets och osäker. 
Vad Sumner då gjorde var att räkna fram 
två möjliga positioner genom att anta två 
värden på latituden, den ena större och 
den andra mindre än den räknade. Han 
visste tidpunkten från kronometern och 
kunde med hjälp av sin nautiska alma-
nacka räkna fram solens deklination och 
han hade sin mätta (korrigerade) solhöjd. 
Därmed kunde han beräkna solens tim-

Bild 5. Sumnerlinje dragen mellan punkterna A och A’.43
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vinkel i den sfäriska triangel vars sidor 
var komplementvinklarna till den antag-
na latituden, solens deklination och höj-
den. Solens timvinkel motsvarar sann tid. 
Genom korrektion med tidsekvationen 
hämtad ur den nautiska almanackan fick 
han fram sin medeltid. Därefter beräkna-
de han skillnaden mellan kronometerns 
tid och den framräknade medeltiden 
och fick sålunda fram den longitud, som 
motsvarade den först antagna latituden.38 
Genom ytterligare en beräkning med den 
andra antagna latituden fick Sumner fram 
nästa longitud. När Sumner sedan lade ut 
sina framräknade positioner i sitt sjökort 
av Mercators projektion visade det sig att 
både de två framräknade positionerna 
och den räknade låg på en linje som pe-
kade mot Small’s fyr (N 51º 48’, W 05º 
30’). Sumner slöt sig då till att hans posi-
tion rimligen måste ligga någonstans på 
denna linje – den s.k. Sumnerlinjen.39 

Sumner publicerade sina rön år 1843. I 
samband därmed fick han ett erkännande 
från en kommitté knuten till örlogsvarvet 
i Boston: 40 
…our committe is of the opinion, that in 
practice Capt. Sumner’s discovery (for 
we can call it nothing less) will prove a 
useful auxiliary to the present knowledge 
of Navigators, and, as such, would re-
commend it to the attention of all persons 
interested in the promulgation and im-
provement of Nautical Science.
Det intressanta med Sumner’s metod, 
som bygger på enbart en observation, kan 
sammanfattas: 41 
• Den framräknade positionen lig-

ger på en småcirkel – likahöjdcirkel 
- vars radie är zenitavståndet, alltså 
komplementvinkeln till den sanna 
höjden;

• Beräkningen undviker eventuella fel, 

som beror av ett verkligt fel i den räk-
nade latituden;

• En linje vinkelrät mot Sumnerlinjen 
visar azimut mot himlakroppen;

• Metoden kan användas mot valfri 
himlakropp vid valfri tidpunkt på 
dygnet.42 

Inget hindrar emellertid att fler himla-
kroppar används vid observationstillfäl-
let. Positionen blir då där flera Sumner-
linjer skär varandra. Positionen bestäms 
då i både latitud och longitud. Likaså kan 
enstaka observationer göras vid olika 
tidpunkter och den första Sumnerlinjen 
transporteras till den andra för positions-
bestämning i både latitud och longitud.  

Upptäckten av Sumnerlinjen blev star-
ten för nästa utveckling av positionslin-
jenavigering. Fransmannen de Magnac 
hade år 1867 upplevt omständigheter lik-
nande de Sumner hade trettio år tidigare. 
Under skymning observerade de Magnac 
en stjärna nästan i zenit men ingen då-
varande känd beräkningsmetod medgav 
att han kunde utnyttja sin observation. 
Detta blev starten på fruktbart samarbete 
mellan franska astronomer och sjöoffice-
rare, som år 1875 resulterade i skriften 
”Nouvelle Navigation Astronomique”.44 
I denna omnämns Marcq St. Hilaire och 
hans “méthode du point rapproché”, av 
engelska navigatörer kallad “the inter-
cept method” och i Sverige höjdmetoden.  
Båda dessa översättningar av den franska 
texten återspeglar knappast textens rätta 
innebörd. Den franska texten betyder 
snarare ”metoden att hitta en position, 
som ligger närmast den sannolika”.

Metoden bygger på, som många lä-
sare redan vet, att zenitavståndet för den 
uppmätta (sanna) höjden jämförs med 
zenitavståndet för den höjd som räknas 
fram utifrån bestickets eller en antagen 
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position. Zenitavstånden är radier i de 
likahöjdcirklar som utgår från observe-
rad respektive räknad höjd. Skillnaden 
mellan dessa zenitavstånd – den s.k. dh 
– som vanligtvis är en liten kvantitet, 
läggs ut i sjökortet från bestickets eller 
en antagen position i riktning mot eller 
från himlakroppen beroende på tecken. 
En linje dragen vinkelrätt mot riktningen 
på avståndet dh från den räknade eller 
antagna positionen blir en positionslinje - 
egentligen en småcirkel - som i ett sjökort 
av Mercators projektion blir en rät linje - 
ortlinjen -  på vilken observatören befin-
ner sig. Samtidiga observationer mot flera 
himlakroppar ger skärning mellan två el-
ler flera ortlinjer och skärningspunkten 
är fartygets position.

Fransmannen du Boisy lämnade om-
kring år 1880 en intressant sammanfatt-
ning och profetia av höjdmetodens bär-
kraftighet: 45 
In short the calculation of point rappro-
ché is par excellence the Nautical Pro-
blem, and a Master who understands and 
uses it derives advantage from it which 
other astronomical observations do not 
give. According to opinions of eminent 
French officers who have practised the 
calculation of point rapproché , this pro-
blem and that of Latitude by Meridian 
Altitude or Pole Star will, before long, 
be the only ones employed at sea, and the 
last two will continue in use for the single 
reason that they are short, but they do not 
give better results.
Höjdmetoden är både elegant och enkel 
att tillämpa men fick inte något stort ge-
nomslag utanför Frankrike förrän en bit 
in på 1900-talet. Kanske var metoden för 
omvälvande när den presenterades. Men 
fördröjningen av dess införande i länder 
utanför Frankrike kanske också berodde 

på trångsynthet hos tongivande auktori-
teter inom navigationsvetenskapen. En 
av dessa synes ha varit engelsmannen 
Lecky, som år 1894 ger sin syn på höjd-
metoden: 46 
….this New Navigation the reader can 
take or leave as he pleases. Whilst ad-
mitting its neatness, the writer is averse 
to the diagram part of this method, which 
somehow seems out of place in a ship....
Like lunars, the New Navigation is of the 
fancy type – all very well with gentle zep-
hyrs, but not suited to oilskin weather.
Även i den svenska läroboken i teoretisk 
och praktisk navigation av år 1896 ut-
trycks tvivel: 47 
…Metoden är utan tvivel mycket vacker 
och tilltalande, men den större nog-
grannhet, som vinnes genom densamma, 
torde icke uppväga det betydligt ökande 
besvär, som den medför…..

Avslutning
När vi ser tillbaka på utvecklingen av 
metoder och instrument under den långa 
tid som förflutit från sent 1400-tal tills i 
dag kan vi se att mycket har hänt. Meto-
der har förenklats. Hjälpmedel har blivit 
allt mindre till omfånget men samtidigt 
noggrannare.  Idag - mer än hundra år 
efter upptäckten av höjdmetoden - vet vi 
att denna tillsammans med kronometern 
fått en total acceptans bland all världens 
navigatörer på grund av enkelhet och 
noggrannhet. De metoder för latitudbe-
stämning via meridianpassage av him-
melskroppar med ursprung från 1500-ta-
let lever kvar därför att de är enkla att 
tillämpa i praktiken. Du Boisy’s profetia 
var tvivelsutan inte bara framsynt utan 
också alldeles korrekt. Och principen 
med likahöjdcirkeln lever faktiskt vidare 
i det nu allomfattande GPS-systemet. 
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Fartyg utrustat med GPS mäter avstån-
den från tre eller fler satelliter samtidigt. 
Eftersom satelliterna, beroende på sina 
omloppsbanor i rymden, befinner sig på 
olika avstånd från fartyget tar signalerna 
från de olika satelliterna olika lång tid att 
nå fartyget. Ett fartyg kan alltså befinna 
sig var som helst på en cirkel på jorden 
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vars radie representeras av avståndet till 
satelliten. Genom GPS erhålls tre eller 
flera cirklar som ger en otvetydig skär-
ningspunkt i fartygets position. Likheten 
att bestämma positionen med flera astro-
nomiska ortlinjer enligt höjdmetoden är 
alltså slående!
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Örlogskapten
JONAS KÄLLESTEDT

Örlogskapten Jonas Källestedt från 4.sjöstridsflottiljen, elev vid 
Försvarshögskolans Chefsprogram 08-10, har just genomfört en 
högre stabsutbildning vid U.S. Naval War College i Newport, 
Rhode Island. Presenterad artikel utgör ett av de examensarbe-
ten som genomfördes under delkursen ”Joint Maritime Opera-
tions”. Han är efter avslutad utbildning nu planerad att tjänst-
göra som chef för 42.minröjningsdivisionen. 

Asymmetric conflict in the maritime domain
 – The terrorist perspective 
Al-Qa’ida and associated movements pose a serious and an underestimated threat to 
maritime security. Recent intelligence reports indicate that al-Qa’ida has regenera-
ted its capacity for sea denial operations. Al-Qa’ida’s concept in naval warfare have 
historically primarily been focused on striking U.S. and allied nations’ warships, 
but may now have shifted towards mainly be directed against maritime trade. At-
tacks on maritime trade are in line with al-Qa’ida’s stated goals and sustained sea 
denial operations, explicitly commerce raiding, can have severe effects on the inter-
linked global economy. The scope of this article is that initially, al-Qa’ida’s stated 
goals and historic concepts of naval warfare are recalled. Next, the economic effects 
from terrorist attacks and attacks on maritime commerce are established. Thereaf-
ter, al-Qa’ida’s worst course of action with regards to potential effects on the global 
economy is discussed.  Finally, conclusions and recommendations are presented.

Sea control and sea denial are two funda-
mental terms used in describing the cha-
racteristics of naval warfare. Naval war-
fare is often explained as the struggle for 
lines of communications and sea control 
is often explained as the achieved state 
when a naval force has the ability to ope-
rate with a high degree of freedom and an 
acceptable level of risk. The most extre-
me type of sea control is absolute sea con-
trol, which may be the result of success-
ful offensive naval operations resulting 
in a decisive victory over the adversary’s 
naval forces.1 Sea denial is often seen as 

the concept of operations forced on the 
inferior sea power in an asymmetrical si-
tuation between two naval forces at war. 
It is often described as a concept of opera-
tions aiming at disrupting the adversary’s 
state of sea control and an approach to 
naval operations used until enough force 
is regenerated, so that one’s own sea con-
trol can be established. But sea denial 
can also be explained as an approach to 
naval warfare where the objective actu-
ally may be not to gain sea control at all.2 
Sea denial is not about achieving a quick 
decisive victory over the enemy’s naval 
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force by using overwhelming force. The 
intent is to continuously attrite the enemy 
strength, present overwhelming costs to 
the adversary and thereby undermining 
the enemy’s will to fight. 

The ability to conduct sustained ope-
rations is crucial for success. Unrestric-
ted commerce raiding as a method of sea 
denial is in most contemporary scenarios 
not a priority, or even applicable, for na-
tion state navies. But what if you are a 
non-state actor that does not take notice 
on the laws of armed conflict, or care 
about potential effects that might negati-
vely affect your nation’s economy? What 
if you are a salafist-takfiri3 terrorist or-
ganization attempting to create havoc in 
maritime trade and, as a consequence, the 
increasingly global economy? 

Al-Qaíada ś history in 
naval warfare and recent 
indications
It is well known that al-Qa’ida believes 
that the prolonged conflict against So-
viet Union in Afghanistan in the 1980’s 
devastated the Soviet economy and the-
refore forced the Soviet Union to surren-
der to the Mujahidin. As a consequence, 
al-Qa’ida’s strategy in the war against 
the United States and its allies is to make 
their economy bleed to the extent that 
they have to withdraw from the Middle 
East region.4

In order to support the effort of eco-
nomic attrition of the United States and 
its allies, al-Qa’ida developed a capa-
city to strike against targets at sea. The 
mastermind planner of al-Qa’ida’s ope-
rations in the maritime domain was Abd 
al-Rahim al-Nashiri, a Saudi national 
of Yemeni decent. Al-Nashiri, an expe-
rienced Mujahidin, joined al-Qa’ida in 

1998 and brought with him a conceptual 
idea for maritime terrorism. He had been 
observing the large amount of U.S. and 
foreign ships sailing along the coast of 
Yemen and realized that it would be rela-
tively easy to attack any of those targets. 
In 1998, al-Nashiri was initially tasked 
by Bin Laden to implement his plans for 
attacking U.S. or Western oil tankers off 
Yemen, but the focus of operations shif-
ted to targeting warships from the United 
States and allied nations. 

In January 2000, al-Nashiri operatives 
made an unsuccessful attempt at striking 
a U.S. ship in the Port of Aden. USS the 
Sullivans was most probably the target, 
but fortunately the small boat used for the 
attempt was overloaded with explosives 
and sank in the bay before the operatives 
could reach their target. Having learned 
from that attempt, al-Nashiri operatives 
then carried out the devastating suicide 
attack on the USS Cole in the Port of 
Aden on October 12 in 2000. Ramming 
the side of the USS Cole with a small boat 
loaded with explosives, its detonation on 
impact resulted in the death of 17 U.S. 
servicemen and rendered the destroyer 
inoperative. As a result of the attack on 
the USS Cole, al-Nashiri got elevated 
status within al-Qa’ida and later became 

Damage on USS Cole after the attack in 
Port of Aden. Photo, US Navy
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the head of operations for al-Qa’ida in the 
Arabian Peninsula.5 

After the USS Cole attack, al-Qa’ida 
planned for additional suicide attacks 
with explosive filled speedboats. Hitting 
warships in the straits of Hormuz was ini-
tially the intention, but after realizing that 
U.S. and other foreign navies had updated 
their force protection protocols for transit 
in the straits of Hormuz, those plans were 
cancelled. Instead, in 2002 an operation 
was launched aiming at attacking U.S. 
and British warships in the straits of 
Gibraltar. The operation was prevented 
by Moroccan security services, who ar-
rested the three Saudi nationals designa-
ted for the attacks. In November 2002, al-
Nashiri was arrested in the United Arab 
Emirates and was at the time planning 
an attack on Western navy ships in Port 
Rashid and an attack on U.S. Fifth Fleet 
headquarters in Bahrain. Al-Nashiri has 
since his arrest been under U.S. custody 
and is currently detained at Guantanamo 
Bay in Cuba.6 In the month of al-Nashiri’s 
arrest a successful U.S. Unmanned Aeri-

al Vehicle-attack killed six ter-
rorists in Yemen, including one 
of the top leaders in al-Qa’ida of 
the Arabian Peninsula, Sinan Al 
Harthi, who is suspected of in-
volvement in the attack on USS 
Cole.7 

On 6 October in 2002 a small 
speedboat loaded with explosi-
ves and steered by two Yeme-
nite terrorists rammed into the 
side of the French very large 
crude oil carrier (VLCC) M/V 
Limburg. One crew member 
lost his life and 90,000 barrels 
of crude oil, out of the approx-

imately 400,000 barrels that Limburg 
was carrying at the time, were spilled in 
the Gulf of Aden. In the attack a fire also 
occurred onboard, but the crewmembers 
on M/V Limburg were able to put the fire 
out and the ship remained seaworthy. The 
attack on Limburg was claimed by Aden-
Abyan Islamic Army, a group waging 
war against secularism in Yemen and the 
Arab countries. The group announced 
later that the planned target was actually 
not M/V Limburg, but rather an unspeci-
fied U.S. warship. Aden-Abyan Islamic 
Army is suspected to have cooperated 
with al-Qa’ida in the attempted attack on 
USS the Sullivans as well as the attack on 
USS Cole.8 

On August 19 in 2005 an additional 
attack was carried out against U.S. war-
ships, this time by the Martyr Abdallah 
Azzam Brigades, a group primarily ope-
rating in Egypt and stated to be affiliated 
with al-Qa’ida in Iraq. Three Katyusha 
rockets were fired from a warehouse 
against the USS Ashland and the USS 
Kearsarge, while they were docked in 
the port of Aqaba in Jordan. One rocket 
flew over the bow of USS Ashland into an 

M/V Limburg under fire after the attack. 
Source: NAVSEA
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adjacent warehouse, used for storage of 
U.S. military supplies, killing a Jordani-
an soldier.9 The attack can not exactly be 
defined as an exclusively maritime ope-
ration, considering that it was launched 
from land and within an urban area, but 
it is still noteworthy since the attack was 
aimed at naval vessels. 

Al-Qa’ida’s method of command and 
control is based on centralized deci-
sion making and decentralized planning 
and execution. After al-Nashiri’s arrest 
and subsequent successful UAV attack 
in November 2002, al-Qa’ida’s opera-
tions in the maritime domain have been 
thwarted.10 Al-Qa’ida’s initial intent back 
in 1998 was to target merchant shipping 
in order to cripple the increasingly global 
economy. History shows though, that its 
operations in the maritime domain have 
been focused on striking U.S. warships, 
not merchant ships. There are indications 
now that this has changed. 

On March 4 2010, Singapore Shipping 
Association released a warning stating 
that the Republic of Singapore Navy had 
received indications of a terror group 
planning to conduct attacks on oil tank-
ers in the Strait of Malacca.11 Even though 
the terror group was unnamed one can 
suspect that the terrorist network of Je-
maah Islamiah, which has links to al-Qa-
eda, may be involved. On 10 March 2010, 
the U.S. Office of Naval Intelligence re-
leased a warning for terrorist attacks at 
sea, stating that “information suggests 
that al Qaeda remains interested in mari-
time attacks in the Bab-al-Mandeb Strait, 
Red Sea, and the Gulf of Aden along the 
coast of Yemen” and that “attacks may be 
similar in nature to the attacks against the 
USS Cole in October 2000 and the M/V 
Limburg in October 2002”.12 

Most extreme scenarios related to ma-

ritime terrorism imagine attacks in large 
commercial ports, where ships carrying 
dangerous cargo are being used as floa-
ting bombs or vessels are used as delivery 
platforms for weapons of mass destruc-
tion. These scenarios, whether likely or 
not, need to be addressed due to the po-
tential mass casualties they imply. Howe-
ver, this paper primarily aims at studying 
al-Qa’ida’s strategic goal of economic 
attrition of the United States and its al-
lies, and the method of commerce raiding 
as a way of meeting that end. Subsequent 
analysis concerns the direct and indirect 
economic consequences of a terrorist at-
tacks and attacks on maritime trade.

Economic effects of terror 
and commerce raiding in 
the 21st century
The terrible and tragic events on 11 Sep-
tember in 2001 carried with them many 
effects, whereof some related to the in-
creasingly global economy. At the time of 
the attacks, the world economy was ex-
periencing a synchronized recession. The 
slowdown of the U.S. economy had been 
transmitted to other nation’s economies 
through investment and trade channels 
and immediately following the attacks, 
the already weak global economy was 
further weakened. Aftershocks of the 
events were felt in foreign equity mar-
kets, tourism and travel, consumer attitu-
des, capital flight from the United States, 
the petroleum markets and the insurance 
industry.13 However, timely actions, pri-
marily of the U.S. Federal Reserve, in 
order to restore confidence in the U.S. 
payment system and actions in the inter-
national financial markets by foreign cen-
tral banks in support of the U.S. currency, 
resulted in a quick rebound of the finan-



157

cial sector.14 Furthermore, the petroleum 
markets which experienced a spike in the 
crude oil price, recovered within a week 
since there was little change in supply 
and demand. The brief spike in oil prices 
was too short-lived to seriously affect the 
international economy.15 

Insurance companies and re-insurance 
companies paid between 30 to 40 billion 
USD in insured losses. As a consequen-
ce, insurance premiums for safeguarding 
against acts of terrorism have become 
higher but government actions, such as 
the U.S. Terrorism Risk Insurance Act16, 
have helped the insurance industry to re-
cover.17 Most of the immediate economic 
repercussions on the U.S. and the global 
economy turned out to be momentary, but 
some effects are still felt.

  Throughout the United States and the 
rest of the world, thousands of billions 
of dollars have been invested in security 
measures. The long-term effects that the 
pursuit of greater security presents are 
difficult to assess, but it will be an im-
pediment to productivity growth and the 
free flows of capital, goods and services.18 
Because of the size of the U.S. economy, 
America is a vital engine to the global 
economy. Sudden shifts in the U.S. eco-
nomy can have a major impact on other 
nations’ economies. The aftermath of 
the 9/11-attacks has emphasized that the 
global economy is reliant on sound U.S. 
monetary and fiscal policies in order to 
transform an economic recession into 
recovery. It has demonstrated the U.S. 
and the global economy’s resilience and 
ability to quickly rebound from a single 
catastrophic event.19 

The direct costs of the attack on M/V 
Limburg in 2002 were relatively low (e.g. 
the loss of 90,000 barrels of crude oil lost 
and repairs of the ship) and the impact on 

the global economy was little. Yemen, 
on the other hand, suffered substantial 
economic consequences from the attack. 
Insurance premiums for vessels bound 
for Yemeni ports were instantly tripled, 
which caused some shipping companies 
to reroute traffic to other ports. Estima-
ted losses over a period of six months 
accounted for approximately one percent 
of Yemen’s Gross Domestic Product.20 At 
the time Limburg was struck, there was 
uncertainty if it was a terrorist attack or 
something else that had caused the explo-
sion. As a result, there was no panic on 
the oil market and the small changes in 
the market oil price that occurred in the 
days after the attack, was probably attri-
buted to other influences. Though some 
analysts claim that the attack had some 
effects on the market oil price, but since 
the price levels at the time of attack were 
low those effects were only marginal to 
the global economy.21

The Iraqi invasion of Iran in Septem-
ber 1980 started the Iran-Iraq war (1980-
1988). Within a month, the war had dis-
rupted Iran’s and Iraq’s oil production 
and caused a 1.2 percent global supply 
shortage, which caused crude oil prices 
to rise instantly with approximately 25 
percent. The price per barrel of oil was 
in October 1980 slightly more than 100 
USD per barrel, adjusted for inflation to 
November 2008 dollars. The oil price 
shock induced by the Iran-Iraq war had a 
dramatic effect to economic growth in oil 
importing countries.22 In 1981, Iraq laun-
ched a sea denial campaign and initiated 
attacks on maritime trade in order to dis-
rupt Iran’s oil exports. Iran retaliated and 
attacked ships trading with Iraq. During 
the Iran-Iraq war a total of 239 petroleum 
tankers were hit, whereof 55 were sunk or 
declared Constructive Total Loss.23 
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The sea denial operations during the 
war led initially to a drop in commercial 
shipping and a sharp rise in the crude oil 
price, but it did not actually significantly 
disrupt oil shipments. 239 attacks against 
petroleum tankers is a significant num-
ber, but the attacks occurred over a peri-
od of seven years and other oil producing 
countries adapted their production and 
were able to replace the loss in supply. 
Therefore, in the most intense period of 
attacks on maritime trade, between 1984 
and 1988, crude oil prices gradually de-
clined.24 The risk of being attacked and 
higher insurance costs did not deter ship-
pers from trading with Gulf nations, 
since the attraction of high profits was 
predominant.25

The effects of an oil price shock might 
be severe if the price levels shift extraor-
dinarily fast and remain high over time. 
The latest oil price shock in late 2007 to 
first half of 2008, the biggest recorded in 
history, was not caused by a geopolitical 
event. Oil production stagnated in the 
years 2005-2007 and failed to meet an 
increasing demand, driven especially by 
China. The oil price shock slowed down 
economic growth in oil importing coun-
tries considerably and the subsequent oil 
price collapse was one of the major rea-
sons that the global economy was thrown 
into a recession. Some analysts believe 
that market speculation in oil prices con-
tributed to the rise in oil price 2007-2008 
and also magnified the collapse. 26

The Oil Shock Wave, a simulation 
game conducted in November 2007 with 
a panel of experts and former US Natio-
nal Security Advisors, revealed that a 
roughly four percent global shortfall in 
daily supply over a period of a few months 
could result in an approximately 200 per-
cent increase of oil prices. A 1.2 percent 

disruption in global oil supplies could 
cause prices to rise by almost 75 percent, 
this in just a period of a few weeks. Four 
percent of global daily supply is approx-
imately 3 million barrels of crude oil and 
as a reference, the capacity of the VLCC 
Limburg was 2.16 million barrels. A gro-
wing global demand for oil products does 
not contribute in making the oil market 
less vulnerable to price shocks.27 

The enemy ś most dange-
rous course of action - a 
capability to conduct 
sustained sea denial 
operations
An indication that al-Qa’ida is regene-
rating its capability to conduct naval 
operations is bad news. Furthermore, an 
indication that al-Qa’ida is refocusing its 
naval conceptual idea from primarily fo-
cusing on targeting warships to merchant 
ships is alarming. In order to achieve las-
ting effects on the global economy, con-
sequently the U.S. economy, creating an 
oil price shock may be al-Qa’ida’s intent. 
A number of successful attacks on large 
oil tankers, conducted over a period of 
a few weeks, could induce an oil price 
shock. This calls for a sustained capabi-
lity to conduct sea denial and also an abi-
lity to coordinate operations. The legacy 
of al-Nashiri was built primarily around 
conducting suicide attacks using craft 
filled with explosives (e.g. speedboats or 
air planes) and divers planting explosives 
on ships in port or anchorages.28 Suicide 
attacks do not really serve a sustained 
concept very well, since you lose valua-
ble assets and competence in the process, 
which logically leads al-Qa’ida to acquire 
additional weapon systems such as sea 
mines. 
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Many officials have surprisingly 
enough ignored the threat from sea mines 
and have focused mainly on the threat 
from suicide attacks against tankers, at-
tacks against attendant facilities, mis-
sile attacks or armed assaults at tank-
ers moored or in transit.29 The sea mine 
is probably the most effective weapon 
ever used in naval warfare, especially 
in the littorals, and used intelligently it 
can present a serious threat to mariners. 
Sea mines are relatively small, generally 
cheap to procure, simple to operate, relia-
ble, easy to conceal, generally cheap to 
acquire and very destructive. An active 
minefield is operational around the clock 
and damages ships without offering the 
adversary the possibility to retaliate. Any 
craft of opportunity (e.g. fishing boats 
and barges) can be used to lay sea mines. 
Mine counter measures are time consum-
ing and can generally only reduce the 
threat from sea mines, not erase it. Mine-
field defence is inherent in any mining 
campaign which means that naval forces 
dealing with the mine threat would prob-
ably face additional surface and/or air 
threats.30

Targeting tankers is fairly easy to do 
just by tracking suitable targets via web-
sites on the Internet.31 Achieving a high 
hit probability with few assets require 
using choke-points as areas for opera-
tions. 75 percent of the world’s merchant 
shipping passes through a few narrow 
choke-points. Almost half on the world’s 
daily oil consumption do that as well. 
These maritime arteries are the Strait 
of Hormuz, the Malacca and Singapore 
Straits, the Panama Canal, the Suez Ca-
nal, the Bab el-Mandab passage and the 
Bosporus and Turkish Straits.32

Hijacking oil tankers or liquefied na-
tural gas tankers (LNG:s) and using the 

ships themselves as a bomb in order to 
attack port facilities, have been by some 
recognized as a credible threat. Acts of 
piracy in the Gulf of Aden and the Ma-
lacca Strait indicate how easy it can be to 
hijack a ship. But, oil tankers and LNG:s 
are not as vulnerable as one might think. 
It is hard to initiate a detonation of those 
kinds of cargo systems. Ships carrying 
ammonium nitrate on the other hand are 
vulnerable and could potentially be used 
as big “improvised bombs”.33 Hijack-
ing any ship for that matter and staging 
a “mine detonation”, would probably 
though have the same psychological ef-
fect as the presence of an actual mine 
field.34 

Conclusions
A single attack on a large oil tanker in a 
congested and narrow waterway, such as 
the Singapore Straits or the Suez Canal, 
would have a serious direct economic 
impact on the coastal nations involved. 
Apart from the direct economic impact 
and the potential loss of innocent lives, 
the attack would also have severe effects 
on the immediate marine environment. 
An isolated terrorist attack would though, 
as earlier analysis has shown, have no 
long-term effect on the global economy 
and would therefore not effectively meet 
al-Qa’ida’s goal of economic attrition of 
the United States and its allies. 

Commerce raiding has historically not 
been conducted with the intent to ruin 
an adversary economically, but to inflict 
costs and divert valuable naval assets for 
protection of merchant shipping.35 In the 
contemporary global economy though, a 
sustained campaign against the maritime 
oil trade could have dire consequences. 
Disruptions in the complex just-in-time 
logistical chains that the global economy 
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is dependent on, would have huge conse-
quences if they lasted for weeks.36 As a 
result, the global economy could either be 
thrown into a recession or face a severely 
deepened ongoing recession.

The question is if al-Qaida is able to 
do the necessary transformation, pro-
curement and training. As stated ear-
lier, al-Qaida’s command and control of 
operations is generally based on centra-
lized decision making and decentralized 
planning and execution. Sustained and 
effective sea denial operations demand 
coordination of effort which imply cen-
tralized planning and synchronization of 
execution as well. For al-Qa’ida to gene-
rate the capability to carry out a sustained 
sea denial campaign would require the 
recruitment of several operators capable 
and willing to conduct suicide attacks. It 
would also require a few operatives skil-
led in mine warfare and access to sea 
mines or a capacity to build sea mines. 
Some types of sea mines can easily be 
built improvised, but access to a large 
number of mines and sophisticated influ-
ence mines would probably have to be a 
state-sponsored venture. One can argue 
that it is not likely that al-Qa’ida has the 
capacity to change its way of command 
and control and procure the capabilities 
needed to conduct an effective sea de-
nial campaign. But the consequences of 
a sustained operation aimed against the 
oil trade are, with regards to undesira-
ble economic effects, the enemy’s most 
dangerous course of action and the risk is 
unacceptable. The world community has 
to be prepared to counter this threat and 
the global economy’s ability to recover 
from the effects induced by attacks on the 
maritime oil trade, has partly to do with 
the market forces confidence in our na-
vies’ abilities to rapidly counter maritime 

terrorism. 

Recommendations - the 
necessary response from 
the “1000 ship navy”
In recent years, acts of piracy in the Gulf 
of Aden have gained attention throughout 
the world and significant resources are in-
vested in dealing with piracy. Counter-pi-
racy is important, but a refocus of interest 
towards the terrorist threat against mari-
time trade would be appropriate.  “The 
1000-ship Navy” is explained as a con-
cept bringing together a network of inter-
national navies, coast guards, maritime 
forces, port operators, commercial ship-
pers and local law enforcement in an ef-
fort to enhance maritime security.37 “The 
1000-ship Navy” is a vision, but what 
can be done in order to meet that vision 
and develop qualitative and lasting inter-
national cooperation, effective enough 
to counter maritime terrorism? Regio-
nal initiatives; such as the coordinated 
naval patrols in the Malacca and Singa-
pore Straits by Malaysia, Indonesia and 
Singapore, are good examples of actions 
necessary in order to counter the threat. 
But those initiatives can be strengthened. 
The potential effects of a sustained sea 
denial campaign carried out by al-Qa’ida 
will reach every nation, therefore it is in 
most nations interest to cooperate in re-
ducing that threat. The United States and 
the European Union can lead the way in 
establishing strong and lasting multina-
tional cooperation to counter maritime 
terrorism. In order to gain legitimacy and 
achieve transparency in initiatives, an 
international institution may provide the 
necessary foundational framework. An 
overall strategic goal should be to reach 
multilateral agreements that provide the 
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basis for substantial naval capabilities 
to operate effectively together in strate-
gically important areas, in support of or 
integrated with individual nations and 
regional efforts. Interoperability, mari-
time domain awareness, naval presence, 
regular threat assessments, intelligence 
sharing and finance are key areas in a 
multinational effort to counter the threat 
from maritime terrorism. Monitoring 
and protecting high-value units, such as 
oil tankers and ammonium nitrate ships, 
are essential tasks in mitigating maritime 
terrorism. Proliferation of weapons of 
mass destruction is a primary concern of 
many nations, obviously, but prolifera-
tion of advanced naval warfare systems 
such as influence mines and anti-ship 
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Militärtekniskt perspektiv något för officeren - 
eller är det teknikerns problem?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinaire sammanträde 
i Stockholm den 28 april 2010. 

Konteramiral Leif Nylander, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, sade vid 
mitt inträde i akademien att “ni är inte valda för vad ni gjort utan för vad ni kommer 
göra för KÖMS”. Detta är ett motto som skulle kunna nyttjas i många sammanhang 
och det känns modernt, vitalt och tidlöst för en organisation med anor från 1771. Jag 
brukar bli kritiserad för att komma med flera olika idéer på en gång, men jag anser 
att man med jämna mellanrum bör ifrågasätta vad man håller på med och kanske 
framför allt varför. Då jag arbetar som tf professor i militärteknik vid Försvarshög-
skolan (FHS) tänkte jag ta tillfället i akt och diskutera vad ett militärtekniskt per-
spektiv kan bidra med till officersprofessionen. Jag börjar därför med att presentera 
den numera vedertagna ämnesdefinitionen för militärteknik; 

Militärteknik är den vetenskap som be-
skriver och förklarar hur tekniken inver-
kar på militär verksamhet på alla nivåer, 
strategisk, operativ och taktisk, samt hur 
officersprofessionen påverkar och påver-
kas av tekniken. Militärtekniken har sin 
grund i flera olika ämnen från skilda dis-
cipliner och förenar samhällsvetenska-
pens förståelse av den militära professio-
nen med naturvetenskapens fundament 
och ingenjörsvetenskapens påbyggnad 
och dynamik. Militärteknik behandlar 

frågor som ytterst har att göra med of-
ficerens förmåga att utöva sin profes-
sion. I detta sammanhang är det viktigt 
att komma ihåg att tekniken inte kan lösa 
några militära problem på egen hand 
(“Ämnesplan i militärteknik” fastställd 
av Ämnesrådet 2007-12-10).

Detta kan ju upplevas som en formell 
definition (vilket det är) men ibland kan 
man förstärka en beskrivning med att 
förklara vad det inte är. För det första är 
det inte ett renodlat ingenjörsämne där vi 
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utbildar tekniker eller värre, pseudoin-
genjörer. Då FHS numer är ingärdat av 
duktiga ingenjörer på Kungl. Tekniska 
Högskolan vore det inte bara förmätet 
utan även mycket oekonomiskt om vi 
försöker utbilda något som redan finns 
att tillgå i riklig mängd. En duktig mi-
litärtekniker är inte en person som kan 
rabbla formler eller prestanda flytande. 
Att återge data utan analys kan inte sägas 
utgöra en relevant grund för ett så mång-
facetterat yrke som officerens. Slutligen 
är militärteknik inte häftig teknik utan 
hänsyn till nyttoaspekten. Att införa tek-
niska system utan att fundera över dess 
påverkan på verksamheten (här den mi-
litära nyttan) är ett slöseri med resurser 
och har skapat ett historiskt arv som vi 
militärtekniker orättfärdigt får stå till 
svars för.

Vad är ett perspektiv?
Enligt Nationalencyklopedin: perspek-
ti´v, återgivningen på en yta av synbilden 
av ett föremål sett från en bestämd punkt, 
blickpunkten. Med perspektiv avses ock-
så de tekniska metoderna för synbildens 
återgivning. Linjeperspektivet utveckla-
des från tidigt 1400-tal, för att ge illusion 
av bildrummets tredimensionalitet.1 

Det är alltså en blickpunkt som från en 
viss vy ger en infallsvinkel, men det vare 
sig representerar hela bilden, eller utger 
sig för att göra det. För att få en fullstän-
dig bild av ett problem behövs flera pers-
pektiv och den eller de som påstår sig 
funnit en metod som beaktar allt bör, en-
ligt mitt förmenande, bli behandlad med 
en sund skepticism. Kruger och Dunning 
har i sin artikel, Unskilled and Unawa-
re of It: How difficulties in Recognizing 
One’s Own Incompetence Lead to Infla-

1 http://www.ne.se/perspektiv, 2010-05-90

ted Self-Assessments  (Journal of Perso-
nality and Social Psychology 1999, vol 
77, No. 6, 1121-1134) på ett utmärkt sätt 
illustrerat detta och kan rekommenderas 
för de som påstår sig ha den fullständiga 
lösningen på alla problem. 

Följaktligen är det militärtekniska 
perspektivet en infallsvinkel som måste 
nyttjas för att synliggöra vissa möjlighe-
ter och begränsningar för militär verk-
samhet.

Om man funderar på hur folk från 
förr i tiden skulle upplevt vår samtid kan 
konstateras att tempot på förändringar 
har ökat. För en åter- och framåtblick se 
t.ex. Engblom, A., Marinen 10.0, TiS 1, 
2010. Denna förändring kräver delvis nya 
sätt att angripa dagens problem, då tids-
aspektens betydelse har ökat. Inom viss 
forskning hävdas med emfas att allt re-
dan är känt. Min uppfattning är att vi bör 
lära av historien, men att vi därför inte 
behöver hindras av den. Att applicera ett 
par hundra år gamla teorier på moderna 
problem påminner om det som inom tek-
niken kallas kurvanpassning utan att fun-
dera över modellens lämplighet. Risken 
finns att man försöker anpassa nya data 
till existerande modeller eller perspektiv 
istället för att fundera över modellernas 
giltighet. 

Växer inte den samlade kunskapsmas-
san alltjämt? Uttryckt annorlunda, har vi 
inte lärt oss mer? Eller är det kanske så 
att genom att kunskapsmassan ökat blir 
problemen mer komplexa och då är det 
frestande att luta sig tillbaka på gamla 
“sanningar”? Min uppfattning är att det 
skiljer mellan försvarsgrenarna och att 
Marinen härvid utgör ett föredöme då det 
sällan ifrågasätts att man behöver både 
teknik och taktik (eller operationskonst) 
för att lyckas genomföra en operation. 
En för stor fokusering på någon av dessa 
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komponenter resulterar i att man anting-
en inte kan genomföra uppdrag för att 
tekniken (eller vädret) inte tillåter detta 
eller att man bortser från den upplevda 
komplexiteten med tekniken och därmed 
hamnar i ett reaktivt beteende. Vid plane-
ring måste hänsyn tas till vad som finns i 
“kuverten” som flyttas runt.  

Militärtekniskt perspek-
tiv och “Disruptive 
Technology Assess- 
ment Group” (DTAG) 
Översättningar är alltid svåra men jag 
väljer att använda ordet omvälvande (ste-
get efter revolutionerande) som översätt-
ning till det engelska ordet “disruptive”. 
Denna NATO-grupp drivs under “Sys-
tem Analysis and Studies (SAS) panel” 
och syftet är att finna ny omvälvande tek-
nik som kan revolutionera dagens krig-
föring. I korthet genomförs övningarna 
först som ett vanligt spel mellan röd och 
blå sida där båda sidor gör en handlings-
plan (Course of Action, CoA). Deltagarna 
är dels högre officerare, de flesta direkt 
hemkomna från utlandstjänstgöring, 
främst Afghanistan, dels studerande och 
även representanter från Non-Governme-
ntal Organisations (NGO’s). Man går ige-
nom resultatet gemensamt och fastställer 
utgången i det aktuella scenariot. Därefter 
delas ett 20-tal Idea of Systems-spelkort 
(IoS) ut. De innehåller dels en översiktlig 
bild av ett system som bedöms realiser-
bart inom 10-15 år, dels en mer detalje-
rad beskrivning av systemets tänkta pre-
standa. Bägge sidor får sedan välja fritt 
bland spelkorten och därefter genomförs 
en ny konfrontation. Den sammanhäng-
ande analysen är inriktad på att finna ny 
teknik, IoS-kort, som drastiskt påverkar 
den militära operationen. 

Jag tycker detta är mycket bra övningar 
med relevant metod, men är tveksam till 
att man enbart inriktar sig på att finna ny 
teknik utan att samtidigt beakta det mi-
litärtekniska perspektivet. Min poäng är 
att vare sig en machete eller ett flygplan 
av typen Boeing 767 sågs som särskilt 
omvälvande förrän 9/11 2001. Det är allt-
så teknologin som är det intressanta dvs. 
nyttjandet av tekniken. Inte nödvändigt-
vis tekniken i sig. 

En första analys från mitt deltagande 
i DTAG är att de flesta vill ha nya pry-
lar för att lösa gamla uppdrag, men att 
en stor risk härvid är att inte ta hänsyn 
till hur motståndaren då ändrar sitt bete-
ende. Det upplevs ofta som alltför kom-
plext. Vid asymmetriska insatser begär 
man ofta enkla tekniska lösningar för att 
komma tillrätta med upplevda problem. 
Tyvärr hjälper det oftast inte med att bara 
uppfinna en tekniska artefakt (artefakt= 
av människa konstruerat objekt) om man 
inte tar hänsyn till hur motståndaren tak-
tikanpassar sitt uppförande. Att på detta 
sätt lösa ett renodlat problem i taget är en 
standardmetod för att lösa problem i na-
turvetenskapen, men det fungerar långt 
ifrån alltid i scenarios som omfattar mi-
litär verksamhet. Det kan liknas vid att 
spela schack och bara analysera ett drag i 
taget vilket sällan är vägen till framgång. 

Ett annat problem är hur mycket bättre 
vi behöver vara på grund av gällande 
Rules of Engagement (RoE). Antag att 
det vid en klassisk duellsituation krävs 
upptäckt – klassificering – identifiering 
innan bekämpning är tillåten. Om mot-
ståndaren skjuter vid upptäckt krävs ett 
oerhört tekniskt övertag för den sida som 
respekterar RoEs. Intressanta forsknings-
frågor ur ett militärtekniskt perspektiv 
är: Hur stort försprång kan modern tek-
nik förse oss med i olika scenarios? Om 
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detta inte räcker, hur hanteras det? 
Här kommer det militärtekniska per-

spektivet att behöva kompletteras med 
bl.a. det folkrättsliga för en djupare ana-
lys.

En av de stora framgångarna med del-
tagandet i DTAG har varit att vi på FHS 
fått tillgång och tillstånd att använda sce-
nariot Zoran Sea i undervisningen. Detta 
har visat sig mycket uppskattat av de stu-
derande både ur realism och relevanssyn-
punkt, det spelas med fördel i nutid eller 
framtid och de studerande tvingas därför 
lämna inrutade tankemönster från kända 
kalla kriget scenarios. För Marinen är det 
också mer realistiskt då man i detta sce-
nario ej med nödvändighet konstruerar 
situationer där logistik bara finns till-
gängligt via andra länders försorg.

Nytta och teknologi 
Genom att i det militärtekniska perspek-
tivet fokusera på den militära nyttan för-
skjuts fokus från ren teknikutveckling 
till att fundera kring teknikutveckling i 
sin omgivning. För att bli lite mer kon-
kret kan man betrakta två aktuella ope-
rationer, ML 01-02 samt ubåten Gotlands 
deltagande i USA. Det intressanta, och 
fantastiska, är att ett litet land som Sve-
rige kan delta i två så diametralt skilda 
verksamheter, dessutom med mycket gott 
och uppskattat resultat. Vid seminarier 
som hölls vid FHS presenterade besätt-
ningarna från ML 01-02 att de saknade 
laservarnare men att det i övrigt var fullt 
fungerande med “gammal” och beprövad 
materiel. Vid ML 02 använde de sig av 
något som bäst beskrivs som tillstånds-
baserat underhåll. Dvs. gick något sönder 
lagades det, i övrigt tog man ganska lätt 
på underhållsföreskrifterna. När det gäl-
ler Gotland i USA var förhållandet om-
vänt. 

Anledningen till att Sverige fick delta 
i USA med ubåten Gotland är inte bara 
kunnig och duktig personal utan också 
världsledande materiel. Det är tack vare 
tidigare satsningar på högteknologi som 
vi får vara med. Devisen “här och nu” 
fungerar inte i alla sammanhang och det-
ta är ett gott exempel på att om man vill 
vara med bland de främsta högteknolo-
giska länderna måste man tidigt satsa på 
forskning och utveckling. Ett annat skäl 
som tål att framhållas är betydelsen av att 
de facto ha något att byta med i interna-
tionella samarbeten. 

Det bör påpekas att det militärtekniska 
perspektivet kan tjäna till att tydliggöra 
denna typ av avvägningar, men att beslu-
ten ligger på en annan nivå. Det är alltså 
viktigt att utgå från vilken verksamhet vi 
avser genomföra. Nackdelen med att ta 
bort ett kompetensområde, t.ex. utveck-
landet av ubåtar, är att det tar mycket lång 
tid att återuppbygga. Ett aktuellt exempel 
av stor strategisk betydelse är den kom-
petensbrist som just nu upplevs i USA 
inom kärnvapenindustrin. De strategiska 
kärnvapnen har nu, bokstavligen, sön-
derfallit i sådan omfattning att de delvis 
behöver bytas ut och delvis rustas upp. 
Men de som arbetat med detta har pensio-
nerats för länge sedan och kompetensen 
behöver nu byggas upp på nytt med stora 
merkostnader som följd.  

Ubåten Gotland I San Diego. Foto: PH1 
(AW/NAC) Michael Moriatis - Försva-
rets Bildbyrå
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Men vilken forskning 
behövs?
Svaret är att det är det ingen som vet. Mer 
eller mindre begåvade gissningar kan gö-
ras. Personligen tror jag att en ökad foku-
sering på relevans skulle förstärka nyttan 
med den forskning som bedrivs. 

Detta ligger i linje med det som be-
skrivs i Wallenberg, J., Forskning och 
utveckling för förstånd och styrka, TiS 2, 
2007. Något jag gärna ser är ett utvecklat 
samarbete mellan högskolan och indu-
strin. Om man uttrycker liknande åsik-
ter visar det sig att detta är tabu då man 
i mångas ögon “säljer” sig till industrin. 
Utomlands, mina erfarenheter härrör sig 
från USA, är det inget konstigt att forsk-
ningsresultat omsätts i industrin, det är 
snarare en naturlig förutsättning. Detta 
är f.ö. i linje med den politiska viljan il-
lustrerad i den nyligen lagda forsknings-
propositionen. Här tror jag att ett militär-
tekniskt perspektiv som fokuserar på den 
militära nyttoaspekten i ett tidigt skede i 
utvecklingsprocesserna skulle vara posi-
tivt ur både ett slutanvändar- och ekono-
miskt perspektiv. 

Inom industrin pågår också en diskus-
sion om vilken typ av affärsmodell som 
är lämplig gällande stora framtida materi-
elprojekt, se t.ex. “Lessons of the A400M 
Debacle”, AWST February 1, 2010. Tra-
ditionellt har de militära programmen 
fått betalt för kompetensuppbyggnad 
inom industrin, något som skiljer sig från 
hur normala affärsmodeller fungerar. På 
grund av globaliseringen och förskjut-
ningen av det nationella ägandet förs här 
en livlig debatt. En liknande debatt skulle 
med fördel kunna föras när det gäller mi-
litär utbildning, men det kräver ytterliga-
re öppenhet, tydlighet och långsiktighet 
från beställarens sida. 

Ett mer handfast exempel vilket visar 
att det finns en tendens att göra saker allt-
för komplicerat samt att gärna uppfinna 
saker igen (något som ofta uppmuntras i 
det svenska systemet) beskrivs i det föl-
jande. Vid ett seminarium på FHS 2009 
ifrågasatte Azriel Lorber, som har erfa-
renhet av obemannade flygande farkos-
ter sedan 1967 i den israeliska försvars-
makten, lämpligheten med att använda 
flygfarkoster av helikoptertyp ombord 
på fartyg. Detta hade nämligen provats 
men förkastats på grund av det extensiva 
underhåll som krävs och den dåliga ut-
hållighet som erhålls jämfört med en far-
kost med fast vinge. Det bör påpekas att, 
tvärt emot den allmänna uppfattningen, 
det finns goda möjligheter till start och 
landning från mindre fartyg även med 
flygfarkoster med fast vinge. Min upp-
fattning är att vi borde sträva efter den 
enklaste lösningen som uppfyller kravet 
på militär nytta, inte den “coolaste” och 
senaste tekniken som eventuellt så små-
ningom gör samma sak. 

För att visa att detta gäller på flera led-
ningsnivåer citeras dekanen på King’s 
College i London, Geoffrey Till:  ”stra-
tegy needs to centre on objectives, and 
what is necessary to achieve them rather 
than on acquiring and exploiting the la-
test technology simply because it is avai-
lible. Strategy should be based on effects 
not technological capability. The current 
obsession with ‘network-centric war-
fare’ rather than ‘network enabled ca-
pabilities’ is a classical example of such 
dangerous thinking” (Till, G., “Seapower 
A Guide for the Twenty-First Century”, 
Cass Series: Naval Policy and History, 
2nd ed., p. 357, Routledge, 2009.).

Att vi som utbildar på uppdrag åt För-
svarsmakten alltid bör få tillgång till de 
som deltagit i internationella operationer 
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för att öka informationsöverföringen av 
nya och relevanta erfarenheter ser jag 
som något som på ett enkelt sätt skulle 
höja relevans och legitimitet för både 
forskning och utbildning.

Framtiden
Det svåraste som finns är att försöka för-
utspå framtiden så jag tänkte bara ta ett 
aktuellt exempel som jag tror kommer 
påverka krigföringen i allmänhet och sjö-
krigföringen i synnerhet. Det stora ame-
rikanska utvecklingsprojektet Airborne 
Laser (ABL), förstörde den 11 februari i 
år (2010) en ballistisk missil under dess 
startfas. Detta visar att laservapen måste 
beaktas även på strategisk nivå och, på 
grund av ett tekniksprång som just på-
går, då man numera kan göra laservapen 
mindre och mer effektiva (man “pumpar” 
med laserdioder istället för blixtrör), tror 
jag detta kommer påverka utvecklingen 
mycket inte minst gällande egenskydd.
Fördelen med att alltid understryka det 
militärtekniska perspektivet är att det 
alltid finns naturligt inom Marinen. Alla 
ombord ett fartyg (oberoende av nivå) 
vet att man måste ta hänsyn till tekniken 
om man skall få något gjort - detta gäller 

både för civila och militära förhållanden. 
Dock är man inte alltid medveten att man 
har detta perspektiv med sig och att man 
använder det dagligen. En fartygschef 
som inte skulle ta hänsyn till anomalier 
i radarräckvidder är ingen bra FC. Men 
hon eller han behöver därför inte kunna 
designa de enskilda antennelementen i 
radarn.

Slutsatser
Det kan vara frestande att separera teknik 
och taktik för att hålla nere komplexiteten 
i moderna operationer men om den mili-
tära nyttoaspekten glöms bort, så låter sig 
de militära framgångarna vänta. Det mi-
litärtekniska perspektivet behövs och går 
i dagens moderna värld ej att bortse ifrån. 
Det skär på tvären genom alla ledningsni-
våer från stridsteknik till strategi.  Det är 
författarens fasta övertygelse att det till 
relativt ringa kostnad fortfarande finns 
stora resurs- och personalmässiga vinster 
att finna i gränslandet mellan operationer 
och teknik. Den rena tekniken kan med 
gott samvete överlämnas åt teknikern.

En KÖMS-ledamot har ett militärtek-
niskt perspektiv med sig men vet kanske 
inte alltid om det – plocka fram det! 
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Världssjöfartens dag 2010
Year of the Seafarer
23 september 2010, kl 12.30 - 18.00
Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg

Arrangörer: Sjöfartsforum i samarbete med; Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, SEKO Sjöfolk, Sjöbefälsförbundet, Sveriges Fartygsbefälsförening, 
Lighthouse, Chalmers Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Sveriges Redareförening, Svensk Sjöfarts Tidning, Sveriges Skeppsmäklareförening,  
Sveriges Hamnar, WISTA Sweden, Swedocean, Svenskt Marintekniskt Forum, Sveriges Försäkringsförbund, Försvarsmakten/Marinen och Kungliga Örlogsmannasällskapet.
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Innebörden av den så kallade solidaritets-
förklaringen
Den svenska försvarsmakten har som bekant under den senaste fem -  tioårsperioden 
genomgått en dramatisk förändring från att vara ett traditionellt och hävdvunnet in-
vasionsförsvar till att bli ett insatsförsvar med i huvudsak internationell inriktning 
inom ramen för FN, EU eller Nato. Denna förändring har naturligtvis inneburit en 
kraftfull ominriktning både vad avser numerär, utbildningmetodik och vilka uppgifter 
som skall lösas i Sverige och internationellt och på vilket sätt. 

De traditionella och väl inarbetade och förankrade begreppen alliansfrihet och neu-
tralitet har i och med ominriktningen från många håll, både civilt och militärt, starkt 
ifrågasatts. Även den internationella utvecklingen, både i och utanför vårt omedelbara 
närområde, har starkt påverkat den svenska försvarsmaktens förändrade struktur och 
inriktning. Avgörande har naturligtvis även varit det svenska inträdet i EU och Sovjet-
unionens upplösning. Trots att EU idag inte räknas som någon försvarsallians har EU 
en vällovlig ambition att med civila och militära medel förhindra och i förekommande 
fall upplösa konflikter av olika slag både inom och utom EU. I dess aktioner deltar den 
svenska försvarsmakten med framgång.

Som en konsekvens av den internationella utvecklingen antog den svenska Riksda-
gen, med stor enighet, i juni månad 2009 en ny säkerhetspolitisk doktrin som går under 
benämningen solidaritetsförklaringen. Innebörden av denna förklaring är att Sverige 
som nation inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 
drabba ett annat medlemsland i EU eller nordiskt land. Samtidigt förväntar sig Sverige 
att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Finland har antagit en lik-
nande solidaritetsförklaring. 

Enligt den svenska Försvarsberedningens betänkande ”Försvar i användning” inne-
bär detta att Sverige kan bidra med militära medel och resurser vid olika kris- och 
konfliktsituationer. Detta innebär således att Sverige måste ha förmåga och vilja att 
både kunna bidra men också kunna ta emot militärt stöd. Med orden militärt stöd torde 
menas att det är fråga om en aktiv handling och inte bara en symbolisk handling.  I 
detta avseende ställs speciella krav på den svenska försvarsmakten men även på det 
civila samhället i form av bla fungerande transportsystem, transportvägar och logis-
tik.  Detta överensstämmer väl med den av Riksdagen antagna formuleringen att den 
svenska försvarsmakten bla skall ”skydda samhället och dess funktionalitet i form av 
stöd till civila myndigheter ”. Sverige kan således bli indraget i ett krig eller krigslik-
nande handlingar utan att dessförinnan blivit militärt anfallet.

Solidaritetsförklaringen innebär i praktiken att Sverige inte kan stå utanför en väp-
nad konflikt i det svenska närområdet. I och med detta har den förda svenska neutrali-

Inlägg
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tetspolitiken av många starkt ifrågasatts. Samtidigt måste framhållas att förklaringen 
inte är formellt bindande och saknar i princip sanktionsmöjligheter och den preciserar 
inte heller vilka former av militärt stöd som kan bli aktuellt. Att den är moraliskt och 
politiskt ”bindande” torde dock stå utom allt tvivel då utgångspunkten måsta vara att 
förklaringen är allvarligt och seriöst menad. Ett politiskt beslut måste dock till för en 
tillämpning och ikraftträdande. Någon automatik för ett militärt ingripande föreligger 
således inte. I jämförelse med Natostadgans artikel 5 kan nämnas att denna inte hel-
ler innebär någon automatisk förpliktelse att ingripa med alla till buds stående medel.

Ett halvår efter den svenska solidaritetsförklaringens ikraftträdande trädde EU:s sk 
Lissabonfördrag i kraft den 1 december 2009. Artikel 42:7, som också är att betrakta 
som en solidaritetsförklaring, stadgar att: ”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett 
väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den 
medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 
51 i Förenta Nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos 
vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.”

Om inte den sista meningen hade funnits i Lissabonfördraget enligt ovan kan man 
med fog konstatera att den innehållsmässigt är likartad med den svenska solidaritets-
förklaringen. Enligt EU-rätten skulle man dessutom kunna hävda att den svenska 
klausulen kan betraktas som överflödig då EU-rätten i detta avseende konsumerar den 
svenska rätten. Den sista meningen i Lissabonfördragets skrivning innebär att man 
i solidaritetshänseende gör ett undantag för neutrala och alliansfria stater inom EU. 
Således undantas Sverige i detta avseende. 

Många militära och civila bedömare gör den slutsatsen att den svenska försvarsmak-
tens förändring gör att försvarsmakten för närvarande är helt otillräcklig för att ge den 
svenska solidaritesförklaringen en trovärdig och realistisk militär substans. Dessutom 
torde vetskapen och kunskapen om innehållet och konsekvensen av en strikt tillämp-
ning av den svenska solidaritetsförklaringen vara begränsad hos allmänhet och poli-
tiska beslutsfattare.

Sten Göthberg
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Marinens och Kustbevakningens 
framtidsversioner.
Marininspektören konteramiral Anders Grenstad och Kustbevakningens tekniske di-
rektör Åke Dagnevik har i TiS 1/2010 lagt fram två intressanta artiklar om pågående 
utveckling och framtidsversioner i Marinen respektive Kustbevakningen. Det rör sig 
om två av Sveriges viktigaste sjöburna säkerhetsfunktioner och borde därför ha åtskil-
liga paralleller. Så är emellertid inte fallet.

För marinens del får man intrycket av att statsledningen, dvs. Regeringen, hela tiden 
måste övertygas om att Sveriges till stor del havsomslutna land är i behov ett sjöförsvar 
värt namnet, inte bara några enstaka fartyg som samtidigt kan verka inom en mycket 
begränsad del av den långa kusten. Även om hotbilden, innebärande militära operatio-
ner riktade direkt mot oss i dag är låg, så borde historien ha lärt våra politiker om det 
omöjliga i att spå i framtiden. Ett modernt effektivt sjöförsvar, innebärande materiel 
och gediget utbildad personal tar åratal att bygga upp. Om detta skall ske panikartat 
snabbt och om det då är överhuvudtaget möjligt, kommer det att kosta enorma belopp 
och stora delar av samhällets samlade resurser i övrigt (som det gjorde 1939-45). Det 
förefaller som om, marininspektörens optimistiska besked till trots, den nuvarande 
regeringen svårligen kan övertygas. Försvarsministerns konvulsioner när folkpartile-
daren i maj 2010 gick ut med sitt partis syn på försvarsfrågan, generellt sett inte särskilt 
sensationellt, var talande.

”Vi behöver marknadsföra de goda exemplen”, säger Grenstad och tänker bl.a. på 
ubåten Gotlands utomordentliga resultat i USA, liksom våra tuffa korvettpojkar i sina 
framgångsrika operationer utanför Somalia. Dessa exempel och flera andra borde visa 
för statsledningen (och svenska folket) vilken utomordentligt duktig och välutbildad 
personal som finns inom den svenska marinen. Sätter man kvalificerad materiel i er-
forderlig kvantitet i deras händer får regeringen i SIN hand ett effektivt politiskt instru-
ment för att hävda Sveriges rättigheter och dess yttre säkerhet. 

Innan jag går över till den andra, Kustbevakningens, verksamhet och visioner, bara 
ett par remarkabla meningar av amiral Grenstad: ”Marinen är fortfarande i avsaknad 
av luftvärnsrobotsystem…..” Till detta vill jag bara lägga kommentaren: Flyghotet mot 
moderna örlogsfartyg uppenbarades redan under mellankrigstiden, en sanning som 
med eftertryck besannades under andra världskriget och alla marint betonade krig där-
efter. Visbykorvetternas leverans, som står under rubriken ”Materiell utveckling”, är 
ju inte fullt leveransklara i alla fall efter 10 år utan lv-robot, vilket ovan nämnde folk-
partiledare klart påpekade.  Den andra något märkliga grenstadskommentaren är: ”Här 
gäller det att vi är överens och drar åt samma håll!” Vad MI avser med denna självklar-
het är något dunkelt. Vilka är vi? Att det verkligt stora nybyggnadsprojektet, som synes 
närma sig en beställning, ubåtssystemet A26, omnämns litet längre ned under ovan 

Debatt
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nämnd rubrik såsom ”fortsatt konstruktionsfas beställd av FMV från Kockums” låter 
något oroande. Betyder detta i klartext att projektet är i hamn eller är det inte? 

Den andra artikeln behandlar alltså Kustbevakningens utveckling, författad av dess 
tekniske direktör Åke Dagnevik. Artikeln andas i högsta grad optimism. Här verkar 
det nämligen som om Regeringen helt är med på noterna, hotbilden och vad som be-
hövs för resurser. Hotbilden, den enorma trafiken med tankfartyg genom Östersjön är 
ju också i det närmaste övertydlig och uppfattas i dag inte bara av försvarsstrateger.

Dagnevik och hans kollegor har m a o inte alls samma ”uppförsbacke” som marinens 
ledande män. Det verkar, av artikeln att döma, att det knappast förekommer någon dis-
kussion med Regeringen. Generaldirektören Marie Hafström kunde, visserligen inte 
utan stor energi, övertyga denna om att en förnyelse av kustbevakningens flygplan 
och äldre fartyg var nödvändig, varpå Regeringen beslutade om 3 miljarder för att 
bygga fartyg, flygplan och svävare för den närmaste 10-årsperioden. Följande kapitel 
i artikeln har också fått rubriken ”Fartygsflottan förnyas”, en rubrik man gärna velat 
se även i amiral Grenstads översikt, men där kanske vi får nöja oss med ett strids-
stödsfartyg och ett signalspaningsfartyg. Dessvärre räcker inte några 3 miljarder till 
förnyelse av korvetter, ubåtar, för att inte tala om fregatter (t ex Norges). En viktig pas-
sus i Dagneviks artikel är: ”Pengarna till nybyggnationerna var en del av Regeringens 
arbetsmarknadsstöd till norra Sverige.” Liknade åtgärder kom en gång även Flottan till 
del, men det var många år sedan.

När vi kommer till Kustbevakningens anskaffning av nya flygplan, vilket skett med 
stor effektivitet, trots en begränsad ekonomi, framkommer de stora skillnaderna mel-
lan de två myndigheternas förnyelse. Självklart fanns önskemål om speciell utrust-
ning av de blivande Kustbevakningens flygplan, ja även speciella prestanda, men man 
lyckades trots detta köpa ”från hyllan” och efter diverse modifieringar få ett plan som 
uppfyllde kraven. Om man skall lyckas med en sådan upphandling beror förstås på hur 
höga krav man sätter. Lagom kanske inte är så dåligt!

I motsats till denna berättelse står den sorgliga, för att inte säga skandalösa historien 
om nyanskaffningen av Försvarsmaktens helikoptrar, där inte minst marinen blivit li-
dande. Inte helt ovanligt har man ställt sådana exklusiva krav (för att uppenbarligen få 
bästa militära hkp i världen) att leverantören i sitt försök att leva upp till förväntning-
arna i stället har hamnat på ruta noll, med resultatet: Ingen helikopter. Det finns runt 
om i världen tusentals militära helikoptrar i drift. Skulle inte någon eller några av dessa 
typer duga för det svenska försvaret? Säkert finns det företag som kan leverera de fåtal 
helikoptrar det är fråga om och för ett godtagbart pris och med en rimlig leveranstid. 
Som det nu är står marinen utan en effektiv ubåtsjakt under lång tid framöver.

Jarl Ellsén
Ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Bokanmälningar

Kustflottan - De svenska sjöstridskrafterna 
under 1900-talet
Kungliga Örlogsmannasällskapet har framställt en förnämlig bok till innehåll och ty-
pografi om Kustflottans historia 1904-1998. Hemmahamnar har varit Hårsfjärden och 
Karlskrona.

Gustaf von Hofsten skriver om den imponerande flottan under unionskrisen 1905 
med bland annat åtta moderna pansarbåtar och fyra torpedkryssare. Lars Wedin kon-
staterar att svenska örlogsfartyg redan under första världskriget utförde omfattande 
eskorttjänst åt handelsfartyg, bland vilka även tyska malmfartyg ingick. Under mellan 
krigstiden, som Ulf Lublin behandlar i sin uppsats, var den svenska flottan den domi-
nerande i Östersjön, särskilt genom Sverigeskeppen och den nybyggda flygplanskrys-
saren Gotland jämte jagare och ubåtar.

Christopher Werner har i sin artikel om andra världskriget med rätta uppmärksam-
mat chefen för kustflottan, amiral Gösta Ehrensvärd, som tre dagar efter krigsutbrottet, 
till högsta försvarsledningen anmälde ”Kustflottan klar för strid”. Amiralen hade efter 
sommarhalvårets hårda övningar till sjöss, inte minst vad gäller artilleriet, vältrim-
made besättningar. Detta uppmärksammades även i vårt södra grannland Tyskland av 
såväl storamiral Raeder som av rikskanslern (Hitler), enligt tyska arkiv. 

Kryssarna Göta Lejon och Tre Kronor färdigställdes strax efter krigsslutet och blev 
med sina deplacement på dryga 8.000 ton flottan största fartyg. Först tio år efter andra 
världskrigets slut var Sverige färdigrustat!

Magnus Haglund och Göran R Wallén skriver bland annat om detta i uppsatsen 30 
år med kallt krig. Mycket handlar om utbyggnaden av invasionsförsvaret med kärnva-
penhotet som bakgrund. Tolv Spicabåtar och därtill flera ubåtsserier och minfartyget 
Carlskrona byggdes på Karlskronavarvet..

Ubåtskränkningar noterades redan under 60-talet. Först 1981 efter U137:s grund-
stötning i Karlskronaområdet tog regeringen detta hot på allvar. Statsminister Fälldins 
order till marinen vid befarad fritagning av U 137: ”Håll Gränsen” visade sig inge 
respekt hos ryssarna.

I uppsatsen Från mobiliseringsflotta till insatsflotta konstaterar Christer Hägg och 
Claes Tornberg att ubåtskränkningarna ökade fram till Hävringeincidenten, där in-
kräktarna blev ordentligt överraskade av flottans nya utrustning och taktik. Fortsätt-
ningsvis uppträdde främmande ubåtar mycket försiktigt i svenska farvatten. Sofistike-
rade instrument hade också tillkommit som var så pass känsliga att de reagerade till 
och med för zoologiska rörelser i vattnet.

Johan Fischerström och Frank Rosenius berättar i kapitlet Nya utmaningar om bland 
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annat internationella 
övningar efter kalla 
kriget som Baltops och 
övergången från invasi-
onsförsvar till interna-
tionella insatser.

Den siste chefen, 
amiral Frank Rosenius, 
framhåller i ett avslutan-
de kapitel att ett förband 
i ”kustflottemodell” 
åter borde organiseras. 
Men varför nedlades då 
Kustflottan?

Många kända ami-
raler i Karlskrona, har 
också varit chefer för 
Kustflottan. Förutom 
Gösta Ehrensvärd och 
hans far, Carl August 
Ehrensvärd, även Erik 
Samulesson, Bertil Berthelsson och Sten Swedlund (i dag örlogsstadens ende amiral).

I slutet av boken finns ett synnerligen intressant supplement av Göran Malaise och 
Göran R Wallén om Teknik- och taktikutvecklingen under 1990-talet.

Boken är välskriven med et lättläst språk och en omfattande notapparat, person- och 
fartygsregister jämte dvd (filmer).

Något supplement om den svenska försvarsindustrin (exempelvis Kockums och 
Karlskronavarvet, Eriksberg, Bofors Ericsson, Saab och Volvo) hade varit värdefullt. 
Utan denna teknologiskt högtstående industri hade inte flottan kunnat utbyggas och 
underhållas under två världskrig.

Nils Abrahamson
Ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och 
våra moderna räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva 
eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från 
staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp  
– även när sjön ligger spegelblank. Läs mer 
på www.ssrs.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Kungliga Örlogsmannassällkapet har som en lysningspresent till Kronprinses-
san Victoria och Herr Daniel Westling skänkt 10 000 till Sjöräddningssällskapet. 
Gåvan överlämnades vid lysningsmottagingen på Stockhols slott den 1 juni av 
Kungliga Örlogsmannasällskapets ordförande Konteramiral Leif Nylander och 

sekreterare Kommendör Bo Rask.
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