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Meddelande 
från 

K u ng l. Örlogsmannasällskapet 

Nr 3/2007. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm ons
dagen 28 mars 2007 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum på Vasa museet, Djurgården i närvaro av 26 ledamöter. 

§ 2 

§ 3 

§ 5 

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har korresponderande ledamo
ten Bo Nyman avlidit. 

Föredrogs föregående sammanträdes protokoll. 

Valdes föredragande av årsberättelser: 

* vetenskapsgren I: ledamoten Sten Göthberg 

* 
* 
* 

vetenskapsgren III: ledamoten Lennart Karlsson 

vetenskapsgren IV: ledamoten Mats Nordin 

vetenskapsgren V: ledamoten Håkan Rugeland 

§ 6 Ordinarie ledamoten Jens Plambeck höll inträdesanförande under rubriken 
"Marinens bidrag ti111000 Ship Navy". 
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§ 7 På förslag av ordinarie ledamoten Åke Svedelius uppmanade ledamöterna 
akademien att som inledning vid varje sammanträde kort orientera om utveck
lingen inom Försvarsmakten och då särskilt marinen. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Nr 4/2007. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm ons
dagen 25 april 2007 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen - Segelkronan -vid Östra Brobän
ken, Skeppsholmen i Stockholm i närvaro av 59 ledamöter. 

§ 2 

§ 4 
§ 5 

Föredrogs föregående sammanträdesprotokolL 

Föredrogs förvaltningsberättelsen för 2006. 

Förvaltningsberättelsen med styrelsens förslag till disposition av resultatet 
från verksamhetsåret 2006 godkändes. 

§ 6 Revisorn, ledamoten Nils Eklund föredrog revisionsberättelsen. 

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 

§ 8 Ordinarie ledamoten Patrik Selling informerade om aktuellt från marinen. 

§ 9 Föredrog ordinarie ledamoten Lennart Karlsson utdrag ur årsberättelse i ve
tenskapsgrenen III under rubriken "Ny- och vidareutveckling- ett kontinuer
ligt tillstånd". 

§ lO Ordinarie ledamoten Jacob Wallenberg höll inträdesanförande under rubriken 
"Forskning och utveckling för ett förståndigare och starkare Sverige". 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

I anslutning till den efterföljande måltiden talade ordinarie ledamoten Jörgen Erics
son informellt om läget inom Försvarsmakten idag rörande några aktuella ämnen och 
besvarade ledamöternas frågor. 
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Fabian och Ewa Tamms stipendium 

Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för veten
skapligt arbete inom sjötaktik - även innefattande utvecklingen av va
penbärare, vapen och hjälpmedel - navigation, sjöfart och den maritima 
miljön. Stipendiat skall genom studier, resor etc. på vetenskaplig grund 
utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. Arbetet skall redo
visas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar i oktober 
2007 om utdelning av stipendiet, som överlämnas vid akademiens hög
tidssammanträde den 16 november 2007. 

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Ör
logsmannasällskapet tillhanda senast den l september 2007. 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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Redaktören har ordet ... 

Så är det då dags för det andra numret för år 2007. Kanske inte så tjockt som "ettan" , 
men ändå innehållsrikt. 

Tre inträdesanföranden 
Vid februarisammanträdet i Göteborg uppehöll sig ledamoten Mats Ericsson i sitt in
trädesanförande kring juridiska spörsmål i sjöfartssamman hang. När en last transpor
teras sjövägen och olyckan är framme, så kan det vara synnerligen besvärligt att få 
klart för sig var det ekonomiska ansvaret för lasten finns. Finns det hos redaren eller 
hos lastägaren? Detta är en fråga som det tvistats om i långliga tider. Ledamoten Jens 
Plambeck berättade i sitt inträdesanförande om den ursprungligen amerikanska visio
nen kring en "tusenskeppsflotta" i en löst sammanfogad ickeorganisation, där natio
ner frivilligt och efter bästa förmåga med hjälp av tillgängliga egna resurser bidrar till 
att säkerställa maritim säkerhet i svåra situationer- allt från naturkatastrofer till ter
rorhandlingar och piratdåd. Den goda viljan är styrande för medverkan och den upp
komna situationen blir vägledande för att åstadkomma en temporär samverkansorga
nisation länder och mariner emellan, som kan bidra till att lösa problemet vare sig det 
är regionalt, europeiskt eller globalt. Ledamoten Jacob Wallenbergs inträdesanföran
de, som har rubriken "Forskning och utveckling för förstånd och styrka", belyste in
siktsfullt vårt lands möjligheter och svårigheter i att finnas bland världens ledande na
tioner som teknikutvecklare och som framgångsrikt industriland. 

Årsberättelse och något om anskaffning av sjömålsrobot 
Ledamoten Lennart Karlsson informerar här om den materielutveckling som under 
de närmaste åren planeras för de marina stridskrafterna inom Försvarsmakten . Leda
moten Torbjörn Hultman bidrar tillsammans med civilingenjör Sven Ydell med en in
tressant artikel , som avhandlar viljeyttringarna kring anskaffningen av sjömålsrobot. 
Det stod mellan amerikanska Harpoon och svenska RBS 15. Efter många turer gick 
beställningen slutligen till den svenske leverantören. 

25 år efter Falklandskriget 
Hedersledamoten Sir Michael Moore tjänstgjorde 1982 vid Ministry of Defence i Lon
elon. Ä ven om han själv inte deltog i striderna i Syclatlanten har han i sitt minne beva
rat många intryck från de dramatiska månaderna det året. Sir Michael ger i sin artikel 
glimtar av egna upplevelser i samband med Falklandskriget samtidigt som han berät
tar om hur 25-årsminnet idag upplevs i Storbritannien - såväl av allmänheten som 
inom Royal Navy. Ledamoten Rolf Edwardson , som ansvarar för akademiens biblio
tek, har låtit anskaffa litteratur i ämnet, som publicerats genom åren . Böckerna pre
senteras just nu i en liten utställning i biblioteket. l artikeln redovisar Rolf Edwardson 
sina intryck från de böcker i samlingen , som han har hunnit med att läsa . 
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Erfarenheter av och möjlig utveckling för Visbysystemet 
Ledamoten Anders O lovsson har i två år varit fartygschef på korvetten Visby uneler en 
mtens1v och omfattande provtursperiod. Tillsammans med två fartygschefskollegor 
har han d1skuterat och analyserat för- och nackdelar samt utvecklingsmöjligheter för 
Visbykorvetterna, vilket redovisas i hans artikel. 

Debatthörnan 
Ledamoten Karl Andersson lämnade i förra numret av TiS i en artikel sin uppfattning 
om händelserna på Gåsefjärelen 1981 och skälen till att U 137 gick på grund vid 
Torumskär. Hans artikel har gett upphov till tre debattinlägg, dels från ledamöterna 
Nils Bruzelius och Magnus Haglund , dels från kommendörkapten Bengt Ståhl, som 
1991-1997 var chef för sjösäkerhetsavdelningen i Marinledningen och ansvarig för elen 
nav1gatonska utredningen i ärendet. Karl Andersson har erbjudits möjligheten att be
möta de tre inläggen, vilket han också har gjort. Därmed får han sista ordet innebäran
de att elen senaste tidens uppmärksamhet kring elen sovjetiska aränskränkninaen för 
25 år sedan avslutas i TiS. · b b 

I sista minuten ... 
Med posten kom häromdagen en bok, som jag mest av nyfikenhet förbeställt, med 
namnet Svenska marinens högre chefer 1700-2005 och med unelertiteln Kungl. Ör
logsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771-2005. l boken, som med tål
modighet har sammanställts av Rune Kjellander, har ledamoten och akademiens 
mångårige sekreterare Herman Fältström på ett synnerligen förtjänstfullt sätt bidragit 
med histona och verksamhet om KOMS samt förteckningen över dess ledamöter. Bo
ken låter sig knappast recenseras i vanlig bemärkelse, varför hedersledamoten Per 
Rudbergsavslutande stycke i förordet får tjäna som bedömning: 

Förhoppningsvis kan detta verk, förutom att vara en kunskapskälla för den intresse
rade, även leda till ett större intresseför en väsentlig del av vår historia. Kanske det också 
leda till en önskan all fördjupa kunskapen om människorna bakom historien saknas 
ingalunda litteratur härom. 

Boken har getts ut av Probus Förlag HB i Stockholm. 

En trevlig sommar tillönskas tillsammans med läsning av såväl intressanta artiklar i 
denna utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet som kanske även elen ovan nämnda boken! 

Lars Wigerl 
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Ett högteknologiskt företag ... 

... med traditioner 
Saab Bofors Dynamics är ett kunskapsföretag som utvecklar högkvalitativa och 
tillförlitliga försvarssystem för det svenska försvaret och för den internationella 
marknaden. 

Vi arbetar på teknologins absoluta framkant och för samtidigt hundraåriga 
traditioner vidare. 

SAAB BOFORS DYNAMICS 
www.saabgroup.com 

~'\ 

Korresponderande ledamoten 
MATS ERICSSON 

}tu: kand Mats Ericsson dr lärare i lwnde/srii/1 samt sjö- och 
transporträ/l vid f-landelshögskolan i Cöieborg 

Redaren och lastägaren - om sjöresan som 
gemensamt äventyr 
!m rädesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Göteborg 28 februari 2007 

Många av oss har säkert fortfarande på näthinnan de containrar, som hamnade på 
den engelska sydkusten efter haveriet med det stora containerfartyget som sattes på 
grund i storm i slutet av januari. Vi såg på TV det svenska paret som nyss emigrerat 
till Sydafrika och som själva på TV kunde se när människor på stranden slet ut 
deras möblemang ur en ilandfluten container; just det möblemang som paret trodde 
var på väg till deras nya hem i Sydafrika. Örlogsmannasiii/skapet arbetar under 
mottot Frihet, Samfärdsel och Handel skapar utveckling, demokrati och fred. Detta 
har jag valt att ta som utgångspunkt för att ge mig in i den kommersiella sjörätten i 
syfte att försöka förklara hur sjötransportörens ansvarför det transporterade godset 
ser ut och något om hur det blivit som det blivit. Sjörätten har en lång historia och 
jag kunde ha böJjat som man bör med de gamla grekerna men kom fram till att jag 
skall återkomma till dem i slutet i stället . 

Det har alltid varit förenat med risker att 
skicka ut skepp på havet. Fartyg försva nn 
inte sä llan spårlöst med man och allt. nå
got som fortfarande förekommer även 
om det blir allt me r ova nligt. Behovet att 
transportera värdefullt gods har gjort att 
man ända valt att skicka ut fartyg på ha
vet trots riskern a . På Edward Lloyds 
Coffee House på Lombard Street i Lon
don utvecklades under lång tid en verk
samhet med vadslagning huruvid a ett 
visst skepp utsä nt i världen skulle åter-

vända säkert till London eller inte. S.k. 
unde rwriters fick be ta la om fart yget för
liste e ll e r försvann och behöll premien 
om fartyget i säkerhet åte rvände efter re
san. Denna vadslagning begränsades re
dan på 1600-talet till den som hade ett 
eget försäkringsbart intresse, d.v.s. riske
rade at t drabbas av en ekonomisk förlust 
vid ett haveri varvid en mer försäkrin gs
liknande verksamhe t utvecklades. Detta 
ledde så småningom vidare till den nuva
rande verksamheten vid den stora för-
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säkringsmarknaden Lloyds i City i Lon

don. 
Nåväl, hur ser nu redarens ansvar för 

det transporterade godset ut? 
Till att börja med har ett avta l ingåtts 

mellan redaren och lastägaren om att få 
sjötransporten av godset utförd. När god
set avlämnades till sjötransportören upp
kom redan uneler medelticlen sedvänjan 
att befälhavaren "next to God Master of 
the s hi p" utställde ett konossement (eller 

Bill of Lad i ng) avseende det ombordtag
na godset. f 1667 års svenska sjölag finns 
bestämmelser om detta, sanno likt de 
äldsta i världen. Där står att läsa i skepps
legobalken l kap: "Så skall ock skeppa
ren för var och en som något gods i hans 
skepp lasrat; underteckna trenne veder
känne/seskrifiel; som konossement kalla~~ 
alla tre av lika innehåll, så att när det ena 
fullgörs, då bliva de andra utan värde". 
Anledningen till dessa tre originalkonos
sement är att de skall sändas o lika vägar 
till mottagaren så alt denne kan uppvisa 
åtminstone ett för att därmed styrka sin 
rätt att få ut godset. Befälhavaren får en
ligt lag och sedvänja bara lämna ut god
set "against surreneler of the clocument". 
Såser faktiskt lagreglerna och sedvänjor
na ut fortfarande. 

Konossementet är ett kvitto på det 
mottagna godset samt ett bevis redarens 
transportlöfte och transportvi llkoren. 

Redaren ansågs ursprungligen ansvarig 
för lasten med unelantag för övermäktig 
händelse eller Act of God. När det första 
tryckta konossementet Eastern Trade 
Bill of Lacling började användas av flera 
engelska redare 1871 , hade emellertid re
darna redan etablerat vanan att i tillta
gande utsträckning friskriva sig från 
vårdansvaret för godset. Engelska dom
stolars obenägenhet att acceptera gene
rella friskrivningar har gjort att dessa ut-
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fonnats mycket konkret, t.ex. denna fri
skrivning i ett brasilianskt konossement: 
"Bolaget svarar icke för fö ljder av försy
nens skicke/se1; åtgärder av republikens 
fiender, siörövare, tjuvar till lands eller 
hav~; häktningar verkställda av furstar el

ler makte1; råttskad01; regn, havsstänk, då
lig förpackning av varorna, oförutsedda 
handlinga1; frånvaro eller försvinnande 
av märken, siffror eller bokstäver, klassifi
cering av varor och beskrivning av inne

håll, tömning, bräckage, rost, försämring, 
förlust eller haveri orsakat av maskiner, 
ångpann01; ånga, kollision, grundstöt
ning, eller skeppsbrott, explosion eller eld 
ombord på fartyget under gång eller i 
hamn, haveri genom avdunstning eller as
sencer från andra var01; vräkning över 
bord, underslev, brousliga avsikter, miss
tag, försummelse, fel av Iot~~ kapten, styr
man och varje person ombord eller i far
tygets tjänst ombord eller på annat säfl, 
händelser på fartyget, under transport, 
lagring eller omlastning och varje risk el
ler olyckshändelse till havs, lands; floder 
och sjöfart." 

Reaktionen från lastägarnas sida mot 
denna typ av friskrivningar kom först i 
USA med Harter Act J 893 som införde 
ett strängt tvingande ansvar för godset 
vid transporter till och från USA. Detta 
följeles seelan av de internationella kon
ventionerna Haag 1924 och Haag-Visby 
reglerna 1969, som inarbetades i vår sjö
lag. De återfinns också i kap 13 i elen nu
varande svenska sjölagen (SFS 
1994:1009) och i de så gott som likaly
elande sjölagarna i de övriga noreliska 
länderna. 

Redaren ansvarar enligt dessa regler 
för skador på last vå llad genom vårelslös
het av redaren och dennes anstäl lda eller 
andra som utför arbete i fartygets tjänst. 
Detta omfattar därmed även vårelslöshet 

av t. ex lotsen eller stuveriet. Å andra si
dan kan redaren undkomma sitt ansvar 
för skador genom att visa skadan upp
kommit av andra orsaker än vårdslöshet, 
t. ex andra skaclevållare eller force ma
jeure. 

Att redaren slipper ansvar för skadad 
eller förstörellast som vållats av andra el

ler av force majeure är kanske inte så för
vånande. Mer förvånande är säkert det 
historiskt betingade unelantag från an

svar som finns i både Haag och Haag
Visby konventionerna. Redaren är inte 
ansvarig för skador orsakade av nautiskt 
fel eller brand. Med nautiskt fel menas 
misstag av lots, befälhavare, styrman el ler 
annan medlem av besättningen vid navi
geringen e ller manövreringen samt 
handhavandet i övrigt av fartyget. Ä ven 

om skadan har orsakats av uppenbart 
vårelslöst beteende t. ex av befälet på 
bryggan som resulterat i grundstötning 
eller kollision, är redaren inte ansvarig 
för de skador som blir följelen av detta. 
Förklaringen till denna märkliga regel 
finns i elen från segelfartygens tid här
stammande föreställningen om sjöresan 
som ett gemensamt äventyr. Redaren ris
kerade sitt dyrbara fartyg (besättningen 
nämndes inte) och då är det väl rimligt att 
lastägaren får bära risken för förlust av 
lasten utan att redaren skall behöva betala 
förlusten av lasten i händelse av haveri. 

Om skadan på lasten i stället orsakats 
genom vårelslöst hanterande av elensam
ma av någon som redaren ansvarar för så 
föreligger ett så kallat kommersiellt fe l 
och för detta är redaren ansvarig och får 
ersätta skadan t. ex fel i hanlerandet av 
kylmaskineriet som orsak till en förstörel 
fruktlast 

l rättsfallet Albania (NJA 1941 s.600) 
hade en besättningsman i syfte att fylla 
på pannvatten anslutit vattenmunstycket 

i pejlröret till lastrummet i stället och 
därvid pumpat vatten på lasten. Högsta 
domstolen ansåg att detta var ett misstag 
vid handhavande av fartyget och således 
ett nautiskt fel. 

l rättsfallet MaJevik (NJA 1961 s.738) 
Vent il er till rännstenarna i lastrummel 
hade efter tömning av rännstensvatten 

till skydel för lasten, inte tills luti ts. Vatten 
hade därför trängt in i lastrummet och 

skadat lasten. Högsta domstolens majori
tet uttalade bl.a: "Ventilerna måste anses 
utgöra en anordning till fördel för såväl 
lasren som fartyget. Del förra intresset till
godoses genom att ventilernas öppnande 
möjliggör eller underlättar avledande från 
lastrummet av vatten, som uppsamlats i de 
där befintliga rännstenarna. Tillslutande 
av ventilerna tjänas åter i första hand far
tygets intresse, enär en uraktlåtenhet att 
stänga ventilerna kan äventyra den säker
hel för fartyget som åsy.fias med der var
tentäta skottet. Medelbart kanuner denna 
säkerhet även lasten tillgodo. 
l förvarande .fall, då skadan enligt vad i 
målet är ostridigt närmast orsakals av att 
ventilerna ej vederbörligen tillslutits, bör 
avgörande betydelse tillmätas den Fmk
tion ventilerna på anmärkta sätt fylla med 
hänsyn till fartygets säkerhet. Den före
lu.pna försummelsen är följaktligen att 
hänföra till fe l vid handhavande av farty
get. För skada på last som uppstår till 
följd av sådant fel är bortfi-aktaren icke 
ansvarig." 

Det förtjänar att påpekas, att om re
daren inte ansvarar för skadan på grund 
av t. ex nautiskt fel, kan inte heller reda
rens ansvarsförsäkring, Proteetian & ln
clemnity (P&l) , tvingas betala. Det blir 
således lastägaren som själv får bära för
lusten och det är lastägarens ensak om 
denna förlustrisk täcks av en egen för
säkring, van ligen kallad varuförsäkring. 
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För att redaren över huvud taget skall 
få slippa betala ersättning med ursäkten 
nautiskt fel , krävs emellertid också att 
det först visas att fartyget var sjövärdigt 
vid resans början. Detta inkluderar tre 
krav, krav på teknisk sjövärdighet (rätt 
konstruerat och underhåll et), krav på re
sevärdighet (rätt utrustning, proviant, 
sjökort, bunker och bemanning för den 
avsedda resan) samt krav på lastvärdig
het (utrustat för bevarande av den avsed
da lasten). 

Rättsfallet Pagensand (NJA 1956 s.l50) 
Fartyget låg i hamn för intagande av pap
perslast Vid utförande av vissa arbeten 
ombord slog fartygets andre maskinist 
loss locket till ett av fartygets pejlrör, vil
ket fastnat, men försummade att åter sät
ta på locket ordentligt. Under fartygets 
resa på Östersjön strömmade vatten in 
genom det öppna pejlröret och skadade 
lasten. Felet upptäcktes först samma dag 
som fartyget sökte nödhamn. Fråga upp
kom, huruvida skadan på lasten föran
letts av ursprunglig sjöovärdighet eller 
nautiskt fel. Fartyget var försett med tre 
pejlrör för undersökning av vattennivån i 
rännstenarna. Nämligen ett i fartygets 
mittlinje omedelbart för om det akter ut 
belägna maskinrummet och två ca 8 m 
för om maskinrumsskottet i närheten av 
vardera fartygssidan. Rören slutade så 
gott som jäms med däcket och täcktes av 
skruvlock. Vid full last spolade sjön lätt 
över däcket och omöjliggjorde använd
ningen av pejlrören. HD anförde bland 
annat följande: "Försummelsen i avseen
de pejlrörens rillslutning har orsakar ett 
fel, som inneburit ursprunglig sjöovärdig
her för Pagensand, såframt der ej varit 
sannolikt att felet skulle bli avhjälpt, in
nan fara för skada inträdde. Då de i målet 
förebragta förhållandena, som Hov R f~tn
nir, berättiga r i/l slutsatsen arr regelbunden 
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pejling genom pejlrör icke förekom på 
Pagensand kan avhjälpande av fe/er före 
farans inträdande icke anses hava varit 
sannolikt. Enär skadan å papperslasten 
således föranletts av ursprunglig sjöovär
digher samt (rederier) icke styrkt, all till
börlig omsorg använts med avseende å 
Pagensands .1jövärdigh er vid resans anträ
dande" Rederiet e rsät tningsskyldigt för 
förstörd last. 

I anslutning till detta finns det ju an
ledning att undra över hur vårdansvaret 
vid Estonias förlisnin g hade blivit be
dömt utifrån dessa regle r. Fartygets 
framförande förefaller ha skett med hög
re fart än vad som var lämpligt uneler rå
dande väderförhållanden och detta ut
gjorde sannolikt ett vårelslöst handha
vande av fartyget och därvid ett nautiskt 
fel varvid rederiet inte kunnat göras an
svarigt. I så fallmåste rederiet å andra si
dan visa att fartyget var sjövärdigt då det 
lämnade Tallinn. Detta förefaller tvek
samt med hänsyn till bristfälligt utförda 
reparationer och annat som avser den 
tekniska sjövärdigheten. Rederiets an
svar kom aldrig under domstolsprövning. 
Rederiets P&! försäkr ing betalade istäl
let ut ersättningar utan domstolspröv
ning, varför vi knappast kommer att få 
några slutliga svar på dessa frågor. 

Nästa typiska drag för sjörätten är att 
redaren, när denne överhuvud taget är 
ansvarig, har rätt att begränsa sitt ansvar 
enligt så kallad summabegränsning an
tingen 2 SDR per kg av godsets brutto
vikt eller 667 SDR per kolli , i svenskt 
mynt c:a 26 SEK/kg eller c:a 8 803 SEK/ 
kolli. Det innebär att värdefu ll last inte 
får full ersättning även i situationer, där 
redaren faktiskt är ansvarig för skadan. 
Enligt tidigare gä ll ande summabegräns
ning enligt Haagreglerna var begräns
ningsbeloppet 1 800 kr/kolli. 

Slutligen kommer vi till de ga mla gre
kerna eller åtminstone delvis. Redan de 
gamla grekerna och fenicierna kom fram 
till att om last avsiktligt kastades över
bord från e tt grundstött skepp för att få 
detta flott skulle en orättvisa ske om inte 
ägaren till elen offrade laste n sku lle få er
sättning för denna. Reda n på 300-talet 
f. Kr. finns regler i elen Rhocliska sjörätten 
som uneler namnet Lex Rhodia de Jactu 
via romersk rätt nått ut till sjöfarten i alla 
civiliserade länder. Man insåg alltså tidigt 
att en intressegemenskap förelåg mellan 
lastens ägare, skeppets ägare och frakten 
och när fara gemensamt hotar dessa in
tressen måste man handla . Värdet av det 
man avsiktligt offrat eller kostnad som 
avsiktligt tagits för att rädda återstoden 
måste ersättas proportionellt av dem 
vars intresse därigenom räddats. Detta 
kallas för gemensamt haveri och el en 
ekonomiska uträkningen kallas hos oss 
dispasch. Den genomförs av en av rege
ringen förordnad domare, kallad dispa
schör. Dessa principer till ämpas fortfa
rande och de nuvarande reglerna om 
detta som kallas York-Antwerpenregler
na senast reviderade 2004. 

Om vi nu avslutningsvis tar som ett 
praktiskt exempel kollisionen för några 
år sedan mellan Stena Nautica på väg 
österut mot Varberg och det polska last
fartyg som är på väg söderut mot Öre
sund. Det polska fartyget som så ledes var 

väjningsskyldigt girade styrbord hän för 
sent och då hade Stena Nautica redan 
påbörjat babordsgir för att gå akter om 
det polska fartyget. Resultatet blev att 
det polska fartyget rände in i Stena Nau
tica långt akterut på styrbordssidan. Om 
Stena Nautica bedöms vara utan skuld 
behöver man inte betala till lastägarna. 
Om Stena Naut ica skulle betraktas som 
helt eller delvis vållande, utgör detta ett 
typi skt nautiskt fel och därmed är Stena 
Line inte e rsättningsskyldigt och i så fall 
betalar naturligtvis inte heller redarens 
ansvarsförsäk ring (P&I). Stena Nautica 
som var nära att sjunka blev föremål för 
räddningsinsa ts och det lyckades att föra 
in fartyget i Varbergs hamn hela tiden 
med risk att fartyget skulle kantra. När 
långtradare och last slutligen lyckligt 
förts iland, kom nästa chock för åkerier 
och chaufförer. Kostnaden för räddnings
insatsen utgjorde ett typiskt gemensamt 
haveri och för detta skall åkerier och 
lastägare vara med och betala och för 
detta krav har Stena Line sjöpanträtt i bi
lar och last. En ligt livfulla skildringar 
från dispaschören utgjorde det ett bety
dande pedagogiskt problem att få uppre
tade svenska och utländska långtradar
chaufförer at t förstå att de inte fick ut 
sina räclclacle men inlåsta bilar förrän be
talning e ll er bankgaranti lämnats för de
ras bidrag till det gemensamma haveriet. 
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Ledamoten 
JENS PLAMBECK 

Komm endörkaplen Jens P/am beck ljänslgör vid 
Ledningssiaben inom avdelningen for Slrategisk analys i 
Högkvarleret 

Marinens bidrag till "1000 Ship Navy-konceptet"
gemensam maritim säkerhet, regionalt, europeiskt 
och globalt 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 28mars 2007 

Behovet av en global inställning till internationell säkerhet för övervakning och 
skydd av den maritima nyttan mot ett vitt spektrum av hot är en hög prioritet för 
samtliga länder, som är intresserade av ekonomisk välfärd och säkerhet. Denna 
tanke med en säker ochfri maritim arena, väcktes 2005 av amiralerna .Tolzn Morgan 
och Charles Martoglio1

• De båda amiralerna anser att, eftersom uppgiften global 
maritim säkerhet skulle kräva en kapacitet, vida överstigande vad den amerikanska 
flottan skulle kunna forma, att det finns ett allmänt behov av att utveckla ett 
transnationellt nätverk som omfattar flottstyrkor och civila myndigheter/resurser. 
Målsättningen är att förbättra den maritima omvärldsuppfattningen och att utnyt{ja 
maritima resurser på ett sådant sätt att de skulle kunna respondera till5jö relaterade 
kriser eller nödsituationer. Senare under 2006 har US Navy Admiral Mike Mullen, 
Chief of Naval Operations (CNO), marknadsfört konceptet i flera internationella 
sammanhang. Det budskap/vision som han förmedlar framgår av nedanstående 
citat och kan sammanfattas i matris l. 

"The maritime forces of man y nations warläng tagether for global maritime security 
w hi/e keeping the sovereignty of territorial w ater seatre as a c o re principle"2 
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VAD VEM 
Ny ansats till maritim säkerhet Alla nationer och företag 
Globalt maritimt nätverk Alla maritima aktörer 
Ekonomisk säkerhet Inga avtal eller allianser 
Demokratiutveckling Nationell suveränitet främst 
KOSTNADER VÄLKÄNT 
Existerande resurser Analogt med internationell "sjövett" 
Vilja snarare än pengar Informationsdelning 
Investeringar i samarbeten Samarbeten & samverkan 

Kommunikation 
Gemensamma ansträngningar 

Matris l . Sammanställmng av l 000 Sh1p Navy-koncep tet 

Syftet med denna uppsats är att utifrån 
1000-Ship Navy-konceptet beskriva ett 
strategiskt sammanhang för hur den 
svenska marinen skulle kunna bidra till 
att värna för svenska intressen. I den in
ledande delen ges en översiktlig beskriv
ning av vad konceptet handlar om och 
vilka strategiska sammanhang som det 
avses att verka för samt vilka aktörer 
som berörs. I anslutning till detta och 
som brygga mellan konceptet och svens
ka strategiska utgångsvärden , beskrivs 
svenska intressen som är kopplade till 
global maritim säkerhet. Därefter görs 
en översiktlig analys om dessa intressen 
och vilka arenor som är mest aktuella för 
marinen. slutligen presenteras en strate
gisk vägkarta med marinens bidrag till 
konceptet och hur den bör utvecklas för 
att kunna bidra till globa l maritim säker
het. 

1000 Ship Navy-konceptet 

Omvärldsutveckling och tänkbara 
scenarier 
Idag saknas globala institutioner för att 
hantera globa l maritim säkerhet. 1000 
Ship Navy-konceptet (härefter endast 
benämnt konceptet) är tänkt att fylla 
detta vakuum och avser samarbeten med 
många länder som väljer att bidra till ma-
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ritim global säkerhet. Denna internatio
neJJa flotta är tänkt att baseras på frivil
lighet och kommer inte att styras av lega
la bindningar. Det blir således ett s.k. 
"free-form " status, med ett självorganise
rande nätverk av maritima partners. 
Konceptet består därmed inte av l 000 
internatione lla fartyg till sjöss, utan av 
maritima förmågor såsom , fart, rörlighet 
och flexibilitet. Alla nationer bidrar med 
vad de kan göra , när de kan och för hur 
länge de kan. 

Den globala ekonomin blir alltmer 
multilateral och beroende av s.k. ekono
miska livlinor ( sjötrafikstråken som finns 
i världshaven och som knyter samman 
olika region er). Världens civila handel s
tonnage ökar i takt med behovet på 
världsmarknaden och transporterar idag 
90 % av den globala exportmarknaden 
som motsvarar totalt ni o triljoner US 
dollar och hå ll er två miljoner människor 
sysse lsatta. Över 46 000 hande lsfartyg 
finns i dessa livlinor och det finns 6 300 
örlogsfartyg i världen. Sjötransportens 
fördelar är att kunna transportera myck
et gods (i stora volymer, både av lågvär
digt och av specialiserat gods) , på stora 
avstånd och till en ringa kostnad/enhet, 
jämfört med flygtransporter, gör att värl
dens multinationella företag är beroende 
och alltjämt intimt förknippad med den 

maritima rörelsefriheten och de ekono
miska livlinorna. Dessutom indikerar 
världshandelns framtida utveckling att 
den kommer att fortsätta öka i snabb 
takt3 Marina stridskrafter är en självklar 
res urs för att kunna säkra dessa livlinor 
av ekonomisk utveckling. Dess utom kan 
maritima resurser i form av kustbevak
ning, rederier och tullmyndigheter från 
ett 160-talländer också bidra tillmaritim 
säkerhet. 

Effekterna av konceptet fokuserar på 
två typer av huvudscenarion, nämligen 
hotscenarier och naturkatastrofscenari
er. Dessa hotscenarier utgörs av organi
serad brottslighet, piratverksamhet samt 
te rrorism. Enligt IMB Piracy Reporting 
Centre som årligen publicerar olika pi
ratverksamheter, menar de att det sker 
250 - 300 fall varje år. De flesta fall av pi
ratverksamhet är koncentrerade till Mal
ackasundet, Indonesien, Bengaliska sun
det och Afrikas horn•. Den organiserade 
brottsligheten omfattas av narkotika
smuggling, vapensmuggling, människa
smuggling och illegal invandring, som är 
koncentrerad till fyra huvudgeografiska 
områden; Sydostasien, Sydeuropa, Syda
merika samt Afrika. De terrorscenarier 
som anges består av spridning av mass
förstörelsevapen, olika varianter av at
tacker mot fartyg såsom ramning av sår
bara fartyg till havs, sprängning av me
delstm·a fartyg .i hamnar, anfall mot stora 
handelsfartyg samt undervattensattacker 
med minor eJJer sprängmedel utförda av 
dykare5 De scenarier, som omnämns, är 
koncentrerade till Pacificregionen, östra 
Medelhavet och Mellanöstern. 

"Countering global terrorism and 
providing humanitarian relief forna
tural disasters is a tall order. /t will 
take man y ships and no single nation 
can do i t all.,,; 

De naturkatastrofscenarier, som om
nämns, exemplifi e ras med evakueringen 
av Libanon, där mer än 170 fartyg från 17 
nation er deltog och det maritima stödet i 
samband med tsunamikatastrofen i In
diska oceanen, där ett stort antal länder 
självmant bidrog med hjälpinsatser. 
Inom ramen för dessa scenarier räknas 
också olika effekter av pandemier. 

Svenska strategiska 
utgångsvärden 

Intressen 
I detta sammanhang, när det gäller at t 
värdera konceptets be tydelse för Sverige, 
är det lämpligt att uttrycka detta i svens
ka inlressen7

• Härvid görs en analys, där 
de olika intressena länkas tiJJ geografiska 
arenor syftande till att påvisa var mari
nen bör kunna verka. För små stater som 
Sverige med ett relativt sett stort utlands
beroende, framför allt i ekonomiskt hän
seende, är inflytande på den internatio
nella politiska arenan en grundläggande 
förutsättning för att den nationeJJa inte
griteten skall kunna värnas. De olika in
tressena delas upp i två grupper: Vitala 
intressen och Värde intressen. De vitala 
intressena omfattas av territoriell integri
tet, funktionell integritet, social- och po
litisk säkerhet och ekonomisk säkerhet. 
Dessa är avgörande och utgör således 
Sveriges nationella integritet. Värdein
tressena utgörs av internationell fred och 
säkerhet samt efterlevnad av universella 
normer. I de kommande avsnitten be
skrivs respektive intresse kopplat till 
tänkta effekter av att marinen aktivt bi
drar till konceptet. 

Ekonomisk säkerhet ( ES) utgör ett vi
talt intresse, då Sveriges exporthandel är 
beroende av att den globala handeln som 
möjliggörs av de s.k. ekonomiska livlinor-
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na, inte utsätts för olika typer av hot. Det 

amerikanska försvarsd epartementet har 

identifierat bl.a. Nordsjön och Östersjön 

som strategiska regioner vitala för 

USA:s ekonomiska li vlinor och har där

med utarbetat åtta olika maritima strate

gier för att hantera hoten mot dessaR. 

fnom EU har analyser också kommit 

fram tillliknande slutsatser när det gä ller 

intresset för de ekonomiska livlinorna. l 

EU :s karta "Map of Motorways of the 

Sea" listas bl. a. Östersjön - Baltikum -

Nordsjön som framtida prioriterade 

transportleder9
• Förutom värnande av 

territoriell integritet, är ekonomisk sä

kerhet möjligtvis den allra viktigaste 

uppgiften för marinen, innebärande att 

de ekonomiska livlinorna, d.v.s. sjötrans

porterna, inte får utsättas för hot eller 

störningar. 
Beträffande Sveriges sociala och poli

tiska säkerhet (E&PS) som kan hotas av 

organiserad kriminalitet, människohan

del, narkotikasmuggling, pirater och ter

rorism , är dessa hot transnationella i sin 

karaktär och därmed inte begränsade en

bart till Sveriges närområde. Dessa båda 

nämnda vitala intressen måste därför be

aktas och innebär att Sveriges maritima 

resurser måste kunna agera i de områ

den , där hoten mot svenska vitala intres

sen förekommer. Exempel på en maritim 

operation som värnar detta intresse ut

görs av NATO-operationen Operation 

Active Endeavour i Medelhavet, där ma

rina stridskrafter övervakar sjötrafiken 

för att förhindra spridning av massförstö

relsevapen , bekämpa terrorism samt ge

nomföra minröjningsoperationer10
• Ope

rationen fick under 2004 utökade uppgif

ter om att eskortera icke-militära fartyg i 

passagen av Gibraltarsundet, eftersom 

det föreligger ett terrorhot mot fartygen. 

Resultatet av denna operation, som bör-
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jade oktober 2001 , har även skapat effek

ter av ett förbättrat underrättelseläge, 

samverkan med o lika polisiära organisa

tioner samt vapen- och nark otikabes lag. 

Konceptet utgör ett exempel på samar

bete som behövs för att värna Sveriges 

intressen. 
Territoriell integritet (Tf) omfattas av 

fisket, hävdande av ekonomiska zoner 

och territorialvattensgräns (TYG). För 

att kunna uppmärksamma kränkningar 

av Sveriges territoriella integritet har 

Sverige behov av olika sensorer och sys

tem för att tillgodose en samordnad sjö

lägesbild . För att klara detta måste kon

troll kunna uppnås ovanför, på och under 

vattenytan. Lägesbilden på vad som sker 

på och ovanför vattenytan kan erhållas 

genom en nära samverkan mellan olika 

myndigheter och mellan angränsande 

länder i Sveriges närområde, såsom i 

SUCFIS" -projektet, som är ett havs

övervakningssamarbete mell an Sverige 

och Finland. l dagsläget pågår dessutom 

samtal om liknande samarbeten med 

både Danmark och Norge .. Dessutom 

har Regeringen gett Kustbevakningen 

ansvaret för att samordna de civila beho

ven av sjöövervakning och sjöinforma

tion samt att förmedla denna info rma

tion till berörda myndigheter. Projektet 

SJÖBASIS uppdrag är att samla sjöinfor

mation från följande myndigheter som 

arbetar med sjöfart, fiske och miljö: Fis

keriverket, Försvarsmakten, Kustbevak

ningen , Naturvårdsverket, Pol isen, Rädd

ningsverket, Sveriges Geo logiska Under

sökning, Sjöfartsverket, SMHI och Tull

verket. Därefter erbjuds informationen 

tillbaka till myndigheterna 12 Därmed 

finns stora möjligheter att följa upp sjö

trafiken inom regionen på ett helt annat 

sätt än vad som tidigare har varit möjligt. 

Lägesbilden under vattenytan är emel-

lert id avsevärt svårare att hantera och 

torde med hänsyn till olika sekretesskäl, 

e nbart kunna hanteras på natio ne ll nivå 

och kan innebära behov av andra sensor

system än de, som finns idag. När väl en 

kränkning på vattenytan är uppmärk

sammad måste den kunna avvisas och 

kräver så ledes att förband och resurser 

finns tillgängliga. Detta är en uppgift som 

kräver en hög insatsberedskap över tiden 

och för att dela på bördan, måste detta 

kunna lösas genom mer specifika samar

beten/avtal med andra myndigheter så

som Kustbevakningen. 

Med funktionell integritet (Fl) avses 

förmågan att styra och upprätthå lla sam

hällsviktiga funktioner. Detta är inte di

rekt kopplade till det geografiska territo

riet. Hot mot elen funktionella integrite

ten kan t. ex vara händelser, som initieras 

på stora geografiska avstånd men som 

drabbar Sverige mycket snabbt. Det kan 

t. ex röra sig om informationsope rationer 

eller IT-attacker mot de ekonomiska 

transfereringssystemen e ller systemen 

för elförsörjning. Åtgärder knutna till 

funktionell integritet berör såväl de civi

la som de militära delarna av totalförsva
ret13. 

Med politisk inflytande (PI) avses 

fortlöpande agerande på den internatio

nella politiska arenan och utgör alltså ett 

vitalt svenskt intresse. Det politiska infly

tandet är kopplat till o lika faser i de poli

tiska processerna. För att erhål la reellt 

inflytande krävs med andra ord inflytan

de i såväl planerings- som genomföran

de- och utvärcleringsfaserna. Inflytandet 

är även kopplat till hierarkisk nivå. Det 

är en sak att ha säkerhetspolitiskt infly

tande i FN:s säkerhetsråd och en helt an

nan att ha operativt inflytande i den di

rekta och konkreta hante ringen av en 

konflik t. Genom att aktivt bidra med ma-

rina resurser, såväl militära som civila, i 

olika former av internationellt samarbe

te införskaffas politiskt inflytande. Det är 

viktigt att detta samarbete inte stannar 

vid ord utan i konkret handling t. ex ge

nom att med militära förband delta i 

fredsfrämjande insatser kopplade sam

man till värnandel av Sveriges nationella 

intressen 14
• Inom säkerhetspol itiken kan 

l. ex ett utrikespolitiskt inflytande upp

nås om militära insatser genomförs på 

stor geografi sk bredd. l ett försvarspol i

tiskt hänseende kan dock militärt infly

tande öka om insatserna görs på stort 

operativt djup och omfång. l det förra 

fallet ger många små insatser ett utrikes

politiskt inflytande, i det senare ger få 

men stora insatser ett militärt inflytande. 

Ett exempel på en sådan mindre insats 

utgörs av HMS Gävles medverkan i bi

draget till den marina delen av FN-insat

sen UNIFIL i Libanon. HMS Gävles 

uppgifter exemplifierar styrkan med in

satser med marinstridskrafter, då stats

makterna kan antingen skicka enstaka 

enheter som med lätthet kan ansluta sig 

till en större multinationell marinstyrka 

(såsom i Libanon) alternativt bidra med 

en större sammansatt marin insatsstyrk a. 

Både alternativen skapar politiskt infly
tande. 

lnternationellfi·ed och säkerhet (JFS) 

omfattas av konfliktdämpande och före

byggande åtgärder. Eftersom hoten mot 

den internationella freden/säkerheten 

företrädesvis finns på den europeiska 

respektive den globala arenan är beho

vet av förmågor på elen marina arenan 

inte begränsat enbart till Sveriges när

område. Sveriges marina resurser måste 

kunna agera i de områden där svenska 

värde intressen finns. Alternativt kan 

Sverige genom olika fonner av sa marbe

te n/avtal säke rställa att andra staters ma-
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rina resurser bidrar till att värna även 
svenska intressen. Konceptet kan vara 
et t exempel på lämpligt samarbete för att 
värna Sveriges värdeintressen. 

Med efterlevnad av universella nor
mer (E UN) avses respekt för de av 
världssamfundet gemensamt acceptera
de normerna. Respekt för mänskliga rät
tigheter är ett sådant exempel. l begrep
pet ingår däremot inte de normer som 
kan anses vara uteslutande västerländskt 
betingade. Det är således inte frågan om 
att påtvinga andra kulturer, stater eller 
människor vår syn på t. ex yttrandefr ihet 
och demokrati så länge detta inte kan an
ses vara kopplat till de globala, universel
la normerna. 

Arenor 

De strategiska intressena för Sverige kan 
indelas i fyra geografiska arenor: Natio
nellt (N), Regionalt (R) , Europeiskt (E) 
och Globalt (G) 15

• På den nationella are
nan måste Sverige ta ett eget ansvar att 
värna om den nationella integriteten. 

Med den regionala arenan , som avser 
Östersjön , Västerhavet och Barents hav, 
har Sverige ett gemensamt ansvar för sä
kerheten som vi delar tillsammans med 
de andra nordi ska länderna. Det gemen
samma ansvaret för regionen och Ryss
lands planering av utläggning av gasled
ningen i Östersjön samt ökat intresse för 
energitillgångarna och dispyterna om 
territorialgränserna i Barents hav, kom
mer att innebära att det nordiska samar
betet kommer att få en avsevärd större 
betydelse och inflytande på försvarssam
arbetet, än tidigare. På den europeiska 
arenan (EU och dess intresseområden) 
har Sverige ett gemensamt ansvar för sä
kerheten tillsammans med övriga unions
medlemmar. Inom EU pekas särskilt ut 
Östeuropa, Balkan och södra Medelha
vet längs hela den nordafrikanska kusten 
som viktiga delar av unionens intresse
områden. På den globala arenan har 
Sverige ett gemensamt ansvar för säker
heten, som vi delar tillsammans med öv
riga stater inom vä rldssamfundet 

Arenor 

Vitala 
intressen 

Värde 
intressen 
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ES 

S&PS 

TI 

Fl 

PI 

IF&S 

EUN 

Matns 2 

Nationell 

x 

x 

x 

x 

x 

Regional 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Europeiskt 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Globalt 

x 

x 

x 

x 

x 

Nationell 
integritet 

l matris 2 på föregående sida illustre
ras svenska intressen länkade till olika 
arenor. Av tabellen framgår två "gruppe
ringar" där den ena grupperingen består 
av de intressen, som är kopplade till na
tionell integritet och som så ledes är vita
la för Sverige. Detta visar tydligt att För
svarsmaktens viktigaste uppgift torde 
vara att värna den natione lla integrite
ten. Grupperingen visar också att denna
tionella integriteten inte är låst till Sveri
ges territoriella gränser, ulan att intresse
na är transnationella i sin karaktär. Den 
andra grupperingen visar att värdeintres-

sen finns i den europeiska och globala 
arenan , vilket innebär att Försvarsmak
ten även måste kunna agera internatio
ne llt. 

Utifrån ovanstående kopplingar mel
lan intressena och de olika arenorna är 
det intressant att göra en översiktlig ana
lys av vilka delar av Försvarsmakten som 
kan verka för att värna om Sveriges in
tressen. Denna grova indelning, vilket 
framgår av matris 3 enligt nedan , görs uti 
från olika domäners (mark, marin, luft 
och information) möjligheter att verka 
för de olika intressena 16 

Olika domäner 

Mark Sjö 

Vitala 
intressen 

Värde
intressen 

ES 

S&PS 

TJ 

Fl 

PI 

IF&S 

EUN 

Matris 3 

x 

x 

x 

x 

x 

Av matrisen framgår att marinens bidrag 
till svenska intressen är omfattande och 
att marinen måste kunna verka i de are
nor där de vitala intressena förekommer 
och bör kunna verka i de arenor där vär
de intressena förekomme r. Intressena 
kopplade tillnationell integritet är vitala 
för Sverige och utgör en grundläggande 
uppgift för Försvarsmakten. Eftersom 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Luft 

x 

x 

x 

x 

In f o 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Nationell 
integritet 

marinen är vikt ig för värnande av Sveri
ges nationella integritet torde marina 
förmågor vara efterfrågade vid utform
ning av det framtida försvaret. Detta 
innebär dessutom att marinens fortsatta 
utveckling måste inriktas till att kunna 
verka i de arenor där de vitala intressena 
förekommer. 
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Svenska operativa utgångsvärden 
Svenska marinen har en särskild förmåga 
att verka i kustnära operationsområden 
och är därmed mycket lämplig för de sce
narion som beskrivs i konceptet. Genom 
en kombination av fartyg, ubåtar och am
fibiestyrkor med både mark- och sjöför
måga, kan marina stridskrafter hantera 
ett vitt spektrum av scenarion bestående 
av allt från relativt enkla blockaeluppgif
ter till höga konfliktscenarier innebäran
de väpnad strid. Eftersom dessa scenari
er enligt konceptet, sannolikt förekom
mer till havs, i kustnära områden/skär
gård och på landområden i anslutning till 
kusten, besitter elen svenska marinen en 
unik kompetens som saknas hos andra 
flottstyrkor. Denna samlade förmåga är 
få länder förunnade, inte minst hos USA, 
vars flotta gärna "hoppar över" över
gången från havet till landområdet. Här 
kan marinen utgöra en resurs för att ska
pa elen säkerhet som behövs för upprätt
hållande av blockader, övervakning av 
havs- och kustområden , möjliggöra styr
keliiiväxt genom skyeldande av sjötran
sporter med militära resurser, etablering 
samt säkrande av baser och hamnområ
den. Industriella krig på mellanstatlig 
nivå existerar för närvarande inte längre, 
utan dagens scenarier utgörs främst av 
krig, som utspelas bland befolkningm· 17

• 

Krig bland befolkningar präglas av ett 
ständigt skifte mellan konfrontation och 
konflikt och kräver att våra stridskrafter 
kan hantera detta. Svenska marina enhe
ter har genom sin historik och kompe
tens samt förmåga att agera i " befolka
de" kust- och skärgårdsmiljöer, en hög 
kulturell förståelse för detta och kan där
för vara av stort intresse vid kustnära 
operationer. Marinens skarpa insatser 
uneler eran för 1980-talets ubåtsskydels
insatser skulle kunna utgöra exempel på 
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en sådan striclsmiljö. Stöd vid kustnära 
naturkatastrofer kräver förutom sjötran
sporter av nöd utrustning, mat och vatten, 
även förmåga till evakuering av stora 
mängeler av drabbade människor. Just 
denna förmåga till evakuering av nöd
ställcia samt förmågan till sjötransporter 
av stora mängeler av materiel, saknas idag 
i elen svenska marinen och utgör således 
en betydande brist i sammanhanget. 

strategisk vägkarta 

Uppdrag, tyngdpunkt och slutläge 
Med utgångspunkt från beskrivningen av 
svenska intressen, effekterna av För
svarsmaktens deltagande i konceptet och 
krav på marinen, kan elen strategiska 
vägkartan utformas utifrån en modifie
rad brittisk beclömanclemetocl som över
siktligt beskriver en Concept of Opera
tions (CONOPS), innehållande väsentli
ga data i en schematisk skiss som visar 
vägen till att uppnå slutläget 1x. Vägkartan 

återfinnes i bifogad bilaga (sid 144-145). 
Metoden utgår från ett strategiskt 

slutläge (Desirecl End State ) , d.v.s. ett 
tillstånd som önskas vara uppnått, när 
målet med en operation är uppnått. Uti
från detta definieras en tyngdpunkt 
(Centre of Gravity) som i denna vägkar
ta utgör "motorn" till att nå slutläget Vä
gen mot slutläget sker genom att definie
ra ett antal funktionslinjer (Lines of 
Functions) som kan efterliknas vid pro
cesser som bedrivs över en längre period. 
Dessa funktionslinjer innehåller ett antal 
delmål (Decisive Points) sommåste upp
nås för att kunna uppnå det önskade slut

läget. 
Det strategiska slutläget för Sveriges 

deltagande i konceptet är som följer;" En 
ökad säkerhel för svenska intressen, regio
nalt, europeiskt och globalt". 

Ett försvarsmaktsuppdrag skulle kun
na formuleras på följande sätt: 

"Tillsammans med andra nationer och 
som ett lwmplemenl till Sveriges inrerna
tianel/a militära samarbeten, skall mari
nen bidra till maritim säkerhet, innebä
rande att Sveriges intressen, främst ekono
misk säkerhet kan tillvara tas på ett sätt 
som tidigare inte varit möjligt". 

Genom att ha global maritim säker
het som en tyngdpunkt fyller elen funk-

Tvn~:d12unkten (Centre of Grav ity} 

Global maritim säkerhet. 

Kritiska förmågor (vad som behövs för att 
"l!l!rätthålla de kritiska kraven} 

Samordnade sjölägesbilder. 
Gemensamma kommunikationer. 
Samverkande myndigheter. 
Marina stridskrafter som kan verka i samtliga 
scenarion. 
Annan förbandsproduktion för sjöstridskraf-
terna. 

Matns 4. 

Med start i den övre högra rutan ställs 
frågan vilka de kritiska kraven är, cl.v.s. 
vad är det som behövs för att uppnå 
tyngdpunkten? 

Dessa utgörs av 

• kontroll över de ekonomiska livlinor-
n a 

• ett gemensamt informationsnätverk 

• en hög tillgänglighet av marina resur
ser 

tionen som "motor" för att uppnå slutlä
get, d.v.s. en ökad säkerhet för svenska 
intressen. Vid en tyngdpunktsanalys kan 
man urskilja särskilda aspekter som mås
te beaktas vid utformning av vägkartan. 
Dessa aspekter blir tydliga vid en kon
kretisering av elen strategiska tyngel
punkten och görs bäst genom att ställa 
ett antal frågor enligt elen brittiska mal
len som framgår av nedanstående ma
tris 4. 

Kritiska krav (vad som krävs för att "l!l!fylla 
tyngd12unkten} 
Kontroll över de ekonomiska livlinorna. 
Gemensam omvärldsuppfattning. 
Hög tillgänglighet av marina resurser. 
Internationell samverkan. 
Anpassade marinstridskrafter 
Kritiska sårbarheter (de områden som anses 
vara kritiska för att Ul!l!fylla de kritiska kraven 
och därmed säkerställa tyngd12unkten} 

stridsledningssystem som är in teroperabla na-
tianelit och internationellt. 
En gemensam sjölägesbild och underrättelse-
central med andra myndigheter. 
Transportfartyg som kan bl.a. transpoliera en 
amfibiestyrka och utgöra resurs vid naturkata-
strofer. 
Marina stridskrafter med anställda sjömän. 

• internationell samverkan 

• anpassade marina stridskrafter 

Utifrån dessa kritiska krav kan ett antal 
kritiska förmågor identifieras, cl.v.s. vad 
som kan uppnås om man upprätthåller 
de kritiska kraven. 

Dessa är 

• en samordnad sjölägesbild mellan 
Försvarsmakten och olika civila myn
digheter 
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• gemensamma kommunikationer för 
att lättare utbyte av information 

• marina stridskrafter som kan verka i 
samt liga scenarier och arenor 

• en ändrad förbandsproduktion för 
sjöstridskrafterna. 

Slutligen utkristalliseras ett anta l kritiska 
sårbarheter som måste åtgärdas, efter
som dc indirekt påverkar möjligheten att 
uppnå tyngdpunkten och slutl ägeL 

Dessa är 

• stridsledningssystem ombord och 
iland som är interoperabla natione llt 
och internationellt 

• en gemensam sjölägesbi ld och under
rättelsecentral med civila maritima 
myndigheter för att de ls uppn å kon
troll över de ekonomiska livlinorna , 
dels upptäcka/identifiera hot mot 
dessa 

• anskaffning av transportfartyg som 
bl. a kan utgöra en strategisk resurs 
för att transportera en amfibiestyrka 
och dessutom utgöra en resurs vid na
turkatastrofer 

• anställda sjömän till samtliga sjö
stridskrafter 

Funktionslinjer 
Utifrån ovanstående strategiska utgångs
värden och tyngdpunktsanalys utform as 
fyra s. k. funktionslinjer som kan jämföras 
med huvudprocesser som leder mot 
tyngdpunkten och slutläget Den första 
funktionslinjen utgörs av 

• samverkan med andra myndigheter 
för att bl.a. säkerställa en samordnad 
lägesbild, först och främst nationellt 
och regionalt, men på sikt även euro
peiskt och globalt 

• europeisk maritim samverkan och 
framförallt inom ramen för EU Mari-
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time Dimension Study och det s.k. 
CI-IEN-initiativet (Chiefs of Head Euro
pean Navies). 

• fortsatt medverkan i utformningen av 
konceptet 

• marinstridskrafternas utveckling 
I respektive funktions linje återfinns ett 
antal delmål, som måste uppnås för att 
möjliggöra tyngdpunkten och slutligen 
det önskade slutlägeL Vid en prioritering 
av resurser är funktions linjen marinens ut
veckling "the main effort" och de andra 
funktionslinjerna ä r "supporting efforts". 

Inom funktionslinjen för samverkan 
med andra myndigheter finns behovet av 
att förbättra omvärldsuppfattningen längs 
med våra ekonomiska livlinor. Detta inne
bär en ökad samverkan mellan olika myn
digheter främst i fo rm av delade underrät
telser, sensorer för skapande av samord
nade sjölägesbilder och databaser natio
nellt, regiona lt och europeiskt. Konceptet 
förordar ett globalt samarbete med alla 
maritima resurser för att dels säkerställa 
maritim säkerhet längs de ekonomiska liv
linorna, och dels kunna lämna stöd vid 
kustrelaterade kriser. Dänned kan, förut
om Försvarsmakten med marina- och luft
stridskrafter, även andra myndigheter 
med marin anknytning såsom Kustbevak
ningen , Tullen och Räddningsverket, bidra 
med effekt till konceptet. Kustbevakning
en har hög beredskap för snabba liv- och 
miljöräddningsinsatser, dygnet runt, året 
runt, längs Sveriges kust och i insjöarna 
Mälaren och Vänern. Genom nationellt 
och internationellt samarbete medverkar 
Kustbevakningen till att förhindra att den 
gränsöverskridande brottsligheten ökar. 
För att uppnå maritim säkerhet förordas 
att samtliga maritima resurser kan samar
beta och på sikt genomomföra integrera
de insatser, framför all t inom området för 
kontroll över sjöfarten och upptäckt av 

eventuella hot mot de ekonomiska livlino
rna. Det internationella samarbetet mel
lan Kustbevakningen och dess motsvarig
heter inom EU är eftersträvansvärt, emel
lertid måste gränsöverskridande samver
kan inom området för underrättelse även 
bedrivas nationellt mellan marinen och ci
vila myndigheter. Härvid torde Kustbe
vakningens maritima underrättelsecenter 
(MU C) som idag även utnyttj as av Tullen 
och Polisen, utgöra en utmärkt plattform 
för denna överskridande behov 19

• 

Inom funkti onslinjen för europeisk 
samverkan avses fortsatt akt iv medver
kan i EU:s olika marina initiativ som syf
tar till en ökad maritim säkerhet. Kon
ceptet tycks även ha fått gehör inom EU 
ge nom att samtliga europeiska marin
chefer, (CHEN) har initierat ett förs lag, 
som enligt min mening syftar till att öka 
den marintima säkerheten inom EU20. 

CHEN-initiativet innebär ett förslag om 
upprättande av ett mellanstatligt kontor 
med uppgift att samordna marina säker
hetsoperationer inom EU. Dessutom på
går studien EU Maritime Dimension 
Study som har identifi erat samma behov 
som konceptet, men med fokus på den 
europiska arenan. CHEN-in itiativet och 
EU Maritime Dimension Study bedöms 
inte konkurrera med det i min uppsats 
beskrivna konceptet. Inte heller bedöms 
de olika förslagen förorsaka kraftsplitt
ring av EU:s marina resurser21• Det är 
snarare så att EU-in iti at iven med kon
ceptet, sammantaget kommer att bidra 
till en ökad global maritim säkerhet. 

Inom funktionslinjen förfortsatt med
verkan och utformning av konceptet, av
ses ett aktivt deltagande i dess utveckling 
med syfte att inhämta kunskap rörande 
teknisk- och konceptuell utveckling av
seende kustnära operationer. Genom att 
vara en del av konceptet utvecklas inter-

operabiliteten inom den marina arenan , 
främst i form av teknisk utveckling och 
konceptuell utveck ling i kustnära förmå
gor. Dessutom kan e rfarenheter inför ett 
vitt spekt rum av presumtiva internat io
nella insatser införskaffas. Ett tidigt del
tagande i konceptutvecklingen ger För
svarsmakten möjlighet att vinna ytterli
gare kunskap om konceptet i syfte att 
skapa säkrare beslutsunderlag inför ett 
mera omfattande engagemang. Dessut
om ökas medvetenheten om hot och ris
ker för globa la maritima flöden och åt
gärder för att han te ra dem och därmed 
öka säkerheten för Sveriges vitala intres
sen . E tt aktivt deltagande i konceptets 
utveckling kan även skapa effekter så
som ökat förtroende och fortsatt gott 
samarbetsklimat med amerikanska flot
tan, som kan jämföras med de mycket 
positiva effekterna av H MS Gotlands öv
ningsverksamhet med US Navy i Stilla 
havet. 

Inom funktionslinjen för marinstrids
krafternas utveckling avses omsättningen 
av inhämtade kunskaper från EU:s olika 
maritima initiativ och US Navys 1000 
Ship N a vy konceptutveckling och av oli
ka åtgärder för att öka marinens förmå
ga. Marinens utveckling omfattar dessut
om olika åtgä rde r för att få en ökad till
gänglighet för våra sjöstridskrafter. 
Samtliga svenska marina resurser kan 
idag uppträda i kustnära områden och 
kan därmed ak tiv t bidra till konceptet , 
dels inom ramen för den ordinarie verk
samheten , dels vid särski lda insatser rik
tad till att skapa maritim säkerhet och ge 
stöd vid naturkatastrofer. Lämpliga ma
rinstridskrafter för de hotscenarier som 
beskrivs inom ramen [ör konceptet , ut
görs av dagens marina enheter, elvs. ubå
tar, korvetter, minjaktfartyg inkluderan
de EOD-förmågan samt amfibiestyrkor. 
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De förm ågor som dessa str idskrafte r be
sitter idag räcker me r e ll er mindre bra 
för dessa uppgifter. För samtliga marin
stridskrafter är det dock avgörande alt 
ha satellitbaserad kommunikation , som 
är inte roperabel med tänkbara multina
tionell a styrkor och dels med samverka n
de ickemilitära resurse r/myndigheter så
som Kustbevakninge n och Tullen. Dess
utom e rfordras en gemensam informa
tions-/unde rrättelsebild i syfte att kunn a 
urskilja/identifie ra före kommande hot i 
en kompl ex situation t. ex i nära anslut
ning och/e ller längs med de ekonomiska 
livlinorn a. För ubåtarnas del är e n fort
satt utveck ling som marinens främsta Ull 

derrättelseförband med utökade signa l
spaningsmöjligheter nödvändigt, samti
digt som ubåtarna mås te utveckl a ver

kanssystemet så att graderade insatser 
kan genomföras mot ickedeplacerande 
snabbgående båtar. Den största teknik
satsn ingen, som måste göras, återfinns 
inom amfibiesystemet, innebärande an
skaffning av transportfartyg för att möj
liggöra amfibiestyrkans e uropeiska och 
globala insatsförmåga. Anskaffning av 
sådana fartyg är så pass avgörande för 
amfibiesystemets inte rnationella förm å
ga att utan denna transpo rtförmåga nå r 
inte förbandet sin full a potential. Genom 
tillförse ln av transportfartyg sku ll e Sveri
ge dessutom kunna genomföra sjöbase
rade insa tser med låga krav på infra
strukturelit stöd , vid naturkatastrofer bl. 
a genom evakueringsoperationer och 
transport av förnöd e nheter till drabbade 
områden. 

E n ökad tillgänglighet hos de ma rin a 
stridskrafterna kan äve n uppnås genom 
att öka volymen av a nta let fartyg och 
ubåtar. Detta bedöms emellertid inte 
vara möjligt utan att göra stora och för
modligen svåra omprioriteringar av För-
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svarsmaktens långsiktiga materielplan. 
Istället mås te marinen och framförallt 
sjöstridskrafterna överväga an dra alte r
nativ som skapar en ökad tillgänglighet. 
Försvarsmaktens analyser inom ra me n 
för pe rspe ktivplane ringe n, visar att 
mycket kan göras inom ramen för för
bandsutbi ldningen och personalförsörj
ningen 22. l Försva rsbes lutet 2004 besluta

des att Försvarsmakten sku lle övergå till 
ett tre terminssystem fö r utbildning av 
soldater till internatione ll tjänstgöring. 
För sjöstridskrafterna valdes istället e tt 
tvåterminssystem, där samtliga flottilj er 
utbildar i samma utbildningsomgång. Be
slutet medgav att s jöstridsk rafterna kan 
bedriva övningsverksam he t i större för
bandsmassor än med ett system som ba
seras på två utbildningsomgångar. Efter
som förb andsutbildningen måste anpas

sas till sjömännens grundläggande sjö
mans- och yrkesutbildning (GSU) som 
idag genomförs under perioden januari -
april, blir marinens fartyg och ubåtar till 
stor de l st ill aliggande till kaj under den
na period. Ett förbandsutbildningssys 
tem som år efter år utbildar sjömän om
bord under perioden apri l till november, 
är inte kostnadseffektivt. D essutom är 
effekten av utbildade besättningar be
gränsade dels till vissa uppgifter (freds
mässiga förhå ll anden och e nbart natio
nella uppgifter), dels till e n period strax 
innan sjö männen de facto ryck er ut. Sjö
stridskrafteroas beredska p för interna
tionell a insatser bör också vara föremå l 
för förändringar, då besättningarna på 
dessa en heter till viss de l (upp till 50 % 
av en besättning) utgö rs av kontrakterad 
personal, som inte tjänstgör ombord. Vid 
en insats kallas dessa in och enheten dis
ponerar 30 dagar för att vara klar för 
gruppering till insatsområdet Istället fö r 
dage ns förbandsutbi ldningssystem före-

slås a tt sjöstridskrafterna i e n tvås tegsra
ket, övergår från dagens värnpliktssys
tem till ett bemanningssystem med en
bart anställda. Det första steget består av 
a tt snarast kontrak tsanställa s jömän i 31/ 2 
år till de enhe te r som har intern at ionell 
beredskap. D etta innebär att två korvet
ter, två minj aktfa rtyg och en ubåt be
mannas av kontraktsanställda sjömän. 
Med anställda s jömän till dessa e nh eter 
får marinen e n omede lbar gripbar insats

resurs, som kan göra både natione ll a och 
internatione ll a insa tser21 . Det a ndra ste
get liknar det ho llä ndska förbandsutbild

ningssystemet och o mfattas av att sa mtli
ga sjömän kontrakteras i 31/ 2 å r. Därmed 
ersätts dagens värnpliktssystem av en fri
villig aspirantutbi ldning som till sin om
fattning motsva rar dagens GSU. Aspi
rantutbildningen genomförs fyra gånger 
per år och omfattar c:a 60 aspiranter per 
o mgå ng. Därmed e rhåller Marinbasen 
som ansvarar och genomför GSU, en 
jämn beläggning öve r å ret , iställ e t för da
gens koncentratio n av värnpliktsutbild
nin g uneler januari - april. Uneler GSU 
avde lar sjöstridsflottiljerna en till två en
heter till Marinbasen för utbildning av 
si na blivande besättningsmecllemmar, 
vilket ger en ökad utbildningskvalitet 
Efter genomförd GSU mönstrar sjömän
nen ombord sina respektive fartyg och 
tjänstgör ombord i två år. Sjömannen 
kan sedan e fte r fullgjord kontrak tstid 
välja att antingen teckna ett nytt kon
trakt , välja officersutbildning e ll er vända 
sig till den civil a arbetsmark ande n. De 
effek ter, som uppn ås med dessa steg, är 
a tt huvuddelen av sjöstridskrafte rn a blir 
o mede lbart gripbara för såväl na ti one lla 
som internationella insatser över tiden. 
Dessutom kan förbanelens disponib la ar
betstid förd elas över hela året och behö
ver in te låses och koncen tre ras till perio-

den april till nove mber, vilket innebä r att 
övningsverksamh et och underh å ll på far
tygen kan ske med jämnare inte rva ller 
och med en högre kval itet. Den opera ti
va effekten i form av en stående marinin
satsstyrka ökas därmed på ett mycket 
kostnadseffektivt sä tt och marin e n ska
par ett trovärdigt bidrag till värnande av 
svenska intresse n. 

Inom ramen fö r ovan redovisad väg
karta utkristalliseras följande förslag till 
Beslut i Stort (BiS) ; 
Med målsättningen att bidra till maritim 
säkerhet och därmed öka säkerheten för 
svenska intressen skall marinen aktivt del
ta i både 1000 Ship Navy-konceptet och 
de olika marina initiativen inom E U. Initi
alt skall marinen delta i konceptutveck
lingen för att inhämta konceptuella och 
tekniska kunskaper och samtidigt förstär
ka samarbetet med USN. Eftersom EU:s 
insatskra v påverkar utformningen av 
våra marinastridskraftel; är det angeläget 
all marinen fortsätter att medverka i de 
olika marina initiativen. Inom ramen för 
behovet av sjöstridskrafiernas ökade till
gänglighet, skall enheterna med interna
tionell beredskap ha kontraktsanställda 
sjömän fi~o.m. 2009 och senast 2011 skall 
samtliga sjömän vara anställda. Resulta
ten av prov och försök från USN och ut
vecklingsarbetet inom EU skall fortlö
pande analyseras och 111göra underlagför 
marinstridskrafternas samt andra myn
digheters utveckling på kort och lång sikt. 

Sammanfattande slutsatser 
Samhällsutvecklingen är beroende av 
ma ritim rörelsefrihet och idag saknas 
globa la institutioner för att hantera glo
bal maritim säkerh e t. Viclm·e kon stateras 
att ingen nation ensa m kan hantera dessa 
hot. l 000 Ship Navy-konceptet bestå r så-
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ledes av flera länder som väljer att bidra 
till maritim global säkerhet. Denna inter
nationella flotta baseras på frivillighet 
och kommer inte att styras av legala 
bindningar. Det blir således ett s. k. "free
form" status, ett självorganiserande nät
verk av maritima partners. Bidragande 
maritima resurser i dessa sammanhang 
kan ledas av mottagande nation , alterna
tivt av en nation som axlar ett frame
work nation ansvar. Konceptet består 
dänned inte av 1000 internationella far
tyg till sjöss, utan av maritima förmågor 
såsom, fart , rörlighet och flexibilitet. Alla 
nationer bidrar med vad de kan göra, när 
de kan och för hur länge de kan. 

Det finns tydliga kopplingar mellan 
eftersträvade effekter av Konceptet och 
de marina stridskrafternas bidrag till glo
bal maritim säkerhet samt värnande av 
Sveriges intressen. Sveriges nationella in
tegritet är vital för Sverige, och som sjö
nation med en ekonomi beroende av ex
portmarknaden, utgör marinstridkrafter
na en naturlig resurs för värnande av de 
ekonomiska livlinorna. Därmed har ma
rinen en självklar roll i varje framtida för
slag till försvarsmaktsutformning. 

Marinstridskrafternas strategiska 
vägkarta, där slutläget är en ökad säker
het för svenska intressen , regionalt, euro
peiskt och globalt består av följande fyra 
funktionslinjer: l) Marinstridskrafternas 
utveckling, 2) Aktivt deltagande och stöd 
dels i konceptet dels i 3) EU:s olika mari
tima initiativ, och slutligen 4) Samverkan 
med olika civila myndigheter såsom 
Kustbevakningen, Tullen och Räddnings
verket. Sammantaget innebär dessa 
funktionsl injer att samtliga marinstriels
krafter och civila resurser bidrar till en 
samordnad sjölägesbild och underrättel
secentral med avsikt att uppnå en ökad 
säkerhet för de fartygen som trafikerar 
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de ekonomiska livlinorna inom elen na
tionella och regionala arenan. Härvid 
torde de noreliska samarbetena utgöra en 
utmärkt förutsättning för ökad regiona l 
säkerhet. Genom anskaffning av trans
portfartyg erhåller Sverige dessutom yt
terligare politiskt inflytande vid samord
nade marina och civila myndigheters in
satser på elen europeiska och globala are
nan. 

Dagens volymer i fråga om antal ma
rina stridskrafter i kombination med da
gens förbanclsutbilclningssystem, gör att 
marinens totala förmåga att verka i de 
områden , där svenska intressen värnas 
är, begränsade. Tillgängligheten på våra 
sjöstridskrafter är alldeles för låg. Ge
nom att övergå från dagens värnplikts
system till ett bemanningssystem baserad 
på kontraktsanställning av sjömän uneler 
en period på 31/ 2 år, uppnår marinen en 
tillgängligbet som är mycket kostnadsef
fektivt, jämfört med dagens värnplikts
system. Övergången bör göras i två steg, 
där det första steget genomförs uneler 
2009 och innebär att sjömän kontrakts
anställs för de sjöstridskrafterna som har 
internationell beredskap. Den operativa 
effekten i form av en stående marinin
satsstyrka ökas på ett mycket kostnads
effektivt sätt och marinen skapar ett tro
värdigt bidrag till maritim säkerhel och 
till värnande av svenska intressen. 

Marinens del i konceptet är således 
inte en fråga om att ställa stående svenska 
marina resurser till förfogande för någon 
specifikt område. Det är mer en fråga om 
Sveriges vilja att bidra till maritim säker
het, syftande till att värna svenska intres
sen, regionalt, europeiskt och globalt. Ma
rina resurser har mycket goda förutsätt
ningar för att bidra till konceptet såväl 
inom ramen för dess ordinarie verksam
het som vid riktade maritima insatser. 

Noter 
1 I samband med en Internationell Seapower 

Synposium i Rhode Island september 2005. 

Framfördes av Adm Mike Mullen I sam
band med en Regional Sea Power Symposi
um i Venedig 2006. 

FOI, Bergstrand B-G (2006). Den interna
tionella sjöfarten och maritima handelsvägar 
och trender for åren 2017-2027. sid 6. 

4 I bi d sid 81. 

·' Ibid sid 84. 

'' Vice Admiral John G. Morgan Jr USN, The 
1,000 ship navy: Global Maritime Netwo1'k. 
Proceedings, November 2005. 

7 FM Perspektivplanering årsrapport 2006, 
sid 68. 

' FOI, Bergstrand B-G (2006), Den interna
tionella sjöfarten och maritima handelsvägar 
och trenderför åren 2017-2027. sid 85. 

'' Ibid, sid 89. 
10 NATO hemsida http://www.a[south.nalo. int/ 

J FCN Operations/ ActiveEndeavour/Ende 
avour.htm nedladdad 2007-03-25. 

11 SUCFIS står för Sea Surveillance Co-opera
tion Finland Sweden, ett svenskt - finskt 
samarbete som blev operativt under 2006. 
Samarbetet undertecknades 2003-01-20. 

12 Kustbevakningens hemsida, http://www.kust 
b eva k n i n gen .se/k bvtempla tes/Pagc.aspx? 
icl=602. Nedladdad 2007-04-22. 

u "Sam hällsviktiga verksamheter bör kunna 
upprätthålla en grundläggande funktionali 
tet vid extraordinära händelser." Den svens
ka regeringen _ Perssons proposition 2005/ 
06:133, Samverkan vid kris - för el/ säkrare 
samhälle, sida 82. 

1'1 " Genom att bidra till internationell krishan
tering sUirker vi internationell [red och sä
kerhet, inklusive vår egen säkerhet. Vi ökar 
därigenom våra möjligheter att påverka den 
internationella politiken." Den svenska re-

geringen Perssons proposition 2004/05:5, 
Vårt framtida försvar, sida 26. 

15 Arenaindelningen och beskrivningen är 
hämtade från Försvarsmaktens Perspekt iv
plane ring årsrapport 2006. 

16 Erfarenheterna från pågående konflikler vi
sar att en s.k "4 block war" , där infonna
tionsdomänen utgör en av blocken, ger bäst 
resultat och således bör vara med i denna 
jämförelseanalys. 1000 Ship N a vy- koncep
tet har dessutom identifi erat infoclomänen 
som en betydande del i den maritima säker
heten. 

17 Smith Rupcrt (2005) , The Uti/ity Of Force, 
TheArtofWar in the Modem World. Här be
skrivs tesen att sedan kalla krigets slut har 
samtliga krig seelan dess karaktäriserats som 
"war amongst the people". 

1
' United Kingdom Doctrine for Joint and 

Multinational Operations, Annex 7B - The 
Outline Joint Estimate. 

19 lbid. l MUC strålar underrättelser [rån ett 
stort antal källor samman. Målet är träffsäk
ra riskanalyser, baserade på underrättelser 
och brottsmisstankar kopplade till maritim 
verksamhet. 

211 Developing a European interagency strate
gy for maritime security operations, Oct 
2006. 

21 EUMC (2006), EU Maritime Dimension 
Study, Rev 2, 2006-11-24. 

22 FM Perspektivplaneringsrapporten 2006 
och pågående analyser inför rapport 2007 
samt FM Budgelunderlag för 2008, bilaga 4 
Särskild redovisning Personalförsörjning. 

23 ÖB (2007) " Både och - en liten bok om 
dubbla uppgifter och framtidens krav" Här 
beskriver ÖB behovet av insatsförsvarels 
dubbla uppgifter, nationellt och internatio
ne llt. 
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Önskat slutläge: Ökad säkerhet för svenska intressen. l 
regionalt, europeiskt och globalt. 

Uppdrag: Till sammans med andra nationer och som ett 

komplement till Sveriges internationella militära samarbeten, 

skall marinen bidra tillmaritim säkerhet. innebärande att 

Sveriges intressen, främst ekonomisk säkerhet kan till varatas på 

ett sän som tidigare inte varit möj ligt 

Tvngdpunkt: 

Global maritim säkerhet 

Kritiska fOrm ågar (vad so m 

behövs mr att upprätthålla de 
kritiska kraven} 
Samordnade sjölägesbilder 
Gemensamma kommunikatione• 
Samverkande mynd igheter 
Marina stridskrafter i samt liga 

scenarier 
Ny produktion fdr sjöstridskrafterna 

Kritiska k ra\' (vad som krävs för 

att uppfvlla tvngdn unkten) 
KonLroll över de eko nomiska 
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fattning. Hög tillgänglighet i marinen 
Internationell samverkan 
Anpassade marinstridskrafter 

Kritiska sårbarheter (de omr:\dcn 

som anses vara kritiska för att 
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Stri! -system ink l sate llitkommuni

kation in teroperabelt nationellt och 
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& und-central. Anskaffning av 

transportfartyg. Anställda sjömän fö r 

sjöstrid sk rafterna 

Beslut i stort: Med målsättni ngen att bidra till maritim säkerhet 

och dänned öka säkerheten för svenska intressen skall marinen 

aktivt delta i både l 000 Ship Navy-konceptet och dc olika 
marina initiativen inom EU . Ini tialt skal l mar inen delta i 
konceptutvecklingen fOr an inhämta konceptuella oc h tekniska 

kunskaper och samtidigt förstärka samarbetet med US Navy. 
Eftersom EU:s insatskrav påverkar utformningen av våra 

marina stridskrafter. är det ange läget att marinen tOrtsäner att 

medverka i de o lika marina initiat iven . Inom ramen för behovet 

av sj östridskrafternas ökade till gänglighet. skall enheterna med 

internationell beredskap ha kontraktsanställda sjömän fr.o.m. 
2009 och senast 20 Il skall sam tliga sjömän vara anställda. 
Resultaten av prov och försök från US Navy och utvecklings
arbetet inom EU ska ll fortlöpande analyseras och utgöra 
underlag för marinstridskrafternas samt andra myndigheters 

utveckling på kort och långsikt. 
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2 Aktivt deltagande i EU 
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4 Kontraktanställda sjömän på 
reqisterförbanden 

5 Samtliga sjömän kontraktanställs 
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Syfte 
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352 36 VÄXJÖ 

Ledamoten 
JACOB WALLENBERG 

Direktör Jacob Wallenberg är ordforande i Investor A B 
samt vice ordförande i Skandinaviska Enskilda Banken, 
Arlas Copco AB och SAS AB 

Forskning och utveckling för förstånd och styrka 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 25 april 2007 

Örlogsmannasällskapets motto är "Med förstånd och styrka". Det är en utmärkt 
devis för en akademi. Men det är heller ingen dum levnadsregel i övrigt. Utan 
förståndet blir styrkan rå och farlig. Och utan styrka blir förståndet kraftlöst. För 
den som varit ombord på ett stridsfartyg eller på en tävlingsbåt är det inte svårt att 
relatera till det. Men det gäller också i hög grad i företag och i andra delar av 
samhället. Mitt inträdesanförande skall handla om kunskap. Kunskap är inte 
samma sak som förstånd. Kunskap kan däremot sägas vara en nödvändig men 
kanske inte alltid tillräcklig förutsättning för förstånd. l näringslivet är ett växande 
kunskapsinnehåll i produktionen en viktig förutsättning för produktivitetsutveck
ling konkurrenskraft och välbetalda arbeten. Globaliseringen har inneburit att 
hundratals miljoner människor tagit klivit in i den internationella ekonomin bara 
på något decennium. Hundratals miljoner som vill arbeta hårt och målmedvetet för 
att ta steget från fattigdom till välstånd. 

Det handlar om en process vi ser i Kina , i 
Indien , i Ryssland på andra sidan Öster
sjön och runt om i en värld, där allt fler är 
en del av den sammanhängande världse
konomin. Det är en sliten kliche, men 
Sverige kan inte priskonkurrera i en så
dan värld. Vi måste kunna erbjuda något 
som är unikt i kvalitet, prestanda och 
kundnytta. Något världen är villig att be
tala för. Med andra ord Sverige behöver 
en snabb och stark kunskapsutveckling. 
Därav rubriken på mitt anförande: 

"Forskning och utveckling för förstånd 
och styrka" 

Jag har förmånen att i tre olika sam
manhang och på relativt nära håll följa 
forsknings- och utvecklingsarbetet i det 
här landet men också internationellt, dels 
som ordförande i Investor, dels som leda
mot i Knut och Alice Wallenbergs stiftel
se och därutöver som huvudägaren i för
svarsindustrikoncernen Saab, som är ett 
av Sveriges mest tekniktunga och forsk
ningsintensiva företag. 
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Från perspektivet som ordförande i 
Investor och ledamot i ett antal bolags
styrelser ser jag hur de krav, som mark
naden ställer på nya och bättre produk
ter driver forskning och utveckling. Här 
är det lyhördheten för kundernas krav, 
men också förmågan att få utväxling på 
investeringar, som står i centrum. Varje 
krona som satsas och som inte ger något 
resultat är förbrukad ur företagets per
spektiv. Och detta är viktigt inte minst 
som enbart teknikföretagen cl.v.s. den 
traditionella industrin står för varannan 
forskn ingskrona, som investeras i vårt 
land. Ser vi till de totala 4% av BNP, som 
varje år satsas på forskning och utveck
ling, står staten bara för en procent d.v.s. 
endast 25%. Det innebär att god forsk
ningspolitik även kräver god näringspoli
tik. Svenska företag ligger också mycket 
långt framme på många områden och har 
inte minst stora möjligheter när nya ut
maningar växer fram. 

Låt mig nämna ett exempel. Utsläp
pen av växthusgaser måste minska och 
på politisk nivå har man inte minst i EU 
kommit överens om att det behöver gå 
fort, men det också görs genom utnytt
jandet av ny och bättre teknik. På Inves
tor har vi följt den här frågan under lång 
tid. I de företag, där vi investerar har man 
arbetat med elen ännu längre. Låt mig ta 
Scania som ett exempel. Sedan 1989 säl
jer Scania etanolbussar på kommersiella 
villkor. Detta skall ses mot bakgrund av 
att det finns konkurrerande stora buss
tillverkare, som ännu inte lyckats ta en 
etanolbuss till marknaden. Det är också 
viktigt att komma ihåg att beslutet att ut
veckla dessa bussar innebär kostnader 
och risker för ett företag som Scania. 
Förmågan att förstå de utmaningar, som 
busstrafiken står inför, är en sak. Att 
kunna översätta det i kommersiellt gång-
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bara produkter är något annat. Det sena
re kräver inte bara forskningsresurser , 
utan också företagsledningar och medar
betare som har förmågan att förverkliga 
goda ideer på ett sätt , som är lönsamt. 
Scania har haft den förmågan uneler 
mycket lång tid. Sedan 1970 har koldiox
idutsläppen från scanias tunga lastbilar 
halverats. scania säger nu att till 2020 
skall det ske en ytterligare halvering. Det 
innebär att varje ton last, som transporte
ras kommer att släppa ut en fjärdedel av 
elen koldioxid, som släpptes ut för knappt 
fyrtio år sedan. I perspektiv av de krav 
som kommer att ställas på transportsek
torn, så är detta givetvis utomordentligt 
viktigt. Det är lätt att förstå det intresse, 
som finns för Scania som investeringsob
jekt. Från Investors sida har vi tydligt de
klarerat att vi fortsatt har en stark tro på 
bolaget. 

Som ledamot i Knut och Alice Wal
lenbergs stiftelse har jag också förmånen 
att närmare följa elen mer långsiktigt in
riktade forskningen. stiftelsen har uneler 
decennier givit bidrag till forskning inom 
de mest skilda områden. Uneler de senas
te åren har den årliga summan uppgått 
till cirka 800 miljoner kronor. Syftet för 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är 
enligt urkunden från 1917 att: 
"ji·ämja vetenskaplig forskning och un
dervisnings- eller studieverksamhet av 
landsgagnelig innebörd ". 

Det ligger ju inte så långt ifrån Ör
logsmannasällskapets ambition att be
främja fäderneslandets nytta. Här är det 
inte den kommersiella långsiktiga eller 
omedelbara avkastningen , som är styran
de även om det alltid finns en tanke om 
långsiktig nytta. Ser jag till de forsknings
projekt, som stiftelsen finansierar , ligger 
en del djupt ner i grundforskningen. Det 
gäller exempelvis utvecklingen av ett 
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centrum vid Kungl. Tekniska Högskolan 
inom matematisk forskning av grundläg
gande natur. Under de senaste tjugo åren 
har KTH utvecklat en mycket stark posi
tion på detta område och skolan kan nu 
ta ytterligare ett steg mot att vara ett 
kraftcentrum för nästa generation mate
matiker. För andra projekt är de mer 
omedelbara tillämpningsområdena kan
ske tydligare. Det gäller forskning inom 
halvledare på Linköpings Universitet, 
inom nanoteknik på Chalmers eller geri
atrik vid Karolinska Institutet. 

Det tredje sammanhanget, där jag föl
jer svensk forskning och då kanske när
mare Örlogsmannasällskapets inriktning, 
är på försvarsområdet. Investor är till
sammans med Wallenbergsstiftelserna 
elen största ägaren i försvars- och teknik
koncernen Saab. Koncernen är inte en
bart det dominerande försvarsföretaget i 
Sverige idag, utan bedriver dessutom en 
vid varje internationell jämförelse utom
ordentligt imponerande forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. 

Saab är, som jag nämnde tidigare, till 
och med ett av Sveriges mest teknik
tunga och forskningsintensiva företag. 
Försvarsindustrin är en mycket speciell 
del av forskarsamhället Den har natur
ligtvis en kommersiell drivkraft , där det 
handlar om att investera i system och lös
ningar som betalar sig. Samtidigt spelar 
offentliga finansiärer en särskild roll , ef
tersom de som avnämare är så beroende 
av att forskningen bedrivs och att resul
tat nås. Sverige har en unik position på 
detta område. Vår långvariga alliansfri
het har historiskt skapat mycket speciella 
förutsättningar. Vi var tvungna att ut
veckla vår egen avancerade försvarstek
nologi, i växande utsträckning i samarbe
te med andra, men i grunden utifrån egna 
förutsättningar. 

Det gör att vi på många områden har 
världsledande kompetenser. Att den 
svenska ubåten Gotland, som under snart 
två år varit baserad i San Diego, för att 
delta i övningar med elen amerikanska 
flottan är ett kvitto på hur framskjuten 
svensk marin teknologi är. Det handlar 
kanske mest om hur ubåten är byggd och 
driven , men också hur elen styrs och ope
reras. Här har vi ett system i yttersta 
världsklass. Eller ta sjöroboten RBS 15, 
där Polen 2006 som andra NATO-land 
efter Tyskland valde att göra elen till en 
del av sitt sjöförsvarssystem. 

Det är en affär värd en miljard kronor 
för Saab, men är också en illustration av 
den oerhörda bredd , som det svenska 
kunnandet har på detta område. En 
bredel som jag tyvärr tycker att vi kanske 
väljer att bortse ifrån. Det gäller inte 
minst JAS 39 Gripen, där potentialen på 
en globalmarknad är helt fantastisk och 
där jag ibland kanske tycker att det finns 
en sorts självspäkelse i synen på projek
tet. 

Sverige är idag ett av bara fem länder 
i världen som kan erbjuda moderna 
stridsflygplan på elen internationella 
marknaden. Mot bakgrund av hur avan
cerad , hur kostnadseffektiv och hur efter
traktad Gripen är, borde det enligt min 
mening finnas en lite större entusiasm. 
Detsamma gäller den bredare försvars
och säkerhetsindustrin, där Sverige har 
stora möjligheter. Globalt investeras 
idag enorma resurser på detta område. 
Det görs till en del i militär teknologi, 
men i växande grad även inom det vi kal
lar för blåljussektorn; ett system som 
skyeldar infrastruktur människor företag 
institutioner o.s.v. mot såväl hot från 
människan som naturen. Allt fler män
niskor kommer att resa allt mer. Samti
digt som flödena av varor ökar ständigt. 
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90% av all världens handel, 60% av all 
olja går över haven och måste därmed 
passera en hamn. 25% av all vår import 
passerar hamnen i Göteborg. 320 miljo
ner passagerare transporteras av flyget i 
Europa varje år. Kraven på säkra och 
snabba flöden i hamnar, på flygplatser, 
järnvägar och vägar kommer att bli stör
re. 

Det vore utomordentligt oklokt för 
svenska företag, men också för Sverige 
som nation att inte inse att det finns en 
stor potential för svenskt kunnande på 
detta område. Utöver att vara en indu
strigren, som faktiskt sysselsätter 55 000 
personer, är försvarsindustrin utomor
dentligt forskningsintensiv. Saabs totala 
forskningsinvesteringar i egenfinansie
rad och tillsammans med uppdragsgivare 
uppgår till 25% av omsättningen. Det är 
högt. 

I jämförelse skall sägas att Ericsson 
lägger knappt 16% av faktureringen på 
forskning och utveckling samt övriga 
tekniska kostnader. Forskningsintensite
ten får även andra konsekvenser. På få 
andra områden är teknikspridningen så 
stor som inom försvarsindust rin. Saabs 
biltillverkning är kanske det mest uppen
bara exemplet på detta men det finns 
många andra. Ä ven Sveriges framskjutna 
position inom telekommunikationssys
tem kan åtminstone till en betydande del 
förklaras med vår intensiva försvars
forskning. 

Svenskt Näringslivs chefsekonom 
Stefan Fölster har skrivit att: 
"Utifrån nationalekonomisk forskning 
kan man hävda att JAS-projektet, genom 
sina spridningseffekter, har varit ett betyd
ligt effektivare industripolitiskt medel än 
många industrisubventioner." 

Fölster menar att den samhällsekono
miska avkastningen är mer än l 00% ut-
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över det försvarspolitiska värdet och sta
tens kostnader för att utveckla flygpla
net. 

Professor Gunnar Eliasson skrev i sin 
rapport "Flygindustrin som teknologige
nerator" att: 
"om Saab inte klarar att utvecklas så 
kommer Sveriges mest potenta teknologi
generator ... 
... kalla den en avancerad teknisk högs/w
la ... 
... sluta leverera sina teknologitjänster gra
tis till svensk industri". 

Sedan dess har Saab förvärvat Erics
sons försvarsdel Ericsson Microwave 
Systems och fogat ytterligare system och 
kunnande till denna avancerade tekniska 
högskola. Inte minst det utomordentligt 
avancerade flexibla och kostnadseffekti
va flygburna radarsystemet Erieye, som 
redan är en exportsucce, har alla möjlig
heter på en växande global marknad. 

Utifrån dessa tre olika perspektiv -
det företagsnära i Investor, det grund
forskningsinriktade i Wallenbergstiftel
serna och det förSvarsindustriella i Saab 
-tänkte jag reflektera en del över hur vi 
skulle kunna utveckla den samlade 
svenska forskningen. Vad behöver göras 
för att befrämja fäderneslandets nytta på 
detta område? 

Sverige är ett av världens mest forsk
ningsintensiva länder. 100 miljarder eller 
nästan 4% av BNP investeras i forskning 
och utveckling. Tre fjärdedelar av dessa 
investeringar görs i näringslivet. Erics
son, som jag nämnde tidigare, redovisar 
för 2006 nästan 28 miljarder kronor i 
forskning och utveckling (FoU) inklusive 
övriga tekniska kostnader. 

Alla dessa investeringar görs natur
ligtvis inte i Sverige. Ericsson bedriver 
forskning och utvecklingsarbete runt om 
i världen. Men vi kan ändå sätta dessa 28 

miljarder i relation till de 25 forsknings
miljarder, som årligen finansieras via 
statsbudgeten. SCB uppskattar att näs
tan 80 000 heltidsarbeten i Sverige ägnas 
åt FoU, vilket gör det till en betydande 
verksamhet i sig även om antalet arbets
tillfällen, som i någon mån är beroende 
av detta arbete, är oändligt mycket större. 

Sverige är ett av få länder i EU som 
når det gemensamma målet om att 3% 
av BNP skall investeras i forskning och 
utveckling. Våra 4% av BNP är en myck
et hög andel vid en internationell jämfö
relse. Det är dubbelt så högt som EU:s 
genomsnitt och det är högre än ledande 
industriländer som Japan samt Tyskland 
och Finland inom EU-sfären. Det är helt 
enkelt högre än i så gott som alla andra 
utvecklade länder. l en allt mer kun
skapsintensiv värld borde detta vara en 
stor fördel. Men det är inte riktigt så en
kelt. Investeringar i FoU är ett inputmått, 
men det säger faktiskt inte så mycket om 
vilket värde som skapas. Det viktiga är 
inte vad som stoppas in utan vad som 
kommer ut. Det svenska samhället och 
näringslivet har haft svårt att fullt ut 
kommersialisera resultaten av de forsk
ningsinvesteringar vi gör. Det vore kan
ske överdrivet att säga att vi eldat för 
kråkorna men det finns helt klart stora 
möjligheter att få bättre utväxling på de 
satsningar vi gör. Det finns samhällseko
nomisk forskning som visar på detta . 

Pontus Braunerhjelm, som är profes
sor i nationalekonomi och dessutom se
kreterare i regeringens så kallade globa
liseringsråd, myntade i slutet av 1990-ta
let uttrycket "Den svenska exportpara
doxen" . Han visade att Sverige förvisso 
bade imponerande FoU-investeringar, 
men att vi i högre grad exporterar hög
teknologi än högteknologiska varor. En 
förklaring är den höga andelen multina-

tionella företag i Sverige. Genom att sto
ra multinationella företag kan sköta tek
niköverföringen inhouse, så kommersia
liseras forskningen förvisso i bolaget 
men inte i landet. För det enskilda före
taget är detta ett mindre bekymmer. 

Ur ett nationellt perspektiv kan det 
vara ett problem om det av politiska skäl 
saknas möjligheter att kommersialisera 
forskning och utveckling; särskilt om det 
är svårt att gå från ide till produktion. Ett 
land, som exporterar kunskap, får som 
regel bra betalt för den kunskapen och i 
takt med globaliseringen så är det natur
ligt att viss produktion flyttar till andra 
länder. Men om oförmågan att kommer
sialisera resultatet av forskningen i 
Sverige beror på våra förutsättningar för 
företagande och produktion, då har vi ett 
problem. Inte bara för att bra arbeten 
och tillverkning försvinner ur landet utan 
också för att stora delar av den avancera
de företagsnära forskningen och utveck
lingen behöver ligga nära produktionen 
och produkterna. 

Det är i samspelet mellan avancerad 
produktion och avancerad produktut
veckling som stora värden skapas ocb 
konkurrenskraft utvecklas. Ett land som 
inte värnar förutsättningarna för produk
tion riskerar därmed långsiktigt att slå 
sönder sin forskning och utveckling. Vad 
kan då göras för att stärka det svenska 
forsknings- och utvecklingsklimatet? 
För det första: 
Det behövs starka och självständiga aka
demiska institutioner. Att regeringen av
politiserar högskolorna och universite
ten är ett bra steg. Men det går att gå 
längre. Förutsättningar kan skapas för 
fler stiftelseuniversitet och en ökad själv
ständighet för högskolorna. Ge forsk
ningsinstitutionerna en större frihet att 
gå sina egna vägar. 
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För det andra: 
Det behövs ett förbättrat samarbetskli
mat mellan universiteten och näringsli
vet. Det behövs ökad insikt i forskarsam
hället om näringslivets villkor och tvärt
om. Här har det skett enormt mycket un
der senare år, men det finns utomordent
ligt mycket mer att göra. För egen del an
ser jag att en ökad självständighet är en 
del av nyckeln till bättre kontakter med 
näringslivet. Många världsledande uni
versitet, inte minst amerikanska , har eko
nomiska och legala möjligheter att stå 
helt fria från såväl politik som näringsliv. 
Själv har jag studerat på Wharton School, 
som är en del av det självständiga Uni
versity of Pennsylvania. Wharton har 
både världsledande forskning och en 
rent kommersiell försäljning av utbild
ningstjänster till företag och enskilda. Jag 
tror att en förutsättning för detta är att 
man är självständiga nog att fritt utveck
la verksamheten. Det har funnits en oro i 
Sverige för att en allt för stor närhet tiJI 
näringslivet undergräver kvalitet och 
självständighet i forskning och utveck
ling. Jag tror att det i många fall är precis 
tvärtom. Att viljan att möta näringslivet 
och dess viJ!kor bidrar till förmågan att 
dra gränser och värna den egna integrite
ten. 
För det tredje: 
Förbättringar för kommersialisering av 
forskningsresultat hänger samman med 
min förra punkt. Det behövs en större när
het till näringslivet. Till en del handlar det 
om institutionella frågor och stöd till bätt
re samarbete. Men det handlar också om 
det övergripande näringskli matet. Sverige 
borde ha som mål vara det land i världen, 
som är bäst på att skapa forskningsföretag. 
Vi borde vara ett land, där utländska före
tag och institutioner väljer att kommersia
lisera sina forskningsresultat. 
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För det fjärde: 
Vi måste få fler fristående finansierings
källor för forskningen. Jag skulle önska 
att det skapades incitament att bygga 
upp riktigt stora stiftelseförmögenheter 
med inriktning på forskning och högre 
utbildning. Här är det återigen svårt att 
bortse från USA. Ett universitet som 
Harvard har idag tillgångar på 15,2 mil
jareler dollar. Det är en helt fantastisk 
summa i svenskt perspektiv men också i 
europeiskt. Den förmögenheten har 
byggts upp uneler lång tid med donatio
ner och effektiv förvaltning. Möjligheter
na skattemässigt att elonera pengar i 
Sverige borde ses över. Att förmögen
hetsskatten avskaffas är ett litet steg i 
elen riktningen , men det finns mer att 
göra. När Regeringsrätten underkänner 
avdrag för de donationer, som svenska 
företag ger som partners till Handelshög
skolan i Stockholm, tror jag att vi är på 
fel väg. Vi behöver en lagstiftning, som 
uppmanar och inte avskräcker företag 
och enskilda , som vill donera pengar till 
forskningsinstitutioner och högskolor. 

Slutligen och för det femte så behöver 
vi fortsätta att satsa på en högteknolo
gisk försvarsindustri. Med en framsynt 
politik kan Sverige här investera fram en 
delvis helt ny bransch inom samhällssä
kerheL Här kan staten verkligen spela en 
konstruktiv roll. Och det är ett möjlig
hetsfönster, som vi har nu. Ingen enskild 
åtgärd kommer att göra Sverige till ett i 
alla avseenelen världsledande forsknings
land. Men tillsammans kan dessa och an
dra åtgärder göra det. 

Det är en stor ära och glädje för mig 
att ha blivit invald i Kungl. Örlogsmanna
sällskapet Som sjöofficer och inbiten 
seglare är det givetvis något av det finas
te man kan vara med om. Jag måste er
känna att även på sjökrigsskolan och i 

Kustflottan var kanske de mest givande 
perioderna under min uppväxt! Akade
miens snart 240-åriga historia är fylld av 
stora nationella utmaningar. l perspektiv 
av krig, hot om krig, isolering o.s.v. kan 
vår tids problem verka betydelselösa. Vi 
står på axlarna av dem, som faktiskt för
de detta land genom ett antal verkligt 
stora kriser. Jag är personligen stolt över 
att få vara en del av det sammanhanget. 

Jag hoppas kunna bidra med mina erfa
renheter kanske inte så mycket från sjön 
som från svenskt företagande och svensk 
forskning. Och jag hoppas att jag i min 
gärning som bank- och industriman men 
också som ledamot i Kungl. Örlogsman
nasällskapet åtminstone kan ge något bi
drag till att göra vårt land bättre och star
kare. 
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Ledamoten 
LENNART KARLSSON 

Å l 

Kommendörkapten Lennart Karlsson tjänstgör som 
avdelningschef M5 med ansvarfor långsiktig 
insatsplanering och utveckling vid marinrakriska staben i 
llögkvarlerer 

Ny- och vidareutveckling - ett kontinuerligt tillstånd 
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen !fl - Vapenteknik .föredragen vid Kungl. 
Örlogsmannasällskapets ordinarie sammantriide i Stockholm 25 april2007 

Vi befinner oss tidsmässigt i sista året i innevarande treårigaförsvarsbeslutsperiod. 
Försvarsbeslutet 2004 innebar för marinens del ytterligare nedskärningar, en 
kvantitetsmässigt mindre marin men med upprätthållen kvalitet. Delvis som enfö(jd 
av FB 04 har en lång och utdragen process att definiera innehållet i den framtida 
marinen kännetecknats av turbulens och flera omtag. Främst har detta gällt 
utvecklingen av nästa generations ubåts-, ytstridsfartygs- och stödfartygssystem samt 
ombordbaserad lv-robot. I arbetet har också behandlats frågeställningen; vilken 
skeppsteknisk kompetensförsörjning är nödvändig för att kunna vidmakthålla och 
vidareutveckla ytstridsfartygssystemet och ubåtssystemet. Arbetet kulminerade 
under 2006 i Marininspektörens framtidsmålsättning "Marin Vi(ia", senare 
inarbetad och fastställd i långsiktig materielplan och Försvarsmaktens 
utvecklingsplan. "Marin Vi(ia" kan kor~fattat sägas ha resulterat i en plan för 
marinens utveckling som i termer av förmåga, kvalitet och ekonomi är 
välbalanserad,framåtriktande ochframförallt vi(jestyrd och utgör en god grundför 
fortsatt marin utveckling. 

För sjöstridsflottiljerna innebär detta att 
förutom Visby-, Koster-, Spårö-, Styrsö
och Stockholmsklasserna, att två Göte
borgskorvetter vidmakthålls fram till de 
första ytstridsfartygen med arbetsnam
net K 40 tillförs runt 2020. Vidare tillförs 
en helt ny fartygsklass, stridsstödsfarty
get L 10 som skall ha förmågan att både 
svara för underhåll och taktisk transport 
av marina förband. Fartygsklassen skall 

också kunna ombordbasera några av 
våra mest kvalificerade system som är 
extremt kostnadsdrivande att bäras av 
korvetterna , t ex helikoptrar, olika for
mer av AUV' och UUV eller långräck
vieldiga bekämpningssystem . Fartygen 
kan också bidra till sjötransportförmåga i 
ett försvarsmaktsperspektiv för t ex delar 
av en Nordie Battle Group. Ubåtsflottil
jen tillförs nästa generations ubåt (NGU) 
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och bibehålls på nivån fyra operativa 
ubåtar. 

Amfibiebataljonen genomför en 
halvtidsmodernisering (HTM) som ökar 
rörlighet, skydd och förbättrar funktio
nen indirekt eld i förband et. Sjöinforma
tionsbataljonen koncentreras och om
sätts materielmässigt. Den marina basba
taljonen utvecklas mot att kunna under
stödja den nu framväxande marinen. Sjö
stridsskolan tillförs avancerade simulato
rer och bidrar till kompetensuppbyggna
den av våra officerare, sjömän och solda
ter. 

Verksamheten inom vetenskapsgre
nen präglas således av aktiviteter i alla 
förbandstyper och i hela livscykelper
spektivet, från studier och utveckling till 
vidmakthållande och drift av befintliga 
förband och system samt slutligen av
veckling. 

Gemensamma vapen- och 
sensorsystem 
Trenden inom marinen är att så långt 
möjligt anskaffa enhetssystem oavsett 
om det rör sig om vapen-, sensor- eller 
ledningssystem. Ledningssystemutveck
lingen är ett bra exempel på detta. Utgå
ende från systemkärnorna i SESYM/SE
SUB/SAPHIR-systemen för ytstridsfar
tyg, ubåt och amfibieförband sker en 
konvergens mot en gemensam lednings
systemrami l j. l n teropera bi l i t etsarbetet 
fortsätter med anskaffning av LINK 16 
som huvudsystem för svenska stridskraf
ter, där marinen också anskaffar ett fåtal 
Ll N K !J-system, som är det system som 
frekvent förekommer med "over-the
horizon-kapacitet" i internationellt sam
mansatta sjöstyrkor. Huvudprojektet 
inom undervattensområdet är TMS 
(TorpedMinaSensor). Systemet skall bli 
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ett maringemensamt vapen- och sensor
system i undervattensdomänen. TMS är 
ett strategiskt utvecklingsprojekt som 
just syftar till att skapa synergier i ut
veckling och produktion samt drift och 
underhåll. Iden är att bygga systemet 
med gemensamma delsystem så långt 
möjligt för att uppn å tekniska och eko
nomiska fördelar och ta tillvara vunna 
erfarenheter. Så här långt i projektet kan 
konstateras att en och samma AUV2 

skall kunna utnyttjas i olika roller; tor
ped, mina eller spaningsfarkost Gränsen 
mellan torped och mina suddas ut mer 
och mer. Projek tet är av stor betydelse 
för att långsiktigt säkra såväl industriell 
kompetens som förmåga att med marina 
sensor- och vapensystem även verka i un
dervattensdomänen. Torpedfunktionen 
prioriteras tidsmässigt. Torpeden optime
ras för att kunna operera i kustnära miljö 
och förses med optisk fiber för att möjlig
göra man-in-the-loop. Minfunktionen är 
i själva verket ett områdesförsvar med 
ingående sensor och vapendelar som kan 
utnyttjas t ex för att skydda en hamn el
ler ett förtöjningsområde mot undervat
tenshot I sensorrollen skall TMS kunna 
utnyttjas som framskjuten spaningssen
sor eller för att kunna genomsöka ett 
område. AUV:n skall kunna dockas 111 

och ut ur ubåt. 
Ett område som är gemensamt är 

mål- och övningsmaterieL En satsning 
sker inom detta de lvis eftersatta område. 
Behovet av kvalificerad målmateriel är 
stort och ökar dramatiskt inom vissa 
funktioner t. ex . i och med införande av 
automatiskt luftförsva r och luftvärnsro
botsystem. En rea liserbarhetsstudie på
går för att ge svar på om det är rationellt 
och kostnadseffektivt att bygga om ett 
mindre antal robot 12 till målrobotar. 
TRAP-ammunition d.v.s. granater som 

skjuts försedda med inbyggda radarre
fl ektorer, där övat fartyg tränar att upp
täcka och bekämpa granaterna samt ett 
fjärrstyrt sjömål , som bland annat ersät
ter bogserade artillerimål utgör ytterliga
re exempel på till skott inom övningsma
terieL 

Ett sista område är marina förband
ens förmåga att verka i undervattensdo
mänen. En ny multisonarboj anskaffas 
för att vidmakthålla och utveck la förmå
gan att spana under vattenytan. 

Sjöstridsflottiljernas vapen
och sensormateriel 
Anskaffning av luftvärnsrobot till Visby
korvetterna står högt på dagordningen, 
då det gäller utvecklad marin förmåga. 
Såväl Försvarsmakten som Försvarets 
materielverk är beredda att sätta igång 
projektdefinitionsfasen. Regeringens in
riktning väntas i vårpropositionen 2007. 
Om tillstånd erhålls, är målsättningen att 
direktanskaffa ett medelräckviddigt om
rådesluftvärnssystem som är operativt 
2012. 

57 mm artilleripjäs MK III (s. k. Visby
pjäsen) blir enhetspjäs i marinen. De äld
re MK Il-pjäserna modifieras tillsam
mans med Kanada. Förutsättningarna att 
skapa internationellt samarbete rörande 
t. ex underhåll och utveckling, främjas av 
att US Coast .Guard valt 57 mm pjäsen 
som standardbeväpning i Deep Water
projektet samt att pjästypen är första
handsval i US Navys LCS3-koncept. 

Kvarvarande 40 mm artilleripjäser 
genomgår en livstidsförlängning. Pjäser
na förses med ny radarmålareaanpassad 
kupol, riktmedel och e lsystem. Fartygsty
perna Göteborg, Koster och vissa stöd
fartyg kommer att beväpnas med dessa 
pjäser. Ett arbete pågår med att studera 

verkansformen elektromagnetisk puls i 
artillerigranater. l nuläget indikeras syn
nerlige n korta räckvidder, men efterfrå
ga n på s. k icke-dödliga vapen är ständigt 
aktuell vid insatse r i låga konfliktnivåer. 

Sjömålsrobotsystemet 15M har allde
les nyligen ge nomgått en omfattande 
halvtidsmodernisering. Avsevärt förbätt
rade prestanda avseende porte, manöver 
samt motmedelsresistens samt en ge
nomgående digitalisering av ingående 
delsystem är slutresultatet. Svenska ma
rinen är launch customer avseende ro
botsystem 15 ge neration III (RBS 15 MK 
III) . RBS 15 MK III är en vidareutveck
ling av MK Il , som är den version som i 
dagsläget är operativ i marinen. MK IJJ 
kan vidareutvecklas och t. ex. förses med 
funktion för landmålsbekämpning. En 
anskaffning har genomförts för korvett
system Visby. Robot 12 avvecklas som 
stridsrobot som en följd av utfasning av 
patrullbåta rna typ Hugin. 

Slutligen redovisas två telekrigfö
ringssyste m, de ls för att befästa betydel
sen av telekrigföringsområdet, dels för 
att visa på flexibiliteten i materielförsörj
ningsprocessen. I samband med HMS 
Gävfes insats i Medelhavet hösten-vin
tern 2006-2007 restes omedelbara krav 
på att force ra ett mindre antal materi el
projekt för att öka fartygets kapacitet. 
Ett av dessa är en störsändare- ATK4

-

som bedrivits som ett utvecklingsprojekt 
och som vid tidpunkten för Gävles insats 
var så långt färdigställt att prov och för
sök skulle inledas. Nu kunde genom en 
kraftansträngning ATK färdigställas och 
driftsättas, om än med begränsningar i 
funktion, så i vart fall som ett operativt 
system som bidrar till fartygets telekrigs
förmåga. Det andra systemet är Multi 
Ammunition Softkill System (MASS) 
som i första hand är ett avhakningssys-
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tern mot radar- och/eller l R-målsökande 
robotar. Systemet är anskaffat av Tysk
land och Finland och är operativt på det 
svenska korvettsystemet 

Provskjutning med avhakningssystemet 
MASS (Foto: Försvarsmakten) 

Ubåtsflottiljens vapen- och 
sensormateriel 
Utvecklingsfasen av nästa generations 
ubåt startar programenligt. Det är för ti
digt att kunna säga något om specifik ut
veckling på vapen- och sensorområdet, 
men en ökad fokusering riktas mot Ull

de rrättelseföretag och specialoperatio
ner. Torped 62 är under slutproduktion 
vid Saab Underwater Systems och blir 
tung enhetstorped i marinen. Utveck
lings- och produktionsarbetet har pågått 
i drygt 20 år. Inledande leveranser till 
marinen fullgörs inom det närmaste året. 
Utveckl ingsarbetet fortsätter med ubåts
jaktfunktion och anpassning för utnytt
jande i andra miljöer och hotbilder. En 
hybrid av torped 62- AUV 62F- en tor
ped 62-kropp med batteri som kraftkälla 
är ett demonstratorprojekt för använd
ning i spaningsroll eller som tänkbar 
målubåt Våra ubåtar har på sensorsidan 
utrustats med en mycket kvalificerad 
pingindikator samt signalspaningsan-
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läggningar av samma typ som Visbykor
vetterna. En prototypanskaffning och ut
provning av digital undervattenskommu
nikation har också genomförts. 

Amfibiebataljonens vapen
och sensormateriel 
Amfibiebataljonen står inför en genom
gripande modernisering och målsättning 
för amfibiebataljon 2010 är fastställd. To
talt 14 större materie lprojekt ligger inom 
ramen och här redovisas ett urval. 

Lätta robotsystemet RBS 17 och 12 
cm granatkastare kommer att ombord
grupperas. stridstekniskt innebär detta 
att högre tempo kan hå llas i striden. Gra
natkastarsystemet är en vidareutveckling 
av det svensk-finska AMOS-projektet5 

som grundutvecklas för montering i 
stridsfordon 90. Granatkastaren är torn
monterad och i dubbellavettage. Tornet 
inklusive medförd ammunitionsomgång 
kräver en utveckling av en större strids
båt ( stridsbåt 2010S GRK). 

En sensorplattform införs ombord i 
stridsbåt 90H. Stridsbåten är i nuläget ut
rustad med fasta kulsprutor samt en 
handriktad tung kulspruta monterad i 
ringlavett innebärande att skytten är 
oskyddad. Sensorplattformen innebär 
gyrostabiliserat optroniskt sikte inklusi
ve laserbelysning, där operatören istället 
sitter i splitterskydd nere i båten. I platt
formen kan monteras valbart tung kul
spruta , granatspruta e ller lätt robotsys
tem RBS 17. Stridsbåt utrustadmed sen
sorplattform skal l också kunna eldleda 
annan skjutande enhet. En teknisk utma
ning ligger i utveckling av dykgruppbå
ten. Båten skall kunna framföras såväl på 
ytan som i mellanläge och som en under
vattensfarkost för taktisk transport av 
dykare till och från insatsområdet 

Bild av större Stridsbåt 2010 med granatkastare (Bild: Försvarets materielverk) 

sjöinformationsbataljonens 
sensormateriel 
sjöinformationsbataljonen med dess sex 
sjöcentraler från Härnösand i norr till 
Göteborg i väst moderniseras successivt. 
Utbyggnad av moderna radarstationer 
för sjöövervakning, som ersättn ing för 
äldre radarsta tion er, pågår nu längs hela 
Sveriges kust. 

Sjöi nforma tionsba ta !jonen tillförs 
också rörlig förmåga i form av fullt mo
derna och ännu inte slutl evererade mobi
la radarstationer, utvecklade och anskaf
fade för f d KA-bataljoncrna. Utveck
lingstrenden kan sammanfattas i två ord 
-koncentrering och nätverk. Utveckling
en går mot en Försvarsmaktens informa
tionsbataljon, där information och un-

derrättelser i al la domäner skall termi
nera. Insamling och distribuering kräver 
ihopkoppling i nätverk. 

Helikopterflottiljens vapen
och sensormateriel 
Försvarsmaktens omsätter befintlig heli
kopterpark från nu och fram till ca 2012. 
Nya helikoptertyper är hk p 14 och l 5. 
Helikopter 14 är en medeltung helikop
ter som anskaffas i två versioner, varav 
sjöversionen utrustas för att kunna bl. a. 
genomföra ubåtsjakt och radarspaning. 
Helikopter 15 är den mindre av helikop
tertyperna. Hkp 15 skall kunna landa 
ombord på Visbykorvett Helikoptern är 
bl. a. utrustad med s.k. FUR-system'' 
samt utrustning för att fälla sonarbojar 
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och länka bojinformationen till Visby
korvetten. 

Slutord 
Vi är en mindre marin i kvantitativa ter
mer jämfört med tidigare. K valitetsmäs
sigt i alla avseenden upprätthå ller mari
nen fortfarande en hög nivå. Det omvän
da vore värre. Försvarsmaktens nya ma-
terielförsörj ni ngsstra teg i u !trycker 
korthet att 

- i första hand skall vidareutveck ling av 
befintlig materiel eftersträvas 

- i andra hand skall s.k. direktanskaff
ning göras d.v.s. av redan utvecklad och 
kvalificerad materiel, 

- i tredje hand skall utveckling av ny ma
teriel komma till stånd. 

Noter 
1 AUY = Aeria l Unmanned Ychiclc 

AUV Autonomous Undcrwatcr Ychicle 
3 LCS (Litoral Combat Ship) US Navy pro

jekt för utveckling och anska[[ning av fartyg 
för kustnära operationer. Totalt planeras 
55 st LCS anskaffas. 
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Målsättningen är att uppfylla strategin. 
Vi måste lära oss att fullt ut tillämpa livs
cykelskostnaden för våra stora materie l
system. I rea lite ten innebär detta att per
spektivet i materi e lplaneringen måste ut
ökas mot 20 kanske ända upp till 25 år
så länge lever våra system. Vi måste styra 
FOI med dess minskade medelstilldel
ning på ett effektivare sätt och vi måste 
tydligare inrikta internationellt samarbe
te mot aktiviteter och projekt, som ger 
påtaglig effekt såsom minskade kostna
der, rationalitet i underhåll etc. Vare sig 
utveckling e ll e r inte rnationellt samarbe
te får till åtas bli ett sjä lvändamål. Den 
högst relevanta frågan - duger systemet 
eller förband et som det står och går -
måste al lti d analyseras och besvaras är
ligt. 

4 ATK = Aktiv Te lekrigskomponent 
5 AMOS (Advanced Mortar System) 

" FLIR Forward Laok ing Infra Red. Spa
ningssystem som de tekte rar infraröd stri'tl
ning (d v s v~irmestrå lning från objek t) 

Hedersledamoten 
SIR MICHAEL MOORE 

Vice Admiral Sir Michael Moore var stabschef' hos cheje11 
för de allierade marina stridskra(ierna inom NATO, södra 
regionen rned placering i Neapel innan han lämnade den 
aktiva tjänsten 1987. 

Falklands 1982 

I have been asked to contribute a short artide on The Falklands War of 1982 and l 
am delighted to do so. B ut so much has been written about the conflict that it is not 
my intention to run through the events again. Indeed it would be very d(fficult to do 
so in two or three pages; the official history, written by Sir Lawrance Freedman 
stretekes to two thick volumes- one covering the build-up, and the other the conflict. 
And there are- in this 25th anniversary year- almost daily artides in the British 
newspapers, as weil as a mass of books on the she/ves w ritten by tlwse who too k part, 
not /east Admiral Sir John Woodward as weil as the Commanding Officer of the 
Harriers, the Amphibious Commander, and more recent/y books by The Captain of 
HMS Coventry, on her sinking, HMS Antrim's involvement and another one written 
by a Captain's steward. And man y more. 

14 days ago, on Sunday 6th May this year 
I attended a wreath laying ceremony at 
our local church in Portchester, very do
se to Portsmouth. A !arge congregation 
was remembering a particu lar Chief Pet
ty Officer, lost when HMS Sheffield was 
hit by an Exocet on 4th May, along with 
all those many others killed or wounded. 
It was but one of a very great number of 
church services, ship re unions, events, re
ceptions, and dinners which are to take 
place culminating in a National Comme
moralive E vent on HorseGuardsParade 
in London on Sunday 17th J une followed 
by a tri-service march pastand tri-service 

flypas t down The Mall and over Bucking
ham Palace probably headed by a Vulcan 
Bomber (which has been restared by vo
luntary public subscription) and aircraft 
of the period and aircraft representing 
units from the conflict. 

In April 1982 l was a junior Seaman 
Captain in th e Ministry of Defence wor
kingas the NavalAssistant to 1l1e Chief 
of Fleet Support, responsible for all 
Dockyards, maintenance faciliti es, nava l 
stores, food , ammunition, as weil as the 
Royal Fleet Auxiliary Fleet- the tankers, 
support ships and LSL's (Landing Ships' 
Logistic). l recall the measured discus-
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sions that took place when it was known 
that South Georgia had been occupied, 
and the very great increase in pace when 
the Falklands were invaded . It was the 
First Sea Lord, Admiral Sir Henry Leach 
who went over to The Houses of Parlia
ment in ful l uniform, ha ving just returned 
from a naval visit , who found himself 
suddenly and unexpectedly included in a 
meeting between the Prime Minister and 
the Defence secretary, Mr John Noll. Ad
miral Leach offered to sen d a Task Force. 
'Could il win? ' was Margaret Thatcher's 
question, to which The First Sea Lord 
said 'indeed it could' . Bearing in mind 
that this was Easter week, that negotia 
tions forJ-IMSIn vincib/e to be sold to the 
Australians were at an advanced stage it 
was to be no mean feat to get a task force 
ready within five days. 

The resulting teamwork and resolve 
displayed by the Royal Navy as a whole, 
the dockyards, the planners, the Royal 
Marines, the other services, and the civil 
service was something I doubt will ever 
be seen again. Dockyards were given un
limited overtime, and young draftsmen 
and apprentices found themselves being 
given unheard-of responsibilities. I re
member going round one merchant ship 
where the Dockyard employee had 24 
ho urs to get a bulkhead up- no drawings, 
just get it up. And there was the ship, 
which fuelled and ammunitioned at the 
same time, breaking every rule ever in
vented, with the Captain telling some in
terfering official with Health and Safety 
issues who had ordered him to stop to 
'Försvinn'. I remember watching the 
Harriers flying over our house to embark 
in J-1 MS Hermes and lnvincible, and hea
ring of the Royal Marine Sergeant who 
ordered his men to embark with the or
der 'to the Falklands, Quick March'. And 
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of course the thousands and thousands of 
people lining the shore at southsea to 
watch the massive force depart to join 
the other ships wl10 bad been diverted to 
proceed south. 

Ascension Island airfield was at one 
stage busier than Chicago Airport, and 
inter-service rivah·y was always close to 
the surface; the senior Naval officer sent 
a message to the Ministry of Defence 
saying 'l can on ly tak e on on e e nem y, call 
off the Royal Air Force'! 

I remember hearing of the loss of 
some ships, and damage to others. Many 
of the Commanding Officers were my 
contemporaries, and l k new many others 
who were serving. Captain Sam Salt from 
H M S Sheffield retired as a Rear Admiral, 
and went to Vosper Thorneycroft ship
builders; Captain David Hart-Dyke from 
HMS Coventry went as 1l1e Clerk to a 
Livery Company; Commander Alan 
West from HMS Ardenl retired from the 
Admiralty Board as First Sea Lord last 
year; Commander Nick Tobin from HMS 
Alacrity became a Bursar at an Oxford 
College. Captain David Pentreath in 
HMS Plymouth had been my Captain 
man y years before, and Captain Kit La y
man in H MS Argonaut had been a prede
cessor of mine as Executive Officer in 
the Royal Yacht Britannia. I sat in the 
Operations Room in the Ministry of De
fence watching the signals about the air 
battle, which resulted in HMS Coventry's 
sinking, but despite the sinkings - and Jet 
us not also forget here the tragedies of 
LSL Sir Galahad , and Atlantic Conveyor 
(a !arge merchant ship taken up from 
Trade) the ca lm leadership displayed by 
Admiral Leach never wavered , and if he 
thought the outcome was in doubt he cer
tainly never showed it. His father had 
been the Captain of one of the two batt-

leships, sunk by the Japanese off Singa
pore in the Second World War, and whilst 
now advanced in years Admiral of the 
Fleet Sir Henry Leach is still seen about 
and is an a vid trout fisherman on the Ri
ver Test in Hampshire. 

The invasion of the Falklands 25 years 
ago eaused national outrage, and Mrs 
Margaret Thatcher, an unparalleled lead
er in the Churchillian style was the right 
person in the right place. In my view six 
things were needed; political will , the 
country beh ind it, a clear objective (to li
berale the Islands) , well-trained forces, 
decisive Rules of Engagement and the 
most important thing of all, a clear un 
derstanding of the definition of success 
with no doubt when the aim would be ac
hieved. Yes, there were risks in taking on 
an enemy 8 000 miles away, but the Ad
miralty Board knew what they were ta
king on, and in the Commander-in-Chief, 
Admiral Sir John Fieldhouse, and the 

Task Force Commander, and Rear Admi
ral San dy Woodward the country ha d got 
the very best. 

All of us recognise the Falklands ' 
campaign medal, and l always ask the 
wearer which ship he served in. This 
medal is rightly worn with great pride, 
and the public have not, and will not for
get this remarkable event in the Navy's 
history. 

So could we do i tagainI am often as
ked? Weil, l simply don't believe that this 
particular situation will arise again but 
something similar most certainly will. Po
litical will would be vital, and bearing in 
mind the reduction in the size of our for
ces it would have to be done differently, 
and l have no doubt that Staff Colleges 
here and abroad study hypothetical sce
narios on a daily basis. And I can 't see 
any First Sea Lord saying 'No, Minister, 
we can 't'. 

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER 
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN 

RONNEBYGATAN 39, 371 33 KARLSKRONA 
TEL.0455-1 0298 info@ nymansherr. n u 
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Ledamoten 
ROLF EDWARDSON 

Kommendörkaplen Rolf Edwardson är Kungl. 
Örlogsmannasällskapels bibliolekarie 

Falklandskriget 1982 - ett 25-årsminne som gett 
upphov till ett stort antal böcker 

För 25 år sedan invaderade Argentina lite överraskande Ma/vinerna, eller som 
engelsmännen kallar öarna, The Falk/ands. Orsakerna var säkerligen flerfaldiga, 
men en var att Argentina ansåg att öarna tillhörde dem och inte England. En annan 
var att man med anledning av presidentbyte ville göra något för den nye presidenten. 
I England hade man samtidigt börjat funderat på betydelsen av öarna. De, som 
bodde där, var tredje generationens engelsmän och i vissa kretsar ifrågasattes 
huruvida de fortfarande var att betrakta som "Drottningens undersåtar". Royal 
Navy hade bland annat av detta skäl planerat att dra hem sitt sista 
bevakningsfartyg. Ä ven diskussioner om koloniers varande eller inte förekom i 
England. Det blev som en händelse, men både Royal Nav y och Royal Air Force hade 
på senare år försvunnitfrån den publika scenen, medan Royal Army enbart sysslade 
med ett begränsat lågkonfliktskrig på Nordirland. 

Det är imponerande att kunna konstate
ra hur fort beslutet togs i London för att 
återta Falklandsöarna. Jag tror all eng
e lsmännen kan vara stolta över att det 
var Margaret Thatcher som var premiär
minister. Det blev snabba och kl ara be
sked. 

U nder åren har biblio teket införskaf
fat ett antal böcker, som jag anse r på ett 
ade kvat sätt beskiver kriget och händel
serna runt omkring detta. Det var ett 
krig, som skulle utkämpas mer än 8 000 
nautiska mil hemifrån och detta i alla 
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medier - till sjöss, i luften och på land. 
Bibliotekets bokbestånd i ämnet är rik
haltigt. Jag har läst några och vill gärna 
ge några kommentarer runt en del av 
dem. De fl esta böckerna kom ut redan 
några år eft er kriget, men nya böcker dy
ker upp ännu i dag. 

Vi har Marga re t Thatch ers memoa
rer. Här möter vi henne i hennes funde
ringar om hur att handskas med händel
sen och tankar på hur at t agera så att inte 
resten av världen kom att stå på fel sida, 
om förslag till FN-resolutioner och arbe-

KÖMS bibliolek har omfattande litteratur om Falk/andskrigel (Foto: Rolf Edwardson) 

te med medlingar me ll an länderna. Mar
garet Thatcher var klar på hur det hela 
skull e sluta. Den amerikanske utrikesmi
nistern Alexander Haig tog på sig rollen 
som medlare och presenterade olika för
slag till vapenvila med o lika alternativ, 
t ex "vi kan väl inledni ngsvis låta båda 
ländernas flaggor blåsa i Port Stanley un
der en övergångsperiod". Men detta a l
ternativ förekom inte i Margaret That
chers tankevärld. Där fanns det bara 
plats för en fl agga! 

I boken "Slaget om Fa lkl andsöarna" 
av Max Hastings och Simon Jenkins får 
vi en insikt i det politiska spelet r unt 
Margaret Thatcher och hennes ministrar. 
Men Max Hastin gs var också uneler kri-

get krigskorrespondent så vi får samti 
digt en bild, sedd med civila ögon, över 
opera ti onerna i området. Hastings är 
bland annat en av de som första som gick 
in på gatorna i Port Stanley sedan argen
tinarna kapitulerat. 

Förbandschefen över hela operatio
nen , am ira len Sandy Woodwards bok, 
som översatts till svenska heter "1 00 da
gar". l denna får vi följa hans arbete från 
det han får ordern att återta Falklands
öarna. Hans fö rsta kommentar till sin hög
re chef "jag har inga sjökort över områ
det" och med sva ret "de kommer" . Vi får 
fö lj a honom i planeringen och genomför
andet, i hans arbete att skaffa resurser 
och i hans tankar om hot frå n argentinar-
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na. Här intar de fem flygburna Exocetro
botarna en central punkt. Hans stora fun
dering är att de inte får slå ut något av de 
brittiska hangarfartygen. Vi får även 
uppleva hans tankar hur att insatta 
ubåtsvapen mot argentinarnas kryssare 
General Belgrano. Boken är väl värd att 
läsa inte bara för en sjöofficer utan även 
för officerare ur de andra försvarsgrenar
na. I boken "Eldunderstöd" av Captain 
Chris Craig möter vi fartygschefen om
bord fregatten Alacrity och hans funde
ringar. Vi möter diskussionerna mellan 
honom och förbandschefen, men också 
situationerna ombord , om besättningens 
känslor. Om hangarfartyget var stort och 
kanske därmed inte påverkades så myck
et av havet, så gungar det lite mer om
bord hos honom. Det är han som får or
dern att gå genom Falklandsundet Efter 
ett tag kommer han på att förbandschef
ens avsikt måste ju vara att han skulle 
agera minsvepare. Det kittlade nog till i 
magen vid detta tillfälle. Han går igenom 
och passar till och med på att ta lite extra 
svängar, men noterar inget min hot. 

"Ordeal by Exocet" av lan lnskip, är 
skriven av en tjänstgrenschef ombord på 
robotjagaren Glamorgan. Fartyget träf
fas i slutet av kriget av en landbaserad 
Exocet, då fartyget just är på väg att läm
na området , där det genomfört kustbe
skjutning de senaste dygnen. Att fartyget 
träffas är beroende på lite slarv, för tidig 
nergång i beredskap, behov av vila för 
besättningen. Fartyget klarar sig, men 
ond bråd död slår till bland besättningen. 
Här får vi möta känslor som uppstår i 
dessa situationer och med sjöbegravning 
till sjöss. l boken "Four weeks in May" 
möter vi också ond bråd död. Jagaren 
Coventry får två 500 kg bomber som träf
far henne och fartyget sjunker ganska 
omgående. I denna bok skriven 2007 av 
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fartygschefen Captain David Hart-Dyke, 
möter vi många av hans tankar om familj , 
kollegor och inte minst besättningen. 
Han har med utgångspunkt i brev till fa
miljen, med brev från besättningsmed
lemmar gjort en god sammanställning 
över hur det var att vara fartygschef i 
krig. Det är inte bara fartygets besättning 
som är avgörande för framgång, utan det 
finns materiel som också måste fungera. 
Ä ven om fartyget var relativ nytt , så var 
det mycket som måste åtgärdas och 
många reservdelar som flottan "glömt" 
att beställa. Han redovisar ett antal till
fällen, då han hade fiende på kornet , men 
då materiel strejkade, bland annat hade 
han argentinarnas signalspaningsflyg
plan en Boeing 707 på kornet men ... 
Ä ven han kom vid några tillfällen på att 
han skulle vara någon form av måltavla. 
När två av hans systerfartyg i den främre 
spaningslinjen, jagarna sheffield och 
Glasgow, träffades och måste lämna om
rådet, blev han ensam kvar. 

I boken "The Fight for the Malvinas" 
beskriver den engelske författaren Mar
tin Middlebrook de argentinska förband
ens agerande och insatser under kriget. 
Man kan inte låta bli att inse, efter bara 
några sidor i boken , att de inte kommer 
att lyckas. Argentinarna hade nog ingen 
bra operativ ide och inte heller några väl
utbildade törband för denna typ av upp
gifter. 

Som ni ser finns det fler böcker. 
Dessa har dock inte bibliotekarien läst. 
Det finns flera böcker skrivna av fartygs
chefer som deltog, och piloter som flög 
Harriers, om markkriget med landstig
ning, om logistiken, om deltagande han
delsfartyg och mycket annat. 

Det var en gigantisk operation. Den 
innehöll stridande förband till sjöss, på 
marken och i luften. Man får dock inte 

glömma logistiken för att klara dessa 
uppgifter. Många insatser ägde rum på 
havet öster om sjöstyrkorna, reparatio
ner av fartyg inklusive propellerbyten till 
sjöss, bunkring till sjöss i alla typer av vä
der, dag och natt , komplettering av för
nödenheter genom fallskärmsfällning. 
Även vissa personalkompletteringar ge
nomfördes den vägen. Det var ju i alla 
fall 4 000 nautiska mil till närmaste land 
och dubbelt så långt hem till "Good Old 
England" . 

Några avslutande ord av Margaret 
Thatcher skrivna 2002: 
"Norhing remains more vividly in my 
mind, Iaoking back on my years in Num
ber Ten, than the eleven weeks in the 
spring of 1982, when Britain fought and 
won the Falklands War. Much was at sta
ke: what we we re fighting for was nor on/y 
the territory and the people of" the Falk
lands, importanl though they were. We 
were def"ending our honour as a nation, 

and principles offundamen/al importan
cc to the who/e world - above all, that ag
gressors should never succeed and !hat in
ternational law shou.ld prevail over the 
use of force. The significance of the war 
was enormous bot h for Britain's se/f-con
fidence andfor our standing in the world. 
Since the Suez fiasea in 1956, British fo
reign policy had been in one Iong retreat. 
We had come to be seen by both friends 
and enemies as a nation that /acked the 
wi/1 and capability lo defend ils interests 
in peace, /et alone in war. Vietory in the 
Falklands changed all that. Everywhere I 
we n t af/er the war, Britain 's name meant 
something more than il had. The war a/so 
had real importance in relations between 
East and West. The Soviets ha d been .firm
ly convinced thai we would not fight for 
the Falklands, and that if we did fight we 
would lose. We proved them wrong on 
both counts and they di d notforget it" 
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Ledamoten 
TORBJÖRN HULTMAN 

Civilingenjör 
SVEN YDELL 

Konleramiral Torbjörn f-lul/lnan, som vid sin pensions
avgång 1998 var chef)or huvudavdelningen j{)r marin
materiel vid Försvarets malerielverk (FMV), var åren 
1977-1981 chefför robO/sektionen och projektledareför 
anska[(i1ing av el/ sjömålsrob01system för marinen. 

Civilingenjör Sven Y del/ medverkade från början i 
projeklel som birrädande projektledare och var de sista 
åren F M Vs projektledare. 

Sjömålsrobotsystem för marinen 

Kontraktet avseende utveckling och serietillverkning av det svenska ~jömålsrobot
systemet RBS 15M tecknades den 17Juli 1979. Denna dag blev slutet på en flera 
decennier lång diskussions- och studieperiod med många kraftmätningar mellan 
olika intressen och med turer iflera helt olika riktning(//: Slutligen resulterade denna 
långa process ge1wm beställningen av RBS 15 i en mycket lyckad utveckling som 
ledde fram till att marinen några år senare bestyckats med det kanske mest förnäma 
~jömålsrobotsystem, som då var operativt på den internationella marknaden. 

Den tidigaste 
robotutvecklingen 
Robot 310 och 315 
Sverige blev tidigt en föregångsnation 
vad beträffar utveckling av sjömålsrobo
tar. Detta berodde till stor del på vårt mi
litärgeografiskt intressanta läge vid Öst-
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ersjön. Tanken på en inhemsk robotut
veckling uppstod i Sverige redan strax ef
ter Andra världskriget. l Tyskland pågick 
uneler hela detta krig en utveckling av 
obemannade flygplan , vilke t leeide fram 
till de Yl- och V2-raketer som sattes in i 
terrorbombningarna mot bland annat 
London. Utprovningen av dessa system 

genomfördes till stor del i Östersjön med 
utskjutningsplatser på den tyska halvön 
Peenemtinde och med avsedda nedslags
platser i havet öster om det av Tyskland 
ockuperade Bornholm. Men tekniska va
penprov medför ibland överraskningar, 
så även i den i övrigt framgångsrika tyska 
utvecklingen. 

Ett par V2-raketer råkade gå in i en 
felaktig bana och landade i Skåne och 
Småland, där de under stor sekretess togs 
om hand av svenska myndigheter. De 
gjorda fynden analyserades ingående av 
vår främsta vapentekniska expertis och 
resultatet av deras möda blev en grund
stomme till ett eget svenskt robotsystem. 
Inledningsvis gick detta system i sin ma
rina version under beteckningen " lufttor
ped". Detta var logiskt eftersom de tidiga 
sjörobotsystemen hade en betydande 
teknisk systemsamhörighet med de dåti
da torpedsystemen. Drivande i denna ut
veckling var den dåvarande chefen för 
Kungl. Marinförvaltningens torpedbyrå, 
kommendören Johan Gabriel Oxenstier
na, som blev en av den svenska robotut
vecklingens mest betydelsefulla pionjä
rer. (Vid sidan av sin sjömilitära karriär 
hade han även storslagna idrottsliga 
framgångar. Han erövrade bland annat 
guldmedalj i modern femkamp vid de 
olympiska spelen i Los Angeles 1932). 

l de tillvaratagna resterna av de tyska 
V2-rakterena saknades en intakt styrau
tomat Dess konstruktion var en betydel
sefull förutsättning för att bygga ett 
svenskt system. Genom goda personliga 
kontakter inom Royal Navy kunde Ox
enstierna utverka tillstånd att uneler hös
ten 1945 flyga över till England och där 
hämta hem en helt intakt styrautomat 
från en i England störtad V2-raket. I slu
tet av 1940-talet flög den första inhemska 
sjömålsroboten , Robot 310. Proven blev 

framgångsrika, men roboten hade som 
sin tyska förlaga pulsmotor och en myck
et enkel styrautomat För att förbättra 
prestanda beställdes utveckling av en ny 
motor hos Stal-Laval och en ny styrauto
mat som nu även försågs med rollgyro 
för mer avancerad styrning. Resultatet av 
denna utveckling blev Robot 315. Denna 
robot tillverkades i en serie för teknisk
taktisk utprovning. Skjutningar ägde rum 
frå n jagare typ Halland och även från 
torpedbåten T l 01 , prototypfartyget i 
T 1 02-serien. Den senare delen av serien 
utnyttjades som flygmål för luftvärns
skjutningar från Kustflottans fartyg un
der slutet av 1950-talet. Roboten utveck
lades även i en version för skjutning från 
kustartilleriförband och gavs i denna ver
sion beteckningen kustrobot 316. 

Eilath 
Den 21 oktober 1967 patrullerade elen is
raeliska jagaren Eilath, utan flygskydd el
ler annan assistans i Tinabukten norr om 
Romaniområdet Det var ett rutinupp
drag, som regelbundet utförts alltseelan 
vapenvilan i striderna i juni mellan Israel 
och Arabstaterna. Ungefär 15 km från 
Port Saicl sänks jagaren träffad av tre 
Styxrobotar. En fjärde robot träffar det 
sjunkande fartygets spillror. 

Fram till sänkningen av det israeliska 
fartyget Eilath med sovjetiska robotar av 
typ Styx är Sverige och Sovjetunionen de 
enda länder som i någon större omfatt
ning intresserar sig för sjömålsrobotpro
blematiken. Efter denna händelse väcks 
ett stort internationellt intresse för sjö
må lsrobotar och ett antal system kom
mer ut på marknaden. De under decen
nierna efter Andra världskriget starkt 
ökande kostnaderna för modern krigsma
teriel innebar att stora stridsfartyg mer 
och mer förbehölls de stora nationerna. 
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Men situationen ändrades genom den 
tekniska utvecklingen , varför denna för
del för de stora nationernas i viss mån 
balanserades till de mindre nationernas/ 
fartygens fördel. Avancerad motortek
nik , miniatyrisering av elektroniska kom
ponenter och införande av datorer i sjö
målsrobotar har gjort det möjligt att 
kombinera stor eldkraft inrymt i ett litet 
fartyg med en liten bemanning. En stor 
del av dessa små fartyg som då var opera
tiva var utrustade med kanoner och/eller 
torpeder. De flesta av de befintliga min
dre fartygen har sådan kapacitet, vad av
ser tonnage och fart att de med fördel 
kan bestyckas med robotar. Så utrustade 
får ett litet fartyg en eldkraft som är fullt 
jämförbar med ett stort fartygs. Ett litet 
fartyg beväpnat med en eller två kanoner 
förblir ett litet fartyg lämpligt för patrull
uppdrag- samma fartyg utrustat med två 
upp till åtta moderna sjörobotar blir ett 
vapenmässigt stort och taktiskt betydel
sefu lit fartyg. 

Ett litet fartyg kan gå en relativt lång 
distans, skjuta robotar vid maximal ra
darupptäckt av målet, och lämna strids
området med hög fart. Målet kommer på 
grund av robotens ringa radarmålarea, 
låga anflygningshöjd och höga fart att ha 
stor svårighet att med sina spaningsme
del upptäcka och bekämpa roboten . Den
na insikt om robotutvecklingens drama
tiska inverkan på förutsättningarna för 
sjöoperativ verksamhet spred sig snabbt 
bland de marina nationerna efter sänk
ningen av den israeliska jagaren Eilath. 

Robotutveckling under 1970-
talet 
I slutet av 1960-talet har flottan på sina 
två Hallandjagare sjömålsroboten 08 samt 
på de fyra Östergötlandjagarna luftvärns-
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robotsystemet Seacat (RB 07). Kustartil
leriet har ett förband bestyckat med Ro
bot 08. Flygvapnet har robotsystemet 
04D på AJ 32 Lansen. 

Robot 08 
År 1958 avbröts efter beslut av ÖB den 
pågående utvecklingen av sjörobot 315 
och kustrobot 316. Orsaken till detta tor
de ha varit att den tekniska utvecklingen 
som snabbt gjorde den teknik som ut
nyttjades i robot 315 omodern. l det läget 
konstaterade dock marinen att behovet 
av ett sjö- och kustrobotsystem kvarstod, 
att inget lämpligt robotsystem fanns fär
digt på världsmarknaden och att sålunda 
en egen utveckling var det enda fram
komliga alternativet. Efter inventering 
av olika möjligheter beslutade marinen 
att utnyttja den franska målroboten CT 
20 som grund för utveckling av en strids
robot som fick benämningen RB 08. Då
varande marinförvaltningen upprättade 
utvecklingskontrakt med Nord Aviation 
(NA) beträffande robotskrov och styr
system och med Compagnie Telegraphi
que Sans Fils (CSF) som underleverantör 
för målsökaren. Robotpjäser för flottan 
och kustartilleriet utvecklades inom ma
rinförvaltningen. Vid årsskiftet 1964-65 
inträdde Saab som kontraktsslutande 
part med marinförvaltningen vid an
skaffning, då med NA och CSF som un
derleverantörer. J december 1967 starta
de serieleveranser av stridsrobotar och 
dessa avslutades våren 1969. 

RB 08 utvecklades ursprungligen som 
ett provsystem med beteckningen 08A 
inför den inplanerade mer avancerade 
RB 08B som också skulle ha större räck
vidd. 1968 års försvarsbeslut omintetgjor
de tankarna på en vidareutveckling till 
RB 08B, vilket uppfattades som en myck
et stor motgång i strävan att förse sjö-

stridskrafterna med ett modernt, slag
kraftigt robotvapen. Fler motgångar 
skulle följa under de kommande åren på 
vägen mot framgången med RBS 15. RB 
08A installeras på jagarna Halland och 
Småland samt i ett kustrobotförband. Ef
ter hand som jagarna i slutet av 1970- och 
början av 1980-talen utgår ur organisa
tionen överförs robotarna till kustartille
riet. Vissa modifieringar genomfördes 
samband med överföringen. 

Robot04D 
Flygvapnet har vid denna tid robot 04D 
operativ på AJ 32 Lansen. Både 08- och 
04- robotarna var avsedda för mål på 
sjön och utgjorde tillsammans en ansen
lig vapenarsenal inom sjöinvasionsför
svaret 

Penguin Robot 12 
Det norska robotsystemet Penguin är ut
vecklat av Forsvarets Forskningsinstitut! 
(FFI) , som är den norska motsvarigheten 
till FOA. Utvecklingsarbetet började re
dan i mitten av 1960-talet. Tanken var att 
FFI skulle utveckla robotsystemet, 
Kongsbergs Våpenfabrikk (KV) skulle 
anpassa systemet så det blev tillverk
nings- och underhållsvänligt, genomföra 
serietillverkning samt marknadsföra den 
färdiga produkten. 

De första kontakterna mellan Marin
förvaltningen och KV togs i början av 
1970. Ett projektavtal med Sjöförsvarets 
Forsyningskommando (SFK) underteck
nades i december 1972. l detta avtal in
gick att vi från svensk sida skulle delta i 
en gemensam norsk-svensk modifiering 
till Penguin Mkll samt utprovning i form 
av verkliga robotskjutningar. Under 1976 
inleddes kontraktsförhandlingar avseen
de en serieleverans med början 1980. 
Penguin MK Il tick den svenska beteck-

ningen RBS 12 och blir huvudbeväpning 
på de 16 patrullbåtar av typ Hugin som 
beställdes vid norska varv, elva från Ber
gens Mekaniska Verksteder och fem från 
Westermoens Hydrofoil i MandaL RBS 
12-systemet genomgick under mitten av 
1980-talet en större modifiering. 

Robotprojekt under 1970-
talet 
Robot 11 
Ett nytt svenskt robotprojekt från Saab 
benämndes RB 11. Projektutkast syntes 
så lovande att marinen under våren 1972 
beställde en projektdefinitionsfas vid 
Saab med inriktning mot en offert hösten 
1972 på typarbete och eventuellt även på 
en serieproduktion. Hösten 1972 gick 
marinen in i ett typarbete avseende RB 
11. Typutvecklingen fortgick planenligt 
under 1973. Våren 1974 sköts två attrap
per vid robotförsöksplatsen i Karlsborg. 
Den första attrappen skjuts markfast 
från en prototyptub, medan den andra 
attrappen skjuts från en tub monterad på 
lastbil. Båda attrappskjutningarna är 
mycket framgångsrika och uppfyller mer 
än väl högt ställda förväntningar. 

Trots att projektdefinitionen av RBS 
11 pågår planenligt under senare delen 
av 1973 och alla tekniska resultat är 
goda, för att inte säga mycket goda , bör
jar inom marinledningen ses vissa tvek
samheter till det lämpliga i att genomfö
ra RBS 11-projektet. Räckvidden ansågs 
nu för kort. CM framför bland annat att: 
"Under de förhållanden forbanden skall 
kunna verka fordras därför tillgång till 
robotar med tillräckligt lång räckvidd. Vi 
måste, vid sidan av artilleri- och torped
system, utrusta flottiljförbanden med så
dana robotar. Med tillräckligt lång räck
vidd menar jag c:a 60- 80 km. Det är un-
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gefär dubbla räckvidden med den robot 
J l som nu studeras. " 

Överbefälhavaren gav nu direktiv till 
chefen för marinen och chefen för flyg
vapnet att med stöd av FOA utreda möj
ligbeterna för en för de båda försvarsgre
narna gemensam sjömålsrobot. Utred
ningen skall anpassas till respektive va
penplattformar, tidslinjaler och de eko
nomiska resurserna inom respektive för
sva rsgren. FMV överlämnar i mars/april 
1974 beskedet till Saab att det inte blir 
någon utveckling av RBS 11 utan att CM 
har för avsikt att i samarbete med CFV 
studera möjligbeterna till ett för marinen 
och flygvapnet gemensamt sjömålsrobot
alternativ. Ett grundmotiv för en gemen
sam robotutveckling var förhoppningen 
om lägre utvecklingskostnader samt läg
re seriekostnader vid beställning av en 
lång serie. Underhållsåtgärderna skulle i 
framtiden kunna samordnas, t ex med ge
mensamma reserv- och utbytesenheter. 
En samutveckling till rimlig kostnad un
der längre tid skulle bidra till att bibehål
la kapacitet för robotutveckling och ro
bottillverkning i landet. För detta erford
rades dock att respektive försvarsgrens 
målsättning var sådan att gemensamma 
tekniska lösningar kunde accepteras av 
alla deltagande partner. Vidare måste 
tidplanerna för anskaffning och tillgäng
liga medel stämma ihop eller med god 
vilja anpassas. Denna samordning av kra
ven visade sig i den fortsatta utveckling
en medföra betydande svårigheter. 

Det var CM som hårdast drev frågan 
om anskaffning av sjömålsrobot, efter
som CM hade ett stort behov att få den
na anskaffning till stånd snabbt. CM an
såg sig i princip omgående ha behov av 
ett robotsystem för ytattacken och som 
första åtgärd en sjömålsrobot till torped
båtar typ Spica 2. CM in planerade medel 
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på tilläggsrad för en robotleverans i slu
tet av 1970-talet eller början av 1980-ta
let. Om dessa tider inte kunde hållas för 
en för marinen och flygvapnet gemen
sam robotutveckling inom landet, avsåg 
CM att anskaffa robotar i utlandet sepa
rat för marinen . 

SKA-roboten 
staberna formulerade målsättnings
punkter för en gemensam sjö- kust- och 
attackrobot. Dessa målsättningspunkter 
dokumenterades i utkast till TTEM 
(Teknisk- Taktisk- Ekonomisk Målsätt
ning) och presenterades för ÖB i sep
tember 1974. Det kommande robotpro
jektet benämndes SKA med dubbelbety
delsen "nu SKA det bli något" eller Sjö
.Kust-Attackrobot. 

En robot med stor räckvidd ger stora 
variationsmöjligheter i vapenplattform
ens uppträdande och därmed väsentliga 
taktiska fördelar. Robotens räckvidd 
måste vara minst skjutande fartygs eller 
förbands spaningsräckvidd. Med utnytt
jande av passiva spaningsmedel eller ytt
re målinformation kunde räckvidd från 
50 och upp mot 80 km erhållas. Detta 
räckviddskrav sammanföll väl med kra
vet från kustartilleriet. Detta resone
mang ger ett skallkrav på 50 och ett bör
krav på upp mot 80 km. Maxräckvidden 
för en krutraketmotor för en robot av 
den storleksordning, som bär diskutera
des, torde ligga runt 30-40 km . 

För SKA-projektet ansågs därför att 
en turbojetmotor vore den bästa och 
enklaste lösningen. Marinen var sedan ti
digare- med erfarenhet från 08- skeptisk 
mot turbojetmotorer. Robot 08-motorn 
krävde en viss uppstartningstid , vilket 
medförde att det var svårt att göra snab
ba insatser. Den enda vid detta tillfälle 
tänkbara turbojetmotorn var den till det 

amerikanska robotsystemet Harpoon, 
men denna motor kunde inte anskaffas 
separat. Räckviddskravet innebar också 
att navigeringssystemet måste ses över. 
Det ansågs att gränsen för en gyroplatt
form ligger vid ca 50 km, varför kravet på 
längre räckvidd krävde övergång till nå
gon variant av tröghetsnavigering. 

Resultatet av den för marinen och 
flygvapnet gemensamma SKA-gruppens 
utredningsarbete presenterades i skrivel
se till ÖB den 31 januari 1975. Denna 
skrivelse var ett i många avseende unikt 
dokument, ty det är gemensamt under
tecknat av CM viceamiral Bengt Lund
vall och CFV generallöjtnant Dick Sten
berg samt stabscheferna generalmajor 
Bo Varenius och generalmajor Hans Neij 
och chefen för FOA generaldirektör 
Nils-Henrik Lundqvist. I denna skrivelse 
sägs bland annat ... "utredningen visar atr 
det ii r möjligt att gemensamt utveckla och 
tillverka en robot enligt projektförslaget". 
Med denna tungt vägande skrivelse var 
optimismen stor att man efter ca fem års 
utredande verkligen skulle kunna kom
ma in i ett fast gemensamt projekt i janu
ari 1975. Förslaget överlämnades av ÖB 
till regeringen. 

I regeringens ställningstagande i juni 
1975 till fortsatt verksamhet inom robot
området ges bemyndigande att igångsät
ta utveckling av RB 72 medan SKA-pro
jektet inte nämns med ett ord. RB 72 är 
en inhemsk utveckling av en jaktrobot. 
Regeringsskrivelse härom hade inläm
nats ungefär samtidigt med skrivelsen 
om SKA. Det uteblivna regeringsbeslu
tet avseende SKA-roboten var en stor 
besvikelse i marinen. Efter regeringens 
beslut - eller rättare sagt i avsaknad av 
regeringens beslut - fortsatte ett något 
håglöst men tappert samarbete mellan 
marinen och flygvapnet med den fortsat-

ta målsättningen att finna ett gemensamt 
robotsystem. Under det fortsatta arbetet 
kom skillnaderna i prioriterade måltyper 
att uppmärksammas. CM talade mera om 
överskeppningsföretag i öppen sjö eller 
raidföretag i öppen sjö. CFV talade mer 
om mål i skärgård och i hamnar samt 
mark mål. 

CFV ändrade krav våren 1976 och 
marinens val av Harpoon 
På våren 1976 släppte CFV på kravet att 
ett framtida robotsystem för flygvapnet 
även skulle kunna användas mot mark
mål. Detta blev helt avgörande för det 
kommande arbetet på attackroboten . 
Hade CFV släppt detta krav redan våren 
1975 hade SKA-projektet sett annorlun
da ut och förmodligen varit mycket lätta
re att få igenom. Under hösten 1976 bör
jade kraven inom marinen på att snarast 
komma till beslut avseende robotbeväp
ningen till våra ytstridskrafter att bli allt 
mer högljudda. Marinen måste nu på 
grund av sin tänkta leveranstid (1981-
1982) koncentrera sig på ett alternativ 
som med hög realiserbarhet skulle säker
ställa att robotbeväpningen inte ytterli
gare försenades. En sammanfattande stu
die av tillgängliga alternativ för snabb 
anskaffning gjordes. Resultatet av denna 
studie blev att marinen valde det ameri
kanska Harpoonsystemet. Orsaken till 
detta val var att alternativet ansågs vara 
det som säkrast och snabbast skulle ge 
marinens ytattack den önskade robotbe
styckningen. 

Harpoon 
Robotsystemet Harpoon var utvecklat 
av Mc Donnell Douglas (MDAC) i St 
Louis, USA för US Navy Air System 
Command. Status: Studier startade sent 
1960-tal. Utveckling startade 1971. Ma-
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rinversionen blev operativ 1976 medan 
flygversionen blev operativ 1978. 

Förh andlingar inleddes av FMV på 
CM:s uppdrag med US Navy i oktober 
1977 om anskaffning av Harpoonsystc
met för beväpning till Spica 2-fartygen , 
med beräknad serieleverans 1982-83. 
Omfattande underhandskontakter hade 
förevarit tidigare som förberedelse till 
dessa förhandlingar. Motparten i USA 
var US Navy, eftersom köpet e nli gt ame
rikanska regler inte kunde göras direkt 
hos amerikanska industrin. Förh and ling
arna fortskred framgångsrikt såvä l i 
Sverige som i USA uneler vi nte rn 1977-
78 och resulterade i färd iga avta lsförs lag. 

Sårbarhetsstudien 
En ny av ÖB den 8 september 1977 be
slutad studiegrupp för utredning av sjö
målsrobotars sårbarhet i aktuell miljö 
"Sårbarhetsstuclien" tillsattes. Studien 
ledeles av Försvarsstaben och i studie
gruppen ingick representanter för mari
nen , flygvapnet, FMV och FOA. Med 
hjälp av tillgängliga studieresultat samt 
taktiska spel värderades alternativa över
levnadsmöjligheter för robotar i tänkta 
taktiska miljöer. (Med överlevnad menas 
här sannolikheten för att roboten kom 
mer att nå det avseelda målet utan att ha 
skjutits ned, vilseletts eller störts ut på 
vägen till målet.) 

För marinen studeras: 

Harpoon , Exocet MM40 och RB 12 Pen
gui n 

För flygvapnet studeras: 

04E, STAR (!R- och radarversioner) SU
PERSTAR, Exocet AM 39 och Harpoon 
som även finns i en attackversion och 
som sådan skulle kunna vara lämplig 
som beväpning av flygplan A20. 
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Anskaffning av robot 15 (RBS 
15M) 

Under våren började Saab antyda att nå
got var på gång inom företaget vad avser 
en helt ny vinkling av sjömålsrobotfrå
gan. I ett handbrev til l FMV elen 28 april 
1978 skrev Saab att stud ier pågick av en 
turbojetdriven version av 04E. I skrivelse 
elen 19 maj presenterades projektet un
der benämningen 04 Turbo. Det är ingen 
överdrift att påstå att detta förslag mot
togs med betydande motvilja inom mari
nen, där valet av Harpoon redan ansågs 
klart och att FMV:s förhandlingar med 
US Navy och förberedelserna för ett 
slutgilti gt anskaffningsbeslut nästan var 
avslutade. Tidsmässigt räknade Saab med 
att kunna göra en Eörsta serieleverans ef
ter drygt fyra år efter beställning, vilket 
innebar leverans under slutet av 1983. 

Efter detta utspel är inget sig likt 
längre. Saab hade nu presenterat ett sys
tem som uneler det närmaste året sk ulle 
komma att sätta många känslor i rörelse. 
Hela sjömålsrobotfrågan hade nu gått 
snett med alla de många o lika robotalter
nativen och med de motstridiga krafter 
som nu var i rörelse. Marinen har for
mellt valt Harpoon och genom FMV vid
tagit långtgående anskaffningsförbere
clelser, medan ÖB fortsätter att studera 
frågan förutsättningslöst. Resultatet av 
Sårbarhetsstudien blev dock en tydlig re
kommendation att välja Harpoon för 
marinens anskaffning, vilket som ett re
sul tat av stuelien godtogs av ÖB. Under 
våren 1978 bi ldas ett gemensamt bolag 
SAAB BOFORS MISSILES CORPO
RATION AB (SBMC). Bo laget tillkom 
delvis efter påtryckningar från FMV, 
som agerade för en samordning e ll er 
sammanslagning av svensk robotindu
stri. 

Dramatik hösten 1978 
Den 16 september 1978 begärde FMV i 
skrivelse till regeri ngen med engagerat 
stöd av CM och i samråd med FOA re
geringens tillstånd att genomföra en an
skaffning av Harpoon till marinen. ÖB 
tillstyrkte framställningen . l FOA:s sam
råd hänvisades till överlevnadsstueliens 
rekommendationer. Regeringsframställ 
ning med förs lag om anskaffning av ett 
utländskt robotsystem ifrågasattes av 
starka grupper inom flygvapnet samt av 
olika grupperi ngar inom svensk industri. 
Till dramatiken i detta skeende hörde att 
en ny borgerlig regering tillträtt nära 
samtidigt som FMV:s skrivelse når reger
ingen. Turbulensen i kanslihuset var på
taglig. Utrymme gavs för personliga initi
ativ och okonventionellt agerande för att 
påverka regeringens beslutsfattning i så
väl elen ena som elen andra riktningen. 
Som ett exempel på hur spänd situatio
nen blev uneler denna period kan näm
nas att CM, viceamira l Per Rudberg, i in
tervjuer i de stora dagstidn ingarna kriti
serade Saab för att dess agerande stod i 
direkt motsats till marinens behov och 
intressen. En sådan öppen konflikt mel
lan en försvarsgren och svensk försvars
industri är sannolikt unik. 

Den 30 november 1978 lämnade re
geringen ÖB:s framställan utan åtgärd 
och gav ÖB direktiv att inkomma med 
ett förnyat beslutsunderlag. Den 8 de
cember 1978 begärde ÖB nytt underlag 
av CM, CFV och FMV. Nya Utkast till 
Teknisk Taktisk Ekonomisk Målsättning 
(UTTEM) skulle utarbetas för de tre ro
botfamiljerna: 

# inhemsk robot ( = 04 Turbo) för M och 
FV 

# Harpoon för M och FY 

# Harpoon för M och Exocet för FV 

Våren-sommaren 1979 
Begärt underlag avseende gemensamt 
UTTEM utarbetades och insändes 18 ja
nuari av CM och CFV till ÖB. Den 15 fe
bruari lämnade FMV begärt unelerlag 
avseende robotfamiljerna. FMV, som 
konstaterade att de studerade robotsys
temen i huvudsak uppfyllde ställda krav, 
pekade dock på vissa frågetecken: 

# Robot 04 Turbo är in te ett operativt 
system. Kommer utvecklingen att ge 
önskat resultat? Kommer industrin att 
kunna fullfö lj a projektet? Saab har er
farenhe t av målproblematiken , men 
kan utskjutningsproblematiken som är 
ny, bemästras. Det är troligen lätt att 
unelervärdera problemen med att skju
ta en stor robot ur en sjögående tub. 

# Kommer roboten Harpoon att vara i 
produktion när CFV önskar leverans 
efter 1989 om mer än 1 O år? Vilka 
möj li gheter finns att i framticlen på
verka t.ex. målsökaren vid framtida 
ändrad hotbild. Svårigheter finns att 
få information om målsökarens stör
resistans. 

# Exocetroboten är krutraketmotordri
ven varför den inte helt uppfyller 
ställda krav på räckvidd. Tillgången 
till information om målsökaren och 
framtida möjligheter att påverka mål
sökaren bedöms som god. 

Den 26 februari skickade CM och CFV 
var för sig in sina bedömningar av robot
familjerna. Regeringen lämnar elen 26 
april 1979 uppdrag till FMV att med 
SBMC inleda för att efter slutförda för
handlingar beställa projektering och se
rietillverkning av robot 04 Turbo (som nu 
erhåller elen nya beteckningen RBS 
15M), i version för marinen. Inom Saab 
bi ldades nu ett nytt dotterbolag med 
namnet Saab Missiles AB (SMAB) för 
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att genomföra projektet. Under våren 
bedrivs ett mycket intensivt förhand
lingsarbete mellan FMV och SMAB. För
handlingarna mellan SMAB och FMV/ 
Marinen blev extra besvä rliga , då fasta 
prisåtaganden krävdes för såväl utveck
ling som serietillverkning. Vid el! miss
lyckande skulle dessutom industrin till 
vissa delar bli återbetalningsskyldig. Av
tal undertecknades den 17 juli 1979 om
fallande projektering och serieproduk
tion av RBS 15M. I avtalet ingick även en 
option på RBS 15 F till flygvapnet. 

Avslutning 
Den fortsatta utvecklingen av RBS 15M 
blev mycket framgångsrik och kom att gå 
helt odramatiskt. En serie provrobotar 
sköts och dessa uppfyllde mycket högt 
stä llda förväntningar. Serieleveransen 
fullgjordes helt enligt kontrakterade pre
standa och vid kontrakterad leveranstid
punkt. Robotsystem 15M blev operativt 
på flottans robotbåtar typ Norrköping 
(tidigare typ Spica 2) den l juli 1985. I 
den internationella fackpressen konsta
terades att detta är det första robotsys
tem i världen av denna storleksklass som 

En partner att lita på! 

levererats i rätt tid , till rätt pris och med 
specificerade prestanda. Flygvapnet be
stä llde en komple tterande utveckling 
och serie den 30 juni 1982 samtidigt som 
kontraktet på flygplan JAS 39 Gripen 
undertecknades. Ä ven flygvapnets ut
veckling och serietillverkning gick helt 
programenligt. 

Men varför gick det då så bra till slut? 
Jo, den turbulenta inledningen till pro
jektet skapade en sta rk , koncentrerad 
vilja hos FMV och Saab att nu lägga tidi
gare meningsskiljaktighe ter åt sidan och 
förtroendefullt och i nära samarbete ge
nomföra projektet. Från SMAB:s sida 
var det framförallt projektledarna Hans 
Ahlinder och Jan Hammarström som var 
drivande. Hans Ahlinder med de övergri
pande linjerna och ett förtroendeingi
vande sätt att leda arbetet och Jan Ham
marström som den briljante teoretikern 
bakom de nya tekniska lösningarna. 
Hans Ahlinder avancerade efter att un 
der ett antal å r framgångsrikt ha verkat 
som projek tledare för robot 15 och VD 
för SMAB till att bli chef för Saab Mili
tary Aircraft tillika VD för Industrigrup
pen JAS. 

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonom i. 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. 

SWEDMOTOR= 
Tel: 08-500 121 40 

www.swedmotor.se, info@swedmotor.se 
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Ledamoten 
ANDERS OLOVSSON 

Kommendörkapten Anders 0/ovsson, som 2005-2006 var 
fartygschef på korvetten Visby, tjänstgör numera vid 
Försvarsdepartementet. 

Om Visbysystemet ur ett FC-perspektiv* 

Visby med systerfartygen Helsingborg, Härnösand, Nyköping och Karlstad är unika fartyg. 
Deras karaktär beskrivs bäst genom nyckelorden smygegenskaper och mångfunktionalitet. 
Inom kort kommer de förstafartygen ut påförband lifter en lång tid i provturskommando. 
Marinen går en spännande tid till mötes, eftersom det är dags att göra fartygen klara för 
insats. J nedanstående följer en översikt över Visby med dess kapacitet och egenskaper. 
Denna tar avstamp i tidigare generationer av fartyg, går vidare med aktuelllwtmiljö,för att 
sedan beskriva själva korvetten. Därlifter presenteras ett scenario, som illustrerar hur en 
möjlig insats skulle kunna se ut med korvetter av Visby-klass. Avslutningen består av en 
blick in i framtiden mot nästa fartygsklass. 

Från Norrköping till Visby 
Norrköpingsklassen är kanske det bästa 
exemplet på ett fartyg konstruerat för en 
enda uppgift ~ att bestrida motstånda
rens kontroll till sjöss. Göteborgsklassen 
var ett viktigt steg mot Visby. De är 
mångfunktionella och flexibla fartyg, 
som i grunden konstruerats för att bidra 
till att ta och utöva kontroll till sjöss i sjö
krigets samtliga dimensioner; i luften, på 
ytan och under ytan. 

Flera nationer har påbörjat konstruk
tionen av mångsidiga pl attformar för de 
kustnära havsområdena. Som exempel 
på nya system kan Tysklands projekt 
K 130 och USA:s LCS-projekt användas. 
Slutsatsen är att Sverige i detta fallligger 
långt framme i spåret, då Visby redan har 

de egenskaper, som andra flottor nu sö
ker för sina mindre fartyg nämligen flexi
bilitet, smygteknik, mångfunktionalitet 
och förm åga att verka i behovssamman
satta styrkor. 

Dagens hotbild 
Visby måste kunna verka i den svåra hot
miljö , som dagens och morgondagens 
sjök rig utgör. Sjökrigets komplexitet för
klaras bäst genom e tt fartygs yttre strid i 
de tre dimensionerna; i luften , på ytan 
och under vattnet. Den senare består 
både av ubåtsj akt och av minkrig. D et 
går inte att skapa kontroll till s jöss, utan 
att ta hänsyn till alla tre dimensionerna. 
Fartygets inre strid består av brandbe
kämpning, länsning, tätning och stridsre-
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parationer, allt i syfte att kunna föra den 
yttre striden vidare. 

Lufthotet i modern tid varierar, a llt 
från det argentinska attackflyget under 
Falklandskriget till trafikflygplanen i 
USA den 11 september 2001. Oavsett 
lufthotets skepnad, utgör det en ständigt 
styrande parameter för fartygs- och tak
tikutveckling. Det handlar alltid om kor
ta tidsförhållanden, höga farter och stora 
konsekvenser vid verkan i eget fartyg el
ler skyddsobjekt 

Ythotet är en realitet. Dess skiftande 
ansikte kan exemplifieras med kriget i 
Libanon 2006, där Israel blockerade de 
libanesiska hamnarna med kvalificerade 
ytstridsfartyg, samtidigt som Hizbollah 
verkade till sjöss med enkla vattenskotrar. 

Det finns skäl för ubåten HMS Got
lands expedition i västerled, då ubåtsho
tet är ett växande bekymmer bland annat 
för US Pacific Fleet. Allt fler stater i värl
den opererar med konventionella (icke 
nukleära), men avancerade ubåtssystem. 
Avslutningsvis påverkade minhotet det 
operativa tempot i båda Irak-krigen. I 
det första kriget konstaterades omfattan
de minfält utanför Kuwaits kust , i det an
dra tappade koalitionen operativt tempo 
under veckor, tack vare konstaterat min
hot i leden in till Um-Quazr:s hamn i söd
ra Irak. 

Ett hangarfartyg är ett gott exempel 
på ett kvalificerat hot, vilket berör både 
luft- och ytdimensionen. I många fall är 
dock hangarfartyget inte ett hot , utan ett 
sk yddsobjekt. J nom ramen för Operation 
Endming Freedom bedrev tyska robot
båtar bland annat eskort av fartyg genom 
sundet ut från Röda havet vid Afrikas 
horn. Uppgiften var att skydda de fria 
sjövägarna , en klassisk marin verksam
het som för närvarande röner allt mer 
uppmärksamhet. 
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De tyska robotbåtarna utanför Afri
kas horn bedrev sjötrafikkontroll i syfte 
att skapa säkra sjövägar. Men även en sli
ten fiskebåt från ett fattigt land kan utgö
ra ett ythot i kustnära farvatten. Hotet är 
okvalificerat, men minst sagt en utma
ning att hantera; vem är pirat, vem är 
motståndare och vem är fiskare? 

Nyckelord - smygegenskaper 
och mångfunktionalitet 
Visbys karaktär kan sammanfattas i två 
nyckelord: smygegenskaper och mång
funktionalitet. 

Visbys utformning, kapacitet och 
egenskaper har ingenting att göra med 
om Sverige befinner sig i en tid av kallt 
krig eller i en tid präglad av internatio
nell terrorism. Smygegenskaperna och 
mångfunktionaliteten ska istället förstås 
ur ett stridstekniskt eller taktiskt pers
pektiv. Egenskaperna är nyttiga, oavsett 
om det är fråga om att vinna duellen mot 
en hög- eller lågteknologisk motståndare 
eller om duellen utspelar sig i närheten 
av Sverige eller långt borta. 

Smygegenskaper 
Med Visbys smygegenskaper inom alla 
signaturområden kan fartygschefen, uti
från den taktiska situationen själv välja 
hur han vill att fartyget ska synas. Förstå
else för smygteknik som ett medel för att 
vinna duellen och inte som ett medel för 
att aldrig synas är alltså centralt för ett 
korrekt taktiskt utnyttjande av korvet
ten. Det är lätt att tänka sig att smygtek
nik är relevant endast då det handlar om 
att möta en kvalificerad motståndare. Så 
är inte fallet och det kan visas med två 
enkla exempel: 

Ä ven en fritidsbåt kan enkelt utrustas 
med en radaranläggning. Om motstånda-

Visbykorvetterna har tydliga smygegenskaper (Foto: Kockums AB) 

ren utnyttjar en sådan resurs för till ex
empel brytande av ett vapenembargo, 
kan Visby med låg radarsignatur upp
täcka målet och agera i god tid innan 
motståndaren ens upptäckt att korvetten 
är i området. Under senaste kriget i Liba
non uppträdde Hizbollah med vatten
skotrar utanför Libanons kust. I lite sjö
hävning och nedsatt sikt eller mörker är 
dessa mycket svåra att upptäcka med ra
dar eller optiskt. TAS (Towed Array So
nar) och en skärm av sonarbojar kan 
upptäcka vattenskotrarna på stort av
stånd, ostörda av egenbuller tack vare 
korvettens låga hydraakustiska signatur. 

Att smygtekniken verkligen fungerar 
är redan bevisat. När HMS Helsingborg 
passerade Engelska kanalen i höstas blev 

hon uppropad på VHF av Vessel Traffic 
Service i Dover. sjötrafikövervakningen 
var mycket upprörd över, att det inte 
fanns något radareko på deras skärm un
der AIS-symbolen. Detta hände trots två 
radarreflektorer, relingar och fredsmast 

Det finns dock svagheter med det val
da smygkonceptet För det första har det 
smyganpassade kolfibershovet innefat
tat ny, avancerad och kostnadsdrivande 
teknik i jämförelse med ett traditionellt 
stålskrov. För det andra ställer konceptet 
mycket höga krav vid installation eller 
utveckling av delsystem i fartyget. Allt 
måste integreras noggrant i den övergri
pande smygutformningen, vilket under 
Visbys hela livslängd kommer att vara 
både en teknisk och ekonomisk utmaning. 
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Mångfunktionalitet 
Visbys mångfunktionalitet överbryggar 
brister i förmåga hos traditione ll a yt
strids- respektive minröjnin gs förband , 
vilket kan utnyttjas på fl e ra sätt. KOI·vet
ten kan öppna en led och samtidigt för
svara sig mot både yt- och luftho t Ett an
fall sföretag kan kräva transit genom ett 
område med konstaterat minhot Temat 
åte rkomm er i artikelns avs lutande scena
rio, vilket pekar på hur mångfunktionali
tet kan omsättas i verkligheten. 

Att mångfunktionalitet utgör en ut
maning för besättn ingen har uppmärk
sammats i utformningen av systemen 
ombord. Det är enkelt att skifta från hög
fartsnavigering till att hovra med fartyget 
vid en ROV-insats, då det är samma ma
növersystem som används vid båda fal
len. Vidare hanteras ledningssystemet 
från generella konsoler, där operatören 
välj e r ro ll i systemet. Det går dock inte 
att komma ifrån att nuvarande pe rsonal
försörjningssystem begränsar möjlighe
terna, att med en liten besättning kunna 
utnyttja korvettens alla möjlighete r fullt 
ut. Den värnpliktsbaserade besättningen 
hinner helt enkelt inte lära sig fartyget 
tillräckligt väl. Ett annat sätt att uttryck a 
problemet är att med nuvarande ordning 
måste en stor del av tiden till sjöss använ
das till utbildning och inte till insats. 

Generella egenskaper 
Vi sby är ett utpräglat stridsfartyg. Dess 
förm åga att slåss är en förutsättn ing för 
att besä ttningen på ett respek tingivande 
sätt och med beslutsamhe t kan lösa upp
gifter även i lägre konfliktnivåer. Skrovet 
är tillverkat i en kolfibersa ndwich , vi lket 
rätt utnyttjat ger goda egenskaper vid 
brand ombord. Materi alet är ex tremt 
värmeisolerande, vilket är rak a motsat-
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sen till ett trad itionel lt stå lskrov. Med 
toppmodern fast och portabe l brandut
rustning kan besättningen fokusera på 
att släcka primärbranden, iställ et för att 
försöka förhindra värmeledning i skrovet 
med sek un därbränder. 

Med inte rn ation ella mått mätt är Vis
by inget stort fartyg, men det är avsevärt 
bekvämare i sjön än tidigare svenska 
korvetter. Att i 40 knop segla rakt in i tre
meterssjö går a llde les utmärkt. Lynx-he
likopter har landat framgångsrikt om
bord i No rdsjön i mede lvindar på mellan 
20 och 25 m/s och uppåt 30 m/s i byarna. 
De goda sjöegenskapern a beror främst 
på den djupa V-botten som fortsätter ut
med hela fartygets längd och ett väl fung
erande interceptorsystem med aktiv 
kompensering. För att nå ännu bättre 
egenskaper krävs helt enkelt ett större 
och tyngre fartyg. 

Skydd i form av verkan från stridsfar
tygets sensorer och vapen tillsammans 
med skrovets goda brand- och sjöegen
skaper ger goda möjligheter att verka ut
hålligt i ett operationsområde med rimli g 
säkerhet för den egna besättningen. 

Fartyget kan uppträda under varie
rande driftprofil er i ett operationsområ
de, tack vare dess kombinationsmaski
neri. Med diese ldrift kan det verka till 
sjöss i flera veckor i st räck. Med gastur
bindrift kör fartyget ifatt e ll er ifrån det 
mesta på have t. Utöver systemets egent
liga kapacite t har korve tten en inbyggd 
flexibilitet tack vare tio extra förlägg
ningsplatser. Platserna kan utnyttjas un
der begränsad tid för till exempel högre 
chef med stab, BOD-personal , specialför
band, helikopte rbesä ttning, polismän , 
kustbevakningspersonal ell er vad som 
krävs för att lösa en förelagd uppgift. Vid 
en UNIFIL-liknande insa ts med Visby, 
finns det tillräck ligt med plats för att ta 
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med en bordningsstyrka ur amfibiekåren 
och integrera denn a i fartygets verksam
het i operationsområdet. 

Visby är en kvalificerad ledningsre
surs, vilken har förmåga att leda verk
samhet i land, till sjöss och i luften. Den 
främsta begränsningen ligger i fartygets 
storlek , då det utöver mässar, hytter och 
led ningscentra l saknas stabsarbetsut
rymmen ombord. En möjlig insats vore 
att leda en EU Battle Group, som tar en 
urlastningshamn intill dess att markope
rativ kontroll etable rats. l detta samman
hang kan även fartygets förmåga till 
markmålsbekämpning med 57 mm 3P
ammunition komma att utnyttjas. 

Den modu lä ra uppbyggnaden är ock
så anpassad till en fortsatt utveckling av 
systemet. Ett exempel är clatalänkar. 
Idag kommunicerar ledningssystemet 
med elen nationella länken av 8000-for
mat. Imorgon kan de t kommunicera med 
Link Il e ller Li nk 16. Mjukvaran finns 
redan i den austra li ska utgåvan av Cet ri s. 

Be tyde lsen av att komplettera luftför
svaret med luftvärnrobot kan knappast 
underskattas. Vid siclan av att en nödvän
dig kompletterande lv-kanal tillförs, 
innebär robotarna att luftförsvarsförmå
gan utveckl as från punkt-Iv till områdes
täckande luftförsvar. Komplementet 
öppnar dörren för en rad intressanta tak-
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Prov till sjöss med landande helikopter (Foto: Försvarsmakten) 

tiska möjligheter, då områdestäckande 
luftförsvar ofta är en förutsättning för att 
lösa andra uppgifter. Sensorer för en ut
ökad luftförsvarsförmåga finns redan 
ombord, både avseende aktiv kompo
nent i form av luftspaningsradar och pas
siv komponent i form av signalspanings
utrustning. 

l ljuset av fartygets begränsade stor
lek bör det nämnas att det med en dansk 
Lynxhelikopter genomförts 122 stycken 
framgångsrika landningar och starter till 
sjöss. Provresultaten öppnar dels för den 
fortsatta utvecklingen av korvetterna 
och helikopter 15, dels för att marinen 
generellt kan övergå till att följa interna-
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tionell standard för landning ombord av
seende metodik, utrustning och utbild
ning. Ambitionen att kunna landa , surra, 
tanka, tvätta och starta helikopter är rim
lig. Att basera helikopter långvarigt om
bord kräver en större plattform än Visby. 
Redan med nuvarande förutsättningar 
utgör korvettens utformning en utma
ning, inte minst på grund av att helikop
terdäcket är så smalt. 

Korvetten har mineringskapacitet 
Det är möjligen tveksamt hur aktuellt 
behovet är avvägt mot det begränsade 
utrymme som finns kvar på lastdäck ef
ter installation av sonarsystem, torpedtu
ber och luftvärnsrobot. 

Scenario 
l syfte att illustrera hur Visby kan utnytt
jas vid insats beskrivs här ett fiktivt sce
nario. Scenariot kan bidra till att väcka 
tankar inför en kreativ utveckling av det 
taktiska utnyttjandet av marinens fem 
nya fartyg. 

Ett par Visbykorvetter deltar i en 
multinationell operation i Persiska viken 
med uppgift att primärt skapa säkra sjö
vägar. Det är olja , som ska skeppas ut ur 
viken och internationell trupp med logis
tik behov, som ska skeppas in. Korvette
rna ingår i en sjöstyrka, som har etablerat 
kontroll i Hormuzsundet. Över tiden 
präglas verksamheten av sjötrafikkon
troll i och eskortering genom sundet. 

l 

T norra delen av Persiska viken kon
stateras ett minhot i inloppet till Um
Quazr:s hamn. På operativ nivå bedöms 
hotet kunna leda till allvarlig tempoför
lust för den markoperativa verksamhe
ten norr om viken. En inventering av till
gängliga minröjningsresurser indikerar, 
att den första minröjningsstyrkan kan 
påbörja sin verksamhet tidigast om två 
veckor. Efter att ha klarlagt behovet av 
fortsatt operativt tempo, meddelar sjö
styrkechefen , att han kan avdela Visby
korvetterna från stridsgruppen i Hor
muzsundet, för uppgiften i norra delen av 
operationsområdet ca 530 distansminu
ter bort intill dess att ett minröjningsför
band kan verka i området. Korvetterna 
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Persiska viken - tänkbart operationsområde för Visbykorvetter (Bild från Internet 
www.en. wikipedia.org) 
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detacheras och är framme i det nya om
rådet inom ett dygn. Öppnande av led in 
till hamnen inleds med bibehållen förmå
ga till egenskydd även mot luft- och 
ythot. 

Verksamheten fortsätter intill dess att 
minröjningsförbandet övertar uppgiften. 
Korvetterna kan då avbryta för att åter 
ansluta till styrkan i Hormuzsundet eller 
stanna kvar för att integreras i minröj
ningsförbandet 

Visby i marinen 
Med kreativitet och vilja kan Visby utgö
ra ett kitt mellan marinens olika delar. 
Det finns förutsättningar för taktiska 
koncept med gränsytor mot alla marina 
förbandstyper och därmed måste utveck
lingen eftersträvas på en bredare bas än 
endast inom ramen för sjöstridsflottilje
rna. Vid utvecklingen av taktiska kon
cept för Visby finns två frågor, som kom
mer att spela en viktig roll. För det första 
ger mångfunktionalitet inte bara möjlig
heter utan även begränsningar. Det går 
att tänka sig situationer, där endast en av 
korvettens förmågor kommer till an
vändning på ett bra sätt på bekostnad av 
att andra förmågor inte kan utnyttjas. En 
viss återhållsamhet inför den typen av 
uppgifter kan därför uppkomma på 
grund av rädsla att underutnyttja resur
sen. Det finns endast fem fartyg i serien. 

För det andra kan frågan om risktag
ning bli central. Var och en av de fem kor
vetterna representerar en ansenlig inves
tering. Ett exempel är att inför en insats 
måste nyttan med markmålsbekämpning 
värderas i förhållande till risktagningen . 
Det går inte att komma runt 57 mm-pjä
sens begränsade porte. E tt annat exem
pel kan hämtas från scenariot. Nyttan 
med minröjningsinsatsen måste vägas 

186 

mot risken att utsättas för svårbemästra
de asymmetriska hot från land eller från 
sjön i anslutning tillleden in till hamnen. 

En blick in i framtiden 
En blick in i framtiden utgör en naturlig 
avslutning. Det finns områden som bör 
utvecklas för att komplettera- inte ersät
ta - de fem stridsfartygen av Visbyklass. 
Då avses basering av helikopter, verkan 
från hav mot kust , uthållighet, transport 
samt stöd till korvetterna. Visby kan vis
serligen redan tillfälligt basera helikop
ter, fjärrstyrda farkoster är en del av sys
temet i fonn av ROV och korvetten har 
väsentligt utökad uthållighet i förhållan
de till tidigare svenska fartygssystem. 
Men Visby kan användas fullt ut först 
med ett utvecklat stöd. Härunder är kor
vettens logistikbehov centralt. 

Sjöoperativ helikopter är alltid- oav
sett ställd uppgift - en ovärderlig resurs. 
Ett naturligt steg är att skapa förmågan 
till långvarigt ombordbaserad helikopter 
för ökad tillgänglighet och flexibilitet. 

Både utvecklingen av sensorer och 
vapen medger verkan på allt större av
stånd. Framtidens fartyg bör därmed ut
formas, för att i skydel av det öppna ha
vet, verka in mot det kustnära området. 
Här är dagens ROV-system föregångare, 
som fjärrstyrcia farkoster i unclervattens
climensionen, även om det redan nu finns 
fjärrstyrdayt-och luftfarkoster. 

Nästa generations fartyg bör rimligt
vis erbjuda bättre uthållighet än Visby
systemet. Härunder faller inte bara sjö
egenskaper, utan även utformning samt 
omfattning av logistik och ledning i far
tygssystemet Fartyget kan utformas för 
att på ett flexibelt sätt kunna ta emot last 
av skilda slag. Därmedleder blicken inte 
mot ett utpräglat stridsfartyg, utan i för-

sta hand mot det stöd som de stridande 
enheterna behöver. 

Slutligen kommer Visby att utgöra en 
viktig komponent i den fortsatta marina 

*) Artikeln är en utveckling av ett föredrag, 
som hållits för representan ter ur rörsvars
maktsledningen och vid marininspektör
ens nivå T-Ill-möte på Berga. Goda hytt
samtal under 2006 mellan fartygscheferna 

utvecklingen. Men det behövs mer, dels 
ur ett marint helhetsperspektiv, dels ur 
ett Visbyperspektiv för att fullt ut kunna 
nyttja korvettens kapacitet. 

på Helsingborg (kommendörkapten Olof 
Stark) och Härnösand (kommendörkap
ten Frank Johnsson) och mig själv utgör 
tillsammans med mina egna rellektioner 
några av grundstenarna till denna artikel. 
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Fabian och Ewa Tamms stipendium 

Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för veten
skapligt arbete inom sjötaktik - även innefattande utvecklingen av va
penbärare, vapen och hjälpmedel -navigation , sjöfart och den maritima 
miljön. Stipendiat skall genom studier, resor etc. på vetenskaplig grund 
utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. Arbetet skall redo
visas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar i oktober 
2007 om utdelning av stipendiet, som överlämnas vid akademiens hög
tidssammanträde den 16 november 2007. 

Ansökan om Fabian och Ewa Tam1ns stipendium ska ll vara Kungl. Ör
logsmannasällskapet tillhanda senast den 1 september 2007. 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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Debatt 

Avsiktligt eller inte- några kommentarer 

Det var intressant att läsa ledamoten Karl Anderssons artikel i TiS nr 1107, men det 
krävs nog några kommentarer. Det förfaller av artikeln som om det ansågs att kränk
ningen inträffade då U 137 gick på grund, men så är det ju inte. Kränkningen inträffa
de ju flera timmar tidigare, då ubåten passerade in över den svenska yttre territorial
vattengränsen och den ska anses avsiktlig, eftersom ubåten inte under sin förflyttning 
in mot Gåsefjärden inte girade ut mot internationellt vatten igen 1• Om sedan ubåtens 
grundstötning är avsiktlig eller inte är faktiskt en bisak. Det är ju närmast förvånande, 
att så många fortfarande tycks tro att det är grundstötningen som ska bedömas som 
avsiktlig eller inte, utan den fo lkrätts liga grunden som den finns lagfäst i tillträdesför
ordningen! 

Den andra kommentaren handlar om den officer, som fanns ombord och som trod
des fungera som ett slags svensk ÄIO. Det tror jag är al ldeles fel. Han var nog det så på 
ryska heter "Äldst ombord" (Starsji naborto); en slags marin supe rkarg och med ett 
särskilt ansvar för någon del av bestyckningen ombord- kärnladdningarna. Vi utgår 
för övrigt från att kärnvapnen var torpedburna, eftersom dc tydligen fanns förvarade i 
torpedrummet ombord, men det är en annan mycket diskutabel slutsats. Det kan ju 
faktiskt ha rört sig om kärnladdade minor. 

En tredje punkt hand lar om det sovjetiska språkbruket i marina och militära sam
manhang. Vi måste förstå att våra och deras definitioner är o lika. Ett exempel kunde 
vara , att på en fråga om det fanns miniubåtar i den sovjetiska marinen skulle en sovje
tisk officer svara nekande, för sådana fanns inte enligt deras fastställda nomenklatur. 
Det fanns i stället undervattensapparater, men det frågades det ju inte om. Hade frå
gan handlat om undervattensapparater i stället, så hade Cörstås svaret blivit ja!2 

En ubåt är enligt den sovjetiska terminologin: 

"Ett stridsfartyg avsett allförfly/la sig och genomföra stridshandlingar under ytan. Ubå
tar används fOr att förslöra övervattensfartyg, andra ubåtar och transportfartyg, till sjöss 
och i baser (hamnar) och också för att förstöra viktiga installationer i en vid kustzon av 
elifientligt territorium. Den grundläggande stridskaraktäristiken för ubåten är dess dol
da uppträdande. Beroende på bestyckning kan ubåtar delas in i robotbära re, torpedbö
ra re, minläggare eller specialubåt(//~ Specialubåtarna kan vara radarspanare, transport
fartyg, amfibieanfallande eller oljetransportörer. Beroende på deplacementet kan ubåtar 
klassificeras som stora, medelstora eller små; och beroende på fi·amdrivningsmetod kan 
de identifieras som dieselballeridrivna, gasturbindrivna eller atomdrivna". 

Jag tror nog, att många svenska kollegor tycker en del av detta är egendomligt , men 
det finns alltså inga "miniubåtar" i denna definition och ubåtarna har tydligen ganska 
viktiga uppgifter även mot mål på land, vilket kanske delvis kommit i skymundan i de 
svenska försöken till ana lys. 

Slutligen tror jag, att det är viktigt att placera in incidenten i tiden. Vi befinner oss 
då i SALT-processen, där Sovjetunionen och USA successivt ingick ett antal rustnings-
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begränsande bilaterala avtal för sina innehav av interkontinentala och medeldistans
robotar med kärnvapen3

. Vi vet numera ganska väl hur den sovjetiska krigsplanlägg
ningen i verkligheten såg ut i mitten av 1960-talet och i den ingick bland annat, att ett 
stort antal mål skulle bekämpas med kärnvapen i en omfattade och fullständigt ore
sonligt stor insats innan några trupper skulle komma efter. Försvarsgrenen Strategiska 
robottrupperna hade tillkommit för just detta ändamål. Att Sverige på något sätt skul
le skonas, tror jag inte någon sovjetisk planläggning ens reflekterade över. Kärnvapen
bärande robotar skulle således bland annat sättas in mot praktiskt taget alla garnisons
städer i hela Västeuropa. Ett känt exempel är att den ungerska armen skulle rycka in i 
det avtalsmässigt neutrala Österrike, som en första echelong, efter en massiv kärnva
penattack mot bland annat Wien , Salzburg, Innsbruck och någon eller några flera stä
der, om jag kommer ihåg det korrekt. Nu - kanske i mitten av 1970-talet- stod de sov
jetiska planerarna alltså inför ett problem, för antalet kärnvapenrobotar skulle inte 
räcka till för elen plan som gällt sedan nästan tio år tillbaka och var godkänd av partiet. 
Det gällde därför kanske att skaffa sig alternativa vapenbärare. Ä ven i detta samman
hang skulle U 137 kunna placeras in. Vi vet alltså ännu inte, om örlogsbasen i Karls
krona skulle läggas i aska av kärnladdade minor i stället för av robotar, som tidigare 
planering fastlagt. Kanske det var syftet med U 137 färd, men en vacker dag kommer 
sanningen kanske fram även om denna ganska märkliga incident. 

Den oinvigde kanske av de andra temaartiklarna bibringas uppfattningen att Ull

dervattenskränkningarna skulle ha inletts omkring 1980, vilket inte är korrekt. Det in
träffade ju ubåtskränkningar redan på 1950-talet, vilket kanske också borde ha note
rats tydligare i ett annars matnyttigt nlllnmer av tidskriften . 

Magnus Haglund 

Noter 
1 Förutom Utklippans fyr borde även de gulaktiga ljusen från Karlskronavarvet ha observerats 

från ubåten uneler förflyttningen. De syns ju normalt ganska tydligt mot himlen i norr. då man 
går in mot Kungsholmsgattel. 

Losos-eller Firanjaklassen fanns i elen ryska marinen 1992 och uneler rubriken Forskningsubå
taL De uppges vara byggda 1988-90, men det finns uppgifter om att skulle vara levererade från 
varvet flera år tidigare; kanske inte till marinen? 

I Sverige tror man ju gärna, att kärnvapenbegränsningarna skedde ert er svenska påtryckningar 
- en fullständigt orimlig självöverskattning! 

U 137 på Gåsefjärden-avsiktligt och oavsiktligt! 

I artikeln U 137 på Gåsefjärden-avsiktligt eller oavsiktligt? (TiS nr 1/2007) skriver le
damoten Karl Andersson att ban anser att U 137:s inträngande på svenskt territorial
hav var en oavsiktlig handling. En åsikt som inte kan få stå oemotsagd. 

På förmiddagen den 28 oktober J 981 sände örlogsbaschefen i Karlskrona ut mig 
till Gåsefjärden för att inspektera den grundstötta ubåt, som upptäckts där några tim-
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mar tidigare. På hösten 1981 var jag chef för 2.ubåtsdivisionen och därmed "ubåtsexp
ert". Mitt uppdrag var att göra en bedömning huruvida den grundstötta ubåten skulle 
kunna ta sig av grundet av egen kraft eller inte ; samt inrapportera min bedömning till 
örlogsbasstaben så fort som möjligt. När jag kom till platsen kunde jag konstatera att 
ubåten stod hårt på grund. Under de fruktlösa försöken att komma loss hade man, för 
att lyfta förskeppet, trimmat ned akterskeppet så djupt att aktra nedgångsluckan var 
under vattenytan. För att lätta ubåten hade del av brännoljeförrådet pumpats över
bord och Gåsefjärden var därför täckt av en tunn men tydlig hinna med diesel brännol
ja. Min bedömning blev att ubåten inte skulle kunna ta sig loss från grundet utan assi
stans. 

Hur och varför hade U 137 hamnat i denna prekära situation? För att försöka be
svara denna fråga gäller det att bygga analysen på kända fakta. De fakta som jag i min 
analys avser åberopa är följande: 

U 137, en sovjetisk ubåt tillhörande Östersjömarinen, går hårt på grund vid 
Torumskär i Blekinge skärgård natten mel lan den 27-28 oktober 1981. Ombord på 
ubåten finns förutom en fulltalig besättning under befäl av fartygschefen även en hög 
sovjetisk sjöofficer. Ubåten är bestyckad med två kärnstridsspetsar i de förliga torped
tuberna. 

Vilka slutsatser kan vi nu dra utgående från dessa fakta? Om vi börjar med tid
punkten så är det höst, nätterna är långa och mörka. Det är också i slutet på det natur
liga övningsåret i Östersjön. Östersjön är ju ett innanhav som vissa vintrar till del blir 
istäckt. Det är därför naturligt att genomföra fartygsunderhåll under årets första kvar
tal och påbörja utbildningen av fartygsbesättningar på våren, när isen har försvunnit 
och fartygen obehindrat kan löpa till sjöss. Efter de inledande övningarna av enkel 
natur kan man sedan framåt hösten genomföra alltmer avancerade övningar med sto
ra fartygsförband. Hösten är också en tid , då det är dags att inspektera och utvärdera 
hur väl fartygscheferna har lyckats utbilda och öva sina besättningar. Hur genomförs 
då en inspektion av ubåtsbesättnings utbildning? Hur man än gör så innebär inspek
tionen alltid att man måste åka med ubåten för att kunna inspektera besättningens 
utbildningsnivå. I svenska marinen är det vanligtvis chefen för ubåtsflottiljen som till
sammans med ett antal "drillmasters" kommer ombord och inspekterar besättningen 
under en eller flera dagar till sjöss. På liknande sätt måste det ha gått till även i den 
sovjetiska Östersjömarinen. 

Den sovjetiske sjöofficer med kommendörs grad som fan ns ombord på U137 hade 
med stor sannolikhet till uppgift att genomföra och utvärdera en utbildningsinspek
tion av ubåtens besättning. Vad innebär då en utbildningsinspektion för ubåtsbesätt
ningen? Inspektionen innebär att besättningen sätts på prov; det uppstår därför alltid 
många fingerade bränder, vatteninbrott, olycksfall med personskada och haverier un
der den tid inspektionsgruppen är ombord på ubåten. De enski lda besättningsmed
lemmarnas kunskaper i huvudtjänsten prövas. För torpedpersonalen kan detta inne
bära att en eller flera stridstorpeder tas ombord och klargörs. Är det så att ubåten i 
krigstid skall kunna skjuta kärnvapenbestyckade torpeder måste dessa någon gång 
per år tas ombord för att kontrollera att besättningen verkligen kan hantera dessa 
dödliga vapen och säkert förvara dem ombord. En lämplig tidpunkt för detta är under 
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den årliga utbildningsinspektionen. De två kärnvapenstridsspetsa r, som fanns ombord 
på U 137, hade med stor sannolikhet tagits ombord för att kontrollera ubåtsbesätt
ningens förmåga att hante ra denna typ av vapen. 

Aven fartygsledningen prövas genom att man låter den genomföra en eller flera 
övningsmoment av avancerad karaktär. Att med ubåt göra en inträngning i skärgård är 
en avancerad övning, som stä ll er stora krav på fartygsledningens skicklighet. Av tradi
tion ingick säkert denna typ av övningar i övningsmönstret för Östersjömarinens ubå
tar. Uneler Andra världskriget hade nämligen de sovjetiska ubåtar som var instängda i 
Finska viken framgångsrikt tagit sig ut i Östersjön, förbi de tysk-finska avspärrninga
rn a, genom att navigera genom elen finska skärgården. D å det inte finns någon skär
gå rd utanför elen baltiska kusten måste man , om man vill genomföra denna typ av öv
nmg, uppsöka elen svenska eller fin ska skärgården. 

U 137:s inträngande på Gåsefjärden var med stor sannolikhet en avanceraclnavioe-
. . b 

nngsövnmg uneler den å rliga utbildningskontrollen. Inträngandel var en avsiktlig 
hand l mg och därmed även en avsiktlig kränkning. Avsikten med inträngandel var inte 
att man skulle ställa sig på grund , så själva grundstötningen var säkert oavsiktlig. Hur 
kunde då ubåten hamna så hå rt på grund vid Torumskär? 

För att besvara den fråga n kan vi studera en annan hände lse av liknande karaktär 
näm ligen Star Clippers påsegling av Tjärnbron den J 8 januari 1980. Star Clipper skall 
Innan passagen av bron göra en styrbordsgir för att sedan passera i farleden mitt uneler 
bron. På grund av is och ström får inte befälhavaren på Star Clipper den gir han beord
rat. Han får därför ett par sekunder på sig att välja ett av två alternativ; slå "Back full 
fart" och riskera att långsamt glida upp på grund rätt förut eller att slå "Framåt full 
fart" med förhoppning att den kraftiga vattenströmmen mot rodret skall oe honom 
den styrbordsgir han önskar sig. Befälhavaren på Star Clipper valde det sei~are av de 
två alternativen. styrbordsgiren kom, men för sent. Med god fart kolliderar Star Clip
per med TJörnbron, hela bron kollapsar och åtta människor omkommer. 

. På liknande sätt kan U 137:s grundstötning ha gått till. Långsamt och försiktigt na
VIgerar man under el drift in på Gåsefjärden. Trots mörkret kan man urskilja landkon
t~Irerna på grund av återskenet från belysningen i Karlskrona stad. Väl inne på Gåse
I.Jarden skall man gira runt och sedan löpa ut till havs igen. Men nåoot händer uneler 
elen girmanövern, den babordsgir man önskar och har beordrat kom~1er inte. Fartygs
chefen har nu ett par sekunder på att välja mellan att backa e ll er att öka farten. Precis 
som Star Clippers befälhavare väljer han det senare alternativet. Babordsgiren kom
mer - trots fartöknin gen - inte i tid och med god fart kör ubåten upp på Torumskär. 
Grundstötningen blir så kraftig att man , trots att man försöker lätta försk eppet så 
mycket det går och startar och kör dieslarna med maximal kraft, inte lyckas att ta sig 
loss från grundet. 

U l37:s navigeringsövning in på Gåsefjärden var en avsiktlig kränkning, men den 
felmanöver som ställde U 137 på grund vid Torumskär var e tt oavsiktligt misstag. 

Nils Bruzelius 
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Synpunkter på Karl Anderssons artikel i TiS nr 1/2007 
"U 137 på Gåsefjärden-avsiktligt eller oavsiktligt?" 

l artikeln anges: "Marinsiaben i Stockholm litade inte på den sovjetiska delegationen 
uran gjorde en egen U/redning som kom.fi·am till at/ U 137 bland annat haft möjlighet all 
i senare delen av sin odysse göra el! antal terrestra observationer som borde ha /el/ till en 
säker positionsbestämning. En liknande utredning med samma resultat gjordes även vid 

navigationsskolan i Kalmar. " 
Vad som skedde var att Regeringskansliet under 1990 gav Marinledningen i upp

drag att försöka fastställa ubåtens förflyttningsväg. Underlaget för utredningen utgjor
des av utdrag ur ubåtens loggbok och ett antal osammanhängande Deccaobservatio
ner. Det fanns också ett sjökortsutclrag, där man från sovjetisk sida förklarade hur 
ubåten hade fe lnavige rat ca 56 nautiska mil , då man trott befinna sig kring Stolpe 
Bank fast man i verkligheten var söder om Blekinge. Utredningen kunde endast kon
statera att det ej , med hjälp av erhållet underlag, gick att faststä lla hur ubåten navige

rat. 
Uneler 1992 fick Marinledningen ett förnyat uppdrag av Försvarsstaben. Denna 

gång fanns som unelerlag förutom ubåtens loggbok också ubåtens navigationsjournaL 
Den var ett un ikt underlag som var förd kontinuerligt under hela ubåtens förflyttnino 
från hemmabasen i Po len till grundstötningen på Gåsefjärden. Navigationsjournale~ 
var mycket noggrant förd med inte enbart uppgifter om tider på alla kurs- och fartänd
ringar samt olika navigatoriska observationer utan även uppgifter om varvtal , loggav
läsningar och magnetkompasskurseL Uppgifterna överensstämde med elen avskrift av 
delar av journalen, som gjordes vid besök ombord efter grundstötningen. Med hjälp av 
navigationsjournalen kunde ubåtens färdväg med säkerhet faststä llas från elen polska 
kusten till grundet på Gåsefjärden. Utredningen kontrollerades därefter av Sjöbefäls
skolan i Kalmar. Denna utredning kom senare att ingå i Ubåtskommissionens rapport , 
SOU 1955:135 där man avslutningsvis konstaterar att " Vi flnner alltså att U 137:s in
trängande i Gåsefjärden varit avsiktligt". 

Karl Andersson skriver också beträffande möjligheten av att man ombord på ubå
ten inte sett Utklippans fyr: " ... om man antar att sikten var något begränsad i horison
talled av låga dimbankar ... ". Detta stämmer inte med de meteorologiska observatio
nerna från Ungskär där sikten på kvällen angavs vara 6-10 km och vindstyrkan 4-6 m/s, 
halvklart till mulet och enligt rapport från helikopte rd ivisionen var sikten god till 
sjöss. siktuppgifterna har också vidimerats av e tt svenskt örlogsfartyg, som inlöpte 
Karlskrona samma kväll. 

De t är mycket anmärkningsvärt att Karl Andersson fortfarande inte nämner något 
om detta unika utredningsresultat i sin artikel. Det är också svårt att förstå att Marin
museet i Karlskron a undanh åller för besökarna elen svenska förklaringen till grund
stötningen enligt SOU 1955:135 utan i stället visar upp den gamla sovjetiska sjökorts
bilden med Stolpe bank - det är enligt min uppfattning he lt missvisande eftersom det 
inte ger elen sanna bilden av vad som verkligen hände. 

Bengt Ståhl 
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U 137 på Gåsefjärden-avsiktligt eller oavsiktligt? 

Min artikel med ovanstående frågeställning har föranlett några personer att hävda 
andra uppfattningar. Jag hade blivit mycket förvånad om så inte skett, eftersom min 
slutsats är att inträngningen var följden av en serie navigeringsmisstag och således 
oavsiktlig. Få frågor möter ett så kompakt motstånd som denna . Vid ett möte i Marin
museets hörsal i vintras stod jag t. ex. ensam mot 130 personer (enligt korresponderan
de ledamoten Ingela Fischer, BIT). Ändå tycker jag att mina ståndpunkter grundas på 
faktiska händelser och iakttagelser rörande fartyg och besättning. Jag var ju faktiskt på 
platsen i elva dygn och de personer jag senare intervjuat var i Gåsefjärdens omedelba
ra närhet när dramat inleddes. 

Ledamoten Nils Bruzelius säger sig också utgå från fakta när han konstaterar att 
U 137 har komplett besättning och dessutom en del extra personal ombord och att 
man har kärnvapenbestyckade torpeder. Intressant, men knappast relevant för fråge
ställningen. Med utgångspunkt från egna erfarenheter som ubåts- och ubåtsförbands
chef och en mängd antaganden lägger han sedan upp ett utbildnings- och inspektions
scenario för en sovjetisk ubåt. Det räcker kanske med att påpeka att i Sovjet hade 
ubåtspersonalen tre års värnpliktstjänstgöring. Fartygschefen örlogskapten A. Gustjin 
hade tjänstgjort knappt ett år (sedan december 1980) när grundstötningen skedde. 
U 137 har efter ett par månader långt varvsbesök i Baltijsk för att göra vad vi svenskar 
kallar en "shake down period". Ryssarna kallade övningen "stridsövning" och den 
gick ut på att spana mot all trafik med örlogsfartyg i ett "byxfonnat" övningsområde 
öster om Bornholm. Dolt uppträdande både mot egna och främmande fartyg samt 
flygplan gällde. Detta innebar t.ex. att varken radar (i ytläge), aktiv hydrofon eller 
ekolod tick användas. Att denna övning, som någon slags final skulle sluta i en inträng
ning i ett främmande lands basområde, övervakat av kustspaningsradar och radarsig
nalspaningsenheter har jag svårt att tro, och då särskilt med denna något antikverade 
ubåt. Dessutom var detta inte någon slutövning för U 137. Man hade två tredjedelar 
kvar av utbildnings- och tjänstgöringstiden . l analysen av själva grundstötningen bort
ser Bruzelius helt från fakta och låter U 137 operera med elektrisk drift , vilket hon 
bevisligen inte gjorde. Hon hade för stor girradie för att kunna gira till kontrakurs i 
den smala leden. Att saxa motorerna och/eller använda ankaret var enda möjligheten 
att komma runt. 

Ledamoten Magnus Haglund har helt rätt när han påpekar att kränkningen etable
rades när U 137 passerade vår yttre territorialhavsgräns söder om Utklippan av allt 
döma i uläge. När hon sedan gick upp i ytläge blev ju färden långt ifrån en oskadlig 
genomfart (vilket hade varit tillåtet). Flera rekvisit för "kränkning" var således upp
fyllda redan i händelsens inledning. Vad jag vill något kommentera är dessa ofta åter
kommande påpekanden om synligheten av båglamporna, som utgjorde vägbelysning
en av infarten till Karlskrona stad. Jag är uppvuxen i Karlskrona, haft sex egna båtar, 
varit fartygschef på sex minsvepare, Gladan och Falken, seglat 1.0 och FC på mtbs typ 
Plejad, på senare år varit båtchef i Hemvärnet med placering i Utklippanplutonen 
samt kört utflyktsbåt mellan Kungsbron och Utklippan. l dessa egenskaper bedömer 
jag, att jag måste ha gjort minst 50-talet passager under mörker ut eller in genom 
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Kungsholmsgattet och Gåsefjärden. Skam till sägandes har jag aldrig lagt märke till 
dessa bågljus. Uppgifterna om bågljusen härstammar från 1995 års ubåtskommission 
som bjöds på en resa med dykartartyget HMS Ägir en stilla novemberkväll1995 och 
då av besättningen uppmärksammades på att skenet från lamporna speglades på un
dersidan av några lätta moln. Detta skådespel övertygade kommissionen om att U 137 
måste ha varit fullt medvetna om läget! (Detta är en minnesbild av vad som stod i rap
porten; jag har inte haft tillgång till SOU 1995:135 inför detta genmäle) . Tilläggas skall 
att lamporna inte är synliga från Gåsefjärden. Ön Sturkö ligger definitivt i vägen. Vi
dare är det inte sannolikt att det rådde samma meteorlogiska förhållanden 1981 som 
1995. 

Kommendörkapten Bengt Ståhl tycker att jag behandlat hans utredning om U 137:s 
irrfärder på Östersjön alltför styvmoderligt. Han har säkert rätt. Antalet utredningar 
om denna egendomliga händelse börjar bli så stort att åtminstone jag har problem 
med att hålla reda på allt och alla som tycker till. Jag minns att jag var kritisk till utred
ningen just för att den byggde på den av ryssarna fabricerade navigationsjournalen . 
Om man utgick från grundstötningsplatsen och följde den baklänges, hamnade man i 
ett helt annat landsfiskalsdistrikt än om man startade i Polen Man bör kanske också 
veta lite om hur själva navigationsarbetet bedrevs i ubåten för att rätt kunna värdera 
detta "unika" material. Navigeringen ombord sköttes - under överinseende av far
tygschefen - av en man navigeringsofficeren Anatolij Korostov. På ryska hade han 
tjänstetiteln eller om man så vill befattningen "styrman". Under resans andra etapp 
ingrep kommendören Avrukevitij allt oftare i navigeringsarbetet - med ett inte så 
lyckosamt resultat. Besättningen var indelad i tre vakter som gjorde två fyratimmars
pass per dygn. Det innebär att bestickjournalen fördes av minst tre personer. Korostov 
hade sedan att ett antal gånger per dygn föra över besticket till ett sjökort och faststäl
la positionen, varefter han korrigerade kursen så att ubåten höll sig inom det anvisade 
övningsområdet. Tilläggas skall att ideliga kursändringar utanför denna mall gjordes 
efter det att ubåten kolliderat med en trål och särskilt under det andra övningspasset 
(17110--) , då ytterligare ett stressmoment tillkommit nämligen en spaningsrapport från 
ubåtsledningen som talade om att NATO:s ubåtsjakt var verksam i samma område 
som U 137. FC gav order om gir 90 grader från kursen vid varje hydrofonkontakt i för
lig bäring, vilket gjorde att besticket (enligt uppgift från 1.sekonden) efter hand antog 
formen av ett dubbelt trasselstek i åtta. stridsfarten i uläge var 2'/2 knop. I detta fart
område har tryckloggen sin största felvisningsprocent. Jag har en viss förståelse för att 
man efterhand tappade kontrollen över läget. Panikåtgärder vidtogs för att fastställa 
läget. Man styrde mot land (Bornholm) , man försökte sig på astronomiska observatio
ner (utan att lyckas) , man dök ner och satte ubåten på botten för att fastställa djupet 
med hjälp av djupmätaren i kombination med en Decca-avläsning. Om navigations
journalen av den av Bengt Ståhlledda utredningsgruppen gick att överföra på ett be
gripligt sätt på ett sjökort är det stor risk för att den var en efterhandskonstruktion. 

Bengt Ståhl berör också den mycket omtvistade kvällen den 27 oktober 1981. Min 
uppfattning grundar sig på vittnesmål från fem personer som sagda kväll befann sig 
utomhus runt Gåsefjärden och försökte få ögonkontakt med den bullerkälla, som de 
uppfattade ute på fjärden. Samtliga hävdar200m sikt. Detta stämmer för övrigt med 
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de uppgifter besättningen lämnade, men dennas trovärdighet är naturligtvis noll. Jag 
tror att den kvinnliga väderobservatören på Ungskär (min minnesbild är att väderob
servationerna gjordes från lotstornet på Långören) såg Utklippans fyr på ca sju dis
tansminuters avstånd .. Vädret kan ha varit klart i detta område. Hon kan ha sett fyren 
över de lågt liggande dimbankarna. Hon såg dessutom fyren i kontrabäring till U 137:s 
observationsriktning. 

En helikopterobservation , som skildras av korresponderande ledamoten Bertil 
Malmberg i förra numret av TiS (1/2007) och som sannolikt åsyftas av Bengt Ståhl, vill 
jag också något beröra. Bertil Malmberg återger en bekants (Bertil Högberg) iaktta
gelse i helikoptern och denne säger sig observera både Utlängan och Utklippan utan 
problem och därmed var sikten trots vad "vissa" personer påstår god. En egendomlig
het i sammanhanget är varför han inte observerar U 137, som med 8 knops fart i ytläge 
och med tända lanternor passerar mellan Utklippan och helikoptern. Vissa misstänker 
att det var något lurt med sikten trots allt. Men jag var tyvärr inte där, när det hände. 

Ledamoten Christian Allerman gör också han i förra numret av TiS ett stort num
mer av att U 137 dök upp på scenen just när torpedproven pågick. Utfrågnings- och 
undersökningsgruppen, vilken jag ledde, behandlade naturligtvis denna omständighet 
omsorgsfullt. Vi kom fram till att ingenting tydde på att besättningen på ubåten var 
införstådd med att denna verksamhet pågick. Man passerade öster om området i över
vattensläge och vänder aktern till och går in på Gåsefjärden, där man är väl avskärmad 
från allt som händer utanför. Ett spaningsuppdrag mot proven hade resulterat i ett 
helt annat uppträdande. 

Karl Andersson 
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