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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 3/2008. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen 19 mars 2008 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i närvaro av 33 ledamöter och 

inbjudna gäster. 

§ 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamoten Carl-Mag-

nus Hesser avlidit. 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll cich lades till handlingarna. 

§ 4 Orienterade sekreteraren om val av nya ledamöter 2008. 

§ 5 Inträdesanförande hö ll s av ordinarie ledamoten Leif Markusson: "Nordic Banle

group i allmänhet och dess sjukvårdsorganisation i synnerhet". 

§ 6 Anförande hölls av tekn . dr. Henric Johnson: "Informat ionssäkerhet med fokus på 

maritim säkerhet". 

§ 7 Marininspektören, ordinarie ledamoten Anders Grenstad orienterade om pågående 

förändringsarbete inom Försvarsmakten med tyngdpunkt på marinen. 

§ 8 Bibliotekarien, ordinarie ledamoten Rolf Edwardson orienterade om att det i år är 
200 år sedan akademiens förste hedersledamot af Chapman (invald 1798) avled 

samt den av Sjöhistoriska museet planerade jagardagen den 23 maj i samband med 

invigning av en modell i l :50 av jagaren Halland . 
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§ 9 Anförande hölls av hedersledamoten Sir Michael Moore: " Royal Navy och marina 

kapaciteter i framtiden" . 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Nr 4/2008. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen 23 april 2008 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Kastellet på Kastellholmen i närvaro av 22 ledamöter. 

§ 2 Föredrogs förvaltningsberättelse för 2007. 

§ 3 Föredrog revisionsberättelse för 2007. 

§ 4 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. 

§ 5 Beslöts att anta styrel sens förslag till ändring av stadgarnas till ämpningsbestäm

melser ti Il vil ande. 

§ 6 Höll ordinarie ledamoten Kjell-Ove Schramm inträdesanförande under rubriken 

" Värnplikten har tjänat oss väl , därför bör den inte fortsättningsvis utgöra grunden 

för Försvarsmaktens personalförsö1jning" . 

§ 7 Höll ord inarie ledamoten Stefan Larsson inträdesanförande under rubriken 

"Sjöstridsflottiljernas utveckling sedd från förbandens perspektiv" . 

§ 8 Orienterades om formerna för inval av nya ledamöter 2008 . 

§ 9 Anmälde ordinarie ledamoten Magnus Haglund att invigningen av det nya Marin

museet i Hamburg, som grundats av hedersledamoten Peter Tam m, äger rum den 

24 juni 2008. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Redaktören har ordet ... 

Knappt har det föregående numret av TiS blivit läst förrän det är dags för att ta itu med 

TiS nr 2/2008. Jag vågar även till detta nummer utlova in tressanta artiklar att läsa under 

den annalkande sommaren. 

Tre inträdesanföranden 

Ordinar ie ledamoten Le if Markusson ger i sitt inträdesanförande information om hur 

sj ukvårdstjänsten är organiserad inom Nordie Hatt iegroup (NBG). Ordinarie ledamoten 

Kjell-Ove Schramm ger i sitt anförande sin syn på svensk värnp likt- del s hur den varit 

fram till våra dagar, dels hur den skall vara utformad inom ramen för det nya insatsbe

redda försvaret. l det tredje inträdesanförandet tar ordinarie ledamoten Stefan Larsson 

upp hur verksamheten - såväl personalfrågor som tillgången tillmateriell a resurser - vid 

sjöstridsflottilj erna ter sig idag, främst då det gäller internationell a insatser. 

Hur ser Royal N a vy ut idag? 

Vid sammanträdet i Karlskrona 19 mars 2008 berättade hedersledamoten Sir Michael 

Moore i ett kort anförande om dagens Royal Navy och hur framtiden ter sig. Den brit

tiska örlogsflottan krymper även den, men kanske inte på samma drastiska sätt som här 

i Sverige. 

Ett 200 årsminne av betydelse 

l augusti är det 200 år sedan Kungl. Örlogsmannasällskapets förste hedersledamot Fred

rik Henrik af Chapman avled. Från vårt bibliotek kommer en artikel signerad av ordi 

narie ledamoten Rolf Edwardson och hans medarbetare Fil. kand NieoJas Elli s, som ger 

en kortfattad bild av Chapmans liv och insatser inom skeppsbyggnadskonsten. Artike ln 

berättar också om innehå llet i den pågående utställningen i biblioteket av Chapmans 

alster. 

Försvar och marknadsekonomi 

Fil. dr Olof Holm, som tidigare medverkat i TiS , ger i sin art ikel en djupl odande analys 

av Försvarsmaktens situation inom ramen för svensk marknadsekonomi . Han konsta

terar att det finn s många " konkurrerande samhäll sorgani sationer", som gärna vill ta till 

s ig såvä l ära som ekonom iska resurser från Försvarsmakten. Det är nog så relevanta 

synpunkter, som kommer fram i artikeln , vilka sällan e ll er aldri g torgförs i försvarsde

batten 

Polarforskning 
l s lutet av 1970-talet bildades Stiftelsen YMER 80, som med expeditionen 1980 till 

Arktis av statsisbrytaren HMS Yme1; hade sin egentliga höjdpunkt. Stiftelsen arbetar 
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vidare än idag och om detta informerar stiftelsens sekreterare, ordinarie ledamoten Mag
nus Haglund i sin artikel. 

Ålandsexpedititionen 1918 
Det har gått 90 år sedan denna marina expedition genomfördes. Jur. dr Rolf H. 
Lindho lm, som har medverkat i TiS vid ett flertal tillfallen , belyser i sin ar
tikel genomförandet och uppehåller sig särskilt vid några telegram. l vis
sa finska framställningar har påståtts att om i ett finskt telegram av svensk
arna ändrades till då. Därigenom skulle Nystads skyddskår ha förmåtts 
att gå med på att lämna Åland. Ålandsexpeditionen ledde till ansträngda relationer mel
lan Sverige och Finland under lång tid. 

Debatt 
l ett debattinlägg i förra numret förde ordinarie ledamoten Cay Holmberg fram möjlig
heten att samordna verksamheten inom CHENS och NACGF. Marininspektören, ordi
narie ledamoten Anders Grenstad, som nyligen kommit hem efter årets CHENS-möte i 
Bulgarien, ger aktuell information om det mötet, som till stor del ger svar på och bekräf
tar tankegångarna i ordinarie ledamoten Cay Holmbergs debattinlägg. 

"Anmärkningar vid de olika methoderna för kanoners rigtande 
om skeppsbord" 
Så lyder rubriken på den allra första artikeln i Tidskrift i Sjöväsendet från 1836. Denna 
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och alla andra sammanlagt 7 433 artiklar 
tl·am till och med detta års första utgåva 
finns nu katalogiserade i vårt biblioteks 
databas "Bibliotekskatalogen" på hem
sidan www.koms.se. Sökning kan göras 
på artikeltitel , författare, årgångsord
ning, årtal och/eller ämnesområden. Det 
omfattande katalogiseringsarbetet, som 
pågått under knappt tre år, har genom
förts av NieoJas Ellis vid akademiens 
bibliotek i Karlskrona. Ekonomiskt har 

Det har krävts en stor portion av 
disciplin i arbetet för att jag inte 
skulle fördjupa mig i ett stort antal 
av intressanta artiklar i de olika 
årgångarna, säger Nieo/as Ellis. 
(Foto: Lars Wigerl) 

katalogiseringen möjliggjorts genom bidrag från Marcus och Amalia Wallenbergs Min
nesfond. 

Genom den nu genomförda katalogiseringen kan Kungl. Örlogsmannasällskapet erbju
da tillgång till ett stort antal artiklar - främst i form av inträdesanföranden och årsbe
rättelser- som publicerats under drygt 170 år. Artiklar kan rekvireras från biblioteket 
mot kostnader för kopiering och porto. För frågor och kompletterande uppgifter går det 
också bra att kontakta Nicolas Ellis på telefon 0455-259 91 eller 0455-259 93. 

Snart är sommaren här 
l och med att TiS nr 2/2008 når läsekretsen, går redaktörens arbete under några måna
der ner på halvfart. Detta för att samla kraft och inspiration för årets två kvarvarande 
utgåvor. Jag önskar alla läsare en skön sommar och samtidigt intressant läsning i TiS nr 

2/2008. 

Lars Wigert 

Fabian och Ewa Tamms stipendium 

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

Kungl. Örlogsmannasäll skapet, på förslag av styrelsen, beslutar i oktober 2008 
om utdelning av stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssamman
träde den 17 november 2008 . 

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsman
nasällskapet tillhanda senast den l september 2008. Ansökan skall förutom 
namn och adress m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig dis
position och arbetsplan . 

Ansökan , märkt Stipendium skickas till 

Kungl . Örlogsmannasällskapet 
Teatergatan 3, 5 tr 
Il l 48 Stockholm 
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Ledamoten 

LEIF MARKUSSON 

Kommendörkaplen LeifMarkusson, som är marinläkare, lämnade 
den aktiva tjänslen 2007 efter all ha vari! verksam vid Marinbasen 
och som chef för Försvarshälsan i Karlskrona 

Nordie Battlegroup i allmänhet och dess 
sjukvårdsorganisation i synnerhet 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Karlskrona 19mars 2008 

Nordie Baltiegroup (NBC) är en multinationell insatsstyrka, där Sverige är "Frame
work Nation" för första gången i en EV- eller FN-ledd insatsoperation. Att vara en 
s.k. "ramnation" innebär att vara fullt ut ansvarig jih· planering och skapande av 
denna styrkas struktur och organisation. Totalt består NBC av 2 850 soldater, där 
Sverige stårför 2 350. Övriga ingående nationer är Finland, Norge, Irland och Est
land. EV har varje halvår två parallella insatsstyrkor i beredskap. Tillsammans med 
Sverige är även Spanien "Framework Nation" första halvåret 2008. 

Bakgrund 
Vägen fram till beslutet 2004 om att EU 
skall ha två insatsstyrkor har sin grund i 
EU:s gemensamma säkerhets- och utri
kespolitik, vilken tog sin första början ge
nom Maastrichtfördraget 1993. Krigen på 
Balkan under 1990-talet visade dock på ett 
genant sätt EU :s oförmåga att kunna lösa 
konflikter inom sitt eget närområde - EU 
var helt beroende av USA för att kunna 
klara Balkankonflikten. 

Den första militära målbilden "Read
line Goal" formulerades 1999 i Helsing
fors. Då tänkte man sig 60 000 soldater, 
som inom 60 dagar skulle kunna sättas in 
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i ett krisområde. Denna trupp var tänkt att 
kunna verka upp till ett år i en mission. 

Efterhand blir bilden av ett snabbin
satskoncept allt mer tydligt och 2004 pre
senteras det s.k. " Headline Goal 2010". 
Detta innebär "Battlegroup Concept", där 
en krishanteringssituation skall kunna in
ledas fem till tio dagar efter beslut. Den 
stridsgrupp av bataljonsstorlek, som då 
skall kunna verka, är avsedd för markstrid 
och skall vara allsidigt sammansatt. Den 
skal l innehålla minst l 500 soldater och 
ytterligare resurser s.k. enabiers skall kun
na tillföras beroende av uppgiftens art. 

Med start från första halvåret 2007 har 

EU:s snabbinsatsstyrkor full operativ för
måga. Sveriges första beredskapsperiod 
infaller under första halvåret 2008 och 
nästa gång blir första halvåret 201 L 

EU:s första militära krisinsats genom
fördes 2003 i Makedonien med "Ope
ration Concordia" på begäran av Make
doniens regering för att fredsavtalet från 
200 l skulle kunna genomföras. Samma år 
genomfördes även "Operation Artemis" i 
D.R. Kongo på begäran av FN efter reso
lution nr 1484. Bakgrunden var ett insta
bilt läge i och kring staden Bunia i östra 
Kongo. Detta var en förberedande insats 
till dess att FN kunde förstärka sin egen 
påbö1jade insats i detta 01måde. 

Uppgifter 
- Insatsstyrkan har fyra huvuduppgifter 
- fredsframtvingande 
- fredsbevarande 
- ge humanitärt stöd 
- evakueringsoperationer 

stridsgruppen skall under begränsad tid, 
30-120 dagar, kunna verka inom hela kon
fliktskalan. Inom tio dagar skall delar av 
styrkan vara på plats inom konflikt- och 
m issionsområdet. 

Planeringsförutsättning är en verkans
radie på 600 mil med Bryssel som cent
rum. Beslut om insats för snabbinsats
styrkan tas i EU:s ministerråd. För svensk 
trupps vidkommande krävs även ett riks
dagsbeslut. 

Missionsområdet kan utgöras av ett 
bakre område och ett operationsområde. 
Det bakre ormådet rymmer en strategisk 
hamn och en strategisk flygplats. Ope
rationsområdet har en taktisk flygplats . 
Transporter mellan det bakre onu·ådet och 
operationsområdet utförs av taktisk flyg
transport och/eller eventuellt med lastbil 
beroende av avstånd, vägnät och den hot
bild som kan finnas. 

Organisation 
NBG består av fyra huvuddelar: 
Operational, Liaision, Reconnaissance 
Team (OLRT) 
Initial Entry Force (IEF) 
Earl y Entry Force (EEF) 
Main Body (MB) 

De tre första delarna transporteras flygbu
ret till operationsområdet. OLRT och lEF 
har all s in nödvändiga utrustning packad 
i sina fordon - d. v.s . de är lätta styrkor. 
EEF är något tyngre än de föregående och 
medför underhållsdel ar, som får packas 
särskilt vid flygtransport. OLRT, IEF och 
EEF skall inom tio dygn kunna verka i 
operationso1ru·ådet. 

MB är tyngre och innehåller mer 
skrymmande delar av förbandet och er
fordrar fartygstransport Denna del av 
förbandet skall kunna verka 20 dagar efter 
beslut. Personaltransport görs med flyg 
till strategisk flygplats. 

Själva kärnan i förbandet är en meka
niserad bataljon bestående av två mekani
serade skyttekompanier, stabs/granatkas
tarkompani , luftburen skvadron , tross
kompani med en förband splatspluton och 
ett granatkastarkompani. 

Till ovanstående finns även . en s.k. 
Combat Support (CS) innehållande en 
spanings- och underrättelseenhet, två in
genjörskompanier (Sverige och Irland) 
och en CBRN 1-grupp. 

Förutom CS finns också en s.k. Com
bat Support Service (CSS) bestående 
av logistikkompani, sambandskompan i, 
CIMIC2-enhet, MOVCON3-pluton, heli
kopterenhet, Psy0ps4-tropp, militärpolis
grupp (MP), geoinfoenhet5 och medicin
ska enheter såsom ett norskt con ta i ner
baserat fältsjukhus samt en svensk kirur
gitropp. 

Till detta kommer också understödj an-
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de enheter, s.k. enablers, vi lka är ett luft
värnskompani Rb70, en flygbasbataljon 
för en AirPort Of Debarkation (APOD), 
en transportftygenhet, insatsdivision med 
JAS 39 Gripen och en hamnenhet för Sea
Port Of Debarkation (SPOD). NBG kan 

sägas vara modulärt .,.,..--.... 
uppbyggt för sina olika 
tänkta uppgifter. 

Sjukvård 
Sjukvård bedrivs inom 
NBG på olika nivåer. 
Allra längs ut i sjuk
vårdsfunktionen finns 
sjukvårdsgrupper för 
ett första omhänderta
gande vid tillbud. Om
händertagande och av
transport skall genom
föras inom 30 minuter. 

På en skadeplats skall man arbeta en
ligt triage-principen - sortera och prio-ri
tera. En skadad person skall transporteras 
till rätt vårdnivå inom förbandet. Detta 
kan innebära att han/hon kommer till en 
förbandsplats , där det vanligen bedrivs 
daglig sjukvård. 

Transport kan också gå till kirurgitrop
pen eller ti Il fältsjukhuset om en kirur
gisk åtgärd är indicerad. En skada, som 
erfordrar kirurgi , skall komma till denna 
vårdn ivå inom en timme - "The Golden 
Ho ur" . 

Förbandsplatsen kan förutom daglig 
sjukvård också genomföra en kvalificerad 
första hjälp och omhändertagande - drä
nage och intubation om så krävs, triage 
och stabili sering av ett medicinskt till
stånd före avtransport till högre nivå. 

Kirurgitroppen skall kunna genomföra 
liv- och extremitetsräddande kirurgi. Den
na enhet har dock begränsad uthållighet 
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- medicinsk evakuering skall påbörjas så 
snart patientens tillstånd så tillåter. 

Kirurgitroppen skall kunna verka i full 
omfattning sex timmar efter ankomst till 
förberedd grupperingsplats. Den transpor
teras i sin helhet i en C 130 Hercules. 

Norsktfältsjukhus grupperat i Afghanistan 
(Foto: Försvarsmakten) 

Det norska containerbaserade fä ltsjukhu
set har väsentligt större kapacitet än ki 
rurgitroppen. Genom containerlösningen 
har också ett kollektivt BC-skydd kunnat 
skapas för större delen av sjukhuset. sjuk
huset har varit i skarp drift i Afghanistan 
under två sk i Ida perioder till stor belå
tenhet, dels 2003-04 i Kabul , dels 2006 i 
norra Afghanistan. Efter den sista perio
den genomfördes en rekonditionering av 
sjukh uset i Storbritannien och står nu åter 
i beredskap för NBG. 

Dimensioneringen av och uppgiften 
för både sjukhuset samt kirurgitroppen är 
skadebegränsande kirurgi - Damage Con
tro! Surgery (DSC). 

Transporter av skadade kan utföras 
med sjuktransportbandvagn 309, som är 
den dominerande sjuktransportresursen 
vid marktransport Vid det norska fält-

sjukhuset finns också ett antal s.k. SISU
ambulanser utrustade för sjuktransport. 
Transport med helikopter utförs med Hkp 
10, som är särskilt anpassad för detta 
ändamål. Hkp 4 kan också användas för 
sjuktransporter, men är i huvudsak avsedd 
för taktiska transporter. 

Bandvagn 309 i sjukvårdsversion vid mis
sion i Liberia (Foto: Försvarets bildbyrå) 

SISU-ambulans används vid norska 
fältsjukhuset i Afghanistan (Foto: Sara 
Burlage J 

Vårdnivåer 
De vårdnivåer, som tillämpas inom NATO 
tillämpas även inom NBG. 

Noter· 
1 Chemical , Biologica l, Radio logicaJ and Nuc lear 

C ivii-Military-Cooperation 

' Movement Contro l 
4 Psychological Operations 

' Gcospatial Support Group 

Rote l innebär daglig sj ukvård, kvali
ficerad första hjälp - vissa livräddande 
ingrepp såsom dränage och intubation, 
triage och stabilisering före avtransport 
till högre nivå. 

Rote 2 innebär triage, högre kvalitet på 
akutbehandling än vid Role 1 och livräd
dande kirurgi. Dessutom kan korttidsvård, 
tandvård , preventiv medicin och psykiatri 
ingå. 

Rote 3 innebär sj ukhusnivå inom mission
en med anpassad medicinsk förmåga, där 
primärkirurgi skall ingå. Role 3 finns inte 
i NBG :s organisation. 

Rote 4 innebär repatriering och sjukhus
vård i hemlandet. För NBG gäller att re
patriering skall kunna göras både från ett 
bakre område och från ett operationsom
råde. 

Försvarsmakten avvecklade i slutet av 
1990-talet hela sin Role 2-förmåga, när 
fä ltsjukhusen och de marina stridssjuk
husen (MASS) utgick ur organisationen. 
Efter hand kunde konstateras att för ge
nomförande av NEG-konceptet, krävdes 
Role 2-nivån. För knappt två år sedan 
togs ett beslut om att återta denna kapa
citet i form av Role 2 Light Manoeuvre 
(LM) - kirurgi troppen. För fortsatt vidare
utveckling av denna vårdnivå har de er
farenheter som vunnits i verksamheten 
Afghanistan tagits till vara. 
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Mästare i smygteknik 
på ytan och under 

Ledamoten 

KJELL-OVE SCHRAMM 

Kommendörkapten Kjell-Ove Schramm tjäns lgör i Hagkvarteret vid 

marintaktiska slaben. 

Värnplikten har tjänat oss väl, varför den bör ersättas 
av frivillighet 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Stockholm 23 april 2008 

Mycket talarför att den allmänna värnplikten som personal_försörjningsprincip i För

svarsmakten är på väg att avskaffas. Samtidigt syns ansträngningar framföras från 

försvarare av den nuvaram/e ordningen, som talar för ett bibehållande. I en tid, då 

färre än var femte ung man i åldersklassen skrivs in för militär grundutbildning och 

kvinnor inte omfattas av plikten, kan man förledas att tro att F örsvarsmaktens perso

nalförsörjning bygger på frivillighet. Tyvärr påverkar principen om tota(försvarsplikt 

Försvarsmakten djupare än den total_försvarspliktige, som åtminstone vid mönstrings

til(fallet normalt sett både är motiverad ochfrivillig till värnpliktstjänstgöring. Att den 

militära grundutbildningen genomförs med stöd av pliktlagen och att tjänstgöring 

efter utbildning i fredstid är frivillig skapar ett strukturellt problem i en tid, då kraven 

på insatsförmåga i ji·edstid är dimensionerande för Försvarsmaktens förbandspro

duktio n. 

Tecken på förändring 
Regeringen har den 6 december 2007 for

mulerat direktiv för den parlamentariska 

kommitte, som ska föres lå hur dagens 

pliktbaserade rekrytering och grundut

bildning av Försvarsmaktens personal kan 

ersättas av ett system som bygger på fri

villighet. 
Kommitten ska överväga vilkaförfatt

ningsändringar och övriga åtgärder som 

är nödvändigaför att möjliggöra Ji'ivi!!ig 

rekrytering och tjänstgöring av den p er

sonal som i dag tjänstgör enligt lagen om 

tota/försvarsplikt. 1 

Uppdraget skall redovisas senast den 

l februari 2009. l det pressmeddelande, 

l Regeringens kommi tted irekti v, En forändrad 

lota/jorsvarsplikt, Dir. 2007: 147 
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som föregick offentliggörandet av kom
mittedirektivet, framgår även Regeringens 
målsättning att kunna lämna en proposi
tion till riksdagen i slutet av 2009, så att 
nödvändiga lagändringar kan träda i kraft 
sommaren 20 l 0 2 

Regeringen försöker även att bemöta 
den förväntade kritiken av att friv illig 
rekrytering och grundutbildning skulle 
innebära en utveckling mot ett "yrkesför
svar" . Genom att påtala att anställda sol
dater och sjömän endast skulle verka i 
Försvarsmakten under en begränsad tid 
inom ramen för tidsbegränsade anställ
ningar, menar Regeringen inte att de kan 
betecknas som "yrkessoldater" . 

Med undantag av yrkesofficerare i 
grundorganisationen tjänstgör den mi
litära personalen i Försvarsmakten un
der begränsad tid. 3 Denna utgångspunkt 
innebär emellertid inte en utveckling mot 
ett yrkesförsvw~ 

Nära nog samtidigt har Försvarsmak
ten i sin rapport från perspektivstudien 
hösten 2007 till Regeringen, Ett hållbart 
försvar för framtida säkerhet, tydligt ta
git ställning för att den framtida rekryte
ringen och grundutbildningen bör bygga 
på frivillig grund. 

Dagens pliktbaserade system, som i 
grunden togs fram för nationellt försvar 
syftande till att med begränsad ekonomi 
kunna mobilisera stora volymer förband, 
är inte forenligt med framtida krav på 
enflexibel insatsorganisation l FMUP4

-

2 Pressmeddelande Försvarsdepartementet, 
Kommille utreder fi'ivillig rekrytering till försva
ret, 6 december 2007 
3 Regeringens kommittedirektiv, En forändrad 
rota/jorsvarsplikt, Dir. 2007:147 
4 Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) 
är grund för planering av Försvarsmaktens 
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arbetet genomförs en utveckling av per
sonalforsärjningen som är ett så kallat 
blandsystem (plikt i kombination med an
ställda) och där systemet alltmer baseras 
på fi'ivillighet. Arbetet inom perspektiv
studien går ett steg längre mot ett system 
som helt bygger på fi-ivillighet.5 

Motstånd mot förändring 
Med udden tydligt riktad mot såväl Re
geringens formuleringar, som framgår av 
pliktutredningsdirektivet och Försvars
maktens ställningstagande för friv illig re
krytering och grundutbildning, kritiseras 
en förändrad tillämpning av pliktlagen i 
olika fora för försvarsdebatten. Två för 
kritiken representativa inlägg i debatten 
under vintern utgörs av tidigare generaldi
rektörens för pliktverket, B j örn Körlof 
artikel publicerad i Dagens Nyheter och 
före detta försvarsministerns B j örn von 
Sydow artikel i Svenska Dagbladet. 

Körlof är tydlig med att det är princi
pen om allmän värnplikt, som skall värnas 
och att det är Försvarsmaktens uppgift att 
vidmakthålla pliktens legitimitet genom 
en för individen "attraktiv" utbildning 
som möjligt. 

Försvaret måste göra allt för att er
bjuda en attraktiv värnpliktsutbildningför 
såväl män som kvinn01~ 6 

För Körlof är principen om värnplik
ten överordnad Försvarsmaktens uttalade 
behov. Han fortsätter sin argumentation 

verksamhet på kort och medellång sikt, planen 
utarbetas årligen och omfattar ett tioårsperspektiv 
5 Rapportji-ån perspektivstudien hösten 2007 
-Ett hållbartforsvarforfi·amtida säkerher, 
2007-12-20, HKV 23 382:63862. s.39 
6 Dagens Nyheter Debatt, 2008-02-25 

med att kritisera en ytterliggare professio
nalisering av Försvarsmakten. 

Det är lätt att tycka att vi i stället 
borde satsa på en mönstringsmodell som 
helt och hållet bygger på frivillighet och 
satsa på en yrkesarme. Men jag är .fitll
ständigt övertygad om att det är hell fel 
väg att gå. 7 

Liknande argument används av von 
Sydow, som framhåller systemet med 
grundutbildning under plikt som kost
nadseffektivt. Med direkt hänvisning till 
Försvarsmaktens rapport från perspektiv
planeringen 2007 kritiseras ställningsta
gandet för en frivillig rekrytering. 

l skrivelsen fareslår ÖB ett insatsfår
svar med anställda, 11 000 officerare, 
6 800 soldater och 6 700 civila. Värnplik
ten ska inte användas. Hemvärnet räknas 
ned. Jag anser att det blirfel. Det blirfbr 
många officerare, och alldeles får få sol
dater. Både för litet i volym och uthållig
het - och för dyrt!~ 

Vid närmare betraktelse framträder 
den egentliga motsättningen mellan fler
talet av anhängarna till en fortsatt tillämp
ning av plikten i dess nuvarande form och 
de som önskar avskaffa den. Skiljelinjen 
ligger huvudsakligen i den grundläggande 
uppfattningen vilka Försvarsmaktens di
mensionerande uppgifter bör vara. von 
Sydows formuleringar är ett gott exem
pel på en tillbakablickande ståndpunkt, 
när det gäller Försvarsmaktens uppgifter 
och dess utformning. Han förordar en 
större organisation med lägre beredskap 
och en tydlig inriktning att det nationella 
existensförsvaret, försvaret av Sverige 
skall vara dimensionerande för Försvars-

7 Dagens Nyheter Debatl , 2008-02-25 
8 Svenska Dagbladet Brännpunkt, 2008-02-09 

maktens utveckling. Därmed framstår kri
tiken mot förändringar av värnplikten mer 
som en indirekt metod för att kritisera en 
förändrade inriktning av Försvarsmaktens 
uppgifter än ett förordande av plikten för 
att personalförsörja dagens försvarsmakt. 

Förbandsutbildnings
paradoxen 
Principen om plikttjänstgöring har varit 
djupt rotad i breda politiska kretsar och i 
Försvarsmakten . Under de senaste årens 
förändrade inriktning av Försvarsmakten 
har stora ansträngningar gjorts för att fort
satt kunna bibehålla ett anpassat pliktsys
tem. Det kanske mest framträdande är ar
gumentationen att de, som tas ut för plikt
tjänstgöring, skall vara frivilliga. Det är en 
argumentation, som vid första påseende 
ser ut som en framkomlig väg. l synnerhet 
med den lilla mängd som genomför värn
plikt i förhållande till årsklassen, torde de 
värnpliktiga som utbildas både kunna vara 
väl kvalificerade och motiverade för upp
giften. Om sedan Försvarsmakten genom 
högkvalitativ och förtroendeingivande ut
bildning förmår att rekrytera huvuddelen 
till de kontrakterade och anställda för
band, som skall produceras och hålla i 
beredskap, torde även principen om värn
plikt kunna upprätthållas fortsättningsvis. 
Av flera skäl är detta resonemang svårt att 
omsätta i praktiken. 

Det finns fog för att säga att produk
tionen av internationella insatsförband 
helt och hållet styr genomförandet av ut
bildningen vid Försvarsmaktens förband i 
dag. Grundutbildningens övningsscenarier 
utspelar sig i fiktiva fjärran konfliktområ
den; materiel och metoder anpassas till 
att ingå i multinationella förbandssam
mansättningar och övningar på högre nivå 
bedrivs uteslutande genom deltagande 

113 



i internationella övningar. Grundutbild

ningens uttalade målsättning är att indi 

viden skall vara möjlig att rekrytera till 

internationell tjänst efter genomgången 

utbildning. Det som produceras i form av 

förband under grundutbildningen, är ett 

krigsförband för mobiliseringsorganisa

tionen uppfyllt med tota lförsvarspliktiga, 

som utbildas för att tjänstgöra i händelse 

av mobilisering. Först produceras således 

en mängd krigsförband med låg beredskap 

för nationellt bruk, tillgängliga efter mo

bilisering, därefter görs frivillig rekryte

ring och fortsatt utbildning för en mindre 

mängd internationellt användbara förband 

med hög beredskap. För genomförandet 

av grundutbildningen är en plikt såsom 

tjänstgöring efter mobilisering, medan 

tjänstöring i våra så kallade insatsförband 

i fred är frivilli gt. 
En sådan ordning skulle verka helt lo

gisk, om det hade förhållit sig så att bered

skapen att möta ett militärt angrepp mot 

Sverige hade varit den dimensionerande 

uppgiften för Försvarsmakten och att del

tagande i internationella militära insatser i 

fjärran operationsområden varit aktuellt i 

begränsad omfattning med hänsyn till ett 

konkret och närvarande militärt hot mot 

Sverige. Paradoxalt nog är det inte så, 

även om det fin ns de, som argumenterar 

att det borde vara så. 
Sedan mer än tio år tillbaka råder i 

det närmaste politisk konsensus kring be

dömningen att ett enski lt militärt väpnat 

angrepp direkt riktat mot Sverige är osan

nolikt under överskådlig tid. Den bedöm

ningen har under lång tid delats och kom

municerats av Försvarsmakten genom 

omvärldsbedömanden och rapporter från 

de framåtblickande perspektivstudierna. 

Spridningen i uppfattning och föremå

let för debatt har snarast utgjorts av hur 

sannolika kränkningar kan vara och med 
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vilka medel samt av vilken omfattn ing de 

kan förväntas. 
Försvarsmakten är således tyd li gt in

riktad mot att producera insatsförband 

med hög beredskap i fred, medan den 

grundl äggande personalförsötjningsprin

cipen bidrar till att vidmakthålla ett pro

duktionssystem som producerar förband 

för krig, mobiliseringsförband. Det är en 

grundläggande motsägelse som inte bör få 

fortsätta. 

Värnplikten har tjänat oss väl 
r ett historiskt perspektiv har värnplikten , 

sedan den infördes 1901, utgjort en hörn 

sten i de svenska försvarsansträngning

arna, nära förknippad med vårt totalför

svarskoncept, och aldrig på allvar ifråga

satt före 1990-talet. Ä ven när nackdelarna 

i sättet att producera våra sjöstridskrafter 

kom i fokus under åren av intensiv ubåts

skyddsverksamhet, påverkade det inte 

principen att besättningarna omsattes med 

ettårsintervalL När gru ndutbildningen var 

klar och besättningen utgjorde en någor

lunda utbildad och samövad enhet, upp

löstes den och sjömännen hemförlovades 

och officerarna förberedde sig för den 

kommande grundutbildningsomgången. 

Visst kom kustflottan att leva upp till de

visen insatsforband och utbildningsför
band, men sättet hur insatsförmågan pro

ducerades är ett talande exempel för hur 

upprätthållandet av principen om allmän 

värnplikt var överordnad behovet av in

satsförmåga i fred, och så är det alltjämt. 

Vad är sannolikheten för 
förändring? 
Vad är då sannolikheten att plikten kom

mer att avskaffas? Sett utifrån Regering

ens ambitioner att presentera en proposi

tion för Riksdagen nästa år för att medge 

nödvändiga lagändringar att träda i kraft 

20 l O, och det faktum att den kritik, som 

föreligger i den allmän na debatten mer 

handlar om vilken inriktning Försvars

makten har, torde en förändring vara fullt 

realistisk . Om dessutom den förra Re

geringens propositionstext Vårt framtida 
försvar Prop. 2004105:5 betraktas, vilken 

utgjorde grunden i 2004 års försvarspo li 

tiska beslut, framträder en betydande in

sikt om den nuvarande ordningens brister, 

även om man då höll fast vid pliktens för

tjänster. Sett utifrån propositionstextens 

formuleringar torde förutsättningarna fin

nas för samstämmighet i den parlamenta

riskt sammansatta pliktutredningen . 

Regeringen konstaterar att dagens 
värnplikts- och förbandsutbildningssys
tem är anpassat till invasionsförsvaret 
och inte är kostnadseffektivt. För att kun
na producera kvalificerade insatsförband 
for såväl nationella som internationella 
uppgifter och för beredskap bör värn
plikts- och förbandsutbildningssystemet 
ges en annan utformning. Det bör ske en 
tyngdpunktsförskjutning av principerna 
for grundutbildning och bemanning, .fi'ån 
uttagning och placering genom plikt till 
rekrytering av frivilliga ochfor uppgiften 
lämpliga kvinnor och män. Uttagning ge
nom plikt bör användas som komplement 
för de befattningar som inte bemannas 
genom .fi'ivillighet. Rekrytering, mönst
ring, antagningsprövning och uttagning 
av personal måste utvecklas.9 

Att förutse om och i så fall vilka för

ändringar, som verkligen kommer till 

stånd är naturligtvis omöjligt. Men uti

från nuvarande och tidigare regerings sätt 

9 Regeri ngens proposition. Vårt }i-amt idaför

s vm; Prop. 2004/05:5, s.382 

att uttrycka sig i frågan så framträder en 

bild av en sannolik utveckling. Mycket 

talar för att förslaget att rekrytering och 

grundutb ildning skall baseras på frivi llig 

grund kommer att genomföras. Vidare 

torde totalförsvarsplikten finnas kvar att 

utnyttja i händelse ofred. Det naturliga 

då, så länge som den militära personalen 

rekryteras och utbildas på fr ivilli g grund , 

är att tidi gare anställ da eller kontrakterade 

soldater och sjömän bemannar en sådan 

mobiliseringsorganisation. Det svåraste 

området att förutse är om mönstringsplik

ten skall leva kvar. Oaktat vi lken utgång

en blir, torde en fortsatt mönstringsplikt, 

vilket sannolikt i praktiken endast skulle 

innebära en plikt att lyssna på vilka erbju

danden som Försvarsmakten har avseende 

utbildningar och tjänstgöringsmöjligheter, 

bli könsneutral. Att Försvarsmakten i fort

sättningen endast sku lle vända sig till den 

manliga delen av befolkningen är både 

osannolikt och icke önskvärt. 

Behovet av att förbereda sig i 
tid 
Med tanke på tidsplanen i pl iktutredning

ens direktiv för när en frivillig rekryte

ring och grundutbildning kan införas, är 

tidsförhållandena redan knappa. En sådan 

förändring innebär inte bara att sjömän

nen och so ldaterna, som inställer sig till 

grundutbi ldning, kommer att ha lön i stäl 

let för dagpenning, att de i större utsträck

ning än idag kommer att omfattas av de 

arbets tidsregler som omfattar officerarna. 

Det påverkar åtski lligt mer. 

Utan planeringsantaganden om den 

fortsatta utvecklingen är ri sken betydande 

att Försvarsmakten kommer i efterhand. 

Förändringar införs, utan att vår ti llämp

ning av de nya omständigheterna är klar

lagd. Risken är att det under övergången 
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mellan två olika system uppstår problem 
i rekryteringen. Försvarsmakten har nyli 
gen upplevt liknande problem i en i sam
manhanget betydligt mindre förändring, 
införandet av specialistofficerare. Det är 
därför angeläget att göra dagens problem 
till morgondagens möjligheter, genom att 
inrikta utvecklingsresurser mot att utarbe
ta form ern a för hur en frivillig rekrytering 
och grundutbildning kan genomföras. 

Epilog 
Ä ven om pliktutredningens föresatser att 
finn a former för hur Försvarsmaktens re
kry tering skall bygga på frivillighet blir 
verklighet, innebär inte det automati skt 
lösningen för många av de problem, som 
idag föreli gger. Det kommer att krävas 
ett omfattande arbete att ersätta dagens 
modell med något mer ändamålsenligt. 
Med tanke på hur djupt rotad föreställ
ningen om den allmänna värnplikten är, 
själva begreppet värnpliktig är för många 
synonymt med soldat eller sjöman, så 
finns det anledning att reflektera över vil 
ket förankri ngs- och upplysningsarbete, 

som kommer att krävas. l marsutgåvan 
av Försvarsmaktens interna tidskrift In

sats & Försvar10 ägnas pliktfrågan stor 
uppmärksamhet. Jag frågar mig om inte 
marsnumret är ett försök av redaktören att 
dra en lans till försvar av pliktsystemet 
Där publiceras en kortversion av Björn 
Körlofs artike l i Dagens Nyheter, värn
pliktsrådets ordförande redogör för rådets 
motstånd mot ett avskaffande av plikten 
och avslutningsvis menar chefredaktören 
att risken med en avskaffad plikt är att 
den allmänna kunskapen om försvaret, 
som delas av åtminstone mänsklighetens 
ena halva, går for lo rad. Likaså den up
penbara risken att det svenska försvarets 
varma fo lkförankring försvinner i samma 
riktning. Regeringen har tagit ett initiativ 
till att avskaffa plikten, ri sken är uppenbar 
att Försvarsmakten hamnar i efterhand om 
den inte kan kommunicera vad det kom
mer att innebära. 

JO Insats & Försvar, Försvarsmakten, Nummer 
l - mars 2008 

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER 
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN 
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Sjöstridsflottiljernas utveckling sedd från förbandens 
horisont 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Stockho/m 23 april 2008 

Med utgångspunkt i min nuvaram/e ~iänst vid 4 sjöstridsftottilien avser jag i mitt in
trädesanförande jag ge en bild av hur utvecklingen av en av marinens förbandstyper 
ter sig ji·ån gräsrotsnivå samtidigt som jag ger en bild av det aktuella läget vid för
banden. Detta gör jag, eftersom det kan vara lätt attförirra sig in i ji·amtiden och ta 
för stora intryck av det som ofta beskrivs i artik/{ll; som går att läsa i TiS och andra 
tidskrifter, vilka ofta är visionära både avseende materiel- och fö rmågeutveckling. l 
denna artikelförsöker jag istället utgå från det, som är beslutat och inarbetat i våra 
planer och se det ur 4.sjöstridsftottiljens perspektiv. Detframkommer ofta synpunkter 
på hur mörkt det ser utför marinen, och i senaste TiS beskriver marininspektören på 
ett bra sätt de utmaningar, som vi står inför. 

Själv påminner jag mig ib land om hur det 
såg ut då jag ryckte in som värnpliktig i 
bötjan av 1980-talet. Då bestod sjöstrids
krafterna av en stor mängd fartyg, men 
sann ingen att säga var det patru llbåtar, 
äldre ubåtar och ett antal torpedbåtar som 
var stommen i invasionsförsvaret tillsam
mans med det fasta kustartilleriet. De för
sta robotbåtarna hade just blivit operativa, 
men taktikutvecklingen var i sin uppbygg
nadsfas. Fartygen övade oftast tre-fyra da
gar i veckan under dagtid med undantag 
för nattliga torpedskjutningar. Vi hade 
moderna ubåtar, kustkorvetter och min-

jaktfartyg i varierande grad av provturer 
och införande, så visst fanns det stora lik
heter då med hur det ser ut idag. Ä ven på 
utbildningssidan fanns det likheter. Det 
nya utbi ldningssystemet i ny befälsord
ning (NBO) bötjade ge resultat i nyutexa
minerade fänrikar, men det fanns en tydlig 
osäkerhet hos de äldre befälen vad de nya 
officerarna egentligen kunde och hur man 
skulle klara sig utan tvåbefälssystemet 

Det som blev den enande kraften och 
reformmotorn i marinen var ubåtsjakterna 
och kraven på materiel- och taktikutveck
ling. Det kan inte nog understrykas att utan 
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denna samlande kraft hade aldrig utveck

lingen av marinen kunnat gå så fort. Detta 

smittade även av sig på utvecklingen utan

för ubåtsjaktsty rkan och ledde till att ma

rinen i slutet på 1980-talet även hade ett 

väl fungerande och operativt marint inva

sionsförvar med de nya systemen. Om vi i 

ett historiskt perspektiv tittar på tidsrym

den från att de nya fartygs- och vapensys

temen tillfördes i mitten på 1980-talet tills 

att marinen i stort och ubåtsjaktstyrkan i 

synnerhet var på sin topp, kan konstateras 

att utvecklingen gick fort. 

Nuläge- aUmänt 
Sjöstridsflottiljerna står nu inför en spän

nande fas, då mycket står för dörren på re

lativt kort sikt. För närvarande kan flottil

jernas situation synas bekymmersam med 

hänsyn till personalläget, förseningarna 

i Visbyprojektet och de stora neddrag

ningar, som görs på förbandsbudgetarna. 

För 4.sjöstridsflottiljens del är det där

för mycket lägligt att förbandet kommer 

att återbasera förbandet till Berga, vilket 

skapar en betydligt mer gynnsam psyko

social arbetsmiljö för merparten av för

bandets personal. Förutom återbaseringen 

är det mycket positivt, som ligger framför 

oss och jag kommer att beröra personal-, 

materiel- och utbildningsfrågor, eftersom 

det händer en hel del inom alla dessa om
råden. 

Personal 

Genom försvarsbeslutet 2004 förlorade 

sjöstridskrafterna stora delar av sina per

sonella resurser. Många officerare på 

tjänstgrenschefsnivå karriärväxlades för 

stora kostnader till civil verksamhet. Ef

ter omstruktureringen och införandet av 

de nya sjöstridsflottiljerna stod det snart 

klart att de effektiva åtgärdsprogrammen 
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resulterade i personalvakanser. Detta 

tillsammans med att inga nyutexamine

rade fänrikar anställdes mellan 2005 och 

2008 har gjort personalläget bekymmer

samt och i vissa fall prekärt. För närvaran

de seglar vissa fartyg med upp till 60 % 

vakanser inom vissa yrkesgrenar och kan 

inte genomföra dygnetruntverksamhet 

Vår systerflottilj i syd har tvingats lägga 

två minröjningsfartyg i materielberedskap 

på grund av personalbrist i samband med 

Kosterseriens införande. 

Glädjande nog har antalet spontan

avgångar bromsats upp, men det är med 

oro vi ser på den i mitt tycke ensidigt ne

gativa försvarsdebatten och de ständiga 

svarta hålen i försvarsbudgeten, vilket 

ju påverkar attraktionskraften i yrket. Är 

det då nattsvart på personalsidan? Nej, 

det är snarare med tillförsikt vi ser fram

tiden an. 4.sjöstridsflottiljen anställde i 

februari sina första fänrikar på tre år och 

vi ser fram emot att anställa ytterligare 

21 specialistofficerare under 2008. Om 

dessa kommer att fortsätta sin utbildning 

eller påbö1ja tjänstgöring vid förbandet 

direkt är däremot inte klart vid skrivande 

stund. De första officerarna från det tak

tiska officersprogrammet anställs i mitten 

av nästa år och vi räknar framöver med 

en årlig påfyllning av både specialistof

ficerare och taktiska officerare. Detta gör 

att vi kommer att ha en jämn tillförsel av 

personal och småningom kan planera våra 

officerare till olika skolor och beman

ningsuppdrag utan att skapa vakanser i 
insatsbesättn ingarna. 

På sjömanssidan står vi inför ett riktigt 

paradigmskifte, då vi enligt direktiven för 

uppdragsförslagen 2009 kommer att till

föras anställda sjömän på ett antal fartyg. l 
första skedet kommer de två sjöstridsflot

tiljerna att ha två korvettbesättningar och 

en minröjningsbesättning anställda under 

2009. De värnpliktiga, som var avsedda 

för dessa fartyg, har avbeställts från Plikt

verket, varför vi omedelbart måste sätta 

igång arbetet med att rekrytera personal 

från inneliggande eller tidigare värn

pliktskullar till dessa besättningar. Detta 

kommer att bli en utmaning, eftersom 

anställningsvillkor eller avtalsfrågor inte 

är lösta för de anställda sjömännen. Från 

2010 planeras minst alla registerförband 

ha anställda besättningar oavsett berecl

skapsnivå. 
Jag kommer här inte att kommentera 

elen påbö1jacle H R-transformationen eller 

arbetet med den nya befattningsstruktu

ren, vilka kommer att påverka förbanelen 

på ett mycket genomgripande sätt, men 

förhoppningsvis blir det en påverkan av 

mestadels administrativ karaktär. 

Materiel 
På den materiella sidan är det införandet 

av Visbyklassen och leveransen av den 

halvtidsmodifierade Kosterklassen , som 

kommer att ha störst inverkan på utveck

lingen av förbandet. Bägge systemen har 

beskrivits i tidigare artiklar, inte minst 

Visbyklassen i ledamoten Anders Olovs

sons artikel i TiS nr 2/2007, varför jag 

anser det överflödigt att beskriva dem 

här. Införandet av de aktuella fartygsty

perna kommer att skapa sjöstridsförband 

med större operativ bredd, som kommer 

att vara lämpliga för såväl nationella som 

internationella uppgifter i kustnära far

vatten. 
De två första Visbykorvetterna pla

neras bli levererade till Försvarsmakten 

sent 2009 i en form av interimslösning. 

De kommer inte vara helt färdigställda 

främst avseende robot l 5-installationen, 

men kommer till största del att vara fullt 

operativa och är definitivt ett mycket gott 

tillskott t i Il sjöstridsflottiljerna. Nästkom

mande leveranser planeras till sent 20 l O 
och då skall fartygen vara fullt operativa. 

Avseende luftvärnsrobotsystemen saknas 

fortfarande regeringsbeslut i frågan trots 

flera års handläggning. Troligen kommer 

det inte vara möjligt att hinna med instal

lationerna inom Visbyprojektet även om 

ett regeringsbeslut skulle komma uneler 

2008. inom 4.sjöstridsflottiljen planerar 

vi att påbörja förbandssättning av Visby

systemet uneler 20 l O för att senast 2012 

helt ha ski ftat system från Göteborgs

till Visby klassen. HMS Gävle och J-IMS 

Sundsvall skall sedan genomgå en omfat

tande översyn med vissa modifieringar, 

vilka skall ge fartygen en livstid till minst 

2020. 
De två första fartygen i Kosterklassen 

genomför för närvarande ett omfattande 

provtursprogram Det är med stor tillfreds

ställelse och förväntan som vi följer detta, 

om än på avstånd. Både de tillförda och 

de modifierade systemen ombord verkar 

fungera väl och projektet håller tidsra

marna. För 4.sjöstridsflottiljens del inne

bär detta att vi kommer att ta emot och 

utbilda oss på vårt första fartyg i klassen , 

HMS Vinga , i böJjan av nästa år och ett år 

senare även ta emot HMS Ven. Då Kos

terserien är införd, kommer de två trotjä

narna HMS Landsort och HMS Arholma 

troligen att utrangeras. 
Tillförsel eller omsättning av en mängd 

materiel sker även inom ett flertal andra 

del system och då kanske främst EOD 1
-

grupperna. Här vill jag dock som exem

pel peka på två system, som vid sidan av 

de ovan nämnda systemen kommer att ge 

nya förmågor till förbandet. HMS Sunds-

l EOD- Explosive Orclnance Disposal 
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vall planeras bli operativ med TAS2 under 
2008, vilket är en återtagning av en efter
längtad förmåga inte minst av den opera
tive chefen. Med TAS kommer fartyget 
ha möjligheten att genomföra längre un
derrättelseuppdrag och tillsammans med 
kollegorna i ubåtsvapnet bidra till ökad 
förmåga till underrättelseinhämtning. 

SAM3-systemet får sin efterträdare 
i form av ASV~ tidigare benämnt SAM 
II l. Systemet tillförs förbandet runt 
20 I 0-20 Il och kommer att bli det första 
egentli ga fjärrstyrda systemet, som funge
rar autonomt. 

Förbandsutbildning 

Utbildningsnivån på förbandet har de se
naste åren varit hög. Ambitionsnivån har 
satts efter kraven på registerförbanden 
lM och TKS och det har funnits resurser 
för att utbilda mot ställda krav. Det som 
har varit gränssättande är den ansträngda 
personalsituationen, arbetstidsavtalen och 
den förh ållandevis korta tid som de värn
pliktiga de facto tjänstgör ombord. Under 
2007 blev sjökursen i praktiken drygt fyra 
månader efter att utbildningstid iland, 
högvakt och ledigheter räknats bort, vilket 
innebär att besättningarna precis uppnår 
kraven vid utbildningsårets slut och såle
des endast en mycket kort tid av året kan 
uppfylla beredskapskraven mot ordinarie 
in satsberedskap. Detta kommer helt att 
förändras, då förbanden tillförs anställda 
sjömän Ä ven om vi har mycket att fundera 
vad gäller utbildning och vidmakthållande 
av PersQ5 över året, står det klart vi kom-

2 TAS - Towed Arra y Sonar 

3 SAM - Självgående akustiskt minsvep 

4 ASV - Autonomous Surface Vehicle 

5 PersQ; personalkvalile - mått på personalens 
utbildningsn ivå. 
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mer att kunna leverera insatsberedskap på 
ett hel t nytt och bättre sätt. 

Vår största utmaning för närvarande är 
att återta den utbildningsstatus vi byggde 
upp till 2007 genom utbildning med upp
giftsanpassade resurser och naturligtvis 
genom missionerna som våra korvetter 
genomförde inom ramen för UNIFIL un
der 2006-2007. Under andra halvåret 2007 
drog som bekant Försvarsmakten i brom
sen på förbandsmedlen av ekonomiska 
skäl och för 2008 och 2009 ser det inte 
speciellt bra ut. Uneler året skall vi utbilda 
våra besättningar mot PersQ 2 med un
dantag för HMS Visborg so m utbildar mot 
PersQ l , nivåer där vi fakti skt inte ens har 
definierat utbildningsmålen på ett bra sätt, 
eftersom vi aldrig varit i denna situation. 
Trots de begränsade resurserna planerar 
vi för utbildning på samtliga plattformar 
för att behålla bredden. Vårt övergripande 
mål med förbandsutbildningen är att de 
värnpliktiga skall bli rekryteringsbara till 
internationella insatser och klara för viela
reutbildning i det militära systemet. Hur 
skall vi då kunna återta den utbildnings
nivå som krävs för att kunna genomföra 
insatser eller missioner? 

Den nya reformmotorn 
Jag är helt övertygad om att marinen be
höver en ny reformmotor, som kan få oss 
att fokusera och driva utveck lingen fram
åt. Denna reformmotor anser jag vara de 
internationella insatserna eller mi ssioner
na. Jag ser på nära håll vilken utveckling 
vårt röjdykm-förband har genomgått un
der senare år från en röjdykarkomponent 
inom minröjningsdivisi onerna till ett fullt 
utvecklat EOD-sjö förband. De interna
tionella missioner förbandet ständigt ro
terar i Afghanistan - låt vara på landsidan 
- ger förbandet en drivkraft, som jag inte 

bedömer skulle vara möjlig med Ol"dina
rie grundutbildningsverksamhet hemma i 
Sverige. 

Insatser 
De internationella in satser so m genom
förts under senare år och kan tänkas vara 
aktuella för vårt förband, har t i Il största 
delen varit planerade i förhållandevis god 
tid och i förebyggande syfte för att till ex
empel hindra vapen- och människosmugg
ling. Unelantaget i vårt " närområde" är 
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UNIFIL:s marina del , som etablerades på 
kort varsel för att lösa den akuta nödsitua
tionen som uppstod i Libanon efter Israel s 
blockad. 

För att kl argöra vad vårt förband kan 
ställas inför av planerad karaktär, ut
går jag först från planeringsinriktning
arna i Försvarsmaktens utvecklingsplan 
(FMUP) och det senaste budgetunderlaget 
(BU 09). FMUP pekar tydligt ut marina 
insatser för både 2009 och 2010: 

Två insatser med marin tyngdpunkt, omfattandes resurser for skydd, manöver, patrulle
ring och övervakning, genon?förs t. ex. Afrikas horn och insals utanför Väs /afrika. 

Ett utdrag ur insatstabellen för de marina delarna ser ut som följer: 

Insats Utgift mkr Anteckning 

ISAF 1 191 

Ny insats 2 200 Korvettstyrka t.ex. Afrika Horn 86 mån). 

OAE 6 stabsofficerare 

Handlingsfrihet maa 288 Ev. avdelas 11 O mkr till en förlängd insats 

ordförandeskapet Tchad. Ev. ubåt t.ex. Västafrika 6 mån. 

2010 
En insats med del av minröjningsdivision i NRF J 4 och stabsofficerare i NRFI4 L CC. 

Ett utdrag ur insatstabell en för de marina delarna ser ut som följer: 

Insats Utgift mkr Anteckning 

JSAF 1 195 

OAE 6 Insats med stabsofficerare 

NRF14 200 

Minröjningsförband 

6 FMUP 2009 sid 23 
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Således kan enligt FMUP såväl rotation 
inom ISAF för EOD-personalen, en ny 
insats med korvetter och insats för delar 
av minröjningsförbandet vara aktuella för 
sjöstridsflottiljerna. Sedan FMUP fast
ställdes har obalansen i Försvarsmaktens 
ekonomi inneburit att omprioriteringar 
har gjorts och budgetunderlaget för 2009 
ger till v iss del nya ingångsvärden. För de 
marina delarna står dock uppgiften 2009 
kvar genom: 

Två insatser med marin tyngdpunkt, 
omfattande resurser for skydd, manö
veJ~ patrullering och övervakning, före
slås komma till genomförande vid t.ex. 
Afrikas horn och insats utanför Västa
frika. 7 

Vilka operationer döljer sig då bakom 
dessa skrivningar och hur passar det 
med våra resurser? Operationer på Afri
kas Horn för marina stridskrafter bedrivs 
inom Task Force 150 (TF 150) i Operation 
Eneluring Freedom (OEF). Operationer 

7 BU 09 sid 26 
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utanför Västafrika bedrivs inom ett initi
ativ som kallas Africa Partnership Station 
(APS). Jag beskriver nedan dessa opera
tioner kortfattat och nämner dessutom yt
terligare två möjliga operationer, UNIFIL 
och Operation Active Endeavour (OAE). 
Alla operationerna har mer eller mindre 
tyngdpunkt mot att kunna verka i kustnära 
farvatten, vilket är en förutsättning för att 
passa våra sjöstridskrafter. 

OEF - TF 1508 

Efter terroristattacken den l l september 
200 l påbörjades ett antal operationer ska
pade för att motverka al Qaida och störta 
den talibanska regimen i Afghanistan. En 
av operationerna är OEF, där TF 150 är 
en maritim del av operationen som har till 
främsta uppgift att övervaka och säkerstäl
la handelstrafiken inom sitt operationsom
råde. Det geografiska operationsområdet 
för TF J 50 är stort och omfattar en kust
sträcka omfattande mer än 6000 nautiska 

mil som sträcker sig från 
Röda havet till Hormuzs
undet och vidare söderut, 
ner till Somalia och Ke
nya och ut till Seychel
lerna. TF 150 löser sin 
huvuduppgift genom att 
utöva Maritime Secu
rity Operations (MSO), 
vilket är ett omfattande 
begrepp som inkluderar 
bevakning av de ekono
miska zonerna, Maritime 
Interdiction Operations 
(MIO), bekämpning av 
pirater, vapensmuggling 

8 Källhänvi sning; www.cusnc.navy.mil/com

mand/ctfl 50 

och terroristrelaterad verksamhet till 
sjöss. Vidare uppgifter är att stötta och 
utbilda länder med säm re förmågor ti Il 
egen havsövervakning och kontroll över 
eget territorialvatten. Taktiken för arbetet 
består ti Il stor del av luftburna havsöver
vakningskontroller. 

TF 150 är uppbyggt av fartyg och per
sonal från Frankrike, Tyskland, USA, Pa
kistan , och kompletteras regelbundet med 

fartyg från andra länder, såso m, Storbri
tannien, Span ien, Canada, Danmark, Hol
land , Nya Zeeland och Japan. Styrkans 
storlek har varierat mellan 12-36 fartyg 

över tiden. 
TF 150 är en multinationell maritim 

styrka och har sitt logistiska centrum i 
Djibouti. Styrkan leds från Bahrain av 
Commander US Naval Forces Central 
Command. Chefskapet roterar mellan de 
deltagande länderna med en intervall av 
4-6 månader. 

Ett möjligt svenskt deltagande i TF 150 
skulle vara med korvetter eller möjli gtv is 
ubåt. Med hänsyn till operationsormåder 
och uppgifterna är korvetter av Visbyklass 
lämpligast, då sjöegenskaperna, sensorer 
och uthållighet bäst motsvarar kraven på 
uppdragsprofi l. 

Under de senaste åren har de afrikanska 
länderna längs västkusten uppmärksam
mat problematiken med utebliven kontroll 
av sitt territorialhav. Kriminaliteten har 
ökat explosionsartat och innefattar va
pen-, narkotika- och människosmuggling, 
piratdåd, olaglig handel med olja, immi
gration och fiske. l dagsläget är Guinea
bukten en av de största samlingsplatserna 

9 Källhänvi sning; www. navy.mi l 

för kriminella organi sationer i världen. 
Hit kommer kriminella för att etablera sin 
verksamhet, då de vet att myndigheterna 
inte har resurser att upprätthålla lagen. 

Med hänsyn till denn a problematik har 

de drabbade kustländerna bett om hj älp av 
det internationella samfundet. USA har 
som svar på detta önskemål, till sammans 
med två multinationella besättningar och 

fartygen USS Fort McHenry och HSV USS 
Swift ur amerikanska 6:e flottan, startat ett 

utbytesprogram. Programmet syftar till att 
hjälpa länderna att själva bygga upp för
mågan till bl.a. sjötrafikkontrolL Fartygen 
är i dagsläget inne på drygt hälften av en 
sju månaders utbildningsexpedition , som 
seglar mellan hamnarna i Gu ineabukte n. 

Syftet med APS är att öka den regio
nala maritima säkerheten genom att biträ
da afrikanska länder att utveckla sin egen 
förmåga inom området. Sjötrafikkontroll, 
SAR, anti terrori stverksamhet, i Ilegal t 
fiske, navigation, hamnkontroll och rent 
sjöpolisiära angelägenheter är några av 
förmågorna som skall byggas upp. Berör
da målgrupper för utbildningen är flottan , 
kustbevakningen, sjöpolisen, räddnings
verken samt hamnmyndigheterna. Ä ven 
log istik och ledarskapsutbi ldning ingår i 
paketet. 

APS är ett US Naval Forces Europa
initiativ, som genomförs av CTG 60.4 
med utbildningsteam från både USA och 
europeiska länder. Deltagande länder är 
USA, Frankrike, Storbritannien, Portugal, 
Spanien, Italien, Danmark och Tyskland. 

Möjligt svenskt deltagande är främst 
med korvetter då insatsen till stor del är 
en utbildningsinsats, som har likhet med 
delar av de uppdrag som H MS Gävle och 
H MS Sundsvall genomförde i Libanon. 
Det har visat sig mycket lämpligt att ge
nomföra utbildningsinsatser med fartyg 
av liknande storlek, varför våra korvet-
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ter skulle vara passa då flera av kuststa

terna har korvetter eller patrullfartyg av 

enklare modell. Insatsområdet är främst i 

den kustnära zonen vilket ytterligare för

stärker lämpligheten med svenska kOJ·vet

ter. Karaktären på insatsen styrker också 

möjligheten att Visbykorvetten i sitt första 

utförande kan utnyttjas. 

OAE 10 

Efter ten·ordådet den Il september 2001 

påkallade USA artikel 5 ur "the Wash

ington Treaty", vilket innebär kollektivt 

skydd till ett drabbat land inom NATO. 

En av NATO:s åtta åtgärder för att hjälpa 

USA i kampen mot terrorism, var att in

leda Operation Active Endeavour (OAE). 

Operationen inleddes den 4 oktober 200 l 

och har i syfte att bl.a. förhindra vapen

transporter i Medelhavet. 
Ett av huvudbudskapen med OAE är 

att genom maritima operationer demon

strera NATO:s handlingskraft och beslut

samhet att aktivt bekämpa och förebygga 

terrorism i Medelhavet. OAE fullföljs 

genom Maritime Security Operations 

(MSO), och syftar till att förhindra sprid

ning av massförstörelsevapen , bedriva ter

rorrelaterad verksamhet, vapensmuggling, 

människasmuggling samt att förbättra sä

kerheten till sjöss i allmänhet. (Fram till 

april 2006 hade över 79 000 fartyg plot

tats, över l 00 bordningar genomförts och 

mer än 480 fartyg har eskorterats genom 

Gibraltar sund.) 
Fördelade styrkor till OAE är Standing 

NRF Maritime Group l (SNMGl) och 

l O Källhänvisning; hllp://en. wikipcd ia.org/ 

wiki/Opcration_Active_ Endcavour; http://www. 

afsoulh .nato. i n t/ J FCN_ Operations/ Act i veEndea

vour/Endeavour. hlm 
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SNMG2. SNMG l består av 8-1 O fl·egat

ter och jagare med bidragskrav på minst 

ett fartyg från Canada, Tyskland, Holland, 

England och USA på permanent basis. 

Styrkorna får periodvis stöd av fartyg 

från Belgien, Danmark, Norge, Polen, 

Portugal och Spanien. SNMG2 varierar i 

storlek och slag beroende på de olika län

dernas bidrag. Bidragande länder som har 

stående bidrag till styrkan är Tyskland, 

Grekland, Italien, Holland, Spanien, Tur

kiet, Storbritannien och USA. Ä ven andra 

NATO-länder bidrar periodvis men inte 

regelbundet. För att få kontinuitet i verk

samheten roteras fartygen normalt efter 

sex månaders tjänst. 

Kommentar enligt FMUP 11 
OA E har ändrat karaktär till en insats 
med tyngdpunkt på underrättelsesam
arbete och Försvarsmakten förordar 
därav ingen insats med fartyg utan 
enbart insats med stabsofficerare och 
utbyte av ~jölägesinformation. 

Som te x ten i FMUP anger, har operationen 

ändrat karaktär och möjligt svenskt delta

gande skulle främst vara med stabsper

sonaL I tidigare planering var deltagande 

med både korvett, minröjningsfartyg och 

ubåt föreslaget, vilket kan bli aktuellt igen 

om operationen åter ändrar karaktär. 

UNIFIV 2 

Bakgrunden till UNIFTL:s bildande går 

långt tillbaka i tiden med en långvarig 

tvist mellan Libanon och Israel. Det var 

Israels invasion av Libanon 1978, som 

föranledde bildandet av UNIFIL Inva-

l l FMUP 2009 sid 24 

12 Kä ll hänvisning; www.un.org, www.g lobal

security.org 

sionen föregicks av många års attacker 

mot Israel av den palestinska befrielserö

relsen (PLO), som var en maktfaktor i de 

södra delarna av Libanon. Efter en attack 

mot en buss i Tel Aviv med ett anta l dö

dade och sårade, invaderade Israel den 14 

mars 1978 de södra delarna av Libanon, 

vars regering sände en skarp protest mot 

invasionen till FN:s säkerhetsråd den 15 

mars. Två dagar senare antog rådet reso

lutionerna 425 och 426. l dessa kräver FN 

strikt respekt för Libanons internationellt 

erkända gränser, dess suveränitet och po

litiska självständighet. Vidare krävs ett 

omedelbart tillbakadragande av israeli sk 

militär från Libanon och att Israel skall 

upphöra med sina militära aktioner riktade 

mot landet. säkerhetsrådet beslutade att 

inrätta en tillfällig fredstyrka i Libanon, 

bestående av personal från FN-länder. 

Enligt resolutionen är UNIFILs uppdrag 

att övervaka tillbakadragandet av de is

raeliska styrkorna, skapa fred och säker

het samt att hjälpa Libanons regering att 

återupprätta sin auktoritet i området. T en 

senare resolution nr 5Il utökas UNIFIL:s 

uppdrag till att även gälla humanitär hjälp 

åt lokalbefolkningen. 
Under sommaren 2006 eskalerade 

krisen ytterligare och FN:s säkerhetsråd 

utökade mandaten samt UNIFIL:s storlek 

från 2 000 till maximalt 15 000 personer. 

Mandaten säger att FN-styrkan skall över

vaka att inga oro ligheter bryter ut, stödja 

Libanons försvarsmakt samt stödja hu

manitär hjälp till civilbefolkningen. Den 

marina delen av UNIFIL ska se ti ll att inte 

vapenrelaterad smuggling sker till Liba

non genom sjötrafiken. 
I den marina delen av UNIFIL har som 

bekant Sverige genomfört sin första rent 

marina FN operation genom deltagande 

av J-JMS Gävle och HMS Sundsvall under 

2006 och 2007. UNIFILs marina del fort-

sätter under tysk ledning och det förutspås 

att operationen kommer att fortgå under 

ett flertal år. 
För rotation i UNIFIL passar både 

korvetter av Stockholms-, Göteborgs- och 

Visbyklasserna i den operativa uppdrags

profilen. Med hänsyn tilluppdraget att ut

bilda den libanesiska flottan är de mindre 

korvettern a att föredra, då deras fartyg är 

förhållandevis små. Andra länder har även 

skickat minröjningsfartyg, men av en typ 

som har en toppfart som väsentligen över

stiger våra fartygs. Svenska minröjnings

fartyg är inte optimalt lämpade enligt 

uppdragsprofilen, men då Kosterklassen 

har ett kvalificerat luftförsvar med spa

ningsradar kan det ändå övervägas. 

stutsatser 
• Införandet av Visby- och Kosterklas

serna kommer att skapa sjöstridsför

band med större operativ bredd, som 

kommer att vara lämpliga för såväl 

nationella som internationella upp
gifter i kustnära farvatten. 

• Tillförseln av nyutexaminerade of

ficerare kommer på ett par års sikt 

att skapa personell balans i våra sjö

stridsflotti ljer. 
• Införandet av anställda sjömän kom

mer att skapa en helt ny förbandsut

bildningsrytm och möjliggöra stän

digt insatsberedda förband . 
• Det finns ett internationellt behov 

av sjöstridskrafter med kunskap och 

förmåga att verka i kustnära far

vatten. 

Avslutande diskussion 
Det finns i Försvarsmaktens planeringsin

riktning tydliga ambi tioner att genomföra 

internationella mi ss ioner med marina en-
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heter. Då registerförbanden från och med 
nästa år går in i ett system med en över året 
anställd besättning, ges helt andra möjlig
heter att producera och vidmakthålla stän
digt insatsberedda förband . Det kommer 
att vara en utmaning att bibehålla en hög 
beredskap och som ett led i detta måste 
ett nytt sätt att utbilda och vidmakthålla 
anställda besättningar utvecklas. De inter
nationella insatserna anser jag vara en del 
av det nya systemet och vara den reform
motor eller drivkraft framåt, som marinen 
behöver. Våra sjögående förband bör pla
neras för rotation på samma sätt som vi 

roterar personal i andra utiandsmissioner 
som t ex ISAF. Det finns ett stort behov 
av sjöstridskrafter med svenska fartygs 
egenskaper, som kan verka i kustnära far
vatten och som kan samverka med länder 
som är i en uppbyggnadsfas av sina ma
rina stridskrafter. Våra registerförband 
kan även framöver stå i hög beredskap för 
att på kort varsel sättas in i insatser utom
lands , vilket inte minst vårt kommande 
deltagande i NRF 14 pekar mot, men det 
är planerade rotationer som skapar hög ut
bildningsnivå och vilja och kunskapen om 
att vidmakthålla den. 

NB541 levererad till Ulfab 2007 
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Hedersledamoten 

SIR MICHAEL MOORE 

Vice Admiral Sir Michael Moore var stabschefj(jr de allierade 
marina strid>krafterna inom NATO, södra regionen med placering i 
Neapel innan hanlämnade den aktiva tjänsten 1997. 

Royal Navy idag och i morgon 
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
19mars 2008 

l have 15 minates during which l intend to cover Partnerships, The Nuclear Deterrent, 
the Aircraft Cw·riers, Afloat Support, Amphibiosity, the Astute Class, the Darings, the 
New Strike Carriers and the Future Surface Combatant. B ut you can 't discuss thefil
ture without mentioning the present, and a bit of the past. 

UK is currently fighting two wars, and 
both are under-resourced. Secondly, there 
is a feeling that it is the Army and RAF 
who are doing all the operations in Irag 
and Afghanistan . Perhaps you would 
care to note that over 50% of the forces 
in Afghanistan were for a Iot of last year, 
and will be again next year, Royal Navy. 
From fixed wing aircraft and helicopters, 
to controllers, maintenance, a Royal Ma
rine Commando, Doctors, Nurses, Logis
ticians and the rest. And the commando 
has had over 700 racketsfiredat it, which 
beats most u nits under fire during the Sec
ond World War. 

Laoking back just as a reference point 
we had 55 frigatesand destroyers in 1982. 
We now have 25 . So what are we doing 
it all for? The threat from international 
terrorism, proliferation of WMD, increas-

ing global insecurity, competition for re
sources, reliance on energy supplies and 
uncertain regional partnerships continue 
to provide a compelling case for deploy
able intervention forces that are not con
strained by access, basing and overftight 
considerations. And if you are going to 
be listened to on the big world stage you 
need to be seen - and there is no better 
way to get noticed than sending warships 
round the world flying the w hi te ensign. A 
tank with soldiers can't do it, and neither 
can aircraft. B ut the grey hulls can. 

The total defence budget in 2006/07 
was f32 Bn-, which included operations. 
This eguates to 2.4% of GDP- France has 
2.7% and USA 4.3%. The Prime Minister 
and Ministers heap praise on the Services 
but that's in many cases where it stops -
and the y are happy to pour in 7.3% on 
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Health , and 13.6% on social secUJ·ity in
stead. This is not un-noticed by the media 
and the press, and complaints by the gen
eral public 

NATO is a tested organisation , but try
i ng to run an operation is not easy with 
many of the countries Ilaving different 
rules of engagement, and different weap
on systems. But it works. 

The UK's aim is to enhance the Euro
pean Security and Defence Policy, but it 
opposes the establishment of standing or 
on-call EU forces. 

In 2006 the White Paper concluded 
that while other countries maintain !arge 
nuclear arsenals and the risk of prolifera
tion continues , a minimum deterrent re
mains a necessm·y element of our security. 
The stockpile of operationally available 
weapons will be reduced to 160 and each 
SSBN will carry a maximum of 48 war
heads on patrol. We will continue contin
uous-at-sea detenence patrols - not !east 
to avoid misunderstanding or escalation if 
a Trident submarine should sail during a 
period of crisis, but the mi ssiles will not 
be targeted and will normall y be at several 
days 'notice to fire'. 

The Government is committed to re
placing the Vanguard Class submarines. 

Three Aircraft Cmriers have been in
volved in all our recent operations, but we 
are now down to two, with H MS Jnvinci
ble Ilaving been paid off. The carriers will 
be replaced, of w hi ch more later. 

Aftoat Support has been a major part of 
our operational capability, and our future 
building programme includes Il ships in 
3 classes with 80% commonality ; 6 Fleet 
Tankers, 2 Fleet Solid Support ships and 
3 Logistic ships. First platform in service 
date is November 2011 . 

The continuing need for Amphibious 
capability has been endorsed , and is a ma-
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jor part of our naval forces. 
The Astute Class submarine pro

gramme got off to a difficult start but is 
back on track. However we needed 8, but 
this was cut back to 7, and the associated 
risk has been accepted. HMS Astute was 
launched in June last year and is on track 
to meet performance, cost and time with 
an in service date of January 2010. The 
seeond and third, HMS Ambush and HMS 
Artfit! are weil in to productian and the hull 
for the fourth HMS Audacious has start
ed. The commitment to Iong lead items 
for hull 5 to preserve the industrial base 
and meet the in service date has been ap
proved. The As tu le el ass have capacity for 
high-sustained high speed combined with 
almost unlimited endurance. They can 
reach any theatre in the world in 14 days. 
They will have in their bag lntelligence 
gathering, Land attack (TLAM) and Sea 
Contra! - with the Spearfish heavyweight 
torped o. 

The Daring Class, replacing the Type 
42's are the joint platforms for co-ordi
nating full area air defence. They are be
ing built and assemblecl in Glasgow with 
some seetians manufactured by Vosper 
Thorneycroft in Portsmouth. The First of 
Class Daring was launched in February 
2006, the seeond and thircl in 2007. The 
in service date for HMS Daring is 2010. 
6 Destroyers are now on contract. The last 
2 have been deferred 4 years to smooth 
defence spending. Thi s reduces hull num
bers by 2 between 20 l 5 and 2019. The 
Type 42 's cannot extend beyond 2013 due 
to Sea dart end of Iife. The Darings are 
state of the art, and simply top class. 

The two strike carriers are at the heart 
of the UK 's expeclitionm·y capability and 
will en ter service in 2014 and 2016 with 
up to 36 of the plannecl5' 11 generation Joint 
Combat Aircraft. With a elisplacement of 

65 000 tons (lnvincible class 20 000), we 
are talking costs of f3.2 B n. They w iii be 
named HMS Queen Elizabeth and HMS 
Prince of Wales. There is a Memorandum 
of Understanding with France who has 
agreed to pay a substantial share. They are 
being built with a ramp to operate STOVL 
bu t if requirecl they can be modified to op
era te catapults. They will have retracting 

masts to get under the Forth Bridge! 
The Future Surface Combatant is 

some way away but will replace the Type 
22 and Type 23 Frigates. In service dates 
are around 2021 , although this ma y be 
brought forward. The recommendations 
propose a 3-tier capability that would 
meet the requirements of defence policy. 

Hos oss är det kunderna som styr 
Oavsett fartygstyp, följer vi på Stena en stark ledstjärna: att ta hand om det viktigaste vi har långsiktigt - våra kunder. 

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

fortsätta att göra det, genom att alltid satta kunskap. kvalitet och sakerhet framst. Den har installningen til låter oss att 

transportera allt från människor och papper till olja och lastbi lar. på ett pålitligt. kostnadseffektivt och mi ljövänligt sätt. 

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

D 
stena 
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Ledamoten 

ROLF EDWARDSON 

Fil. kand 

NICOLAS ELLIS 

Kommendörkaplen Rolf Edwardwn är Kungl. Örlogsmannasä/1-

skapels bibliotekarie och har i sill arbete stort stöd av biträdande 

bibliotekarien Nieo/as Ellis 

Fredrik Henrik af Chapman - Sveriges store 
skeppsbyggmästare 

l sommar är det 200 år sedan Fredrik Henrik af Chapman gick ur tiden. Han avled 

den 19 augusti J 808. Chapman är en av våra största vetenskapsmän, en enastående 

skeppsbyggmiistare. Han byggde inte bara militärafartyg utan var även aktiv som civil 

skeppsbyggare och var varvschef på såväl militära som civila varv. Många resor och 

studier inom landet såväl som utomlands gjorde att Chapman kom att bli denna tids 

store skeppsbyggare. På den tiden byggdes fartyg ofta efter gjorda modelle1: Å.n idag 

kan dessa modeller skådas i bl. a. Modellsalen på Marinbasen och på Marinmuseum 

i Karlskrona. Chapman kom att matematiskt beskriva hur skeppskonsten var konstru

erad. 

Än idag används hans kun skaper i modern 

skeppbyggnadsutbildning. Det han blev 

mest känd för var relaxationsmetoden och 

den paraboliska konstruktionsmetoden. 

Den förra handlade om utformningen av 

akterskeppet, där dettas s s. k. diagonaler i 

ett fartyg vara rätlinjiga så långt förut som 

möjligt. Den raka delen av diagonalen 

sku lle bilda en vi nke l med midskeppsp la

net på 13 grader 17 minuter. Den senare 

metoden innebar att han på förhand kunde 

· beräkna undervattenskroppens volym och 

tyngdpunkt samt spantareornas storl ek. 

Hans arbete som varvschef innebar 

andra stora utm aningar. Han kom att byg

ga 20 fartyg på tre år, d. v.s. varje fartyg låg 
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50-150 dagar på stapelbädden. Om man 

då beaktar att det till vmje fartyg g ick åt 

ca 2 000 ekar så innebar det att han kom att 

införa ordet "just in time". Ekarna skull e 

transporteras till Karlskrona i tid och på 

den tiden fanns det inga 24 meters tim

merbilar. Det "löpande bandet" måste han 

ha infört för att säkerställa materielflödet 

runt stapelbäddarna och slutligen införde 

han ackordsersättning för att få fartygen 

färdi ga i tid. Detta medförde att han kom 

i klammeri med kyrkan. Det blev tomt i 

kyrkbänkarna på söndagarna . 

Chapman och sin tid 
Under slutet av 1600-talet, först i Engl and 

och något senare i Frankrike, kunde man 

börja skönja de tankegångar vilka skulle 

leda till den period i europe isk hi storia, 

som av eftervärlden skulle benämnas -

U p plysningstiden. 
Kärnan i detta begrepp var att män

niskans hela kunskap härstammade från 

yttervärlden. Kunskapen förmedlades 

till henne genom sinnena och erfarenhet 

och dessa inhämtade intryck som i sin 

tur bearbetades av förnuftet. Med sådana 

nydanare som Newton , Locke, Smith, 

Benthem, Voltaire och Rousseau blev er

farenhet och förnuftet de ledstj ärnor, som 

ställdes i medveten motsättning till den 

då gällande auktoritetstron med sina röt

ter fast förankrade i religiösa traditioner 

och gångna tiders vidskepelser. Det är 

under denna period, med dess starka krav 

på ekonomisk, religiös och politisk frihet, 

som grundstenen till denna värld, som vi 

nu lever i, kan hittas . 
Ä ven om dessa strömningar inte nådde 

Sverige förrän andra hälften av 1700-talet 

hade dess förtrupper börjat uppenbara sig 

betydligt tidigare. Kungl. Vetenskapsaka

demin , so m grundades 1739, hade goda 

förbindel ser med si n något äldre motsva

righet i London och med sådana ryktbara 

män som Carl Linne, Anders Celsius och 

Carl Wilhelm Scheele, åtnjöt Sverige ett 

betydande anseende i vetenskapli ga kret

sar ute i Europa. Därtill är det viktigt att 

understryka att dessa forskare gärna de

lade med sig av sina kunskaper och erfa

renheter, vilket var helt i linje med uppl ys

ningstidens frihets- och nyttotänkande. 

Förvisso var Fredrik Henrik af Chap

man ett sn ille, som hade lyckan att leva 

under en tid, då kunskapstörsten var omått

li g. Man både förstod att värdera och hed

ra lärdom och uppfinningsrikedom, och 

denne oförtröttlige mans gärning kunde 

således utnyttjas på bästa sätt, ti Il stort 

gagn fö r såväl Sverige som skeppshyg

garkonsten överhuvudtaget. 

Några årtal i Chapmans liv 

1721 Fredrik Henrik Chapman föddes 

den 9 september på Nya varvet i 

Göteborg. Fadern Thomas Chapman 

( 1686- 1769) var brittisk sjöoffi cer 

och modern Susanna var dotter till 

den i London verksam me skepps

byggaren William Colson. Thomas 

lär ha tjusats av berättelser om Karl 

XII:s bragder, och 1715 kom han 

till Stralsund, där han antogs som 

kapten i den svenska örlogsflottan. 

Vid kungens död fyra år senare be

fordrades han till holmmajor, e ll er 

varvschef, i Göteborg och innehade 

denna tjänst tills 1754 då han bev il

jades avsked med full lön. 

1736 Sonen Fredrik skickades till sjöss 

för att under de följande åren arbeta 

först på Kronans varv i Göteborg 

och sedan på privata varv i Stock

holm. 

1740 Chapman var med att bygga en spa

nienfarare på gamla Lödöse, fyra 

mil norr om Göteborg. Inkomsterna 

frå n detta arbete möjliggjorde för 

honom att resa till London, där han 

arbetade som skeppstimmerman un

der några år. 

1744 Återkomst till Sveri ge och Göte

borg. l kompanjonskap med hand

laren Peter Bagge grundade han ett 

skeppsvarv, där han byggde ett antal 

smärre fartyg och utfö rde reparatio

ner för Svenska Ostindiska Kompa

niet. Affärerna blomstrade. 
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1748 Chapman blev alltmer medveten om 
att han var i behov av mer gedigna 
kunskaper i matematik och fy sik för 
att kunna lösa de konstruktionspro
blem, som han stötte på under sin 
yrkesutövning. Vid denna tidpunkt 
sålde han därför sin andel i varvet 
och åkte först till Lund "men som 
jag där inge ting i den vägen kunde 
inhämta, reste jag till Stockholm 
och adresserade mig till Baron 
Palmqvist som under 2ne. år gav 
mig information". Fredrik Palm
qvist var matematiker. 

1750 Återvände till London, där han stu
derade för Thomas Simpson, också 
matematiker, som 1743 hade invalts 
i den svenska Vitterhetsakademin. 
Chapman besökte örlogsvarven i 
Woolwich, Chatham och Deptford, 
men hans undersökningar och de 
ritningar, som han samlat väckte 
myndigheternas misstänksamhet 
och han blev anhållen, misstänkt 
för spioneri. Trots att "Svenska le
gationssekreteraren gjorde intet 
stegför att hjelpa mig .... ", blev han 
dock en månad senare frigiven. Han 
begav sig först till Nederländerna 
där ban besökte ett antal skepps
varv. Resan gick sedan till Paris, där 
den svenske ambassadören Ulrik 
Scheffer lyckades utverka tillstånd 
för honom att i örlogsstaden Brest 
följa byggnaden av ett 60-kanoners
skepp. Han stannade sammanlagt 
ett och ett hal v t år i B rest. 

1752 Chapman for tillbaka till England, 
och nu visade det sig att såväl Eng
land som Frankrike hade planer 
att vilja ta hans tjänster i anspråk. 
Ambassadör Scheffer påtalade den 
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unge skeppsbyggarens skicklighet 
för sin bror Carl Fredrik, som var 
riksråd. Denne såg till att en anställ
ning snabbt ordnades åt Chapman 
hemma i Sverige. 

1757 Utnämndes t i Il underskeppsbygg
mästare vid örlogsflottan. 

1758 I november åkte han t i Il Åbo och se
nare till Finlands och Västerbottens 
kustland för att beräkna tillgången 
på skeppstimmer. På långfredagen 
följande år var han tillbaka i Stock
holm. 

1760 Av Augustin Ehrensvärd kommen
deras han till Stralsund för att under 
det pågående kriget bygga ett antal 
smärre fartyg åt flottan. Där bygg
des också de första Uusimaa- och 
Turunmaa-fartygen åt skärgårds
flottan. 

1761 Den 30 juni utnämndes han till 
skeppsbyggmästare vid armens 
flotta och förflyttades till Sveaborg. 
Under de närmaste åren ritade och 
byggde han fartyg av typ Uusimaa, 
Pohjanmaa, Turunmaa och Hä
meemaa; fregatter som skulle bli 
stommen i flottans finska eskader. 
Typbeteckningen på dessa samman
lagt ett trettiotal fartyg , återfinns 
namn från olika finska län. 

1762 Vid krigets slut detta år återvände 
Ehrensvärd till Sveaborg och "s in 
trollkarl" Chapman, som fortsatte 
med sitt nybyggnads- och organisa
toriska arbete. 

1764 Blev befordrad ti Il överskeppsbygg
mästare och kallades till Karlskrona, 

där han deltog i den cert deputation 
som skulle utarbeta förslag till nya 
linjeskepp åt flottan. Därefter vis
tades han i Stockholm och bö1jade 
arbeta på sitt massiva planschverk 
Architectura Nava/is Mercatoria. 

1766 Blev delägare på Kiermanska varvet 
på Djurgården och begärde avsked 
från kronans tjänst. Ansökan bevil
jades inte, men han fick disponera 
sin tid mer eller mindre fritt med 
bibehållen lön. l gengäld hade han 
dock skyldighet att utföra ritningar 
till nya fartyg åt flottan. Detta blev 
inledningen till en mycket produktiv 
tid för Chapman. På varvet byggdes 
de flesta av skärgårdsflottans fartyg, 
slupen Vasaorden, den kungliga 
skonerten A1njion och ett betydande 
antal handelsfartyg. 

1768 Architectura utgavs . Som ritare till 
de 62 torrnålsgravyrerna anlitade 
Chapman sin systerson Lars Bog
man. 

1772 Genom en statskupp blev Gustav III 
envåldshärskare i Sverige. Kungen, 
som även tidigare hade blivit med
veten om Chapmans duglighet, 
utnämnde honom till riddare av 
Svärdsorden, och han tog därmed 
namnet af Chapman. 

1775 Traktat om skeppsbyggeriet, som 
är en vetenskaplig förklaring till 
Architecturia, utgavs. Redan 1779 
översattes den till franska. På an
modan av överste Henrik af Trolle, 
som efter Augustin Ehrensvärds död 
hade 1772 blivit chef för armens 
flotta, skulle Chapman inkomma 
med förslag tilllättrörliga och starkt 

bestyckade slupar åt skärgårdsflot
tan. 

1776 l januari blev Chapman färdig med 
sina ritningar till kanonsluparna. 
Kungl. Maj:t bemyndigade att låta 
bygga fyra slupar och redan i juni 
samma år anordnades en uppvisning 
av dessa nya fartyg. Det föll så väl 
ut att H M Konungen omedelbart 
utnämnde honom till överstelöjtnant 
vid Amiralitetet, och i december 
blev han medlem i amiralitetskolle
giet samtidigt som han befordrades 
till överste. 

1780 Gustav Hl beordrar Henrik af Trol
le, numera amiral, att snarast ordna 
nykonstruktion av 20 linjeskepp och 
lika många fregatter. 

1781 B lev utnämnd till chef för skepps
byggeriet i Karlskrona och året 
därpå till varvschef Den närmaste 
tioårsperioden blev en lysande tid i 
varvets långa historia. Chapman och 
Ehrensvärd ritade estetiskt förfinade 
och ändamålsmässiga byggnader 
till varvet och hela arbetsprocessen 
omstrukturerades. Tiden från köl
sträckning till sjösättning minska
des från ca 150 till 40 dagar och en
bart under åren 1882-85 färdigställ
des inte mindre än tio linjeskepp, 
lika många fregatter samt ett antal 
småfartyg. Cbapmans revolutionära 
nya ideer om serieproduktion skul
le först bli allmänt omhuldat vid 
industrialismens genombrott under 
senare delen av 1800-talet. 

1782 Förordnad varvsamiral med konte
ramirals titel. 
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1785 Köpte lantegendomen Skärva utan
för Karlskrona. Tillsammans med 
Ehrensvärd förenade han ett neo
klassiskt formspråk med blekingskt 
lantliga traditioner fö r att åstadkom
ma en högst originell skapelse. 

1787 Chapman förblev ogift och var den 
s ista av sin ätt. Han fick nu kungligt 
tillstånd att adoptera sin fosterson 
Gustaf Adolf Neuendorff. 

1788-90 Sverige var i krig mot Ryssland, 
och den lO juli besegrade svensk
arna ryssarna vid andra slaget i 
Svensksund. Kanonsluparna ansågs 
i hög grad ha bidragit till den lycko
samma utgången. 

1791 Utnämnd till viceamiral. 

1793 Inför det an nalkande kriget vid slutet 
av 1780-talet blev skeppsbyggeriet i 
Karlskrona i viss mån av underord
nad betydelse. Dessa omständighe
ter gav Chapman bättre möjligheter 
att kunna bedriva sitt vetenskapliga 
arbete och han utgav så lunda detta 
år uppsatsen Om räl/a säl/et at finna 
belägenheten af el/ skepps centrum 
i högden, när det är liggande i va li
net. För att kunna helt ägna sig åt 
sin forskning begärde han därför 
avsked från sin varvschefsbefatt
ning, vilket beviljades. T likhet med 
förhå llandet i Stockholm 1766 fick 
han behålla alla löneförmåner mot 
att han fortfarande gjorde begärda 
ritningar åt flottan . 

1795 Chapman utförde mycket omfat
tande försök med modeller i en 
för ändamålet särskilt konstruerad 
vattentank. Resultatet blev avhand-
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lingen om kroppars motstånd när de 
dras genom vatten. Samma år utgav 
han också en lärobok som sku lle an
vändas vid kadettundervisningen på 
Karl berg. 

1800 Under högtidliga förh ållanden in
vigdes ett monument till hans ära i 
modellkammaren i Karlskrona. Mo
numentet bär en porträttmedaljong i 
marmor som hade huggits av hans 

nära vän skulptören Tobias Sergel. 

1806 Chapman flyttade från Skärva in till 
Karlskrona. 

1808 Under sommaren hemsökte svår 
dysenteri Karlskron a. Chapman in
sjuknade för att den 19 augusti av
lida. Han var dock verksam in i det 
sista och det var blott några få dagar 
innan hans död, som han nödgades 
överge sitt arbetsbord . Han gifte sig 
aldrig men fick två barn med sin 
hushållerska Elisabeth Lindberg. l 
januari samma år meddelade Kungl. 
Vetenskapsakademin Chapman att 
en medalj skulle slås till hans ära. 
Medaljens ingraverade motto var 
Famenferat per Ol'bera, vi lket bety
der "Hans berömmelse skall spridas 
över världen". 

Utställningen 
Det finns många bibliotek och organi sa
tioner som har verk, handlingar och böck
er om och av Henri l k Fredrik af Chapman. 
Som ett led i åm innelsen av den store 
skeppsbyggaren s död för 200 år sedan vi
sar Kungl. Örlogsmannasällskapet i bib
lioteket i Karlskrona valda delar av sina 
Chapmanritningar och böcker om och av 
Chapman samt slagna medaljer. Bibliote
ket innehåller ca 130 poster i ämnet Chap-

man, varav cirka hälften är ritningar, med
an resten är böcker och artiklar. Denna 
artikel ger en bild av vår utställning och 
artikelinnehållet är till stora delar hämtat 
från vårt bestånd av böcker och annan do
kumentation. Utställningen innehålle r: 

Böcker om Chapman 

Förvisso finns det en del smärre skrifter 
om honom på svenska men märkligt nog 
inte något verk, som ger en heltäckande 
bild av sjuttonhundratalets främste far
tygsbyggare. Först 1987 utgavs en sådan 
bok med den kanadensiske Daniel G. Har
ris som författare. Elva år senare utkom 
verket på svenska i översättning av kom
mendören Roderick Klintebo. 

Han-is, Daniel C. Fredrik Henrik af 
Chapman : den förste skeppsbyggnadsar
kitekten och hans verk l av Daniel C Har
ris. - Slackholm : Literatim, 1998. - 255 
s. : il/. 

Daniel G. Harris intresse för af Chap
man väcktes redan 1936, då han besökte 
Karlskrona. Åren 1940-46 var han i brit
tiska regeringens tjänst i Sverige, där han 
träffade sin blivande hustru. Efter åter
komsten till Kanada var han delaktig i upp
byggandet av marinmuseerna i Vancouver 
och Kingston. Han har varit en flitigt anli 
tad föreläsare och skribent i maritima äm
nen. För sina långvariga kulturella insat
ser gentemot Sverige blev han riddare av 

Nordstjärneorden. Daniel G.Harris inval
des 1989 som korresponderande ledamot 
i Kungl. Örlogsmannasällskapet 

År 2007 utkom Jan Linder med en 
bok om Chapman. Boken är en lite mer 
populärvetenskapli g bok om skeppsbygg
aren än den föregående av Daniel Han·is. 

Linder; Jan Skeppens geni : F H. 
Chapman och hans värld l Jan Linder. -
Stockholm : infamanager Förlag, 2007. 
- 211 s . . il!. 

En tredje bok om Chapman finns i 

form av 
Nyström, Marianne, Fredrik Henrik 

af Chapman : Varvschef och familjefår l 
Marianne Nyström. - Stockholm : Car·/s
son Bokförlag, 2003. - J 44 s. : il/. 

Ritningar 
Ett av Chapman mest berömda verk är 
Architectura Nava/is Mercatoria. Under 
augusti 1766 anhöll Chapman hos skär
gårdsflottans befälhavare Augustin Ehren
svärd om förlängning av en tidigare bevil
jad tjänstledighet för att kunna 'förkovra 
mig de delar h varigenom iag sättes i stånd 
at framledes kunna g iöra kong!. Maj:t så 
mycketnyttigare tjensler ". Tiden behövde 
han för att kunna fullborda det, som sku lle 
bli den mästerliga Architectura Nava/is 
Mercatoria. 

Boken, som tillägnades Gustaf lll:s 
bror Storamiralen Prins Carl , består av 
sextiotvå kopparstick, vilka noggrant be
skriver båtar av alla typer och storlekar. 
Här ges vatje fartygs sidoritning, profil 
och midskeppsspant, och i vissa fall visas 
skroven krängda, d.v.s. liggande med re
Ii n gen i vattenlin j en. 

Chapmans avs ikt var att ge en sam
manfattande bild av det bästa, som hade 
uppn åtts inom skeppsbyggeriet från den 
tid innan matematiska och fysiska princi-
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per bö1jade tillämpas vid fartygskonstruk
tion. Med tanke på hans utlandsvistelser 
i Frankrike, England och Holland är det 
förståeligt att de flesta fartyg i Merearari
an är från dessa länder, men det finns även 
fartyg från det övriga Norden, samt Alger, 
Bermuda, Malta och Venedig. Merearo
rian var obestridligt ett banbrytande verk, 
men även rent kvalitetsmässigt skulle dess 
eleganta och genomtänkta blad bli norm
givande åt ritare och skeppsbyggare lång 
tid framöver. 

Gravyrerna till Architectura nava/is 
mereararia utfördes av Chapmans sys
terson Lars Bogman (1745-1814) vilket 
säkert var en stark bidragande orsak till 
att denne 1802 kallades till ledamot av 
Målar- och bildhuggarakademin. Han 
blev senare överste samt chef på konstruk
tionskontoret och adlades Nordenbjelke . 

När Mereararia först utgavs 1768 utan 
någon förklarande text, undrade man hur 
det skulle kunna vara skeppsbyggaren till 
någon praktiskt nytta. Skälen till denna 
brist var att även den outtröttlige af Chap
man ibland kunde ha svårt att få tiden att 
räcka till . Detta framgår klart i en under
rättelse ti Il Mercatorians prenumeranter, 
där han skriver att " (det) ...... borde nu 
./(j/ja den utfåjade Beskrifningen öfver 
hela Wärket, med sine tillhörige Cainder 
och a.fmätningar &c ...... men som jag af 
andre mine ämbetsgöromå/ ha varit för·· 
hindrad, och ännu blifver någon tid hin
drad, at fullgöra denna min förbindels e, 
så anhåller jag vördsamt hos Respektive 
Herrar Prenumerantel'; det täcktes hafva 
fordrag med denna delen t ilsfram på näs-
ta år ...... " 

Det skulle dröja ändå till 1775 innan 
förklaringen, hans första Tractat om 
skeppsbyggeriet, utkom. 

Chapman, Fredric Henric af Tractat 
om skepps-byggeriet : tillika medför/da-
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ring och bevis öfver Architectura Nava
/is Mercatoira &c l F /-1. af Chapman. -
Stockholm, J 775. - 245 s. · il/.2 ex. l ex. 
står det '"G. She/don, gåfan af Chapman 
,178(7)1(?) 

TRACTAT 
oM 

SK.EPPS-BYGGERIET, 
T ILLIKA, MW 

FÖRKLARING och BEV.IS 
~f'\'FR. 

ARCHlTECTlJRA 
NAVALIS MERCATORIA &c. 

f'RED!UC1!li!NDR: .~i ,. CIIATW AN , 
R'-JJu~ .~ r Ko~bl· SvJr<lJ (),~, Öl'vor !ik't'pt• B)·ggmMlJ;"' vid 

Al'fr41:1M f1Qtu:1 fl ll\t LW:moot •f Kongl. V~«~nl'k~ ~ 
d(mloh l Stl)(ktolm. 

51' Ö CK H 0 L M, 
'r.n~T 1m A.«n"'>J:QI JOI-lllt-. l 'fit iFF&It t7T:j· 

Tractaten innehåller inte bara förkla
ringar till tekniska problem som beräk
ning av deplacement och tyngdpunkter, 
utan också redogörelse av hans revolutio
nerande nya principer för fartygskonstruk
tion. För första gången blev detmöjligt för 
skeppsbyggare att överföra teoretiska ide
er till praktiskt brukbara formler och att 
många egenskaper vilka hittills måste be
stämmas genom provning med modeller 
nu kunde beräknas redan vid ritbordet. 

Tracfaten översattes till franska 1779, 
till engelska i början på 1800-talet och se
nare även till ryska. 

I utställningen visas också ett exempel 
på en ritning av en skärgårdsfregatt 

Chapman, Fredrik Henrik af, En Paja
ma Brynhilde l F H. af Chapman.- Stock-

ho/m, l 770. - tuschritning ; 42 x 86 cm, 
med approbatur Adolph Friedrich 

Under första delen av 1700-talet var 
den svenska östersjökusten och de finska 
provinserna svårt utsatta för ryska häJj
ningar. Högsjöflottan var till föga nytta 
mot fiendens grundgående chebecker. Vad 
som behövdes var fartyg anpassade till 
dessa trånga farvatten. Kravet var dock att 
sådana fartyg inte skulle kräva för mycket 
högutbildat folk eller som galärerna, stora 
besättningar. Svaret kom med Chapmans 
tungt bestyckade Uusimaa och Pahjan
maa "skärgårdsfregatter" vilka kunde 
manövreras under såväl segel som rodd. 
Under åren 1760-2 placerades Chapman i 
Stralsund, där han byggde båda sina första 
Uusimaa- och betydligt mindre Pohjan
maa-fartyg. T utställningen visas ritningen 
till en Pohjanmaa som var avsett att vara 
ett avisfartyg, d. v.s. för att befordra de
pescher. Dessa fregatter, uppkallade efter 
finska provinser, hade en besättning på 
l 00 man, var 26 meter långa, och beväp
nade med fyra 24-pundare och tio 3-pun
dare kanoner. Lägg märke till kungens 
namnteckning, Adolph Friedrich, högst 
upp t. v. där han har approberat, eller god
känt ritningen. 

Chapman kom att bygga mer än 200 
kanonslupar och kanonjollar till skär
gårdsflottan. Många ritningar kom att 
kopieras och båttypen kom att införlivas 
i andra europeiska flottar. Några exempel 
som visas i utställningen är 

Chapman, Fredrik Henrik aj; En Slup 
af Större Sorten för Armeens Flåfia : at 
Ro med 9 åror; kanföra en Partie Canon 
eller en J-pundig , Fält Canon med dess 
Lavet l Fred. H. af Chapman. -

Chapman, Fredrik Henrik af, En Slup 
afStörre Sorten.flir Armeens Flåfia: at Ro 
med 9 åror; Stockholm, 1770. - tuschrit
ning; 21 x 73 cm. Ex. l överk/ämnade 

som gåva till H. M Konungen på hans 
60-års dagen 

Chapman, Fredrik Henrik aj; Pråm 
som före r en l O pundig Can on som eij 
Skall rentlera l Fried. H. af Chapman. -, 
u. å .. - tuschritning; 28 x 45 cm. Förmod
ligen/i-ån l 770-talet 

Böcker av Chapman 
Dagbok från resa i Finland 
Chapman, Fredrik Henrik aj; Resan ge
nom Finland, Öster och Westerbarn af 
bese Skogarne l F H. af Chapman. - , 
J 758. - [58} s. ; inb. Med anteckningar 
fi·ån nov. 1758- april 1759. 

Chapmans första uppdrag efter hem
komsten från England 1757, var att bese 
kronoskogar i Finland och Västerbotten. 
Detta hade stor betydelse för hans senare 
verksamhet, då han hade kunnat bilda sig 
en god uppfattning om tillgången av det 
för skeppsbyggeriet så nödvändiga råma
terialet. Denna bok innehåller en del av 
Chapmansanteckningar från resan. 

Beräkningsanteckningsböcker 
Chapman, Fredric Henric af, Egenhän
diga anteckningar i skeppsbyggeri från 
Diurgårdswerfwef l 772 l F H. af Chap
man. - Stockho/m, 1772. - 2 vol.; [41}, 
[67] s. : iii. ; inb. 

År 1765 blev Chapman delägare i 
Djurgårdsvarvet, där han skulle bidra med 
sitt tekniska kunnande samt omorgani
sera verksamheten. Varvet skulle inte bara 
bygga handelsfartyg, utan även örlogsfar
tyg på kontrakt och dessa två små anteck
ningsböcker, med diverse beräkningar på 
vad material och arbete skulle kosta, är 
från denna tid. Några andra unika böcker 
och ritningar har Kungl Örlogsmannasäll
skapet i sina ägor och som nu visas, t. ex: 

Chapman, Fredric Henri c af Dimensi
oner på wirke ochjärn filfem sorter /ini e-

137 



skepp samt längd och tjocklek på master 
och rundhult, salningar och eselhufvun t il 
samma skepp l F H. af Chapman -CarL~
crona, J 796. - 29 s. 

Chapman, Fredric Henric af Grunder 
till kännedom af linje-skepp :for den stu
derande ungdomen vid Kong!. Krigs-Ada
cemien l F H. af Chapman. - Stockholm, 
1796.-75 s. 

Medalj 
T anslutning till Kungl. Örlogsmannasäll
skapets 100-årsjubileum slog akademien, 

till minnet av sin förste hedersledamot 
Fredrik Henrik af Chapman, invald 1798, 
en särski ld medalj , som är utförd av Lea 
Ahlborn . 

Övrigt 
I Modell-och mönstersalsbyggnaden, som 
är ritad och byggd av Chapman, hänger 
ett antal Chapmanritningar, som ingår i 
Kungl. Örlogsmannasällskapets samlingar. 

Ändrad adress? 
. Det är av största betydelse att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. Vänligen anmäl detta snarast till 
antingen secretary@ koms.se eller editor@ koms.se. Sådan anmälan kan också göras 
brevledes till Redaktionen för TiS , c/o Wigert , Pilgatan 5 A, 325 36 VÄXJÖ 
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OLOF HOLM 

Fil. Dr Olof Holm, är docent i ekonomisk politologi vid Svenska 
handelshögskolan i Helsingfors och tidigare gästprofessoJ: Han 
har varit verksam som.fi;rskare och lärare i marknadsstrategi 
vidföretagsekonomiska institutionen, Stockholms w1iversitet. 
OlofHolm är numera verksam som konsult i informations- och 
kommunikationsstrategi och har varit reservofficer if/ollan. 

Marknadsekonomin och Försvarsmakten ur 
marknadsföringsperspektiv 
Med murens fall och det sovjetkommunistiska systemets upplösning tömdes neutrali
tetsbegreppet i den svenska uttolkningen på sin mening. Hoten motfred och oberoende 
har därmed inte försvunnit, men de har ändrat karaktär. Den .foreställningsram, som 
dominerar, består av två huvudingredienser; dels att Sverige under överskådlig tid inte 
är utsatt för militärt hot, dels att landet, om den situationen ändå skulle uppstå, inte 
längre äger förmåga att motstå ett sådant. Sverige försvaras av några hundratal o_F 
ficerare och soldater/sjömän i internationella insatser. Doktrinen är inte oomtvistad. 
Desto mer anmärkningsvärt ter det sig att en kval~ficerad.fih·svarsdebatt i det närmaste 
helt uteblivit. 

Försvarsmakten i vårt land lever i en 
marknadsekonomi och är i väsentliga 
avseenden underkastad de förhållanden, 
som där råder. Ett av marknadsekonomins 
främsta kännetecken är förekomsten av 
konkurrens. De villkor detta oundvikli
gen medför, påverkar också myndigheter 
och organ isationer, även de som nor
malt brukar hänföras till kategorin non
profitorganisationer. Syftet med denna ar
tikel är att utveckla några centrala aspekter 
på innebörder och konsekvenser av denna 
situation för Försvarsmakten . 

Marknadsekonomin som system har 
sina rötter i antiken. Grundläggande prin
ciper och tankemönster från den romerska 
rätten lever kvar i de västerländska sam
hällena. Det demokratiska styrelseskicket 
och vetenskapligt tänkande är ett arv från 

antikens Grekland . Västekonomiernas in
dustriella revolution ägde rum under pe
rioden 1750-1880 och fullbordades under 
1800-och 1900-talen. U n der det senaste 
århundradet har den ekonomiska tillväx
ten uppgått till ca 3% per år, vilket innebär 
en fördubbling på 25 år (Holm 2002) . 

Den ekonomiskhistoriska forskningen 
har sökt orsakerna till den relativa rike
dom som utvecklats i västvärlden, d. v.s. 
Västeuropa, USA, Kanada, Australien, 
Japan , Hongkong, Singapore och Tai
wan. En förklaring som kommit att do
minera är tillkomsten av institutioner, ut
vecklade som följd av att ekonomisk och 
teknisk utveckling efterhand skapade en 
rad problem som krävde sin lösning. Det 
har gällt t ex säkerhet inom handel, trans
porter, lagerhållning, kapitalförsörjning, 
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rättssäkerhet m. m. Försäkringssystem och 
bankväsende är exempel på sådana insti
tutioner. Tillkomsten av aktiebolagsfor
men är likaledes en innovation, som följde 
behovet att reducera det egna risktagandet 
och säkerställa tillgång på riskkapital. 
Marknadsekonomin tv ingade fram meto
der att väga utbyte mot insats, det ekono
miska tänkandet kom att i allt högre grad 
prägla handlandet. 

Vi kan konstatera att ett antal nyckel
begrepp spelat en helt central roll för upp
komsten av marknadsekonomin : 
Innovationer har spelat en avgörande roll 
inom handel, teknik och organisation. 
Autonomi ifråga om beslutsfattande och 
relativ befrielse från religiös och politisk 
kontroll är en annan företeelse . 
Konkurrens uppkommer härav som en 
konsekvens. 

Västvärldens framväxt och funktions
sätt är en kombination av möjligheterna 
till experimenterande i förening med hög 
grad av självständighet och uppkomsten 
av marknader och därmed mångfaldens 
samhällen. En sammanfattande iaktta
gelse med betydande konsekvenser är att 
marknadsekonomins dominerande drag 
i och med feodalismens tillbakagång, är 
dess pragmatiska karaktär och avsaknad 
av varje ideologisk bindning till någon an
nan princip än ekonomisk effektivitet och 
överlevnadsförmåga. (se även Rosenberg/ 
Birdzel, 1991 ). Såser marknadsekonomins 
grunddrag ut. 

Balanssituationen marknad
politik 
I de samhällen som byggts upp i västvärl
den finns inbyggd den kontlikt som gäller 
i vilken omfattning och på vilka områden 
den politiska sfären skall styra utveck
lingen. Den maktfördelning detta hand
lar om belystes av Maktutredningen som 
tillsattes 1985. l sin förlängning handlar 
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denna kontl ikt om marknadens respektive 
den politiska sfärens utbredning. Mark
nadsekonomins funktionssätt reduceras av 
flera faktorer. En sådan är statens mål och 
ambitioner att påverka en rad områden 
såsom utrikes- , säkerhets- och försvarspo
litiken, de alltmer aktuella miljöfrågorna, 
den komplicerade jordbrukspolitiken med 
flera mmåden. En annan faktor är av ideo
logisk natur och därav följande krav på att 
vissa verksamheter skall drivas i offentlig 
regi. En tredje omständighet är kontrollen 
av olika slags oönskade bieffekter av pro
duktion och konsumtion. Det långt decen
traliserade ekonomiska systemet med sina 
brister och ofullkomligheter måste styras 
och kontrolleras av offentliga instanser, 
därom torde råda stor enighet oavsett po
litiska riktningar. 

Om konkurrens 
Inom ramen för detta blandekonomiska 
system skapas de konkurrensvillkor, som 
gäller alla slag av verksamheter; kolmner
sielit arbetande företag, ideella organisa
tioner, religiösa samfund, stiftelser, forsk
ningsorgan, skolor, sjukhus, universitet 
och för alla samhällen centrala myndig
heter och verk inklusive polis och försvar. 
Myndigheter och organisationer liksom 
kommersiellt arbetande företag utvecklar 
vanligtvis en strategi, avsedd att realisera 
de mål som uppsatts för verksamheten. Att 
utveckla en konkurrensstrategi innebär att 
formulera hur organisationen skall hävda 
sina intressen, vilka syften som skall upp
nås och vilken politik, som krävs för att 
målen skall kunna realiseras. Centralt i 
denna process är att kunna identifiera och 
förstå sambanden mellan den egna organi
sationen och dess omgivning, i första hand 
ämnesmässigt närliggande verksamheter. 
Försvarsmakten ingår i totalförsvaret dit 
också inräknas det ekonomiska försvaret , 
civilförsvaret och psykförsvaret. Härtill 

kan läggas städorganisationer som För
svarets materielverk (FMV), Försvarets 
radioanstalt (FRA) , och Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) , Försvarshög
skolan (FHS) m.ft. Vi kan beteckna dessa 
organisationer som en särskild sektor, to
talförsvarssektorn (TFS). 

Den levererar olika slag av funktioner 
och förmågor. Dess existensberättigande 
bestäms av föreställningar om behovet 
av en samlad nationell försvarsresurs och 
av bedömningar av relationen mellan den 
förväntade nyttan vid användning och det 
beräknade värdet av den sammantagna in
satsen, totalförsvarsbudgeten . Till denna 
insats bör även läggas utebliven alterna
tivnytta vid annan användning av motsva
rande resurs. Sådana föreställningar och 
bedömningar skiftar över tid , orsakade av 
politiska, ekonomiska, teknologiska och 
sociala förändringar i vårt närområde och 
i vår omvärld. 

sektorintern konkurrens 
(SIK) 
Vi utgår från antagandet att varje organi
sation/myndighet eftersträvar en fördel
aktigare position , kompetensutveckling, 
högt förtroende , gynnsamt rekryterings
läge och goda arbetsförhållanden . Vi kan 
identifiera ett antal faktorer som ökar kon
kurrenstrycket inom TFS: 
- Inom ramen för en given budgetram be
stäms anslagen på politisk nivå. Långsam 
eller avtagande tillväxttakt inom sektorn 
tenderar att öka det sektorinterna konkur
renstrycket. 
- Höga fasta kostnader och växande över
kapacitet, materiellt och personellt liksom 
tröghet, när det gäller Försvarsmaktens 
möjligheter att fördela materielanslag res
pektive medel till förbandsverksamheten. 
- Höga avvecklingshinder, exempel vis 
svårigheter att säga upp övertalig per
sonal , att upphäva ingångna avtal om 

materiel och politiskt styrda hinder för 
nedläggning av förband. I princip och i 
praktiken gäller att vid nedskuren resurs 
skärps kampen om den krympande kakan, 
ett på intet sätt nytt problem. Stefenson 
(2007) belyser förhållandet. Redan 1958, 
inför försvarsbeslutet var striden mellan 
försvarsgrenarna påtaglig när det gällde 
tilldelning av medel. Stefenson hävdar att 
marinen vid denna tidpunkt kom i kläm . 
Då rådande tidsanda prioriterade hotet 
från luften samtidigt som den allmänna 
värnplikten hade starka armeförespråkare 
(a.a. s. 30t} Denna inbördes rivalitet gäl
ler även idag. 
- Statliga och/eller fackliga hinder. Hit 
kan räknas försvarspolitiska restriktioner 
på både nationell och regional nivå lik
som lagar och avtal som reglerar arbets
marknadens villkor. 

Yttre påverkansfaktorer 
Vi kan identifiera ett antal faktorer som 
kan få avgörande konsekvenser för sek
torns utveckling och därmed också för
ändra den inbördes relationen mellan sek
torns aktörer: 
- Politiska/statliga intressen. Den fortlö
pande prövningen av säkerhets- och utri
kespolitikens förutsättningar kan interve
nera i sektorns verksamhet och föranleda 
omprövningar av TFS:s inriktning och 
dimensionering . Konsekvenserna härav 
kan bli omfattande och påverka såväl kva
litativa som kvantitativa förhållanden och 
därmed rubba konkurrensbilden . 
- Också TFS har en "marknad". Den be
står ytterst av medborgarna i rollen som 
skattebetalare men också som väljare. Ge
nom riksdag och regering är medborgarna 
företrädda och påverkar därigenom hela 
sektorns verksamhet, inriktning och om
fattning. Förhållanden i närområdet men 
också i den vidare omvärlden kan med
föra skiftande värderingar och prim·ite-
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ringar. Media spelar i detta sammanhang 
en avgörande roll som förmed lare och ut
tolkare av "verkligheten". r den meningen 
kom mer media att bestämma människors 
medvetande och därmed också prägla den 
politiska jordmånen. 
- TFS är för sin utveckling beroende av le
verantörer, främst arbetskraft/utbildning, 
forskning och industri. J u större strategisk 
vikt dessa områden har för sektorn och de 
enskilda aktörerna, desto större inflytande 
får de. Och omvänt, ju större den enskilde 
aktörens behov av teknisk innovation är, 
desto mer kommer detta att påverka kon
kurrensinriktningen. Desto viktigare blir 
det också att kunna påvisa att man är tek-

niskt ledande och visar resultat. 
- Ett ökat konkurrenstryck och hot mot 
TFS kan utvecklas av verksamheter, som 
fyller samma eller likvärdig funktion utan 
att ingå i TFS. Behovet av ett svenskt mi
litärt försvar försvagas av internationell 
nedrustning, men också genom förhand
lingar om sådana innebär en väsentligt 
försvagad hotbild. T princip gäller att 
substitut som kan framstå som ett bättre 
alternativutnyttjande av en given resurs, 
kommer att utgöra ett hot mot den befint
liga funktionen. 

Grafiskt kan sambanden tydliggöras 
som i figuren nedan. 

Politiska, statlig 
fackliga intressen 

"lntervenering" 

lf 
Totalförsvaret 

Leverantörer: Mii/Civ/Ekon/Psyk Marknad: 
Forskning Sektorn Riksdag 
Industri 

~ 
Regering 

Utbildning 

~ ~ 
~ Politiker 

b 

li Me ~i a 

Substitut: Medborgare 
Förhandling Väljare 
Nedrustning skattebetalare 

Allianser 

Figl. U!veckladuiifi'ån Porler (1980) 

Figuren möjliggör en systematisk analys 
av de strukturella drag, som präglar sek
torns handlingsutrymme. Konkurrensin
tensiteten bestäms av styrkan hos de kraf
ter, som verkar dels inom TFS, dels kraf-

ten hos de omgivande faktorerna. Både 
de interna och externa krafterna varierar 
i intensitet från tid till annan beroende av 
växlingar i de politiska, ekonomiska och 
sociala villkoren. Syftet med analysen är 
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att identifiera sambanden inom sektorn 
och mellan den och dess omgivning och 
därigenom ge förutsättningar att avläsa 
vilken eller vilka faktorer, som är påverk
bara och på vilket sätt. Härigenom kan den 
strategi formuleras , som för verksamheten 
mot den mest gynnsamma positionen. 

De fem huvudsakliga krafterna - inter
venering, marknadens respektive leveran
törers och substitutens inflytande samt de 
sektorinterna förhållandena - visar tydligt 
att villkoren inom sektorn också påver
kas av förhållanden , som ligger utanför 
de direkt verkande aktörerna, exempelvis 
makroekonomiska, säkerhetspolitiska, in
rikespolitiska med flera förändringar, som 
på kort eller längre sikt kan få avgörande 
betydelse för sektorns situation. 

Konkurrensmedlen 
Varje verksamhet, som befinner sig på en 
marknad och i konkurrens, utvecklar ett 
antal särdrag i sitt konkurrensbeteende . 
På en övergripande nivå kan det gälla 
exempelvis specialiseringsgrad, re lativ 
kvalitet, teknologiskt ledarskap, kost
nadseffektivitet och samverkan i allianser. 
I ett iner operationellt sammanhang gäl
lande ett specifikt vapensystem kan andra 
dimensioner vara av avgörande betydelse. 
Funktionalitet i en viss miljö, interopera
bilitet, uthållighet och kommersiellt värde 
är några exempel. Sådana egenskaper kan 
vara giltiga för exempelvis korvetter, ubå
tar med flera system. För att analysera ett 
systems relativa värde i förhållande till 
konkurrerande system kan olika egen
skaper kombineras och analysen visa den 
mest optimala konkurrenssituationen för 
respektive system. 

Av intresse i sammanhanget är det 
exempel på marknadsföring som svensk 
försvarsindustri bedriver genom en tid
ningsbilaga (SvD 080401 ). Verkställande 

direktören för Säkerhets- och försvarsfö
retagen, Peter Lundberg, kommenterar 
den pågående försvarsdebatten och vänder 
sig mot att försvarsindustrin och dithöran
de frågor främst beskrivs som problem, 
att försvarets materielanslag används som 
budgetregulator och att det spritts en fö
restiillning att det skulle vara billigare att 
"köpa från hyllan". Lundberg framhål
ler att svensk säkerhets- och försvars
industri i ett internationellt perspektiv 
tillhör världens mest effektiva, innovativa 
och samtidigt kostnadseffektiva. Trots att 
den internationella marknaden betecknas 
som protektionistisk, påverkad av statlig 
intervention och politiskt styrda beslut 
har svenska företag haft stora ti·amgång
ar. Som exempel anges de spektakulära 
framgångarna för HMS Gotland under 
hennes engagemang i Stilla havet i öv
ningarna med den amerikanska marinen. 
Stirlingmaskineri, avancerad smygteknik 
och kompetenta besättningar är några 
förklaringar till framgångarna. Nyckeln 
till konkurrensstyrkan ligger i detta fall i 
kombinationen teknologi, avancerad de
sign, kostnadseffektivitet och kompetent 
personal. 

Slaget om verklighetssynen 
Under 1980-talet spreds efterhand ut
trycket ledningskrigföring. Förebilden var 
begreppet Command and Control Warfcu·e 
(C2W), som allt oftare förekom i ameri
kansk militär litteratur och fick särskilt 
stor spridning i samband med Kuwaitkri
get (Wennerholm, Flygvapennytt 3/98) 
I sammanhanget spreds också uttrycket 
informationskrigföring; Information War
fare (IW), liksom Information Operations. 
Ä ven från marknadsföringssynpunkt är 
denna begreppsutveckling särskilt intres
sant. Från inledningen av 1970-talet sked
de ett tydligt paradigmskifte avseende fö-
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retags strategiska marknadsuppträdande.l 
och med den ekonomiska nedgången och 
oljekrisen 1973 ändrades radikalt mark
nadsförutsättningarna . På ti ll växtmark
nader, ett ti l istånd som rått praktiskt taget 
obrutet från omkring 1870-1970, är alla 
konkurrenter kollegor, ti llväxten räcker 
för att försörja dem alla och sämjan är 
god. Men ett berömt uttryck säger att "Es 
ist daflir gesargt da die Bäume nicht in 
den Himmel wachsen". 

Det finns ingen evig tillväxt, förr el
ler senare mättas alla marknader och när 
mättnadsskedet inträffar stelnar leendena 
på Rotaryluncherna för att helt upphöra 
i nedgången. Då vet alla att i det ögon
blicket, som jag vänder de andra ryggen , 
hugger de mig. Det som hände under det 
tidiga 1970-talet var, förutom unelergång 
för flera branscher och företag, ett radikalt 
omtänkande beträffande det strategiska 
marknadsagerandet; bort från ett produkt
och produktionsorienterat förhållningssätt 
ti ll ett marknads- och konkurrensfokuse
rat tänkande (Holm 2002) . Det är inte en 
slump att amtänkandet kom att speglas 
i litteraturen med exempel som "Kon
kuJTensstrategi " (Porter 1980), "Mark
nadskrigföring" (Durö/Sanclström 1985), 
"Striden om marknadsandelarna" (Lilje
dahl 1987). Marknadsföring kom att ses 
som krigföring med andra medel och det 
militärstragegiska tänkandet vann insteg. 

Försvarsmakten inledde 1996/97 ett 
arbete inriktat på att utveckla hur led
ningskrigföringen skulle organiseras och 
ledas. En utgångspunkt var kopplingen 
till Försvarsmaktens fyra hu v ud uppgifter. 
Wennerholm ( 1998) skriver: "Lednings
krigföring är i första hand riktad mot en 
motståndares ledning, el. v.s. mot män
niskan/beslutsfattaren i systemet - inte 
primärt mot de tekniska delarna av hans 
ledningssystem. Syftet med ledningskrig-
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föring är att påverka motståndarens för
måga attformul era, uttrycka och utöva sin 
vilja"(a.a. s.6). Uttalandet är inte mindre 
giltigt i ett marknadsföringssammanhang. 
Tydligt blir det om man byter ut termen 
" motståndaren" mot "huvudkonkurren
ten" . Att forma organisationens mark
nadsföring och kommunikationsinsatser 
med den strategiska inriktningen kräver 
ett annat slag av medvetande än att lansera 
förbättrad sonarteknik, förlängd skottvidd 

eller nytt material i fältuniformer. 
T samband med Folk och Försvars 

rikskonferens i Sälen i januari framträdde 
bland andra de främsta företrädarna för 
försvarsmakterna i Norge och Finland. 
Sverre Diesen pekade i sitt anförande på 
ett antal utvecklingsdrag utifrån norskt 
perspektiv; ökad rysk aktivitet vid nordka
lotten, betydelsen av knappa råvaruresur
ser, uttryck för ökad militär maktutövning 
och åtföljande krav på norsk militär när
varo och säkrande av militärt handlings
utrymme utifrån konkreta scenarier. Die
sen pekade också på en växande obalans 
mellan funktion och budget och konstate
rade som företrädare för försvarsmakten 
att "det är inte jag som skall greja detta 
med mindre pengar, det är ni politiker som 
skall greja detta med mindre säkerhet". 

Juhani Koskeala konstaterade att den 
omvärldsanalys som gjorts i Finland i 
stort är densamma som övriga, men att 
man kommit till andra slutsatser. Huvud
inriktningen för Finlands försvarsmakt 
angavs i första hand vara att Finlands för
svar är till för Finland. Först i andra hand 
angavs det internationella åtagandet, som 
sker om det gynnar det egna försvaret. 
" Ingen skall kunna ifrågasätta vår vilja 
och förm åga". Koskeala pekade vidare 
på energiknappheten - gasen, oljan - och 
transporterna som möjliga konfliktorsa
ker. Han underströk att det är ett allmänt 

nordiskt intresse att de norska intressena i 
noretkalotten kan bevakas. 

Det svenska inlägget rörde främst bud
getaspekter. ÖB konstaterade att 3-4% 
anslagsökning är nödvändig för att bibe
hålla kvantitativ och kvalitativ nivå. Da
gens nivå utgör en halvering utifrån nivån 
uneler 1980-talet. Anmärkningsvärd är 

frånvaron av en ingående debatt om skill
naden mellan finsk och svensk syn på för
svarets huvuduppgift. Man kan fråga sig 

hur den nuvarande svenska försvarspoli
tiken påverkar en eventuell motståndares 
"förmåga att formulera, uttrycka och 
utöva sin vilja" 

Utifrån de fyra huvuduppgifter som 
preciserades för Försvarsmakten och som 
tidigare angavs som likvärdiga, dominerar 
idag en doktrin; uneler överskådlig tid ex
isterar inget militärt hot mot Sverige och 
landet försvaras av några hundratal offi
cerare och soldater/sjömän i Afghanistan, 
Kosovo, Tchad, i Medelhavet. Det tidiga
re svenska försvarets storlek - ca 600 000 
man kunde mobiliseras före murens fall 
- motiverades främst av vår alliansfrihet 
och neutralitetspolitik och av en allmänt 
accepterad föreställning om ett militärt 
invasionshot Sveriges militära styrka an
sågs representera en stabilisering av det 
nordiska området. Numera är försvaret 
en bantad men likväl överviktig organi
sation , några få procent tjänstgör utom
lands, drygt 45% av försvarsanslaget går 
åt till anskaffning och underhåll av ma
terie l, arbetsmarknadslagar och regional
politik bidrar till att övertaligheten består, 
alltfler är "chairborne officers". En insikt 
rörande organisationer och förändringar 
i deras inre liv är att vid längre tillstånd 
av försvagad eller alltmer diffus huvud
uppgift tenderar de att gradvis förvandlas 
från att ha varit ett medel till att bli ett mål 
i sig (Holm 1988). Samtidigt är Sverige 

formellt fortfarande al liansfritt även om 
vi samverkar med EU och NATO (Ekdal, 
DN 080329 och 080406). 

Den förestäl lningsram, som vunnit 
betydande inflytande inte minst genom 
mediabevakning kan sägas bestå av två 
huvuclingreclienser; dels att Sverige uneler 
överskådlig tid inte är utsatt för militärt 
hot, dels att landet, om den situationen 
ändå skulle uppstå, inte längre äger för
måga att motstå ett sådant. Desto mer an

märkningsvärt ter det sig att en kvalifice
rad försvarsdebatt i det närmaste helt ute
blivit. Som bekant är det inte verkligheten 
själv som styr människors handlande, utan 
deras föreställning om verkligheten. Ä ven 
informationskrigets viktigaste mål på stra
tegisk nivå är just verklighetssynen. 

Om taktisk och strategisk 
konkurrens 
Med konkurrens på den taktiska nivån av
ses i gängse marknadsföringsperspektiv 
produktutveckling, produktkvalite, priser 
samt serviceåtaganden av olika slag . Inom 
Försvarsmakten har detta sin direkta mot
svarighet i utvecklingen av enheter inom 

marinen, flygvapnet och armen; ubåtar, 
korvetter, flygplan, robotar, haubitsar, 
terrängfordon, uniformer, skyddsutrust
ning m.m. Att bedriva aktiv marknadsfö
ring har alltid varit en nödvändighet för 
det svenska försvaret. l ett internationellt 
perspektiv har svensk försvarsindustri 
också nått stora framgångar och svenska 
militära insatser har likalecles rönt fram
gångar, inte minst p.g.a. hög teknisk och 
professionell militär kompetens. Det är 
inte på den taktiska nivån vi återfinner 
Försvarsmaktens problem. 

Det gäller istället det strategiska och 
handlar mer om tilltron till hela organisa
tionen , dess uppgift, dess sätt att sköta sitt 
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ansvar, att handha medborgarnas pengar, 
förmåga att leverera trovärdighet, politiskt 

och medborgerligt stöd liksom förmåga 

att attrahera unga människor som står in

för framtida yrkesval. Den ständigt fort

gående mediebevakningen med återkom

mande publicitet om en ekonomi i oord
ning, nerdragning av förband , fartyg som 

ligger vid kaj 300 dagar om året, svällande 

byråkrati, håglöshet och pessimism bland 
anställda, misstankar om oegentligheter i 

verksamheten, avslöjanden om generalers 

obskyra verksamhet m.m. - allt bidrar 

till att gradvis nöta ner tilltron och skapa 

djupgående trovärdighetsproblem. Bilden 

av en försvarsmakt utan mål framträder, 

en myndighet i nergång, förlorad betydel

se och som till väsentliga delar förutspås 

avveckling (Holm 2007). I det perspek

tivet förloras värdet av att HMS Gotland 
vunnit respekt för sitt agerande i USA. 

Beslutsfattande sker vanligen inom ra

men för en hierarkisk struktur bestående 
av tre nivåer ordnade utifrån beslutens ka

raktär, räckvidd och resurskonsekvenser. 

strategiska bes lut är då i marknadsmässi

ga sammanhang överordnade de taktiska 

som i sin tur styr de operationella. 
Erfarenhetsmässigt har det visat sig att 

ju högre upp i beslutshierarkin mi sstagen 

begås, desto värre blir konsekvenserna. 

Operationella misstag och som regel 

också taktiska sådana, kan oftast rättas till 

medan en strategisk felbedömning kan bli 

den sista bedömningen den led n i n gen gör. 
Melin (i Czarniawska 2002) poängterar 

att strategifrågorna inte bara berör organi

sationens nuläge. Kärnan i den strategiska 

processen gäller snarare förflyttningen av 

organisationen från dess historia in i fram

tiden. Mintzberg ( 1998) definierar strate

gibegreppet so m en plan , en riktning och 
väg från hit till dit. 

Organisatorisk effektivitet förutsät-
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ter att det både hori sontellt och vertikalt 

råder samsy n beträtTande organisationens 

övergripande ändamål och uppdrag men 

också att det råder balans mellan det an
svar organisationen avkrävs och de be

fogenheter dess ledning har. En studie 

genomförd 2005 och 2007 (Holm 2007) 

indikerar bri ster i dessa avseenden och att 

det inom delar av försvarsmakten uppstått 

två olikartade verklighetssyner. Den ena 

tecknas av marinofficerare, verksamma på 

förbandsnivå i praktiska roller som utbil

dare, tekniker, militärer i konkreta verk

samheter. De skildrar en försvarsmaktsor

ganisation utan tydlig mening, en politisk 

och militär ledning utan klar inriktning, 

ledande en verksamhet präglad av bespa

ringar, där budgetfrågorna blivit överord

nade Försvarsmaktens uppdrag och syfte. 

Den andra verk lighetssynen förmedlas av 

den politiska nivån men också av myndig

hetens högsta ledning som i olika skrifter 

söker skapa bilden av kraftsamling, ut

maningar och en fortsatt väg framåt fylld 
av stora och viktiga uppgifter med tyd

lig inriktning på internationella insatser. 

Diskrepansen mellan verkligheterna är 

påtaglig, man kan tala om framväxten av 

en organisatorisk dissonans (Holm 2002, 
2007). 

Med murens fall och det sovjetkom

munistiska systemets upplösning tömdes 

neutralitetsbegreppet i den svenska uttolk

ningen på sin mening. Det innebär inte att 

hoten mot fred och oberoende försvunnit, 

bara att de ändrat karaktär. Försvarsmak

ten har genom sin underrättelseverksamhet 

och informationsinhämtning det stra

tegiskt viktiga uppdraget, ansvaret och 

kompetensen att beskriva och analysera 
omvärlden men också att förmedla fakta. 

Globalisering och internationalisering 

har medfört att också Försvarsmaktens 
" marknad" har utvidgats. Ansvaret för sä-

kerheten har utvidgats och därmed också 
förutsättningarna för att fullt ut medverka 

i det internationella beslutsfattandet. All

iansfriheten enligt hittills rådande politik 

har likaledes förlorat innebörd (Bring 

2008). För Försvarsmakten gäller att inom 

ramen för det marknadsekonomiska och 

demokratiska systemet säkerställa pro-
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Det största problemet 
med framtiden? 

Den har ingen tidtabell. 
Världen fö rändras he la tiden. O ch det går fo rt. Det enda vi vet säkert om 

framtiden är att den kommer att innebära en förändrad värld. En värld 

där vi måste hantera nya politiska situationer och där vi kommer att möta 

nya, oförutsägbara hot. 

När det gäller ledningssyst em och ft-amttden så kan du lita på Saab. 

Våt-a modulära och skalbara system kan enkelt integreras med befi ntliga 

ledningssystem, och de kan uppgraderas med nya funktioner allt efte rsom 

dina behov ö kar eller föränd ras. Det gör att du både kan hantera dagens 

krav på ett säkrare samhäll e , och vara förbe t-edd infö r framti den. 

Nät- den nu behagar infinna sig. 

SAAB SYSTEMS 

www.saabg roup.com 

Jur. dr 

ROLF H. LINDHOLM 

Jw: dr Rolf H. Lindholm har lidigare vari! verksam inom UD, där 
han var minisler på räl/savdelningen innan han l 995 avgick med 
pension. 

Ålandsexpeditionen 1918 

En svensk intervention på A land i februari 1918 under inbördeskriget, efter det att 
Finland hade förklarat sig självstämligt den 6 december 1917, ledde till ansträngda 
relationer med den vita .finska ledningen. Från svensk sida åberopades humanitära 
skäl, men på finländskt håll missänkte man att Sverige hade politiska avsikter. Den ut
Wsande orsaken var - i svensk press överdrivna - rapporter om 1yska truppers fram
fart mot den åländska befolkningen. Svenska fartyg skulle avhämta de ålandsbor som 
önskade bli överförda till Sverige. 

Anklagelser riktades mot den svenske 
sjöministern Erik Palmstierna för att två 
telegram från general Gustaf Mannerheim 
inte hade vidarebefordrats till Nystads 
skyddskår på Åland. l sin dagbok medgav 
Palmstierna att han hade stoppat dessa 
telegram. Ett annat telegram skall enligt 
finska beskyllningar ha ändrats, innan det 
sändes vidare. l denna fråga stod uppgift 
mot uppgift. 

l slutet av januari 1918 tog rödgardis
terna makten i Helsingfors och lyckades 
t i Ilsammans med ryska trupper snabbt få 
kontrollen över södra Finland. Den lag
liga regeringen flydde till Vasa, där Man
nerheim utsågs till överbefälhavare för 
de vita styrkorna. En av dessa - Nystads 
skyddskår - tog sig i februari 1918 över 
isarna till Åland. Vissa strider utkämpades 
med ryska trupper och rödgardister. 

De svenskspråkiga ålänningarna bör
jade i samband med Tsarrysslands upplös
ning hoppas på en återförening med Sve
rige. l början på februari 1918 överlämna
des en massadress om detta till Sveriges 
konung och folk. Samtidigt begärde man 
svensk militär intervention till befolk
ningens skydd. Svenska ålandsaktivister 
stödde kampanjen. l svensk press, bl.a. i 
Aftonbladet, spreds rykten om ryska ter
rordåd på Åland. På förstasidan i Stock
holms Dagb lad intogs den 13 februari en 
artikel om "Skräckvälde på Åland". Upp
gifterna var inte helt grundlösa men starkt 
överdrivna. De fick motivera den humani
tära aktion till ålänningarnas skydd som 
inleddes samma dag. 

En instruktion för kommendörkapten 
Harald Åkermark, som fick uppdraget 
att leda expeditionen, utfärdades av re-
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geringen den 13 februari . Enligt denna 
skulle Stockholms stads isbrytare l samt 
Sveabolagets ångare Runeberg avgå till 
Signildskär i Å lands skärgård. Svensk ör
logsflagg fördes på båda fartygen. Upp
draget var att på Signildskär "avhämta de 
ålandsbor, som till följd av tillståndet på 
öarna önska bliva överförda till Sverige, 
vare sig dessa äro nödställda svenska ell er 
finska undersåtar" . Det förutsågs att ålän
ningar även skulle kunna behöva häm
tas på Eckerö. Genom pansarbåten Thor 
skulle man gnistledes (per telegram) rap
portera om exped itionens fortgång. 

Den 14 februari togs ett trettiotal flyk
tingar ombord från Signildskär och ytter
ligare några vid Eckerö. Eftersom inga fler 
uppenbarade sig var expeditionens uppgift 
egentligen löst. Av de totalt 33 ålänningar 
som togs ombord återvände en del snart 
till sina hem. Läget förändrades emellertid 
genom att Nystads skyddskår anlände till 
Åland. Den svenska expeditionen "fick i 
uppdrag att söka åvägabringa öarnas eva
kuerande av samtliga de stridande". Den 
svenska blåboken "Ålandsexpeditionen 
år 1918", som publicerades 1921, tillade: 
"Detta åstadkoms även under medverkan 
av befolkningens representanter genom 
överenskommelse den 20 februari 1918". 1 

Den svenska insatsen ökades efter hand, 
med en pansarbåt den 14 februari, ett 
kustartillerikompani den 19 februari, yt
terligare två pansarbåtar den 20 februari 
och en infanteribataljon den 24 februari . 
Besättningarna räknade totalt nära l 200 
man.2 

l Ålandsexpeditionen år 1918, Stockholm 1921 , 
s 2. 

2 Bertil Stjernfe lt, Å lands hav och öar- brygga 
e ll er barriär~; Svensk-finsk försvarsfråga 

1915-1945, 1991 , s 24, 26 och 28. 
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Efter evakueringen av de finska och 
ryska stridskrafterna kvarstannade svens
ka bevakningstrupper på Åland till i maj 
1918. Läget hade dock förändrats genom 
en tysk Ålandsexpedition, som den 5 mars 
anlände till Eckerö. Finska regeringen 
krävde i en not att de svenska trupperna 
omgående skulle dras tillbaka från Åland. 
Erik Palmstierna hoppades dock att man 
skulle kunna få till stånd svensk-finsk
tyska förhandlingar om demolering av 
befästningarna på Åland. Detta motsatte 
sig Fin land. Tyskland förkla rade sig be
rett att med Sverige och Finland ta upp 
förhand lingar i demoleringsfrågan. Detta 
berodde på en direkt aktion av det svenska 
kungaparet utan den svenska regeringens 
vetskap. Tyskland utövade också tryck 
på Finland. Samtidigt som man på finsk 
sida i slutet av april gick med på att inleda 
förhandlingar om demo leringen började 
evakueringen av de svenska trupperna 
från Åland. Demoleringsavtalet under
tecknades först den 30 december 1918 
och trädde i kraft i slutet av mars 1919. l 
början av april anlände demoleringsstyr
korna till Åland. 3 

Kritik mot Ålandsexpeditionen 
I en skrivelse den 22 mars 1918 till den 
svenske utrikesministern "ansåg sig fins
ka regeringen böra låta förstå, att vissa 
telegram från överbefälhavaren för finska 
armen, general Mannerheim, och Finlands 
beskickning i Stockholm till den å Åland 
sig uppehållande skyddskåren , vilka skul-

3 Göran Rystad, Ålandsbefiistningarnas demole

ring och kampen om Åland 191 8-1919; i: Studier 

i modern hi storia tillägnade .Jarl To rbacke, 1990, 
s 257-275. - Överenskommelsen om demolering

en finns hos Sten Lewenhaupt, Recueil des 
Traites de la Suede, del!, 1926, s 503-519. 

le ha avsänts genom de svenska myndig
heterna, icke skulle ha kommit adressaten 
tillhanda" 4 Enligt samma källa gendrev 
den svenska regeringen i sitt svar den 22 
april 1918 efter förordnad undersökning 
dessa anmärkningar. 

I en skrift 1921 av den holländske pro
fessorn W. van der Vlugt upprepades de 
finska beskyllningarna. Det påstods också 
att ett telegram från den finske ministem 
i Stockholm, Alexis Gripenberg, hade 
förvrängts ("sa depeche decisive avait 
ete gravement estropiee") 5 Enligt van 
der Ylugt hade Gripenbergs telegram den 
20 februari till Nystads skyddskår haft 
följand e lydelse (i fransk översättning): 
"Puisque votre situation semble intena
ble et qu'il n'y a pas d'espoir de secours 
immediats, je vous conseille vivement 
d'embarquer sur les navires suedois". 
Efter ankomsten till Stockholm av några 
chefer från skyddskåren skall Gripenberg 
till sin förvåning ha erfarit att endast orden 
"Je vous conseille vivement d'embarquer 
sur les navires suedois" framförts. 6 

Den svenska regeringen begärde upp
lysning om "de grunder, varpå de från 
finsk sida framställda påståendena stöda 
sig". l det finska svaret den 12 mars 1921 
uppgavs att beskickningschefen Gri
penberg strax efter midnatt per telefon 
hade bett sjöministern Palmstierna att till 
skyddskåren vidarebefordra föUande tele
gram: "Då Eder ställning synes ohållbar 
och utsikt till snar hjälp icke finnes till
råder jag Eder på det livligaste att gå om-

4 Nystads skyddskår på Åland och den svenska 

Ålandsexped itionen 1918; Officie ll framställ

ning, Helsingfors 1921 , s 3. 

5 W. van der Vlugt, La Question des lies 

d' Aland, Le iden 1921, s 66. 

6 A.a. s 82. 

bord på de svenska fartygen". 7 På grund 
av telegrammets vikt bad Gripenberg att 
Palmstierna skulle i telefonen upprepa det, 
vilket också skedde. Man konstaterade att 
Palmstiemas notat av telegrammet till alla 
delar överensstämde med beskicknings
chefens formulering. 

l det finska svaret den 12 mars 1921 
tillades: " Emellertid delgavs Nystads
kåren av kommendörkapten Åkermark 
telegrammet i denna form: 'Gripenberg 
råder Eder att gå in på svenskarnas ford
ringar' ." Samtidigt återgavs i svaret två 
telegram, som hade intelefonerats t i Il 
sjöförsvarsdepartementet men inte nått 
kåren. Det första den 20 februari lydde: 
"Följande svar har ingått från general 
Mannerheim ' Meddela åt skyddskåren 
nödiga vapen kunna nu avgå under stark 
konvoj Kankaanpää-Nystad eventuellt 
även med båt om nödiga anvisningar gi
vas. Kan detta ske och Nystads skydds
kår hålla ut tills hjälpen anländer bör den 
ovillkorligen stå kvar. Avväpna ryssama. 
Edra villkor erkännas ej av mig. Manner
heim ' Gripenberg". 

Det andra telegrammet den 21 februari 
hade lydelsen: "Bekräftar igår given order 
och eventuellt protest beder Eder meddela 
Nystads skyddskår Åland vapen färdiga 
avgå över Kankaanpää-Nystad och möta 
ytterligare kunde sändas båt därest tyd
lig anvisning om inlopp avlastningsplats 
eventuellt lots genom Eder tillsändes oss. 
För Finlands unga arme hederssak med 
egna krafter befria Åland. Doktor Ro
senlew Amos Andersson befullmäktigas 
underhandla ryssar om avväpning. Defi
nit iva förs lag underställas mitt avgörande. 
Mannerheim." 

7 Nystads skyddskår på Åland ... , s 5. 
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Den 16 mars besvarade den svenska 
regeringen beskyllningen att ett telegram 
hade delgetts skyddskåren "i förkortat och 
därför vilseledande skick". Kommendör
kapten Åkermark hade ordagrant och i 
dess belhet uppläst telegrammeddelandet 
för ledaren för vita gardets delegerade i 
Mariehamn, hr Grönb lom. Det från finsk 
sida framställda påståendet betecknades 
därför "såsom med verkliga förhållandet 
icke överensstämmande". 

Den finska kritiken mot Ålandsexpe
ditionen upprepades av historikern Eirik 
Hornborg 1933 . Han skrev: "Skyddskå
rens telegramväxling med Finlands sän
debud i Stockholm liksom med överbe
fälhavaren Mannerheim ägde rum genom 
svenska myndigbeters förmedling, och 
Sveriges sjöminister Palmstierna drog sig 
inte för att dels utöva censur, dels lämna 
falska uppgifter. Mannerheims order till 
skyddskåren att kvarstanna på Åland un
dertrycktes, och i stället lät man denna 
förstå, att överbefälhavaren önskade dess 
överförande t i Il Österbotten . " 8 

I en biografi om Mannerheim 1934 
kritiserade Kai Donner, som 1918 var mi
litärattacbe vid den finska beskickningen i 
Stockholm, den svenska regeringens "fu la 
spel om Åland". Hos Donner förekommer 
också en annan version av telegrammet 
den 20 februari: "Om Eder ställning synes 
ohållbar ... "(således inte "Då Eder ställ
ning ... ").9 

Gustaf Mannerbeim skrev i sina me
moarer ( 1951 ): "Högkvarterets förbin
delser med Finlands beskickning, även
som dennas med Nystadskåren, blevo på 

8 Eirik Hornborg, Fin lands hävder, del IV, 
1933, s 411. 

9 Kai Donner, Fä ltmarskalken friherre Man

nerheim, Stockholm 1934, s 143 f. 
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svenska myndigheters försorg störda och 
utsatta för förvanskning." Mannerheim 
påstod att telegrammet den 20 februari 
från statsrådet G r i pen berg t i Il kapten J o
han Christian Fabritius i Nystadskåren 
hade befordrats i förvanskat skick. "Det 
lydde: 'Om eder ställning synes ohål lbar 
och utsikt till snar hjälp ej finnes, tillråder 
jag eder på det livligaste att gå ombord 
på de svenska fartygen'. Min ister Palm
stierna försäkrade uttryckligen att tele
grammet skulle avges just i denna form, 
men så skedde icke. Genom att avsända
rens reservation ströks, kom det sålunda 
vanställda telegrammet att lyda: ' Tillråder 
eder på det livligaste att gå ombord på de 
svenska fartygen'." I en anmärkning av 
utgivaren hävdades att reservationen inte 
hade strukits men att det inledande ordet 
om hade utbytts mot då. 10 

1957 återkom Eirik Hornborg till sa
ken. Han skrev då: "Efter underhand
lingar, vilkas utgång bestämdes genom att 
svenske sjöförsvarsministern Palmstierna 
undertryckte en telegrafisk order från 
Mannerheim till skyddskåren och läm
nade oriktiga uppgifter rörande bans in
ställning till frågan, utrymde skyddskåren 
Åland och överfördes till Sverige. Därvid 
avväpnades den. l sinom tid nådde den 
landvägen Mannerbeims arme och deltog 
i fribetskriget." 11 I sin biografi om Man
nerbeim upprepade Erik Heinrichs 1957 
beskyllningarna avseende telegrammen. 
Än en gång påstods att "om" hade ändrats 
ti ll "då" .12 

l O G. Mannerheim, Minnen , del l, Stockho lm 
1951 , s 232 f. 
Il Eirik Hornborg, Det fria F inland, Stockholm 
1957, s 54. 

12 E rik Heinrichs, Mannerheimgestalten, Stock
holm 1957, s 122 f. 

Stig Jägerskiöld ägnade en del av sin 
monumentala biografi om Mannerheim 
åt året 1918. Han var mindre kategorisk 
om den påstådda telegramförvanskning
en: "Telegrammet skall ha inneburit en 
uppmaning att gå ombord på de svenska 
fartygen; 'Om Eder ställning ohållbar och 
utsikt till snar hjälp ej finnes'; det skall 
ha ändrats till 'Då Eder ställning ... ' Vare 
därmed huru som helst; saken kan ej läng
re utredas." 13 

1989 utkom Veijo Meris biografi om 
Mannerhe im på svenska. Meri skrev: "På 
vårvintern 1918 under frihetskriget ocku
perades Åland av Sverige, som, för att ut
trycka det i klartext, lurade den trupp av 
vita, som hade avancerat dit, att sträcka 
vapen. Svenskarna hade förfalskat tele
gram, som Mannerheim hade sänt grup
pen i fråga." 14 

Ännu 1995 återkom beskyllningarna. 
Jukka-Pekka Pietiäinen skrev: "För att 
få Nystadskåren att lämna öarna tillgrep 
svenskarna svek och list" . Man hade an
vänt desinformation och dessutom gett 
ett telegram en mer kategorisk form ("Då 
Eder ställning ... "). 15 

Johannes Helloers 
memorandum 1936 
En intressant redogörelse för Sveriges 
politik under det finska frihetskriget läm
nades av Johannes Hellner 1936.16 Hell-

13 Stig Jägerskiöld , Gustaf Mannerheim; 1918, 

Stockholm 1967, s 167. 
14 Veijo Meri, Marskalken av Finland C.G. 

Mannerheim, Stockholm 1989, s 59. 

15 Finland 1917-1920, del 3. En stat tar form , 

Helsingfors 1995, s 268. 
16 Memorandum rörande Sveriges politik i 

förhållande till Finland under tiden från Finlands 
självständighetsförklaring till det finska in bör-

ner var utrikesminister 1917-1920. Han 
ville tillåta vapenexport till Finland, vil
ket dock socialdemokraterna motsatte sig. 
l ett särskilt avsnitt i sitt memorandum 
behandlade Hellner Ålandsfrågan. Han 
framhöll att ändamålet med den svenska 
expeditionen var av rent humanitär art och 
inte hade något som helst politiskt syfte. 17 

I en skrivelse till statsrådet Gripenberg 
den Il mars 1918 tog Hellner upp demo
leringsfrågan. Samtidigt som han överläm
nade skrivelsen framförde han muntligen 
"att den svenska Ålandsexpeditionen icke 
fullföljde några som helst ockupationsän
damål utan blott skedde i humanitärt syfte . 
---Vidare framhöll jag såsom synnerligen 
önskvärt, att den i Fin land pågående hets
kampanjen mot Sverige och dess regering 
kunde bringas att avstanna, då densamma 
blott vore ägnad att skada det goda förhål
landet mellan länderna samt å svensk sida 
framkalla misstämning mot Finland." 18 

Ett svar på skrivelsen av den l l mars 
kom först den 3 april, trots att det var da
terat den 22 mars. Skrivelsen, som var 

deskrigets slut; Aktstyc ken utgivna av Kungl. 

Utrikesdepartementet, 1936. - l sammanhanget 
kan nämnas att statsminister Nils Eden i sam

band med svaret på en interpellation i andra 

kammaren den 20 februari 191 8 förklarade "att 

regeringen i denna sak haft till ögonmärke att så 
långt den fönnår medverka till , att våldsamheter 

och blodsutgjutelser på Åland måtte förebyg-

gas och den åländska befolkningen tryggas till 

liv och egendom, men icke på något sätt avser 
att därmed prejudicera de politiska frågor, som 

anknyta sig till ögruppen" . Han tillade att de 
samma dag på morgonen " inlupna underrätte l

serna" ingav "de bästa förhoppningar om en snar 

och tillfredsställande lösning". Andra kammarens 

protokoll , s 9 f. 
17 A .a. s 29 och 31. 

18 A.a. s 37 . 
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undertecknad av senator Heikki Renvall , 
beskyllde svenska regeringen för fo lk
rättsvidrig inblandning i finska statsange
lägenheter. Kritik riktades mot Sveriges 
medverkan vid uppgörelserna på Å land, 
och regeringen anklagades för att ha gett 
Finlands sändebud vi lseledande uppgif
ter rörande stä llningen på Åland samt 
att i strid mot gjort åtagande ha hejdat 
vissa telegram från Gripenberg till finska 
skyddskåren på Åland. Man hemställde 

också om att den på Ålandsöarna förlagda 
svenska krigsmakten i dess helhet skulle 
återka ll as . Den 22 april avläts till finska 
regeringen en ny skrivelse, som bemötte 
de olika anklagelserna. 19 

Arkivmaterialet om 
telegrammen 
l Krigsarkivet finns bland dokumenten 
från Sjöförsvarets Kommandoexpedition 
två kartonger om "Åiandsaffären 1918". 
Ett gn isttelegram (Stockho lms gniststa
tion) från Sjöministem till fattygschefen 
på Thor har lydelsen: 

"Till Nystads skyddskår = Då Eder 
stä llning synes ohållbar och utsikt till snar 
hjälp icke finnes tillråder jag Eder på det 
livligaste att gå ombord på de svenska far
tygen. Gripenberg. Framföres skyndsamt. 
Sjöministern." Av blanketten framgår att 
telegrammet mottogs efter midnatt, den 
20 februari kl. 1.15 fm. Enligt signa l
journalen för pansarbåten Thor mottogs 
detta telegram från Waxholms gniststation 
kl. 1.25. 

Ett telegram (gnisttelegram) den 20 
februari 1918 kl. 1 e.m. från statsrådet 
Gripenberg har följande lydelse: "Beder 

19 A .a. s 40-44. 
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meddela Nystads skyddskår vapen färdiga 
avgå över Kankaanpää Nystad och möte. 
Ytterligare kunde sändas båt därest tydlig 
anvisning om inlopp, av lastningsplats, 
eventue llt lots genom Eder tillsändes 
oss. För Finlands unga arme hederssak 
att med egna krafter befria Å land. Dok
tor Rosenlew Amoff /Amos/ Andersson 
befullmäktigas underhandla med ryssarna 
om avväpning. Definitiva förslag under
stä llas mitt avgörande. Mannerheim." På 
telegrammet har noterats "Ej avsändt". 

Ett telegram (gn isttel egram) den 20 
februari kl. 5.30 em. från Gripenberg till 
Nystads Skyddskår, Åland, har lydelsen: 
"Följ ande svar har ingått från general 
Mannerheim ' Meddela Nystads skydds
kår att nödiga vapen kunna avgå eventu
ellt även med båt om nödiga anv isningar 
givas. Kan Nystads skyddskår hålla sig 
ti lls hjälpen anländer måste den ov illkor
ligen stanna på Åland . Edra vi llkor kunna 
icke av mig erkännas. Mannerheim ' ." På 
telegrammet har antecknats " Ej afsändt" . 

Det första telegrammet har således 
texten "Då Eder ställning ... ". De åter
kommande beskyllningarna om att texten 
ändrats från "Om Eder stä llning ... " har 
föga stöd i dokumenten. Ett faktum är att 
den finska officiella framställningen 1921 
använder formu leringen "Då Eder ställ
ning ... ". Det anförs: "Natten mellan den 
19 och 20 februari sändes från legationen 
fö ljande telegram: 

"Då Eder ställn ing synes ohå llbar och 
utsikt ti ll snar hjälp icke finnes tillråder 
jag Eder på det li vligaste att gå ombord på 
de svenska fartygen Gripenberg."20 

Den holländske professorn van der 
Vlugt uppgav också 1921 att Gripenberg 

20 Nystads skyddskår på Å land ... , s 5. 

(i översättning till franska) hade använt 
formuleringen "Puisque votre situation 
semble intenable ... " 2 1 

Viceamiralen Hara ld Åkermark skrev 
i tidskriften "M i l itärhemmet" 1946-1948 
en artikelserie med tite ln "Ett minne från 
första världskriget" . Han avfärdade den 
påstådda förvanskningen av telegrammet: 
"Vid senare i Stockholm gjord jämfö
relse mellan Gripenbergs där inlämnade 
telegram och det av mig till skyddskåren 
lämnade överensstämde nämligen deras 
orda lyde lse fullständigt. "22 

Nittio år efter Ålandsexpeditionen 
vore det önskvärt att beskyllningarna för 
förvanskning av detta telegram kunde 
upphöra. Däremot är det riktigt att de två 
senare telegrammen den 20 februari inte 
vidarebefordrades. 

l blåboken "Ålandsuppgörelsen" upp
gavs 1918: "Kl. 5.25 ingick så telegram 
(bil. 45), att fredsöverenskommelsen 
träffats mellan vita gardet och ryssarna. 
- Emellertid hade under middagen med
delande telefonledes lämnats från finska 
legationen, att det uttalande, vilket, som 
ovan nämnts, begärts från genera l Man
nerheim, nu, ehuru för sent, ankommit, 
och kom detsamma sjöm ini stern till handa 
först efter det nyssnämnda telegram om 
fredsslutet ingått (bil. 46). Under dessa 
omständigheter och då det icke var uteslu
tet, att telegrammets avsändande kunde 
åstadkomma fientligheternas förnyande 
med därav mö j l igen följande ödeläggelse 
av Mariehamn, befolkningens utsättande 
för våldsdåd och den finska skyddskårens 
tillintetgörande, samt då general Manner
heims telegram stod i strid med Finlands 
härvarande representants tidigare samma 

21 Se not 6 ovan 

22 Åkerm arkssamlingen i Riksarkivet, vo lym 21. 

dags morgon framförda uppmaning, un
derrättades statsrådet Gripenberg, att 
svenska regeringen icke ville genom detta 
telegrams befordran förmedels flottans 
fartyg göra sig medansvarig i de följder, 
vilka i så fall kunde uppstå. "23 

Johannes Hellner skrev 1936: " Först 
den 20 februari begärde statsrådet Gri
penberg förmedling av underrättelse från 
General Mannerheim. Detta telegram 
vägrade svenska regeringen att befordra 
på den grund att, då begäran därom fram
ställdes, underrättelse ingått från Åland, 
att fredlig uppgörelse var träffad. Härom 
fick Statsrådet Gripenberg omedelbart 
underrättelse.". 24 

Av Erik Palmstiemas dagboksanteck
ningar, som publicerades 1953, framgår 
att han stoppade dessa telegram: "Man 
bad mig, att via pansarbåten Thor gnista 
över Mannerheims svar till de 'vita', men 
jag vägrade detta; jag ville ej ta 600 fin 
nars död på mitt samvete."25 På svensk 
sida hävdades att Mannerheims svar kom 
"för sent", efter det att överenskommelsen 
mellan ryska garnisonen och vita gardet 
hade ingåtts. Det stämmer inte. På det 
första icke avsända telegrammet anges 
att framställningen hade mottagits från 
statsrådet Gripenberg kl. l e. m. den 20 fe
bruari. Fördraget om avbrytande av krigs
handlingarna på Å land ingicks mellan 
klockan 23 och midnatt. När Palmstierna 
blev pressad på denna punkt svarade han 
i riksdagen: "När helst under den dagen, 
den 20, det Mannerheimska te legrammet 
ankommit, säg från kl. 8.45 på morgonen , 
så hade jag tagit på mitt ansvar att icke 

23 Å landsuppgörelsen , Stockholm 1918, s 6 f. 
24 Memorandum ... , s 43. 

25 Erik Palmstierna, Orostid ; Il; 1917-1919, 

Stockholm 1953, s 13 7. 
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skicka av detta telegram" 26 

Anledningen var givetvis att förhand
lingarna på Åland närmade sig sitt slut. 
Kl. Il på förmiddagen den 20 februari fick 
Palmstierna från chefen på pansarbåten 
Thor, kommendörkapten Gustaf Starck, 
följande te legram: "Uppgörelse träffad i 
natt på basis, skyddskåren avgår omedel
bart, återlämnar ryska vapen, lämnar egna 
vapen genom mig till åländska myndighe
ter, ryska matroser avgå Åbo, soldaterna 
via Sverige. Uppställd motfordran, röda 
gardet avväpnas före embarkeringen, 
godtagen. skyddskårens svar begärt före 
kl. 9 fm. --- " 2 7 Kl. 5.25 på eftermidda
gen telegraferade Starck till sjöministern: 
"Preliminär fredsöverenskommelse träf
fad mellan vita gardet och ryssarna. Går i 
land för telefonsamtal."28 

Palmstierna hade den 18 februari sänt 
följande telegram t i Il Starck: "Meddela 
till finnarna såsom upplysning, att general 
Mannerheim själv i förra veckan begärde 
svenska regeringens hjälp för att sjöledes 
överföra skyddskåren från Åland över 
Sverige till Finland. Således torde intet 
tvivel råda, att han även nu gillar vårt er
bjudande. Gripenberg upprepar sin anma
ning till skyddskåren."29 

26 Första kammarens protokoll den 29 maj 
191 8, s 84. 

27 Ålandsuppgörelsen, s 28. 
28 Ålandsuppgörelsen, s 29. 
29 Å landsuppgörel sen, s 2 1. - Statsmini ster Nil s 
Eden försökte i en debatt i and ra kammaren den 
29 maj 191 8 försvara tel egrammet. Han sade 
"att vi.formodade, att general Mannerheim icke 
sku ll e ha något emot att den nyliindska skydds
kåren hemfördes, enär man under toregående 
vecka, såsom det måste antagas å hans vägnar, 
hade hos oss lh 1mfört en anhållan genom stats
rådet Gripenberg, att denna samma skyddskår 
skull e av svenska fartyg räddas hem till Sverige 
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Mannerheim hade ändrat sig, och 
Palmstierna tyckte tydligen att han i det 
nya läget kunde frångå utfåstelsen att be
fordra telegram mellan finska legationen 
i Stockholm och Nystads skyddskår. En 
åländsk undersökning 1972 konstate
rade: "När det sedan visade sig, att Man
nerheim hade ändrat åsikt, gjorde sig 
Palmstierna hellre tilllöftesbrytare än han 
utsatte Ålandsföretaget för risken av yt
terligare komplikationer. På båda hållen 
glömde man alltså snabbt och påpassligt 
tidigare önskningar och löften, när en för
ändrad situation ansågs kräva det. Men 
härav följer också, att man knappast från 
någondera sidan hade någon större orsak 
att förebrå den andra något."30 

Erik Palmstieroas roll 
Som en av fyra socialdemokrater ingick 
friherre Erik Palmstierna ( 1877-1959) i 
den av liberalen Nils Eden 1917 bildade 
koalitionsministären. 1920 blev Palm
stierna utrikesminister i Hjalmar Bran
tings regering. "Under hela sin statsrådstid 
verkade han ivrigt för Ålands återförening 
med Sverige" uppger Nationalencyklope
din. l Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) 
noteras att Palmstierna "på ett från kon
stitutionell synpunkt anmärkningsvärt sätt 
kom att svara för den operativa ledn ingen 
av företaget" (Åiandsexpeditionen). Att 
Palmstierna trivdes med sin roll förstår 
man av hans dagbok. Den 19 februari 
19 18 antecknade han : "Det är en g lädje 

för att föras över till Finland" . And ra kamma
rens protokoll , s 32. -Telegrammets lydelse ger 
dock inget stöd för att det bara va r fråga om en 
förmodan. 

30 Anna Bondestam, Åland vi ntern 19 18, Ma
riehamn 1972, s 158 f. 

att vara med, då det handlas!". Hans be
svikelse blev stor när Tyskland i början 
på mars intervenerade på Åland. Genom 
svensk-finsk-tyska förhandlingar om de
molering av de ryska befåstningarna på 
Åland hoppades han kunna bevara ett 
visst svenskt inflytande. 

På finsk sida anklagades Palmstierna 
"för att under humanitär täckmantel driva 
en politik som syftade till att rycka Åland 
från den nyvordna, ännu svaga finska re
publiken" (SBL). Samma källa tillägger: 
"att det officiella Finland betraktade ho
nom som en fiende är inte överraskande". 
Stig Jägerskiöld konstaterade : "Manner
heim och Palmstierna har livet ut vidblivit 
sina skilda åsikter i saken".31 

Ålandsexpeditionens facit 
Först och främst kan det konstateras att 
genom fördraget den 20 februari 1918 
mellan den ryska garnisonen och det vita 
gardet upphörde stridigheterna på Åland. 
Det bör i sammanhanget nämnas att en 
överenskommelse dagen därpå ingicks 
mellan representanter för den åländska 
befolkningen och för den på Åland för
lagda ryska militären. 32 

T mitten av februari uppgick den ryska 
garnisonen på Åland till c:a 2 050 solda
ter och matroser. Dessa trupper var väl 
beväpnade och rikligt försedda med am
munition , handgranater, gasbomber m.m. 
De hade också ett trettiotal kulsprutor och 
två fåltbatterier. Från de permanenta bat
terierna på ön kunde vissa områden också 
utsättas för beskjutning. Genom de goda 
förbindelserna med Åbo kunde förstärk-

3 l A .a. s 171 . 
32 Texterna till fördraget och överenskommel
sen publicerades i Ålandsuppgörelsen, s 30-33 . 

mngar lätt erhållas från fastlandet. Vid 
de första underrättelserna om fientlig
heter från Nystads skyddskårs sida hade 
rödgardister och personal för artilleriets 
ledning tillkallats. Den 17 och 18 februari 
anlände omkring 175 rödgardister och ett 
femtiotal artillerister och den 25 februari 
ytterligare omkring 600 rödgardister. Dis
ciplinen bland trupperna var dock dålig. 

Vid ankomsten till Åland omfattade 
Nystads skyddskår omkring 500 man , av 
vilka högst 200 var beväpnade med gevär 
av de mest skilda slag. Ammunitionsförrå
det var ännu den l 7 februari så knappt, att 
antalet patroner per man växlade från två 
till högst tjugo. Kåren var illa utbildad och 
knappast hälften användbar i öppen strid. 
skyddskårens ursprungliga avsikt var att 
söka sig över till någon av Ålandsöarna 
för att därifrån sjöledes överföras ti Il nor
ra Finland. 

De första operationerna utfördes mot 
ryssarnas isolerade militära anläggningar 
på nordöstra Åland. De små ryska be
sättningarna togs genom överrumpling. 
skyddskåren erövrade moderna gevär och 
rikligt med ammunition samt tio kulspru
tor och fyra fåltkanoner. (Före avfården 
från Åland hade kåren 415 gevär). 

När den svenska medlingen inleddes 
hade skyddskåren besatt nordöstra Åland 
och förlagt sitt högkvarter till Finby. Den 
18 februari meddelade kommendörkapten 
Starck att den finska isbrytaren Murtaja 
hade anlänttill Mariehamn med två hund
ra rödgardister. Senare samma dag kunde 
Starck telegrafera att Godby enligt några 
ålänningars uppgift dagen innan hade in
tagits av skyddskåren. "Cirka 130 fångar. 
Skyddskåren framryckte till Gölby, där 
den möttes av artillerield , retirerade till 
Godby, små förluster." Den 20 februari 
meddelade Starck, att han mottagit en 
skrivelse från skyddskåren, "vari denna 
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erbjuder sig omedelbart embarkera under 
förutsättning svenska regeringen påtager 
sig Ålandsbefolkningens skydd och på
skyndar ryssarnas avtåg". Den 19 febru
ari hade strider utkämpats vid Godby. Ett 
ryskt motanfall hade misslyckats. strider
na vid Godby var de mest omfattande på 
Åland under Finlands frihetskrig. Enligt 
Stig Jägerskiöld hade 31 fiender stupat 
och 130 fångar tagits 33 

Uppfattningarna om skyddskårens vi
dare möjligheter varierade. Mannerheim 
ville tydligen enligt telegrammen den 
20 februari, som inte vidarebefordrades, 
att skyddskåren skulle stanna på Åland. 
Starck och Åkermark skrev i sin redogö
relse: 

"Uts ikterna för skyddskåren att vinna 
slutlig framgång voro därför små eller 
inga . Fortsatta strider hade för dem endast 
medfört undergång, enär inga förstärk
ningar kunde av dem erhållas under det att 
ryssarna redan den 25 hade å Åland 600 
rödagardister och väntade ytterligare 400 
från Åbo. Hade icke fredsslutet kommit 
till stånd, hade nu sannolikt 

l :o skyddskåren varit tillintetgjord el
ler fången , 
2:o ryssarna och röda gardet herrar på 
Åland och 
3:o stora delar av Åland hätjade och 
skövlade. 
Rakt motsatta förhållandet mot dem, 

som nu kommit till stånd, hade sålunda 
blivit rådande. 

Vår övertygelse är därför, att det 

33 Uppgifterna om striderna samt om tele

grammen har hämtats ur Ålandsuppgörelsen. Se 

särskill "Redogörelse för de stridandes ställning 
m. fl. förhållanden å Åland den 16.-21. Febr. 

1918" av kommendörkaptenerna Starck och 
Åkermark , s 36-39. 
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skedda varit för samtliga parter såväl 
ålänningar och skyddskårister som ryssar 
till gagn och kunna vi endast beklaga, att 
skyddskåren ej fick behålla sina vapen, då 
den lämnade Åland. Då deras avmarsch 
skedde under full honnör med bibehållen 
krigarära och allas sympatier för visad 
tapperhet, betydde vapenavlämnandet 
realiter förlust av omkring 350 moderna 
gevär, mot att Åland förskonats från kri
gets härjningar och befriats från ryssar 
och rödagardister."34 

Om skyddskåristernas överlämnande 
av vapnen före avfärden från Åland fanns 
en bestämmelse i fördraget som under
tecknades den 20 februari. Det var ett 
förhandlingsresultat som togs illa upp på 
finsk sida. Detsamma gäller bestämmel
sen i överenskommelsen den 21 februari 
att den ryska garnisonen - med vapen och 
utrustning - skulle evakueras fem veckor 
senare. 

Anna Bondestam skrev i sin utredning 
om den svenska insatsen: "Det råder in
tet tvivel om att Åland utan svenskarnas 
mellankomst hade dragits in i inbördes
kriget. --- Det hade blivit fortsatta strider 
på Åland, och alldeles oavsett vem som 
hade utgått som segrare ur dem, hade 
ålänningarna fått betala kalaset i form av 
brända gårdar, skövlade byar och sanno
likt många döda. Också en fastlänning har 
skäl att fråga sig: vem hade det gagnat?" 
Hon menade "att ögruppen de facto räd
dades från inbördeskrigets hemsökelser 
genom svenskarnas mellankomst"35 

Professor Matts Dreijer instämde i sin 
inledning till Anna Bondestams bok: "Man 
kan nu säga, att den svenska Ålandsexpe
ditionen, som hårt kritiserats på en del håll 
i Finland, räddade den åländska bygden 

34 Ålandsuppgörelsen, s 38. 
35 A.a. s 208 r. 

från stor förödelse och de vita och röda 
gardena, som hade kommit till Åland från 
finska sidan, från svåra för! u s ter i döda 
och sårade. Den gör därför fullt skäl för 
benämningen fredsaktion, därtill en freds
aktion, som lyckades."36 

Uppgifter om att skyddskårens chef, 
Johan Fabritius, skulle ha känt sig tvingad 
att underteckna fördraget har förnekats. 
Bondestam skrev: "Fabritius underteck
nade fördraget av fri vilja, därför att han 
var övertygad om att kåren inte i läng
den skulle klara sig mot ryssarna och de 
röda"37 

Ålandsexpeditionen ledde till an-

36 A.a. s 14. 
37 A.a. s 169. 

strängda relationer mellan Sverige och 
Finland under lång tid. Nya aspekter till
kom också. Ålandsbefolkningen önskade 
ans lutning till Sverige. Frågan togs upp 
och avgjordes av Nationernas Förbund. 
Den 24 juni 1921 förklarade NF:s råd att 
suveräniteten över Ålandsöarna tillhörde 
Finland3 8 

Anmärkning: 

Den tyska interventionen på Åland har bara 
omnämnts i korthet. Åke Kromnow skrev en 
intressant artikel om "Åland i tysk utrikespolitik 
v in terhalvåret 1917-18" i Festskrift till Östen 
Unden, 1956, s 164-205. 

38 Rolf H. Lindholm, "Ålandsfrågan och folk
rätten", i: Svensk Juristtidning 1990, s 367-375. 

sedan 1865. 
Rederi AB Gotland. tidigare Ångfartygsakt iebolaget Gotland, har bednvit trafik 

mellan Gotland och fastlandet sedan 1865. Idag är Gotlandstrafiken ett av Europas modernaste 
trafiksystem til l s1öss och drivs av dotterbolaget Dest1nat1on Gotland AB 

www .gotlandsbolaget. se 
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Ledamoten 

MAGNUS HAGLUND 

Kommendörkapten Magnus Haglund, som lämnade den aktiva 
tjänsten inom Försvarsmakten /997, är sekreterare i stifielsen 
YMER-80. 

Stiftelsen YMER-80- en kort presentation 

Ursprunget till Stiftelsen YMER-80 ligger .{i-ån början hos en av Kungl. Örlogsman
nasällskapets ledamöter, dåvarande kommendörkaptenen Bertil Daggfeldt. Vid hög
tidssammanträdet 1976.föreslog han att Vega-expeditionens hundraårsjubileum 1980 
skulle uppmärksammas med en ny liknande expedition. Av olika skäl blev det dock 
inte så, men en expedition med isbrytaren Y mer blev i stället en verklighet från juni till 
oktober 1980 genom ett on~f'attande gemensamt arbete av representanter för Kungl. 
Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet och Svenska Sällskapet for 
Antropologi och Geografi. Utan deras arbete skulle en expedition aldrig ha kommit 
till stånd och genomfijrts på ett så utmärkt sätt. Expeditionen leddes av amiral Bengt 
Lundvall, som var operativ ledare och av professor Valter Schytt, som var vetenskap
lig ledare. Fartygschefvar kommendörkapten Anders Billström och besättningen var 
från .flottan. 

Efter expeditionen återstod dock ett om
fattande arbete med rapporterna tl·ån alla 
deltagande forskare för en slutredovisning 
för Regeringen. Under många och långa 
sammanträden stod det även klart, att för 
en fortsatt polarforskning i ett internatio
nellt samarbete krävdes ett svenskt organ 
med en ti liräcklig och garanterad ekonomi. 
Denna insikt gav till resultat att ett statligt 
Polarforskningssekretariat inrättades sam
lokaliserat med KungL Vetenskapsakade
mien. Wallenbergstiftelsen gav också 
ekonomiskt stöd och genom personliga 
insatser av kommitteledamöterna erhölls 
också medel från flera sponsorer. 
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En grundläggande förutsättning för 
Ymerexpeditionen var möjligheten att 
få utnyttja en stats-isbrytare och ett stort 
anslag från Naturvetenskapliga Forsk
ningsrådet. Många stora expeditioner har 
dragits med skulder, som ibland varit för
ödande för enskilda forskares ekonomi. 
Att få fram medel för bearbetning av in
samlat material har också ofta varit svårt. 
Som exempel kan nämnas den svenska 
Albatrossexpeditionen 194 7-48. 

l fråga om ekonomin blev Y merexpedi
tionen unik, eftersom dess organisations
kommitte, inte minst genom sponsors
arbetet, kunde uppvisa ett överskott och 

detta ville kommitten utnyttja för fortsatt 
stöd till svensk polarforskning. Stiftelsen 
YMER-80 bildades med en styrelse från 
kommittens huvudmän (K VA, KÖMS och 
SSAG). Idag är hedersledamoten i KungL 
Örlogsmannasällskapet, viceamiral Bengt 
Sebuback stifte lsens ordförande och pro
fessor John O Norrman från KungL Ve
tenskapsakademien dess vice ordförande. 
Medlen var dock ingalunda av en stor
leksordning, som skulle kunna finans iera 
nya större projekt, men genom en klok 
förvaltning uppgår kapitalet nu till cirka 
fem miljoner kronor. 

Forskning, som idag väcker störst 
uppmärksamhet, t.ex. inom medicin eller 
rymd projekt, förfogar ofta över hundratals 
miljoner kronor och leds av stora projekt
grupper. Polarforskning med isbrytande 
fartyg eller permanent bemannade baser 
i Arktis eller Antarktis är också mycket 
kapitalkrävande. F ör svenska forskares 
möjlighet att delta i sådana projekt har 

Polarforskningssekretariatet fått en av
görande betydelse. Unga svenska fors
kare ges unika möjligheter att vara med 
vid "forskningsfronten" , men de har ofta 
svårt att få medel för utgifter som ligger i 
utförandet av själva expeditionsdeltagan
det, som t.ex. personlig specialutrustning, 
databearbetning och laboratorieanalyser. 
Här har Stiftelsen YMER-80 en mycket 
betydelsefull uppgift för sin verksamhet. 
Detta kan de nu drygt 220 stipendiaterna, 
som fått medel en eller flera gånger under 
de nu 25 år som stipendier utdelats ti Il ett 
sammanlagt belopp om nära tre miljoner 
kronor, vittna om. Årligen mottar stiftel
sen ett femtontal stipendieansökningar, 
varav ungefår hälften av ansökningarna 
resulterar i att stipendier utdelas. Det se
naste verksamhetsåret beviljades 200 000 
kr till sju stipendiater, som fortsätter den 
tradition av svensk polarforskning, som 
fick en nytändning med Ymer-expeditio
nen 1980. 
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Nowhere to Hide ... 

From the blue waters of the ocean to extreme littoral combat environments, the surveil 

lance radar Sea Giraffe has been developed to perce tve every conceivable air and surface 

threat. 

Re liable and easy to operate, the Sea Giraffe ts designed to build total situat tonal 

awareness, provide decision superio rity and gain the initiat tve in counteri ng any hostile 

app roac h. 

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

SAAB MICROWAYE SYSTEMS 
www.saabgroup.com 

Saab serves the globalmarket with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has 

operations and employees on all continents and constant/y develops, adopts and im proves new technology to meet costomers' chaning 
needs. 

Debatt 

Chief of European Navies (CHENS) möte 2008 i 
Bulgarien 8-9 maj. 

Ledamoten Cay Holmberg beskriver i TiS nr 1/2008 om föregångaren till CHENS, där 
dåvarande marinchefen amiral Bengt Lundvall, efter samråd med Chief of Naval Ope
rations (CNO) i USA och First Sea Lord i Storbritannien, tog initiativ för att diskutera 
marina frågor för att på så sätt öka stabiliteten i området kring Nordatlanten. Det var 
ett tydligt svenskt initiativ, som gav ett gensvar och nog bör ses som en föregångare till 
CHENS. Enligt statuterna för CHENS krävs medlemskap i EU eller NATO för att vara 
ordinarie ledamot. Sedan ett par år tillbaka har möjligheten för andra stater att delta dis
kuterats , men det har inte fallit i god jord. Vid CHENS-mötet i Stockholm 2007 gjordes 
ett förnyat försök att utvidga kretsen, vilket lyckades. Albanien, Kroatien , Ryss land och 
Ukraina inbjöds till Bulgarien för att närvara vid CHENS 2008. 

Tyvärr valde Ryssland och Ukraina med kort varsel att utebli utan att ange någon an
ledning. Jag delar helt ledamoten Ca y Holmbergs uppfattning, att för att få ett samarbete 
krävs dialog och närvaro och att de flesta nationerna är öppna för det. Vid årets möte be
slöts om en förnyad inbjudan till Ryssland och Ukraina samt att ny inbjudan skall sändas 
till M ontenegro inför 2009 års CHENS-möte, som kommer att genomföras på Cypern. 

I årets möte deltog även CNO, Admiral Gary Roughead, US Navy, som redogjorde 
för USA:s nya maritima strategi, "A Cooperative Strategy for the 21st Century Seapo
wer". Strategin är för första gången gemensam för flottan, kustbevakningen och marin
kåren. Den beskriver hur de tre organisationerna skall samarbeta, benämnt inter-agency, 
för att skydda hemlandet och den amerikanska livskvaliteten . 

Danmarks marinchef, konteramiral Nils Wang tillika är chefför den danska kustbe
vakningen , har tagit över ordförandeskapet i NACGF. Konteramiral Wang redogjorde 
för NACGF-mötet i Stockholm 2007 och inbjöd även CHENS att vara representerat vid 
nästa möte, som kommer att äga rum på Grönland senare i år. 

Det är viktigt att vi samverkar med Europas mariner och med våra grannar i öster, 
men minst lika viktigt är det att vår samverkan mellan mariner och kustbevakningar 
utvecklas. Utan samverkan riskerar vi att utveckla dubbla kompetenser, varvid det gäl
ler framgent att våga arbeta mera gränslöst såväl nationellt som internationellt. Den nya 
amerikanska strategin, som innefattar hela den maritima arenan kan säkert tjäna som 
ledstjärna även för oss. 

Anders Grenstad 
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Fabian och Ewa Tamms stipendium 
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt 
arbete inom sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, 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 redovisas för akademien skriftligt senast 
ett år efter utdelningen. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar i oktober 2008 
om utdelning av stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssamman
träde den 17 november 2008. 

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsman
nasällskapet tillhanda senast den l september 2008. Ansökan skall förutom 
namn och adress m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig dis
position och arbetsplan. 

Ansökan , märkt Stipendium skickas till 
Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Teatergatan 3, 5 tr 
Il l 48 Stockholm 

Säkra 
kommunikationer 
-för ett 
säkert samhälle 
Att ha säkra kommunikationer är en av 

förutsättningarna för vårt sätt att leva, 

arbeta och göra affarer. Det är naturligtvis 

också grunden för ett säkert samhälle. 

På Saab Communication har vi spenderat 

de senaste fyra årtiondena, och lite till, 

med att säkra kornmuhikationen - ett arbete 

som handlar om alltifråh kvalificerade 

kommunikationstjänster till integration av 

robusta tele-, data· och radiokommuni

kationslösningar för försvars· och 

samhällssäkerbetsområdet. 

Med andra ord -att ha en 

säker och robust kommunikation 

medför ett säkert samhälle. 

SAAB COMMUNICATION 
www.saabgroup.com 
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