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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/2007. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen 29 augusti 2007 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficersmässen - segelkronan - vid Östra Brobänken, 

Skeppsholmen i Stockholm i närvaro av 26 ledamöter. 

§ 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamöterna Olof 
Härlin och Karl -Erik Ny len avlidit. 

§ 3 F öredrogs föregående sammanträdesprotokolL 

§ 5 Anmäldes att styrelsen kommer att föreslå uteslutning av två ledamöter som ej 
uppfyllt stadgamas krav. 

§ 6 Orienterades om styrelsens förslag til l ändringar av tillämpningsbestämmelserna 
ti ll stadgarna. Förslaget kommer att föreläggas vid nästa sammanträde för beslut. 

§ 7 Presenterades till inval föreslagna kandidater. Beslutades att högst en hedersleda
mot, sju ordinarie ledamöter och en korresponderande ledamot må inväljas 2007. 

§ 8 Inträdesanförande hölls av korresponderande ledamoten Esbjöm Hillberg under 
rubriken "Svenska lots- och fyrväsendets utveckling, fyrarnas historia och fram
tid. 
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§ 9 Föredrog ordinarie ledamoten Mats Nordin utdrag ur årsberättelse i vetenskaps
grenen IV under rubriken "Vilj estyrd marin utveckling med politisk sla lom -
går det? 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Nr 6/2007. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen 26 september 2007 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficersmässen - Segelkronan - vid Östra Brobänken, 
Skeppsholmen i Stockholm i närvaro av 28 ledamöter. 

§ 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamöterna Harry Hallberg 
och Per Larsson avlidit. 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokolL 

§ 4 Beslutades om ändring av tillämpningsföreskrifterna till § 23 i Kungl. 
Örlogsmannasällskapets stadgar. 

§ 5 Omvaldes ledamoten Peter Haglind samt valdes ledamoten Michael Zell att 
vara styre lseledamöter för verksamhetsåren 2008-09 samt ledamoten Anders 
Järn att vara styrelsesuppleant för samma period. 

§ 6 Omvaldes ledamötema Sune Birke och Ni ls Eklund att vara revisorer samt 
ledamöterna Hans Wieklander och Håkan Rugeland att vara revisorssuppleanter 
för 2008. Därtill valdes auktoriserade revisorn Per Magnusson, Växjö 
Revisionsbyrå AB, som revisor för verksamhetsåret 2008. 

§ 7 Omvaldes ledamöterna Tommy Åsman och Håkan Rugeland som valberedning 
för 2008 med ledamoten Tommy Åsman som sammankallande. fyllnadsval 
efter ledamoten Göran Gunnarsson, som avsagt sig återval, görs vid det 
kommande högtidssammanträdet. 

§ 8 Beslutades efter styrelsens förslag om uteslutning av två korresponderande 
ledamöter, vilka inte uppfyllt sina åligganden enligt stadgarna§ 3. 

§ 9 Ordinarie ledamoten Magnus LUning höll inträdesanförande under rubriken 
"Från beredskap till insats - marina insatsstyrkan i Libanon". 

§ 1 O Ordinarie ledamoten Håkan Rugeland föredrog utdrag ur årsberättelse 
för vetesnskapsgrenen V under rubriken "Offentlig Privat Samverkan 
Marknader, myter och möjligheter" 

§ Il Förrättades inval av nya ledamöter enligt följande 

Hedersledamot 
Kontreadmiral Jorgen Berggrav (Norge) 

Ordinarie ledamöter 
Kommendörkapten Carl Öhrström 
Redaktör Mikael Holmström 
Kommendörkapten Stefan Larsson 
Överstelöjtnant Rikard Askstedt 
Docent Christer Svensen 
Kommendörkapten Leif Markusson 
Kommendörkapten Kjell-Ove Schramm 

Korresponderande ledamot 
Amiralitetspastor Henrik Linden 

Vid protokollet 
Herman Fältström 

sekreterare 
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Redaktören har ordet ... 

Det är glädjande för mig som redaktör att få presentera ett nytt nummer av TiS , som 

innehåller många intressanta artiklar - såvä l aktue lla för dagen som för framtiden , men 
också bidrag med historisk framtoning. 

Två inträdesanföranden 

Vid augustisammanträdet i Stockholm berättade ledamotenEsbjörn Hillberg i sitt inträ

desanförande om svenskt fyrväsen, där han betonade att fyrväsendet kanske inte har en 

särskilt lysande framtid. GPS och andra moderniteter har tagit över. Ledamoten Magnus 

Li.ining, som ledde den första svenska marina FN-insatsen utanför Libanons kust hade 

erfarenheterna från detta som tema för inträdesanförandet, som höll s vid septemb~rsam
manträdet i Stockholm. 

Två årsberättelser 

Ledamoten Mats Nordin ger i sin årsberättelse uttryck för den oro han känner för fort

satt teknikutveckling inom det marina området mot den bakgnmd, som återspeglas i 

den politiska hanteringen av försvarsfrågan. Ledamoten Håkan Rugeland redovisar i sin 

årsberättelse det arbete, som under ett år utförts inom Försvarsmakten samt därmed för

knippade svårigheter för att i olika sammanhang åstadkomma paltnerskap inom ramen 
för det, som kallas OPS (Offentlig Privat Samverkan). 

CHENS- ett begrepp inom ramen för internationell marin samverkan 

Ledamoten Anders Grenstad i egenskapen av marininspektör orienterar kort om denna 
verksamhet 

HMS Gotland hemma igen 

Kommendörkapten Jonas Haggren ger en sammanfattning av de svenska erfarenheterna 
av vår samverkan med US Navy i Stilla havet. 

Kurskolyckan i ord och bild 

Strax efter att ubåten Kursk sjönk i augusti 2000 gav ledamoten Jan Nordenman några 

reflexioner i TiS nr 3/2000 med anledning av o lyckan. Det har nu gått mer än sju se

dan händelsen inträffade och de inledande men misslyckade räddningsförsöken. Bärg

ningsoperationen hamnade i mediaskugga av de dramatiska händelserna i World Trade 

Center i New York den Il september 200 l. Utredningen av vad som hände med Kurs k, 

presentationen av resultatet och därmed den officiella orsaken till olyckan har kanske 

förbleknat i mer medialt intressanta spekulationer ocb olika konspirationsteorier kring 

olyckan. Jan Nordenman gör här sin summering av olyckan och de följande skedena 
tillsammans med ett antal intressanta bilder. 
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En uppflammande försvarsdebatt 

Vid Almedalsveckan lyckades finansminister Anders Borg genom sitt anförande i Visby 

få fart på försvarsdebatten, som ju nonnalt ges ett synnerligen begränsat utrymme i me

dia. Ledamöterna Magnus Haglund och Herman Fältström tar i sina artiklar upp oron för 

den svenska marina utvecklingen , där pengarna tycks ba större och avgörande betydelse 

än möjligheten att genomföra de uppgifter, som politikerna förväntar sig såväl på hem

maplan som på den internat ione lla arenan. 

Marin utveckling i några europeiska länder 

Ledamoten Fredrik Hesselman redogör i sin artikel för sina tankar kring utvecklingen av 

marina stridskrafter i ett antal europe iska länder. Det bandiar om omfattande utveckling, 

men inriktningarna är förvisso olika. 

Åland- skärgårdsområdet mellan Sverige och Finland 

Flottiljamiralen Bo Öster! und, som åren2000-2002 var försvarsattache vid Finlands am

bassad i Stockholm, ger i sin artik el intressant information om utvecklingen för Ålands 

särpräglade stä llning i säkerhets- ocb militärpolitiskt hänseende. 

Främmande ubåtar i svenska farvatten 

Det bandiar inte på något sätt om att återuppväcka den debatten igen, men ledamoten 

Jarl Elisens upplevelser och erfarenheter förtjänar ändå att tas upp till ytan utan att där

för bemötas. 

HMS Vietory i svenska farvatten 

Att fartyget hade en framträdande roll som Lord Nelsons flaggskepp vid slaget vid Tra

fa lgar 1805 är ju allom känt, men att HMS Vietory fem år sena re befann sig i svenska 

farvatten, var - i alla fall för mig - helt obekant. En eskader ur Royal Navy opererade 

under några år av tidigt 1800-tal i Östersjön och hade farvattnen kring Hanö som sin 

framskjutna bas . Redaktör Åke Werdenfels har i en fyllig uppsats i Blekingeboken 2006 
berättat om detta. Den första delen av två av berättelsen i något nerkortad form avrundar 

Tidskrift i Sjöväsendet nr 3/2007. 

Lars Wigert 
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Minnesanteckningar för år 2007 

Karl-Gustaf Gester 

Kommendörkaptenen av !.graden Karl GustafGester avled den 30 september 2006, 87 år 
gammal. Han var född i Fröshu lts socken i Västmanlands län, son till godsägaren Johan 
Gester och dennes maka Agda. Hans närmaste är sönerna Tom och Göran samt dottern 
Ann med familjer. 

Efter studentexamen vid Uppsala Högre Allmänna Läroverk 1939 genomgick Karl
Gustaf Gester Kungl. Sjökrigsskolan och utexaminerades därifrån 1942 som fånr ik i 
Marinintendenturkåren. 1965 befordrades han till kommendörkapten av !.graden. 1961 
invaldes han som ordinarie ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet l samband med 
sammanslagningen av de olika intendenturkårerna 1966 ändrades hans titel till övers
telöjtnant vid Försvarets intendentkår. Vid sin pensionering 1978 erhö ll han efter egen 
begäran transport till Flottan som kommendörkapten i reserven. 

Som ung tjänstgjorde Karl-Gustaf Gester i olika befattningar till sjöss och i land vid 
marinens lokala förband. År 1945 blev han kadettofficer vid Kungl. Sjökrigsskolan och 
deltog i samband därmed på långresefartyget Gotlands långresa till Sydamerika - den 
första långresan efter andra världskriget. 1954 blev Karl-GustafGester detaljchef på För
svarsstabens Kvartem1ästaravdelning och ett år senare !.byråsekreterare på Riksnämn
den för Ekonomisk Försvarsberedskap. Då Försvarets Intendenturverk (FlY) bildades 
1963, placerades Karl-Gustaf Gester på verkets centralplanering och tjänstgjorde senare 
på verkets o lika byråer. 1974 blev han chef för inventariebyråns inventariesektion, som 
under hans tid där gav ut den för statsförvaltningen gemensamma möbelkatalogen. Han 
förtidspensionerades 1978 och arbetade därefter under fyra års tid som disponent på mö
bel företaget Nordiska Galleriet. 

Karl-GustafGesters inträdesanförande hade titeln "Hur ska ll flottans underhållstjänst 
inom marinkommandona ledas"? Han författade även årsberättelsen 1962 i ämnet orga
nisation och förvaltning, som hade titeln "Förrådsverksamheten inom marinen". Båda 
dessa avhandlingar behandlar de stora skeenden, som inträffade under 1960-talet i den 
militära förvaltnings- och underhållsorganisationen. Karl-Gustaf Gesters formu lerings
konst torde framför allt ha satt sina spår i det nya gemensamma förvaltningsreglementet, 
som får betraktas som en milstolpe i sammanslagningen av försvarsgrenarnas förvalt
ningstjänst inom materielområdet 

Karl-Gustaf Gester var en skicklig förva ltningsofficer med ett k lart intellekt och god 
analytisk förmåga. Hans karaktär kännetecknades bland annat av förutseende och stor 
noggrannhet, som aldrig lämnade något åt slumpen. 

Av ledamöterna Nils-Eric Melinder och Ro!fÖhman 

Carl-Axel Malmberg 

Amiralitetspastorn Carl-Axel Malmberg, som avled 31 december 2006 i en ålder av 96 
år, föddes i Malmö och var son till tapetserarmästare Fredrik Malmberg och hans hustru 
Alma. Efter teologistudier och prästvigning 1935 blev han assisterande sjömanspastor i 
Danzig, Gdynia och London. Åren 1939-1950 var han sjömanspastor i Antwerpen och en 
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del av denna tid även pastor för Sveriges legation i Bryssel. Vid återkomsten till hemlan
det tjänstgjorde Carl-Axel Malmberg bl. a som kyrkoadjunkt i Karlskrona stadsförs~m
ling och från 1957 som amiralitetspredikant i Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamlmg. 
År 1961 kom utnänmingen till amiralitetspastor (kyrkoherde) 1 församlingen. Han kvar
stod i denna befattning till sin pensionsavgång 1975. 

Under åren i Antwerpen fick Malmberg uppl eva Andra världskriget på nära håll med 
Tysklands anfal l och ockupation samt de följande årens bombardemang. Församlingen 
tvingades då tidvis att leva och verka i Sjömanskyrkans källare. l Karlskrona Amirali 
tetsförsamling nedlade Carl-Axel Malmberg ett kraftfullt arbete för att bevara denna som 
en icke-territoriell församling, vilket också lyckades. Hans kunskaper i hi storia, arkitek
tur och konst kom väl till pass vid amiralitetskyrkan Ulrica Pias restaurering. Carl -Axel 
Malmberg var även författare till bl. a böckerna Del hände i Antwerpen, Kungl. Karls
krona Amiraliletsförsamling J 680-1 980 och Brunn by "yrka. 

Efter sin pensionsavgång återvände Malmberg till sin första tjänstgöringsplats, 
Brunnby uti Kullabygden, där han tillsammans med sin hustru Gertnid bosatte sig på 
hennes släktgård . Kort därefter blev han dock änkeman. Carl-Axel Malmberg efterläm
nar barnen Kerstin , Göran, Gunnel och Martin med familjer. Han invaldes 1974 1 Kungl. 
Örlogsmannasällskapet som korresponderande ledamot, vilket han värdesatte mycket 
och kände sto lthet över. 

Av korresponderande ledamolen Nils Abrahamsson 

Hans-Gösta Skoglund 

Apotekschef Hans-Gösta Skoglund, Karlskrona, har avlidit i en ålder av 77 år. Han var 
född 1929 i Stockholm. I bö1jan av 1950-talet bö1jade han sin apotekarutbrldnmg v1d 
Farmaceutiska insti tutet i Stockholm och han var kårordförande vid studentkåren där 
åren 1954-56. Sistnämnda år gifte hans sig med Britta Groth. 

Efter apotekarexamen 1957 arbetade Hans-Gösta Skoglund på apoteket Lejonet i 
Stockholm och därefter var han verksam som läkemedelskonsulent på läkemedelsföre
taget Hässle. I bö1jan av 1960-talet flyttade familjen till Uppsala, där han bö1jade arbeta 
på exportavdelningen på Pharmacia. Hans verksamhet där innebar många resor och gav 
rika internationella kontakter. 

1968 flyttade familjen till Karlskrona, då Hans-Gösta Skoglund böljade som apo
tekschef på dåvarande Militärapoteket Därefter blev han i mitten av 1970-talet chefför 
apoteket Göta Lejon, där han stannade till sin pension 1993. T ett tjugotal år var han även 
verksam som militärområdesapotekare vid milostaben i Kristianstad och gjorde 1981 
FN-tjänst i Libanon. Hans-Gösta Skoglund blev invald i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
1979. 

Han var aktiv i många föreningar och organisationer, bland annat i Rotary, Läkar
föreningen och Marinmusei vänner, där han i årsboken 1975 skrev artikeln Amiralit':ts
apoteket i Karlskrona 275 år - en återblick. Hans-Gösta Skoglund reste mycket, bade 
i tjänsten och privat bland annat till Japan , USA, Australien och stora delar av Europa. 
Han var speciellt intresserad av och kunnig om Österrike och Wien , som han besökte 
många gånger. 

Av ledamolen Lennart Jedeur-Palmgren 
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Bo Nyman 
Örlogskapten Bo Nyman avled den 9 mars 2007. Hans närn1aste är hustrun Monica och 
döttrarna Charlotta och Ulrika samt sonen Stefan med familjer. Han växte upp i torpet 
Nybäck utanför Uppsala som son tillmuraren Torgny Nyman och hans hustru Helga. 

seglingsintresset väcktes tidigt och Bo var gast under kappseglingar runt om i Mäla
ren och medlem i Uppsala segelsällskap. Vid 14 års ålder antogs Bo Nyman som aspirant 
vid Roslagens sjövärnsflotti lj med vinterutbildning på AUS i Uppsa la och sommarläger 
i Öregrund. Som så ofta ledde detta till en livsgärning i Kungl. Flottan. 1952 antogs 
han som befälselev och efter avlagd studentexamen vid Försvarets läroverk vidtog of
ficersutbildning. Bo Nyman blev fånrik 1960 och valde torpedlinjen . Nu följde många 
års sjökommendering på ytattacken. På jagare var han tjänstegrenschef och på motOI1or
pedbåtar och torpedbåtar såväl försteofficer som fartygschef. 1973 var Bo Nyman chef 
för 4. motortorpedbåtsdivisionen, ett förband som präglades av en alldeles spec iell stil 
och framåtanda, naturligtvis sprungen ur de speciella omständigheter undervilka besätt
ningarna levde. För en "mtb-chapp" var detta chefsskap det mest eftersträvansvärda. 

Gott sjömanskap och stil är nödvändiga ingredienser i sjöofficersutbildningen. Bo 
Nyman kommenderades till Kungl. Sjökrigsskolan som kompanichefför de nyinryckta 
aspiranterna och blev därefter kadettofficer på långresa med HMS Älvsnabben . Den 
sista sjökommenderingen var också på HMS Älvsnabben då han var sekond 1977-78. 
Besättningen återsamlas vart femte år och deltagandet är stort. 

1970-talet präglades i övrigt av tjänst vid Marinstaben och Berga örlogsskolor, då 
han också var chefför Stockholms sjövärnsflottilj. De sista 15 åren av sin marina karriär 
tjänstgjorde Bo Nyman som chefför stabsavdelningen samt informations- och presschef 
vid Västkustens marinkommando i Göteborg. 

Redan under mtb-tiden väcktes Bo Nymans intresse för att dokumentera livet om
bord. Det första uttrycket för detta intresse var tillkomsten av "Mtb-krönikan" i vilken 
äldre och yngre kamraters och egna minnen från "havets vinthundar" samlades. Kröni
kan påbörjades 1966 och kom ut tio år senare i 600 numrerade exemplar. Den bedömdes 
av utgivaren ej böra nå läsare utanför den egna kretsen . 

Under tiden i Göteborg började Bo Nyman ett givande samarbete med marindirek
tören och ledamoten Curt Borgenstam. Den senare, välkänd konstruktör av stridsfartyg, 
har i deras gemensamma produktion svarat för beskrivningen av den tekniska utveck
lingen medan Bo Nyman beskriver fartygens utnyttjande och livet ombord. 

Förlaget CB Marinlitteratur bildades av Borgenstam och Nyman. Det har bland annat 
utgivit ett dussin böcker som omspänner Flottans fartygstyper i modem tid . Bo Nyman 
blev 1999 korresponderande ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet Hans förlags
verksamhet och skriftställeri har varit och är av stor betydelse för förankringen av Flot
tan i en bred läsekrets. Den som i framtiden vill fördjupa sig i Svenska Flottans historia 
under 1900-talet kommer att känna stor tacksamhet och glädje över Bo Nymans verk. 

Av ledamolen Bertil Daggfddt 
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Lars H:son. Lundberg 
Kommendören av l:a graden Lars H:son Lundberg avled 9 april 2007 i en ålder 90 år. 
Han var född i Linköping26mars 1917 av kapten Thor Harald Lundberg och hans hus
tru Marie-Louise, född Flygare. Hans nu närmaste anhöriga är döttrama Eva samt Kin 
med maken Robert Young. 

Efter studentexamen i födelsestaden genomgick Lars Lundberg Sjökrigsskolan och 
utnänmdes till fånrik 1938. Han blev kommendörkapten 1956 och kommendör av l :a 
graden 1966. Han hade en omväxlande och framgångsrik karriär vid marinens staber, 
förband och skolor. Lars Lundberg va lde som ung officer sjöartilleri som sin vapentJänst. 
Han visade stort intresse och engagemang för utbildning och utveckling av sjöarti llc
ritjänsten. Han fick inom denna gott namn om sig. Lars Lundbergs sjötjänst omfattade 
totalt elva år, av vilka två som jagarchef och tre som flaggadjutant i chefens för Kustflot
tan stab. 

Av hans landkommenderingar kan nämnas fem år vid Sjökrigshögskolan - seder-
mera Militärhögskolan- samt 14 år i Marinstaben, varav fem år som sektionschef och 
chef för flottans personalkårer. Han sista tjänst före pensionsavgången var som chef för 
Ostkustens örlogsbas på Mus kö 1971-1977. Lars Lundberg var 1964-1971 ledamot av 
militära tjänsteåldersutredningen. Han invaldes 1957 i Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Lars Lundberg var en dynamisk person och en krävande chef. Hans kunskaper om 
flottan och dess verksamhet var breda och djupa. De kompletterades av en hög arbets
kapacitet och ett starkt engagemang i alla frågor - stora som små. Han hade en stor fond 
av humor, som ibland kunde tangera det bisarra. Han var öppen även för andra lösningar 
än de han tänkt sig - men krävde som chef med rätta starka skäl. 

Slutligen bör nämnas att bakom en något butter yta dolde Lars Lundberg ett gott 
hjärta, något som bland annat tog sig i uttryck i gästfrihet och i hjälpsamhet gentemot 
kamrater i verkligt behov därav. 

Av hedersledamoten Bengt Lundvall och 
ledamoten Bengt O 'Konor samt örlogskapten Lars Kulle 

Olle Härlin 

Civilingenjören och marindirektören Olle Härlin avled 7 juni 2007 i en ålder av 84 år. 
Hans närmaste är döttrarna Ann, Pia och Maria samt sonen Lennart med familjer. Olle 
Härlin var född i Söderhamn son till civilingenjör Axel H Härlin och detmes hustru Ast
rid Katarina född Lindström. Efter fullgjorda studier vid Kungl. Tekniska Högskolan, 
avdelningen för skeppsbyggnadskonst och ingenjörskurser i marinen antogs han som 
marinunderingenjör 194 7. 

Olle Härlins första tjänstgöring var vid fartygsavdelningen på Örlogsvarvet i Karls
krona. Han fick därefter tjänst som divisionsingenjör vid ett flertal ubåtsdivisioner. 1949 
utnämndes han till flottiljingenjör vid l:a ubåtsflottiljen. 1950 blev han mariningenjör 
av 2:a graden , flyttade till Stockholm, där han tillträdde en tjänst på Ubåtsbyrån vid 
Kungl. Marinförvaltningen. Året därpå fick han tjänstledi gt för anställning som chef 
vid marinavdelningen på Kockums Mekaniska Verkstad och 1952 utnämndes han till 
mariningenjör av l :a graden. 
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l bötjan av 1960-talet anställdes O lle Härlin på Interconsult lnc. i USA. Han byggde 
under denna tid upp ett värdefullt nätverk. En av hans förebilder och vän var den legen
dariske am iralen Hyman G. Rickover, ansvarig för den amerikanska ubåtsutvecklingen. 
Intresset för teknisk forskning ledde Olle Härlin efter hemkomsten att bli marinens kon
taktman vid Försvarets forskningsanstalt (FOA), där han deltog i många utredningar 
och analysgrupper och då bland annat i samordningsgruppen för hydradynamisk forsk
ning, arbetsgruppen för frågor rörande central databehandling ombord och kommitten 
för ubåtssäkerhet 

År 1969 utnämndes han till överingenjör och chef för Ubåtsbyrån vid Försvarets 
materielverk (FMV) med kommendörs tjänsteställning. 1966 valdes han in i Kungl. Ör
logsmannasällskapet och 1971 i Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Olle Härlin ledde 
och deltog i utredningar om kärnkrafts- och bränslecellsdrivna ubåtar i vilka svensk 
industri aktivt engagerade sig. Olle Härlin var en mycket engagerad ubåtstekniker och 
en kraftfull pådrivare av satsningar på nya ideer under en period av stark utveckling 
inom svensk undervattenstekn i k. Det innebar att han var den sammanhå llande kraften, 
arrangören och inspiratören för alla som verkade i det svenska ubåtsvapnet. Otaliga var 
de sammankomster, samkväm och ubåtsjubileer som hade honom som iderik initiativ
tagare. 

Kraven på ubåtssäkerhet medförde att marinen byggde upp Marinens Dykericentrum 
vid Berga under ledning från Ubåtsbyrån vid FMY. Sverige var vid denna tid tillsam
mans med USA och Frankrike världsledande, när det gäller dykeriutveckling kopplad 
till ubåtssäkerhet Olle Härlin initierade även många olika aktiviteter inom havstekni
kens område via Styrelsen för Teknisk Utveck ling (STU). I det sammanhanget var han 
bland annat mannen bakom ett samarbetsprogram mellan FOA och STU under 1980-
talet med innebörd att anpassa militär teknik för civila tillämpningar inom industrin 
för olje-/gasutvinning till havs . När han sedan blev ubåtsbyråns chef och ansvarade för 
ubåtskonstruktionerna kom hans förmåga till nytänkande och hans internationella kon
takter till tydliga uttryck. Svenska konstruktionslösningar blev världsledande. Genom 
kombinationer av delsystem från olika tillverkare tillkom på hans initiativ kostnadsef
fektiva och tekniska lösningar· av högsta klass, som står sig väl även i dagens moder
naste ubåtar. 

Vi minns Olle Härlins starka engagemang för allt och alla, som hade något med 
svenska ubåtar att göra. Han var en vän, en teknisk visionär, en suverän organisatör och 
en genuin glädjespridare. 

Av hedersledamoten Bror Stefenson, ledamoten UlfEdman, 
korresponderande ledamolen Paul P ålsson och f d marindirektören John Graffman 

Karl-Erik Ny/en 

Översten Karl-Erik N ylen avled efter en längre tids sjukdom den l O juni 2007 i en å lder 
av 76 år. Han var född och uppvuxen i Göteborg, son till svetsaren Edvard Nylen och 
hans hustru Al va; född Karlsson. Hans efterl evande är hustrun Barbro, dottern Tina och 
sonen Johan med familjer samt dottern Marianne. 

Karl-Erik N ylen påbötjade sin militära karriär 1947, då han ryckte in till stamrekryt-
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skolan på KA 4 i Göteborg. U n der utbildning ti Il furir kvalificerade han sig för fortsatta 
studier vid Försvarets läroverk i Uppsa la, där han tog studenten !954. Under sommaren 
samma år förenades han med KA-kadettkursen !953-1956. Efter studier vid Sjökrigs
skolan utnämndes han 1956 till fånrik i kustartilleriet. Nylen gjorde sig tidigt känd som 
en god kamrat och blev under tiden vid sjökrigsskolan utsedd till "Bäste kamrat" . 

Nylens första uppgift som officer blev vid KA 2. Efter några år sökte och fick han 
utbildning till helikopterpilot och som fårdig pilot blev Göteborg hans stationeringsort. 
Efter M il i tärhögskolans allmänna kurs och sko lans "Högre marintekniska kurs" 1965-
1967 var han under ett par år en mycket omtyckt lärare vid Kustartilleriets skjutskola. 
Han fick 1969 sin första tjänst vid dåvarande Marinmatrielförvaltningcns artill eribyrå. 
Redan som stamanställd på 1940-talet hade han valt artillerisektorn och den var han 
trogen under hela sin aktiva tid. Ny len deltog i början av 1970-talet i flera viktiga 
utredningar angående kustartilleriets framtida artilleri, bl. a. var han en drivande sekre
terare i den studiegrupp inom marinen, som utarbetade underlag för anskaffning av nytt 
rörligt art illeri för skjutning mot fartyg. I senare delen av 1970-talet fick han ett par års 
uppehå ll från förvaltningstjänsten genom att först tjänstgöra vid KA 4 som skolchef för 
Befälsskolan och därefter vid marinstaben som chefför KA:s materiel- och befästnings
avdelning. Parallellt med ordinarie tjänst genomgick han Försvarshögskolans vårkurs 
1976. Ny len utnämndes till överste 1980 och förordnades samtidigt till överingenjör vid 
Försvarets materielverk och placerades som chef för marinens artilleri - och robotbyrå. 
Nylen slutade efter väl utfört värv sin bana inom Försvarets materielverk som byråchef 
för försvarets gemensamma pjäs byrå. Under sina sista aktiva år fick han det ansvarsfulla 
uppdraget att vara projektledare för amfibieförbanden under dessas uppstartningspe
riod. 

Karl-Erik Ny len gjorde sig under hela sin tid inom kustartilleriet överallt känd som 
en lojal och god kamrat men samtidigt drivande inom sitt område. Dessutom var han 
en osedvanligt stimulerande chef. Han kom alltid mycket vä l förberedd till möten och 
sammanträden. Hans underlag för chefers beslut var alltid synnerligen väl analyserade 
och penetrerade vad gällde olika möjligheter att nå slutmålet. 

När han som pensionär fick tid över ägnade han sig entusiastiskt åt Lions och mode
raterna i Haninge. Dessutom var han under nästan ett decennium nämndeman i tingsrät
ten. Karl-Erik Nylen invaldes i Kungliga Örlogsmannasällskapet 1977. 

Av ledamöterna Stefan Furenius och Lars G Rydkvist 

Harry W. Hallberg 

Marindirektören och kommendören av l :a graden Harry Wilhelm Hallberg, Lidingö, 
avled den l O september 2007 i en ålder av 85 år. Han var född i Uppsa la och son till 
ryttmästare Ernst Johan Emanuel Hallberg och hans hustru Elsie Walborg Hitdur Winck. 
Hans närmaste är barnen Lotta och Christer samt systern Marianne, al la med familjer. 

Efter studentexamen i Helsingborg 1941 påbörjade han sin utbildning ti llmariningen
jör och av lade 194 7 civilingenjörsexamen inom avdelningen för skeppsbyggnadskonst 
vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Han antogs då också som marinunderin-
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genjör med placering vid Örlogsvarvet i Stockholm. Efter en kortare sjökommendering 
som divisionsingenjör vid 3. jagarflottiljen återvände han till örlogsvarvet, där han kom 
att engageras i bl.a. modemiseringen av jagaren Norrköping. 

Åren 1951 - 55 följde växelvis ~jänstgöring vid Kungl. Marinförvaltningen med 
skyddstjänstfrågor och vid Bergaskaloma som chef för skyddstjänstskolan och maskin
skolan samt som skyddsingenjör på kryssaren Gotland. Under denna tid engagerades 
han också frekvent som lärare och utbildningsledare i diverse skeppstekniska kurser 
vid Kungl. Sjökrigsskolan och Bergaskolorna samt utsågs att biträda Inspektören för 
Marinens Tekniska Tjänst med skyddstjänstfrågor. 1956- 57 var han sjökommenderad 
som fartygsingenjör på jagaren Småland och ti llika divisionsingenjör vid 11. jagardivi
siOnen. 

Efter en period som chef för allmänplaneringen vid Örlogsvarvet i Karlskrona åter
vände han 1959 till Stockholm och Kungl. Marinförvaltningen, där han först tillträdde 
tjänsten som chef för skeppsbyggnadsavdelningens utrustningssektion och därefter 
innehade olika befattningar vid Fartygsplaneringen och Centralplaneringen. J 966 utsågs 
Harry Hallberg till chefför skeppsbyggnadsavdelningen vid Kungl. Marinförvaltningen 
och utnämndes samtidigt till kommendör. 1968 förordnades han att tillika vara chef för 
Mariningenjörkåren med ansvar för de uppgifter, som tidigare åvilat Marinöverdirektö
ren. l samband med omorganisation och bildandet av Försvarets materielverk 1968 för
ordnades han att under en tvåårsperiod vara tf chef för Huvudavdelningen för marin
materiel och återinträdde därefter i befattningen som chef för Fartygsavdelningen. Han 
utnämndes 1972 ti Il kommendör av l :a graden och avgick med pension 1981. 

Harry Hallberg hade en utpräglad analytisk förmåga och gjorde sig känd som en 
skicklig administratör och chef. Hans utåtriktade och positiva läggning i kombination 
med social kompetens banade väg för att entusiasmera sina medarbetare. Under hans 
ledning skedde till stora delar övergången till den lätta flottan innebärande bl.a. utveck
ling och anskaffning av 12 torpedbåtar typ Norrköping, 17 patrullbåtar från Norge, min
fartygen Älvsborg, Visborg och Carlskrona, åtta ubåtar av Sjöormen- och Näckenklass 
samt också ett stort antal bevaknings- och transportbåtar till kustartilleriet. För Sjöfarts
verkets räkning anskaffades bl.a. tre isbrytare av Atleklass. 

Harry Hallberg hade många strängar på sin lyra och under hela sin karriär deltog 
han i eller ledde ett antal viktiga styr- och projektgrupper, arbetsutskott och utredningar 
inom det skeppstekniska verksamhetsområdet. Han var också under flera år marinens 
representant i styrelsen för Statens Skeppsprovningsanstalt, Stiftelsen Svensk skepps
forskning och Sjöhistoriska museet samt ordförande i Marinens museikommitte. Utanför 
den ordinarie tjänsten hade han även styrelseuppdrag i Rederiaktiebolaget Walhall, Fal
kenbergs Tegelbruks AB samt AB Gunnilse Tegel. Han var också ordförande i Svenska 
Mekanisters Riksförening och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin. Harry 
Hallberg var sedan 1965 ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Privat var Harry Hallberg en hängiven frimärkssamlare som gärna utnyttjade fritiden 
tilllånga promenader i skogen eller en tur i skidspåret. Han var också under många år en 
aktiv och skicklig bridgespelare i marinens bridgeklubb. 

Av ledamoten Robert Nordqvist 
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Korresponderande ledamoten 
ESBJÖRN HILLBERG 

DirektörEsbjörn Hillberg har under många år vari/ verksam inom 
olikaföretag inom ji·ämst sjöfartsnäringen. Esbjörn Hillberg är 
grundare av och ordförande i Svenska Fyrsällskapet 

Svenska lots- och fyrväsendets utveckling, 
fyrarnas historia och (ramtid 
Inträdesanförande hållet vid Kungi.Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockhofm onsdagen 29 augusti 2007 

Sverige har genom tiderna varit en av världens främsta fy rnatio ner. Vi har fler än 
2000 stora och små fyrar och dessutom över 2000 fasta sjömärken. Av våra kvarva
randefyrar har endast drygt JOO varit bemannade och av dessa ärfärre än 25 intakta 
d.v.s. de har samma ägare av fyr ochfyrvaktarbostad/lotsplats. Vårt land harfostrat 
fyrmän som Gustaf Daten, Jonas Norberg, Anders Polheimer, Nils Gustafvon Hei
denstam, Carl Gustafvon Otter, Georg Wilhelm Lyth, John Höjer och Hi/mer Carls
son som utvecklatfyrteknik men även arkitekter som Carl Hårleman, Carl Cronstedt, 
Carl Fredrik Adelcrantz, Olo{ Tempelman och Albert Theodor Gellerstedt som ritat 
många av våra vackra fyrar A Ila dessa män har betytt mycket för svensk fyrhistoria 
och gett Sverige fantastiska fyrmiljöer som utgör ett unikt arv. Det kan med största 
sannolikhet fastställas att vi i Sverige kommer att fortsätta att bygga hus, broar, kyr
kor, järnvägsstationer och andra anläggningar av vilka många med tiden kommer att 
bli kulturminnen. Lika stor är sannolikheten att det aldrig någonsin mer kommer att 
byggas en bemannadfyrplats i Sverige. Då inga nya fyrplatser kommer att uppföras, 
utgör de kvarvarande ett oersättligt maritimt kulturarv. 

Sveriges fyrar och fyrplatser är tyvärr 
starkt hotade, då Sjöfartsverket vill släcka 
och dra in så många fyrar som möjligt. 
Man säger där att fyrarna inte längre be
hövs för yrkessjöfarten. Detta medför att 
kostnaderna kan reduceras men endast 
med ett mycket litet belopp. Fyrarna är 
dock fortfarande mycket viktiga sjösäker-

hetsanläggningar för den växande fritids
båtsflottan och för landets kustnära fiske. 
Dessutom är på sikt den kanske viktigaste 
anledningen till att bevara kvarvarande fy
rar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömär
ken deras plats i svensk historia och den 
stora kulturskatt, som de utgör. Om Sjö
fartsverket får fortsätta att släcka och dra 
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in fyrar kommer denna skatt att succes
sivt förfalla. En stor del av ett oersättligt 
maritimt kulturarv, som i flera fall även är 
stat liga byggnadsminnen, kommer att gå 
i graven. För närvarande kostar drift och 
underhåll av all a Sveriges fyrar enligt upp
gift ca tio miljoner kronor per år. Har inte 
Sverige råd med detta årli ga belopp för att 
upprätthålla sjösäkerheten för ett ständigt 
växande antal fritidsbåtar och samtidigt 
bevara en väsentlig del av landets unika 
maritima kulturarv? 

Svenska Fyrsällskapet grundades 5 ok
tober 1996 med ändamå l att bland annat: 

- Främja och utveckla intresset för och 

kunskapen om fyrar, fyrp latser, fyrskepp 
och andra sjömärken samt till dessa rela
terade ämnen. 

- Verka för bevarandet av svenska fyrar, 
fyrplatser, fyrskepp och andra sjömär
ken . 

Intresset för Fyrsällskapet har alltsedan 
starten varit mycket stort. Sällskapet har 
numera ca 3 000 medlemmar (varav 38 % 
kvinnor). På några år blev Svenska Fyr
sällskapet världens näst största fyrsällskap 
(US Lighthousc Society är störst). För
utom alla enskilda medlemmar är även 
samtliga drygt 30 lokala svenska fyrfören
ingar medlemmar. Dessutom är Sjöfarts

verket, Statens Fastighetsverk, Svenska 
Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, 
Statens Maritima Museer, Sjöfartsmuseet, 
flera maritima organisationer, rederier 
m.fl. medlemmar. 

Ett mycket svårt projekt som Fyrsäll
skapet arbetar med sedan några år är att 

grunda en svensk Nationell Fyrstiftelse. 
Den skulle successivt ta över de fyrar, som 
bör bevaras och sedan underhålla dem och 
därmed rädda dem åt kommande genera
tioner. Stiftelsen beräknas, när den är helt 
operativ, behöva ha ett stiftelsekapital på 
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500 miljoner kronor, vars avkastning skul
le göra det möjligt att: 
- Äga och adm inistrativt/ekonomiskt an

svara för f.d. bemannade fyrplatser och 
fyrar samt vissa farledsfyrar, båkar och 
kummel, som ej längre behövs för han
delssjöfarten , men som är kulturhisto
riskt värdeful la och därför ska ll bevaras 
för framtiden. 

- När det är möjligt, återbemanna fyrplat
ser och återtända fyrar i samarbete med 
intresserade organisati oner/föreningar. 

- Verka för att svensk fyrhistoria blir do
kumenterad medan det ännu finns män
niskor som har varit med om att bygga, 
anlägga ell er bo och arbeta på fyrplatser. 

- Upprätta och ansvara för ett svenskt 
fyrboksbibliotek och fyrbildsarkiv samt 
verka för skapandet av ett museum över 
det svenska fyrväsendet. 

Låt oss nu se ti Il baka på historien om Sve
riges fyrar så att vi får en gemensam grund 
att stå på och däm1ed lättare kan förstå 
varför det är så viktigt att bevara fyrama. 

Lots- och fyrväsendets 
tillkomst och utveckling 
l gamla skrifter nämns att det redan på 
1300-talet fanns skärgårdsbor och sjö

män som mot betalning lotsade fartyg. 
Mer oorganiserad lotsning torde dock ha 
ägt rum långt tidigare. De som lotsade, 
hade alltid lokalkännedom om far leder 
och grund . Detta var nödvändigt, då det 
på denna tid varken fanns sjökort eller 
seglingsbeskrivningar. De äldsta nedteck
nade generella reglerna för lotsens ansvar 
fanns i den allmänna stads lagens 14 §av 
Skipmåla Balken (utarbetad 1350 - 1357). 
Va1je lots förhand lade sin ersättning från 
gång till gång med det lotsade fartygets 
befalhavare. Lotsen benämndes ledsagare 
efter det fornsvenska ordet ledhsagi (den 

som visar vägen). Mellan 1550 och 1605 
utfardade konungama Gustav I (Gustav 
Vasa), Johan IlJ och Karl IX lotsbestäm
melser för fmiyg, som antingen tillhörde 
Svenska Kronan ell er som förde Konung

ens gods. 
Redan 1527 beordrade Gustav Vasa 

Strängnäs stad att utmärka seglingsleder i 
stadens farvatten. Då Finland var en del av 
Sverige, gav Gustav Vasa även ut instruk
tioner rörande sjömärkens utsättande i far
leden till Helsingfors (år 1550) och i vissa 
andra finska farleder (år 1555). Det upp
drogs därmed åt skärgårdsbor att utmärka 
alla grund såväl inom- som utomskärs 
medelst stora qvastar och rysken (ruskor) 
på båda ändar av grundet. År 1606 utfar
dade sedan Karl 1X instruktioner om be
hovet av sjömärken ytterst bland klippoma 
utanför Elfsborg (Hisingen, Göteborg) i 
Sveriges västra skärgård, så att sjöfaran
de kunde angöra hamnar även i mörker. 
Det monterades därför märken och vetar 
(vägvisare) på öarna Vingh (Vinga) och 
Galterö . Alla märken skulle monteras "så 
att man lätt kunde hugga dem neder" om 
danskarna anföll. År 1660 gavs, i en kung
lig resolution, en befallning om att lönn
grund och skärs utmärkande skulle utföras 
längs rikets alla kuster. 

När Sverige från mitten av 1500-talet 
utvidgade sitt territorium erövrades bland 
annat delar av Estland och Lettland. Sveri
ge blev då, fram tilll708, för första gången 
ägare av stöne fyrplatser i främmande ter
ritorium . När vi slöt fred med danskarna i 
Brömsebro 1645 och Roskil de 1658 fick vi 
en fyr i nuvarande Halland och två i Skåne. 

Landets första egna byggda fyr uppfördes 
inte förrän 1651. Amiralitetskollegium an
svarade sedan för fyrarna från 1652. Nästa 
svenskbyggda fyrplats uppfördes 1684, 
därefter 1750 och sedan byggdes endast 
ytterligare fem nya fyrplatser under 1700-

talet. Den stora byggnationen av svenska 
fyrar som bö1jade runt mitten av J 800-ta
let beskrivs längre fram i artikeln. 

Lotsväsendet som statlig organ isation 
grundades under Karl X1: s regering (J 672-
1697). I sjölagen från 1667 stadgades att 
"sjöfarande vore skyldiga att betjena sig 
af lots och att denne sku ll e på eget ansvar 
kommendera fartyget samt vara berättigad 
att derför uppbära lotspenningar samt kost 
ombord" . År 1671 bestämde Amiralitets
kollegium att lotsarna sku lle vara skyld iga 
att underhålla utprickningen i sina skepps
leder samt att de skulle upprätta vårdka
sar och remmare på nödvändiga ställen i 
farledema. Den 2 januari 1677 bestämdes 
att såväl fyrbåkar som lotsar skulle tillhöra 
amiralitetet och den 26 december samma år 
utnämndes amirallöjtnant Werner von Ro
senfeld till chef (sty1manschef) för denna 
Sveriges första lotsorganisation. År 1680 
uppdrog Kong!. Maj:t åt RosenfeJd att i 
kuststäder och i andra av amiralen utsedda 
platser anställa personal till den statliga 
lotsorganisationen. RosenfeJd efterträd
des den 17 januari 1687 av kapten Peter 
Gedda, som utnämndes till styrmansdi rek
tör och chef för det nyinrättade Lotsdirek
törsembetet. Författningar för lotsväsendet 
i Sverige och Finland trädde i kraft den 19 
september 1696 och under 1697 fastställ

des lotstaxor, arbets instruktioner, etc. Till 
Lotsverket hörde förutom 97 lotsplatser 
också fyrväsendet som ansvarade för tio 
fyrplatser inklusive fem i provinserna. 
l kungliga förordningar för Sverige och 
Finland gavs nu för första gången också 
fi.Iilständiga och noggranna föreskrifter om 
remmares, prickars och andra sjömärkens 
utsättande och underhåll. År 1697 utsågs 
Nils Ström till ny chefför Lotsverket med 
titeln kommendör och lotsdirektör. År 
l 727 ad lades Ström och fick då namnet 
S trömcrona. 
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År 1644 hade Johan Månsson , ålder
styrman och kapten vid Amiralitetskol
legium i Stockholm, publicerat en s.k. 
Sjöbok eller underrättelser om farvattnen 
i Östersjön. Boken kompletterades 1645 
med en karta. Sjöboken omtrycktes ett 
flertal gånger. Nya sjöko11 över Östersjön, 
Bälten och Skagerack publicerades 1694 
av kapten Gedda. År 1737 fick dåvaran
de lotsdirektör strömerona i uppdrag att 
också bilda Sjökarteverket som från 1756 
började utföra sjömätningar och observa
tioner samt utarbeta nya sjökort. Sjömät
ningar pågick därefter under många år, 
men nya sjökort började inte publiceras 
förrän 1785. 

År 1809 förenades Sjökarteverket med 
Lotsverket Lotsverket tillhörde Amirali
tetsko ll egium fram till 1872, då organ isa
tionen överfördes till det nybildade civila 
ämbetsverket Kongliga Lotsstyrelsen som 
stavas Kungliga Lotsstyrelsen från 1906. 
Detta ämbetsverk upphörde l januari 1956 
och ersattes av Kungliga Sjöfartsstyrelsen 
vilken i sin tur från 1969/1970 ersattes av 
Sjöfm1sverket. 

Fyrarnas historia 
Allmänt 
Homeros skrev 830 f. Kr. i Iliaden om 
fyrar, som utgjordes av eldar på marken, 
vilka tändes vid behov för att vägleda 
fartyg in till hamnar. Byggnaden Pharos i 
Alexandria från 280 f.Kr. , ett av världens 
sju underverk, anses dock ha varit vär l
dens första "riktiga" fyr. Vi vet inte hur 
fyren såg ut, men Julius Caesar beskrev 
den som ett underbart konstruerat mycket 
högt (ca 130m) torn. Andra beskrivning
ar talade om att dess ljus sågs över hela 
Medelhavet! Pharos förstördes helt av en 
jordbävning på 1300-talet. Man har nu
mera, i vattnet utanför Alexandria, funnit 
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rester av vad man tror är fyren och hoppas 
därför kunna rekonstruera den. Fyrbyg
gandet bö1jade alltså i de östra Medel
havsländerna (Egypten, Turkiet och Sy
rien) och spreds sedan västerut via Italien 
och Spanien till Nordeuropa. Romarna 
var mycket stora fyrbyggare och uppförde 
bland annat de första fyrarna i England 
(Dover) och i Frankrike (Bou logne) runt 
år 50 samt ett flertal fyrar i Ttalien, Spa
nien och andra länder runt Medelhavet. 

Efter romarrikets fall år 476 upphörde 
all fyrbyggnation i Europa fram till runt 
mitten av 1100-talet. Då böJjade man åter
igen bygga fyrar: i Italien (Genua 1130, 
Melora 11 57 09h Livorno 11 63), på Irland 
(Youghol 1190, Hooks Head (8 I O och 
1245)), i dåvarande Danmark (Falsterbo 
tidigt 1200-tal), i Tyskland (Travemlinde 
1220), i England (Winchelsea 1261), i 
Holland ( Breilie I 280), etc. 

De svenska fyrarnas tillkomst 
Det södra Östersjöområdet blev relativt 
tidigt täckt av fyrar då Hansasjömännen 
krävde detta för sin sjöfart. Den första fyr, 
som Sverige ägde, var Kopu i nuvarande 
Estland som vi fick när ön Dagö 1563 er
rövrades från Tyska Orden. Fyren hade be
kostats och tänts av Hansan 1527. År 1645 
fick vi vår andra fyr nämligen Nidingen 
(byggd av danskarna 1624) som blev den 
första fyren på nuvarande svenskt tenito
rium, när vi övertog den från danskarna 
vid freden i Brömsebro 1645. Ungefår 
samtidigt erövrade vi fyrarna Svalfermt 
på Ösel och Runö i Lettland. År 165 1 
uppförde vi och tände för första gången 
Landsort (regu lj är fyrning startade ca 
1670), som blev den första svenskbyggda 
fyren på nuvarande svenskt territorium. 
År 1658 fick vi vid freden i Roskilde yt
terligare två danskbyggda fyrar nämligen Örskär; /740 årsförlängda och ombyggdafyr ritad av Carl Hårleman 

(Foto· Esbjörn Hillberg) 
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Falsterbo (byggd på tidigt 1200-tal och 
således den äldsta fyrplatsen på nuva
rande svenskt territorium) samt Kullen 
(byggd 1561). År 1675 erövrade vi Do
mesnäs och Lyserort i Lettland. År 1684 
uppförde vi Örskär, som blev den andra 
svenskbyggda fyren. Nästa svenskbyggda 
fyr var Korsö, som inte uppfördes förrän 
1750. Under resten av 1700-talet upp
fördes Holmögadd 1760, Djursten 1767, 
Grönskär 1770, Carlsten 1782 och Ölands 
Södra Udde 1785 . 

Flera av Sveriges 1700-tals fyrar och 
många båkar ritades av dåtidens främsta 
arkitekter. Carl Hårleman ritade Örskär, 
Korsö (förändrades) och finska Utö (ej 
uppförd) . Carl Cronstedt ritade Pater 
Noster (ej uppförd), Ölands Södra Udde, 
Nidingen (ej uppförd), Hol mö gadd (ej 
uppförd) och Djursten. Carl Fredrik Adel
crantz ritade Grönskär, Spårö båk och 
Holmögadd. Olof Tempelman ritade Fal
sterbo. Persona l från Flottans mekaniska 
kår i Karlskrona anlitades mycket ofta för 
projektering av fyrplatser och alla ritning
ar skulle godkännas av Kungl. Maj :t. 

Den stora byggnationen av nya be
mannade fyrplatser ägde inte rum förrän 
mellan ca 1830 och 1900. Anledningen 
till det ökade behovet av fyrar var att det 
under åren 1830 - 1860 stiftades nya la
gar om inrikessjöfart, näringsfrihet, slo
pade produktionskvoter, importtullar och 
frihandel, vilket medförde att sjöfarten 
ökade dramatiskt. Nya bemannade fyr
platser anlades då successivt på Utklip
pan 1812, Östergam 1818, Svartklubben 
1820, Hälsingborg 1833, St01jungfrun och 
Eggegrund 1838, Söderarm 1839, Bönan 
1840, Böttö och Vinga 1841, Hållö 1842, 
Morups Tånge 1843, Ölands Norra Udde 
1845, Hoburg 1846, Fårö 1847, Under
sten 1848, Nordkoster 1850, Malören och 
Stora Fjäderägg 1851, Bjuröklubb, Björn, 
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Brämön och Gotska Sandön 1859, Agö 
1860, Lungö 1861, Sandhammaren 1862, 
Häradskär 1863, Måseskär 1865, Bokö, 
Faludden, Femörehuvud och Väderöbod 
1867, Pater Noster 1868, Hanö 1869, 
Sandhamn och Tylö 1870, Skag 1871, 
Kapelludden, När och Rödkallen 1872, 
Dämman 1873, Rataskär och Svenska 
Högarna 1874, Draghällan 1878, Godnatt 
och Hävringe 1879, Gåsören 1881, Fjord
skär och Huvudskär 1882, Islandsberg, 
Segerstad och Smygehuk 1883, Bergud
den, Hallands Väderö och Spårö 1884, 
Stenkyrkehuk och Valö 1885, Gran och 
Gäveskär 1886, Stora Karlsö och Tärnö 
1887, Svangen 1889, Haken 1890, stor
kläppen och Ursholmen 1891 , Gm·pen 
1893, Arkö 1894 samt Högby 1898. 

När hela Göta Kanal öppnades 1832 
medförde det en markant ökning av sjö
farten på Vänern och Vättern, varvid be
hovet av bemannade fyrplatser uppstod 
även på dessa sjöar. Fyrplatsen Fjuk på 
en ö mellan Motala och Karlsborg i Vät
tern byggdes 1852 och Vanäs Udde vid 
Karlsborg 1864. Vänern hade redan år 
1803 fått sin första bemannade fyrplats 
nämligen Skoghall och därefter byggdes 
bland annat: Naven 1830, Strandudden 
(vid Kristinehamn) 1837, Gunnarsholmen 
(Lurö skärgård), Hjortens Udde (söder 
om Åmål) och Lidköping 1852, Smörhät
tan (Torsö/Brommö) 1855, Stavik (Värm
landsnäs) och Söökojan (sydost Karlstad) 
1860, Gälleudde (norr Vänersborg) och 
Stångudden (Lurö) 1864, Harnäsudde 
(Otterbäcken) 1865, Borhallsudde (Brom
mö) 1866, Risnäsudde (sydost Slottsbron) 
1867, Lakholmen (syd Kristinehamn) 
1870, Hammarö Skage (syd Karlstad) 
1872 samt Djurö 1874. 

Fyrskeppsepoken varade mellan 1831 
till 1972. Under denna tidsperiod hade 
Sverige maximalt 24 olika fyrskepps-

Fackverksfyren MåseskärFån 1865 konstruerad av Gustafvon Heidenstam, samt 
nuvarandefyr Fån 1978 (Foto: Esbjörn Hill berg) 
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Naven är en typisk ombyggd Vänernfyr ursprungligen byggd 1856 (Foto: Esbjörn Hi/lberg) 

stationer, som bemannades med totalt 37 
olika fyrskepp. Det första temporära fyr
skeppet Hermina (inhyrt handelsfartyg 
med en fYrlykta i vardera masttoppen) 
placerades på Falsterborev, men ersattes 
1844 av det första svenska specialbygg
da fyrskeppet Cyklop. Falsterborev blev 
också Sveriges sista fyrskeppsstation, när 
fyrskepp nr 28 Reserv år 1972 drogs in 
från denna station. 

De sista större bemannade fyrplatserna 
som anlades var: Tjärven 1903, Tistlarna 
1906, Fjärdgrund 1907 och Högbonden 
1909. Långt in på 1900-talet byggdes även 
nya fyrar på tidigare bemannade fyrplat
ser för att ersätta de äldre fyrarna. Detta 
hände exempelvis på: Kullen 1900, Pite
Rönnskär 1905, Hanö 1906, Understen 
1916, Östergam 1919, Lungö 1927, Hu
vudskär 1931, Eggegrund 1933, Garpen 
och Spårö 1934, Haken 1939, Draghäl
lan 1942, Nidingen 1946, Brämön 1948, 
Björn 1956, Väderöbod 1964, Agö 1970 
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samt Måseskär 1978. Samtliga svenska 
fyrar är numera obemannade och den sista 
fyren som avbemannades var Holmögadd 
2003. 

En annan betydelsefull fYrepok var 
åren när kassunfYrar uppfördes. Den första 
kassunfyren, Trelleborgs angöring, bygg
des 1930 och den sista större kassunfYren, 
Märkeskallen, byggdes 1992. Sammanlagt 
byggdes ett hundratal större och mindre 
kassunfyrar. Den första riktigt stora kas
sunfyren var Ölands Södra Grund 1951. 
Exempel på andra stora kassunfyrar är 
Grundkallen 1959, Svinbådan 1960, Syd
ostbrotten 1962, Almagrundet 1964, Tru
baduren 1965, Gustaf Dalen 1966, Svens
ka Björn 1968, Finngrundet och Fladen 
1969, Falsterborev 1972 och Rätteberget 
1977. A Ila fyrskeppsstationer ersattes 
successivt av kassunfyrar. Vissa kassun
fyrar var bemannade fram till 1980, men 
de flesta var obemannade under hela sin 
livstid. 

Ljuskällor 
De första enkla fyrljusen bestod av ved
eldar på marken och vedeldar placerade 
på små kullar eller stenhögar så att ljuset 
skulle synas bättre. Elden tändes först, när 
ett fa~tyg förväntades komma in mot kus
ten. Under övriga tider var "fyren" släckt. 
På 1400-talet bötjade man även använda 
vaxljus och talgljus i enkla handlyktor 
(stearinljus uppfanns inte förrän 1825). 
Då en vedeld brann ut rätt fort, började 
man successivt under 1500-talet ersätta 
veden i eldarna med sten- och träkol som 
ljuskälla. Man eldade vanligtvis i ej över
täckta jämkorgar/grytor vilka var placera
de uppe på eller var upphissade i stentorn. 
Denna typ av fyr kallas för öppen kolfyr. 

Sent på 1700-talet bötjade man täcka 
över och bygga in fyrarnas öppna ko !eldar. 
En sådan fyr kallades för täckt kol fyr. För 
att få drag så att elden brann bättre med en 
ljusare, klarare låga byggde man senare in 
luftkanaler underifrån upp genom tornet 
till eldstaden och monterade även ett ven
tilationsrör genom taket som en skorsten. 
Anders Polheimer konstruerade och ritade 
ett flertal täckta stenkolsfyrar (Kullen). 
Den sista fungerande täckta stenkolselda
de fyren i Sverige var Storjungfrun, som 
inte byggdes om för annan ljuskälla förrän 
1853. En ca tre meter hög öppen stenkols
fyr konstruerad enligt Polheimers princip 
finns fortfarande kvar på Östergarnsholm 
(ost Gotland), där den temporärt användes 
1849 under ombyggnaden av den ordina
rie fyren . 

Redan under romartiden fanns mycket 
enkla oljelampor och på 1500-talet, innan 
man använde stenkol i fyrar, var det där
för helt naturligt att bruka oljelampor som 
fyrljus. Dessa primitiva lampor bestod 
normalt av en rund löst flätad veke som 
genom ett hål stack ner i en bränslebehål-

lare . Som bränsle användes vegetabiliska 
och animaliska oljor som olivolja, rapsol
ja, rovolja, tranolja, valolja, etc. l Sverige 
användes nästan uteslutande rovolja som 
framställdes ur frön från den lokala olje
växten Rybs (släkt med Raps). År 1784 
revolutionerade schweizaren Argand ljus
källan i fyrar, när han uppfann en oljelam
pa som lyste mycket skarpare än andra 
Unskällor och som varken avgav rök eller 
sotade ner. Oljelamporna blev därför åter 
populära och började mer och mer ersätta 
koleldade fyrar. Argands lampa var nästan 
konstruerad som våra tiders fotogenlam
pa. Den hade en cylindrisk veke där luften 
kom upp såväl mitt i som på utsidan av 
vekcylindern. Utanpå veken satt en "skor
sten" av glas för att öka luftflödets hastig
het och förbränningen. 

I mitten av 1800-talet kom petrole
umprodukter och därmed fotogen, vilken 
sedan från slutet av 1860-talet bötjade er
sätta oljor som bränsle i lampor. Ljusstyr
kan fördubblades och fotogen var dess
utom billigare än olja. l Sverige skedde 
övergången från rovoljelampor till foto
genlampor främst mellan åren 1870 och 
1890. Nästa steg i bränsleutvecklingen 
kom år 1885, när tysken von Welsbach 
konstruerade en glödstrumpa av sidet1t1ät, 
som gav ett mycket kraftigt ljus, då kol
gas/luft användes som bränsle. l Sverige 
vidareutvecklades denna ide av firman 
Lux, som använde fotogen som bränsle. 
Ljuset kallades för luxljus (fotogenglöd
ljus) och metoden it1t1ebar att fotogen 
utsattes för högt tryck och uppvärmdes 
samtidigt. Fotogengasen som då utveck
lades spreds i en stor glödnätsstrumpa och 
antändes, varvid ett mycket skarpt ljus 
uppstod. Första luxljuset installerades i 
Sverige 1902 och denna typ av belysning 
användes sedan parallellt med gas ända in 
på 1960-talet. 
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Östergarns lemporära öppna stenkolsfyr byggd 1849 enligt Polheimers princip 
(Foto: Es~jörn Hillberg) 

218 

Klippapparater och solventil av AGA:s konstruktion (Foto : Esbjörnl-fillberg) 

År 1817 användes för första gången 
gas från stenko l som ljuskä lla i en fyr 
(Salvatore, Trieste). År 1879 började ol
jegas användas i lysbojar och den första 
lysbojen lades ut i Themsens mynning 
1880. Processen att framställa acetylengas 
uppfanns inte förrän i slutet av 1800-talet 
av en kanadensare. När gasen antändes, 
lyste den mycket skarpt, men man hade 
problem med förvaring av gasen då den 
var mycket explosiv. Två fransmän löste 
1896 problemet hur man sku lle förvara 
och transportera gas. /. GA och Gustaf 
Dalen utvecklade under början av 1900-
talet olika typer av apparater för acety
lengas samt förbättrade sättet att förvara 
gas.l AGA-ljuset (gasljus), som uppfanns 
1906, användes Dalens nyuppfunna klipp
apparat tillsammans med acetylengas som 
pressades ut via ett keramiskt munstycke 
och antändes. Olika storlekar på hålen i 

munstycket gav olika ljusstyrka. Dalen
ljuset (gasglöd lj us), som uppfanns 1909, 
var en vidareutveckling av AGA-ljuset. 
Nu användes en glödstrumpa i stället för 
ett gasmunstyck e, varv id en mycket högre 
ljusstyrka erhölls, vilket var nödvändigt i 
stora angöringsfyrar, då dessa sku lle ses 
på långt håll. Dalen ljuset fick sitt stora 
genombrott 1916, då Da len även uppfann 
glödnätsbytaren, varefter en fyr nästan 
skötte sig själv. Man fortsatte dock att 
använda AGA-ljuset i de små fyrarna , där 
mindre ljusstyrka erfordrades. 

slutligen gjorde elektriciteten sitt in
tåg i fyrarna under de engelska fysikerna 
Holmes och Faradays ledning. Den första 
fyren , där elektricitet testades, var south 
Fore land år 1858 och den första fyren som 
utrustades med en pennanent elektrisk 
ko lbågslampa var Dungeness år 1862. 
Då kolbågslampor var enormt dyra i drift, 
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blev inte elektriska lampor populära för
rän på 1920-talet, när ljusstarka glödtråds
lampor hade utvecklats. Den första större 
fyr i Sverige, som elektrifierades, var Hel
singborgs fyr år 1922 och den utrustades 
med en 1 000 W lampa. Idag är de flesta 
fyrar i världen elektriska, många drivs 
även av solenergi och allt fler använder 
lysdioder som lampa. 

Ljusförstärkning med speglar 
och linser 

Då äldre typer av fyrljus syntes mycket 
dåligt, försökte man med olika metoder 
höja ljusstyrkan och koncentrera det ut
gående ljuset. Det fanns ingen större möj
lighet att öka ljusstyrkan från ved eller 
stenkolseldar, men då vaxljus, oljeljus och 
gasljus började användas, gick det bättre. 
Då kunde ljuskällan placeras framför 
speglar och andra typer av reflektorer för 
att få ett förstärkt ljus bestående både av 
det direkta ljuset och det reflekterade lju
set (indirekta). I början användes en plan 
spegel , men en sådan sprider det reflekte
rade ljuset i stället för att koncentrera det 
och man får därför i stort sett inget star
kare ljussken. Nästan lika dåligt resultat 
erhölls, när en sfärisk spegel användes. 
Man vet med säkerhet att det fanns någon 
typ av, troligtvis konkav, metallspegel fast 
monterad i Landsorts fyrbåk mellan 1678-
1686. Spegeln/reflektorn var konstruerad 
av Johannes Daniel Braun och kan ha va
rit världens första praktiskt använda men 
mycket enkla fyrreflektor. Den förstördes 
tyvärr när fyrbåken brann ned år 1686. 
Fyra konkava reflektorer tillverkade av 
Braun installerades också 1684 i Örskärs 
första fyr, som därmed troligtvis blev den 
första fyren i världen med ett väsentligt 
förstärkt fyrljus . 

Nästa steg i spegelutvecklingen var att 

220 

man bötjade tillverka ännu mer konkava 
så kallade paraboliska reflektorer/speg
lar. De tillverkades av stål, mässing eller 
andra metaller vars ytor många gånger 
försilvrades för att öka reflektionen . Om 
ljuskällan var placerad på rätt avstånd från 
den paraboliska ytan, reflekterades ljuset 
så att strålarna lämnade reflektorytan pa
rallella varvid ett koncentrerat mycket 
förstärkt ljus erhölls . 

På mitten av 1700-talet insågs vilken 
nytta man skulle ha av stora linser i fyrar 
men sådana stora linser kunde tyvärr inte 
tillverkas, då glaset stelnade för långsamt 
och sprack. Teoretiska beräkningar gjor
des på hur man skulle tillverka större lin
ser sammansatta av flera små individuella 
koncentriska prismatiska linsringar mon
terade runt en mindre lins. Det stora ge
nombrottet i konstruktion och ti llverkning 
av fyrlinser gjordes inte förrän ca 1820 av 
fransmannen Augustin Fresnel och full
följdes av hans bror Lt\onor, när Augustin 
avled 1827. 

Det finns olika typer av optiska lins
och spegelsystem. Gemensamt för alla är 
att ljuset skall brytas eller reflekteras så 
att så många ljusstrålar som möjligt läm
nar linssystemet parallellt med horison
talplanet varvid man får ett koncentrerat 
ljusknippe och därmed en hög ljusstyrka. 
De två grundtyperna av optiska system 
är det katoptriska och det dioptriska. Det 
katoptriska är ett reflekterande/speglande 
system som sedan länge hade använts i 
spegelfyrar (paraboliska reflektorer, si
deralskensspegelapparater, etc.) samt 
vid spegling i en kikares prismor och i 
andra optiska instrument. Det dioptriska 
systemet använder inte speglande ytor, 
utan ljuset bryts i linser och/eller prismor 
varvid ljusstrålarna ändrar riktning. När 
man kombinerar ett katoptriskt och ett di
optriskt system får man ett kaladioptriskt 

Världens första fyrlins konstruerad av 
Augustin Fresnel som installerades 1823 på 
fyren Cordouan (Foto: Esbjörn Hillberg) 

system där man sålunda har både brytning 
och reflektion/spegling av ljusstrålar i 
samma system. Ett sådant system innehål
ler olika kombinationer av speglar, pris
mor och linser. 

Fresnel tillverkade linser i mindre lätt
tare delar och monterade sedan ihop de
lama till en stor fyrlins. Den första stora 
linsen tillverkad av honom var en diop
trisk planlins som 1823 installerades i den 
franska fyren Cordouan. År 1825 konstru
erade han sin andra huvudtyp av lins näm
ligen en dioptrisk trumlins. Den första av 
denna typ installerades i fyren Chassiron. 

Under mitten av 1800-talet gjorde Alan 
Slevenson från den skotska fyringenjörs 
släkten Stevenson (1772-1971) och James 
Timmens C han c e ( 18 14-1902) grundaren 
av fyrlinstillverkningen hos den engelska 
glastillverkaren Chance Brothers ( 1824-
nu) enorma förbättringar på Fresnels lins
system. Mängder av linser byggdes sedan 
förutom av Chance Brothers i England 
också av franska linstillverkare såsom 
Lepaute, Barbier, Bemard, m.fl. Fresnel
linser blev legendariska och har kanske 
betytt mer än något annat för ökandet av 
fyrskenets styrka. Genom användandet 
av olika linssystem kunde man förstärka 
ljusstyrkan från några hundratal till flera 
millioner hefnerljus ( 1 hefnerljus motsva
rar ungefår ljusstyrkan från l stearinljus). 
Den första fyrlinsen i Sverige installe
rades i Vinga gamla fyr 1841. I Sverige 
användes endast fransktill verkade linser 
ända fram tills dess att AGA började mon
tera linser på 1900-talet. 

Fyrlinser tillverkas i många typer och 
storlekar. Ett intemationellt klassifice
ringssystem, där man talar om av vilken 
ordning fyrlinser är, fastställdes av brö
derna Fresnel och familjen Stevenson. 
Linsema grupperades efter brännvidd 
(fokaldistans). Det ursprungliga systemet 
omfattade endast linser av sex ordningar 
(1, 2, 3 (normal), 4 (normal), 5 (normal) 
och 6 enligt nedan). Systemet byggdes 
successivt ut och man lade till ytterligare 
några grupper och delgrupper så att syste
met sedan mycket länge omfattar samtliga 
13 klasser (tabell på nästa sida). I Sverige 
talas inte så mycket om av vilken ordning 
linsen är utan mer om linsens diameter (se 
tabellens sista kolumn). Brännvidden för 
en fyrlins är lika med avståndet mellan 
ljuskällan och linsytan det vill säga hälf
ten av linsens diameter. 
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Linstyp Brännvidd Diameter på 
i mm lins mm 

Hyper-radial 1330 2660 

Meso-radial 1125 2250 

l :a ordningen 920 1840 

2:a ordningen 700 1400 

3 :e ordningen normal 500 1000 

3:e ordningen medel 400 800 

3:e ordningen liten 375 750 

4:e ordningen stor 300 600 

4.e ordningen normal 250 500 

5:e ordningen stor 200 400 

5:e ordningen normal 187,5 375 

6.e ordningen 150 300 

7:e ordningen 100 200 

Linser av de två största storlekarna är yt
terst unika. Totalt i hela världen har det 
troligtvis endast funnits 25 hyper-radiala 
och 2 meso-radiala linser. Den första 
hyper-radiala linsen tillverkades av F. 
Barbier 1885 och installerades på Mew 
Island, Irland. Den andra tillverkades av 
Chance Brothers 1887 och installerades i 
Bishop Rock, England. Den sista hyper
radiala linsen tillverkades 1928 av Chan
ce Brothers för Tory Island, ft·!and. De 
två meso-radiala används fortfarande och 
av de hyper-radiala vet man att 12 fort
farande finns kvar och av dessa används 
9. Vidare användes 14 av de 25 linserna i 
fyrar i Storbritannien varav 4 fortfarande 
används, 3 finns på museum och 7 är bor
ta. Sverige har aldrig haft någon lins av de 
två största ordningarna. 

Fyrlinser oberoende av storlek delas 
in i planlinser och trumlinser. Planlinser 
roterar kring ljuskällan varvid ljuset tycks 
blinka var gång en ny linsdel fokuserar 
ljuskällan vid rotationen. Stora roterande 
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planlinser av l :a ordningen finns på Vinga, 
Kullen och Hoburg samt i den släckta fy
ren Rödkallen. Tidigare har även sådana 
linser funnits på Fårö, Häradskär (kom
bination av plan och trumlins) och Pater 
Noster. Trumlinser ser uppifrån ut som 
en rund trumma, roterar inte, lyser med 
samma styrka i alla riktningar och kan 
endast blinka genom att lampan blinkar. 
En dioptriskt trumlins är sällan större än 
av 2:a ordningen och sådana linser finns 
på Bjuröklubb, Bergudden, Fjärdgrund, 
Bonden, Högbonden, Brämön, Stmjung
frun, Ölands Södra Udde, Sandhammaren, 
Falsterbo, Helsingborg, Morups Tånge 
och Tistlarna. Delar av en l :a ordningens 
trumlins finns på Stora Karlsö och har 
funnits på Stenkyrkehuk. 

Fyrljuskaraktär 
Det är nödvändigt för sjöfarande att veta 
sin position, speciellt under mörker, när 
de närmar sig en kust och skall angöra en 
hamn. Då alla fyrar i begynnelsen var enk
la eldar och därför såg likadana ut i mörk
ret, kunde de inte skiljas åt. Fyrar visade 
på den tiden endast ett fast vitt sken. Det 
fanns inga blinkanordningar eller fargade 
glas som gjorde att man kunde känna igen 
en fyr och skilja den från en annan. Den 
enda möjligheten att särskilja dem var att 
bygga flera fyrar eller flera åtskilda ljus på 
samma plats och därigenom skapa dubbel
och i vissa fall trippelfyrar. 

Det anses att de två vippfyrarna, som 
danskarna byggde på ön Nidingen 1629, 
var världens första dubbelfyrar. Ön fort
satte att vara utrustad med någon typ av 
fungerande dubbelfyrar ända fram till 
1946 trots att fyrarna då hade olika ljuska
raktärer. Ännu i dag finns dubbelfyrarna 
från 1832 kvar men numera endast som 
byggnadsminnesmärken. Andra svenska 
dubbelfyrar var Utklippan (1812-1814), 

Nidingens täckta stenkolseldade dubbelfyrar från 1832, förlängda 1846, då lanterniner och 
linser monterades (Foto: Esbjörn Hillberg) 

Nordkoster ( 1849-1891 ), Vinga (1854-
1890), Gotska Sandön ( 1859-1 903 ), Sand
hammaren (1863-1891) och Ursholmen 
(1891-1931 ). Det fanns även några trippel
fyrar och bl.a. Lista i Norge hade tre täckta 
stenkolsfyrar mellan 1853 och 1873 vilka 
hade en fyrbemanning på sju personer. 

Med tiden började man inse att något 
måste göras för att skilja fyrarna åt, då det 
var för dyrt att bygga och bemanna flera 
fyrar på samma plats. Svensken Jonas Nor
berg fick vid ett besök på Korsö 1763 en 
ide att skapa ett rörligt fyrsken eller åstad
komma ett avbrott i fyrljuset Han tyckte 
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nämligen att det var lättare att upptäcka 
ett blinkande än ett fast ljus och dessutom 
kunde olika ljuskaraktärer för olika fy
rar åstadkommas. Ett sätt att få ljuset att 
blinka var att vrida en spegel fram och 
tillbaka; ett annat var att rotera en reflek
tor med sitt ljus runt en axel. Då kunde ett 
fyrljus skapas, som växlade mellan ljusa 
och mörka perioder. Världens första fyr
ljus med en förutbestämd ljuskaraktär var 
uppfunnet! Norberg fick sedan år 1767 i 
uppdrag att utveckla ett enkelt rörligt ljus 
på Korsö, som installerades 1768. Där
efter utvecklade och installerade han ett 
väsentligt förbättrat rörligt ljus på Örskär 
1769 (troligen världens första blänkappa
rat). Norberg byggde år 1781 flera parabo
l i ska reflektorer i en roterande fyrapparat, 
som installerades i fyren på Carlstens fast
ning och tändes l augusti 1782 (världens 
första roterande fyrljus ). 

Som drivkälla för de flesta roterande 
fyrapparater användes stora klockurverk, 
som drevs av en tyngd (lod) fastsatt i slutet 
av ett långt rep eller stålvajer. Fyrpersona
len fick med jämna mellanrum (normalt 
med 1-4 timmars intervaller) veva upp 
vajern med dess lod på en vinschtrumma, 
som var kopplad till urverket. Genom lo
dets tyngd löpte sedan vajern ut varvid ur
verket roterade och drev linsapparaten. 

Då antalet fyrar ökade snabbt i världen, 
blev det allt viktigare att kunna ge dem 
olika ljuskaraktärer. Svensken Carl Gus
tav von Otter lade 1865 fram ett förslag 
på hur linsen och fyrljuset skulle kunna 
täckas med lodräta persienner som kunde 
vridas 90° så att de öppnades och släppte 
fram ljus och därefter vridas tillbaka så att 
de stängdes och ljuset inte längre syntes. 
Med en sådan anläggning kunde ljusperio
derna göras olika långa och även ge fyrar 
olika ljuskaraktärer så att de exempelvis 
kunde visa morseljusbokstäver. Tiden var 
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dock inte mogen för hans uppfinning och 
det dröjde ända till 1878 innan den första 
von Otterska klippapparaten installerades 
i Sverige. Den blev sedan mycket popu
lär i Skandinavien, England och Tyskland 
och användes i Sverige långt in på 1960-
talet. Persiennapparaten drevs, liksom 
den roterande linsen , av ett urverk med en 
stålvajer i vars ände ett lod var fast. 

En annan intermittentanordning för fy
rar, bestående av en hylsa som med olika 
intervall sänktes ned över fyrlågan, upp
fanns av svensken Lyth i slutet av 1800-
talet. Även denna drevs av ett urverk med 
en stålvajer och lod. Svensken Lindberg 
uppfann 1882 en växelfyrsmekanism som 
drevs av värme från fyrlampan U fr nutida 
änglaspel) och som insta ll erades i många 
mindre svenska fyrar. Slutligen kom Da
lens uppfinningar, bland annat, klipp
apparaten i bötjan av 1900-talet och häri
genom skapades fantastiska möjligheter 
att ge fyrar o lika ljuskaraktärer. 

Nu för tiden finns blinkande elektriska 
lampor eller linser, som roterar med valfri 
hastighet och kan ge en fyr i stort sett vil
ken ljuskaraktär som helst. Det fi.tms emel
lertid faststä ll t ett internationellt system 
för vilka fyrkaraktärer som kan användas . 

Fyrarnas framtid 
Tekniken utvecklas allt snabbare och det 
går inte att hejda eller hindra utveckling. 
Man får inte bli en "fyrkramare" utan 
måste inse att behovet av fyrar minskar. 
Jag hoppas dock att min artikel skapar 
förståelse för att Sverige har varit ett av 
världens absolut största länder inom fyr
utveckling. Intresset för fyrar och fyrhis
toria är stort och hela tiden växande. Det 
är synnerligen viktigt för människor att 
känna till sitt lands historiska bakgrund. 
Därför måste bland annat landets unika 
kulturminnen bevaras för kommande 

generationer. Fyrarna är en del av vårt 
svenska arv som måste bevaras även om 
de kanske inte alltid är nödvändiga förna
vigationsändamål. 

Kongl. Örlogsmanna Sällska
pets tidiga utgivning av fyr
listor 
Så vi ll jag avsluta min presentation med 
en händelse som nu i efterhand nästan var 
ett omen. Den knyter verkligen samman 
Kungl. Örlogsmannasällskapet med våra 
fyrar och visar hur viktigt Sällskapet an
såg fyrarna vara redan på mitten av 1800-
ta let. Några år innan jag grundade Svens
ka Fyrsällskapet började jag samla fyrlitt
era tur. Jag har sedan dess byggt upp vad 
som sannolikt är världens största samling 
av böcker om fyrar på många olika språk. 
Vad är då mer naturligt än att jag speciellt 
försöker komma över allt som har skrivits 
om våra svenska fyrar. Den kanske bästa 
informationskällan om fyrutveckling och 
förändringar av fyrar är antagligen alla 
fyrlistor som publicerades från runt mitten 
av 1800-talet och framåt. Under mitt sam
lande av fyrlistor kom jag i kontakt med 
namnet Kong!. Örlogsmanna Sällskapet. 
Jag har nämligen i mitt samlande lyckats 
komma över tre olika årgångar av unika 
tid iga fyrlistor publicerade av Sällskapet. 
Jag visste då inte alls att jag en dag till 
1:nin stora glädje skulle bli invald i Kungl. 
Orlogsmannasällskapet. 

De första länderna som bötjade publi
cera fyr listor var England, Frankrike och 
Holland. Den första fyrlistan på svenska 
(översatt från franska och kompletterad) 
pubhcerades 1834 av Sjömanna-Sällska
pet i Götheborg. Den var sammanställd 
av Olof Mårten Dreutzer, kapten i ör
logsflottan sedermera vikarierande chef 
för västra lotsdistriktet. Boken bär nam-

BESKIIIFNING 

brvu: 

FYRAR, BAKAR 

SJÖ~IJ\ll{{EN 

A VERLDENS HA NUA K VSTE ~ 

KON GL . ÖRLOGRMANNA 8Åt.LYUAPI:T. 

Titelsida av denförsta Fyrlislan publicerad 
av Kong! Örlogsmanna Sällskapet 1848. 
(Foto: Esbjörn Hillberg) 

net "Om Fyrar, Fyr- och Känningsbåkar, 
Känningsmärken, Sjötunnor, Bojar m. m." 
Boken har 508 sidor och beskriver ett 
stort antal fyrar i Sverige och hela värl
den, men handlar även om fyrhistoria och 
fyrteknik. 

Lots-Direktörs-Embetet publicerade 
de första fyrlistorna , som endast beskrev 
svenska fyrar. År 1842 och 1852 var nam
net på fyrlistan " Underrättelse om Fyrar, 
Känningsbåkar och andra Sjömärken samt 
år 1848 "Underrättelser om svenska fy
rarne". Mer reguljär utgivning av svenska 
fyrlistor startade från 1872 och den sista 
gavs ut år 2000. 

Kong!. Örlogsmanna Sällskapet pub
licerade under åren 1848-1867 en inter
nationell fyrlista på svenska i Sverige 
och gjorde därmed en stor insats för den 
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svenska internationella sjöfarten men 
även för den inhemska sjöfarten. Fyrlis
tans namn var "Beskrifning öfver Fyrar, 
Båkar och Sjömärken å Verldens Kända, 
Kuster" och den trycktes i Lund l 848 
(308 sidor) , i eartskrona 1856 ( 403 sidor) 
och i Carlskrona 1867 (större format och 
3 14 sidor). Dessa fyrlistor var en översätt
ning av de mycket kända franska fyrlis
torna "Description Generale des Phares et 
Fanaux & C" skriven av Co uli er och pub
licerad på franska i Frankrike året innan 
de kom ut på svenska i Sverige. Vissa 
korrigeringar och kompletteringar hade 

dessutom utförts av Kong!. Örlogsmanna 
Sällskapet beträffande informationen om 
svenska fyrar och båkar. 

Allt samlande och olika intressen krä
ver envishet, systematik och dessutom tu
ren att få lyckas. Jag skall inte bedöma min 
envishet och systematik, menjag har abso
lut haft tur i min långa jakt på fina böcker 
och i att bygga upp Svenska Fyrsällskapet 
till vad det hittills har blivit. Nu hoppasjag 
att jag också har tur och lyckas bygga upp 
en Svensk Nationell Fyrstiftelse så att fy
rarna, vårt ovärderliga maritima kulturarv, 
kan räddas åt kommande generationer. 

Vill du veta 
mer om cancer? 
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Cancerfondens 

Informationstjänst 
020-222 111 

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 seeretary@koms.se e ll er editor@koms.se. Sådan anmälan kan också göras 
brevledes till Redaktionen för TiS, c/o Wigcrt, Pilgatan 5 A, 325 36 VÄXJÖ 

Ledamoten 

MAGNUS LUNING 

Kommendörkaplen Magnus Liining. som var chej:Jor denforsla 
svenska marina insa/sslyrkan i öslra A1edelhavel, ljänslgör numera 
i Marintakfiska siaben med ansvarför marin insatsplanering 

Från beredskap till insats 
- marina insatsstyrkan i Libanon 
Inträdesanfarande hål/el vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammaniröde i 
Stockholm 26 september 2007 

Sedan 1999 har Marinen rekryterat och övat den marina insatsstyrkanför interna
tionella insatser. Inom ramen för den marina insatsstyrkan finns ett internationellt 
minröjningsförband (IM), ett korvet~/(Jrband (TKS), ett ubåtsförband (JUB), ett lo
gistik_förband (FNSU) och slutligen en intemationell amfibiestyrka (JAS). Styrkan 
består av kontraktsanställda officerare och .~jömän som beredskapssätts 12 månader 
i taget. År 2006 har nu för första gången delar ur den marina insatsstyrkan deltagit 
inom ramen för en internationell fretlsbevaramle operation ledd av FN. Uppsatsen 
kommer att ge en inblick i hur missionenförlöpte i dess olika faser, från uppstart till 
upplösning av förbandet. Under hela missionstiden har ettflertal erfarenheter identi
fierats och de mest centrala kommer att belysas. 

Förbanden i beredskap 
Generellt gäller att förbanden ingående i 
den marina insatsstyrkan rekryteras och 
utbi Idas under årets första kvartal för att 
sedan stå i beredskap i ett år. År 2006 ge
nomfördes planenligt övning l i hemma
farvatten med förbanden , där huvudsyftet 
var att skapa lag av besättningar, genom
föra grundläggande regelstyrda övningar 
för att sedan övergå till vapenövningar i 
a ll tre dimensionerna. Övning 2 genom
fördes inom ramen för NATO-övningen 
Brilliant Mariner i Nordsjön med syf-

tet att öva förbanden i ett internationellt 
sammanhang och pröva förbandens in
teroperabi litet. Efter övning l och 2 gick 
förbanden in i beredskap och fartygen 
återgick ti Il hemmaförbanden för fortsatt 
grundutbildning. Beredskapen är av typen 
R30 vilket innebär att på 30 dagar skall 
förbandet mobiliserat utbildat och kunna 
sättas in efter ombasering. 

Indikationer 
Den 19 juli 2006 genomförde Hizbollah 
en räd in i gränsmmådet mellan Libanon 
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och Israel och lyckades föra bort två is
raeliska soldater. Detta medförde att Is
rael inledde en offensiv under juli månad 
som omfattade hela Libanon, men som 
inriktade sig på infrastruktur och miss
tänkta H izbollahställningar i Libanons 
södra delar. Hizbollah svarade med ra
ketbeskjutning av Israels norra delar samt 
med aktivt militärt motstånd mot israe ls 
markförband. De israeliska fartygsför
banden genomförde kustbeskjutning mot 
libanesiska mål samt blockerade samtliga 
stön·e libanesiska hamnar. Ett eldupphör 
kom till stånd i mitten av augusti efter 
omfattande diplomatisk aktivitet mellan 
de krigförande parterna, FN, EU och en
skilda europeiska stater. 

Mediabevakningen av konflikten var 
som sig bör massiv. FN bötjade göra ut
talande om att en förstärkning av UNIFIL 
(United Nations interim Force in Lebanon) 
låg nära till hands. Det nämndes även i 
media att FN hade gjort förfrågningar hos 
ett antal länder om att utöka UNIFIL med 
en sj östyrkedeL Medias blickar vände sig 
mot den Försvarsmakten i Sverige och frå
gor formulerades huruvida Sverige skulle 
kunna bidra med trupp och förstärka UNI 
FIL. För mitt förband kom den tydligaste 
indikationen till att något var i gömingen 
inte från Försvarsmakten utan från media. 
T slutet av juli fick jag som chef för den 
internationella korvettstyrkan ett pass i 
TV4:s morgonsoffa, där frågorna kretsade 
kring en eventuell insats i Libanon med en 
korvettstyrka. 

Förutsättningar 
Det är viktigt att belysa, vilka förutsätt
ningar förbandet hade före mobilisering 
och insats, för att ge en bild om hur ok lart 
läget var och vilken enorm arbetsinsats 
som gjordes . År 2006 var det 4 .sjöstrids
flottiljen s tur att sätta upp IKS-06. Som 

228 

beskrivet ovan genomfördes övning l och 
2 en ligt plan. Övning 2 (Brilliant Mari
ner) var slu t i månadsskiftet mars-april 
och förbandet gick in i beredskap. Bered
skapsfasen innebär att de kontrakterade 
sjömännen sk ickas hem och återgår till det 
civila. Förbandets officerare återgår till 
s ina hemmaförband för att fortsätta med 
sitt ordinarie arbete. För min de l innebar 
det att jag återgick till att vara div isions
chef för 4l.korvettdivisionen med en ny 
kull värnpliktiga, som skulle utbildas. 

Efter att ha genomfört en övning med 
korvettdivisionen i England, Fl ag Officers 
Sea Training (FOST), var min tid som 
divisionschef slut och jag blev den l jul i 
avlöst för att börja tjänstgöra som stabs
officer vid det dåvarande Marintaktiska 
Kommandot (MTK). Korvettdivisionen 
gick in i en period med semester och öv
ningsuppehåll med planerad återgång till 
normal verksamhet i slutet av augusti. 

Efter mitt framträdande i media kom 
inga fler indikationer på insats, varför jag 
bedömde att vi ånyo varit nära en insats 
men att sannolikheten nu var mycket låg. 
Det jag inte visste då, var att det pågick ett 
antal beredningar mellan Försvarsmakten 
och Regeringskansliet om vilka förband 
som var möjliga att sätta in . Under min 
av lämningsperiod i augusti började mo
biltelefonen att ringa allt mer. Det började 
hagla frågor från Högkvarteret rörande 
ekonomi, personalens status, "Hur myck
et tid behöver ni "? Jag fick order att kvar
stanna vid förbandet för att bevaka hän
delseutvecklingen. För mig personligen 
var detta den mest frustrerande tiden av 
hela missionen. Jag var förbandschef för 
ett beredskapsförband utan några resurser. 
Befälet över korvettdivisionen hade jag 
lämnat över och dä1med hade jag inget 
förband att leda eller förbereda. 

Jag kommer inte att beröra den stra-

tegiska och politiska beslutscykeln , men 
jag ser det som viktigt att påminna att alla 
händelser rörande förbandet innan insats 
aenomfördes mitt under brinnande valrö-
o 
re l se. 

Konkreta förberedelser 
Tidigt gick det att utläsa att det politiska 
beslutet skulle komma att dra ut på ti
den med anledn ing av valrörelsen. Ändå 
var det underförstått att ett bes lut skulle 
komma, där lKS var ett av huvudalter
nativen. Detta medförde att man inom 
Försvarsmaktens ram vidtog ett antal åt
gärder som inte krävde regerings- eller 
riksdagsbeslut. l s lutet av augusti genom
fördes en övning där en begränsad mobi
lisering av TKS och FNSU genomfördes. 
Begränsning bestod i att endast mobili
sera försvarsmaktsanstä lld personal och 
inte kalla in sjömännen. Skälet till detta 
var först och främst ekonomiskt men hade 
även kontraktstekni ska delar. Hade hela 
förbandet mobili serats och insatsen inte 
blivit av, hade IKS och FNSU förverkats 
och därmed inte kunnat fortsätta att stå i 
beredskap. Mobiliseringen syftade till att 
kontrollera förbandets tillgänglighet och 
att skapa förutsättningar för att påbörja 
nödvändiga förberedelser för en eventuell 
insats. Planen var att mobilisera förbandet 
och därefter gå till sjöss och genomföra 
vissa övningar i likhet med en klassisk be
redskapskon tro Il. 

Den materiella statusen på förbandet 
var god, men fartygens årsöversyner låg 
endast ett par månader framåt i tiden. Det 
krävdes alltså underhållsåtgärder innan 
fartygen kunde insättas. För att påskynda 
detta beslutades att tidigarelägga vissa 
nyinstallationer för att ytterligare öka far
tygens förmåga innan de vara klara för 
msats. Materielunderhållet blev det som 
dimensionerande verksamheten för hela 

denna period. De tidskrävande underhå ll s
åtgärderna medförde att de planerade öv
ningarna till sjöss utgick. Detta var i mitt 
tycke ett bra beslut, då besättningarna 
skull e ha bestått av en blandning av offi
cerare ur lKS och värnpliktiga ur grund
utbildningsförbandet, eftersom ordinarie 
sjömän inte var inkallade. Detta innebar 
att det hade varit svårt att mäta resultatet 
av en sådan övning. 

Värt att nämna är att mediatrycket 
på förbandet under den här perioden var 
enormt och det genomfördes ett antal in
tervjuer. Jag kan inte påstå att det direkt 
påverkade förberedelserna, men jag kan 
konstatera att det tog mycket av min tid 
och energi, som jag kunde ha lagt på an
nat. Mobiliseringsövningen nådde sitt 
slut. Det fanns fortfarande inga konkreta 
beslut från den politiska ledningen. Jag 
stod inför det faktum att återigen sk icka 
hem personalen ti ll sina ordinarie befatt
ningar och upplösa förbandet trots att san
no likheten att förbandet skulle sättas in 
var betydligt högre. 

Beslut 
Cirka en vecka efter det att mobiliserings
övningen avslutats, kom den hett efter
längtade anvisningen från regeringen. Ett 
viktigt grundvärde i anvisningen var att 
endast ett fartyg sku ll e insättas och insat
sen fick en budget på 150 miljoner kronor. 
Anv isningen innebar att det nu stod klart 
att varken lKS eller FNSU i sin helhet 
sku lle sättas in utan endast en modul ur 

respektive förband ; en korvett med led
ning och stödresurs. Förbandet begrän
sades till att innehålla 70 personer varav 
42 var korvettens besättning. Det innebar 
även att en mycket viktig funktion i form 
av förbandets stödfartyg inte tilläts delta. 
Detta medförde att lednings- och stöd
funktionen kom att bli landbaserad och 
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utan den infrastruktur som ett stödfartyg 
innebär. 

Den 12 september bildade C MTK för
bandet ML O l , Marin insatsstyrka Liba
non O l. Förbandet bestod av delar ur IKS 
-06 och FNSU-06 därmed övergick jag 
från att vara förbandscheföver IKS till att 
bli chefför ML 01 tillika kontingentchef 
Samtidigt beslöts även att HMS Gävle var 
det fartyg, som skulle sättas in. 

Fokus låg nu på hur snabbt förban
det kunde sättas in. Libanon ligger 4 000 
sjömil bort, alltså fjorton dygn till sjöss . 
Behovet att snabbt komma på plats var ut
talat från den politiska sidan. För att gena 
lite i kurvorna och vinna tid, beslöts det 
att fartyget skulle påbö1ja sin ombasering 
inom ramen för ett antal utiandsbesök med 
hjälp av en grundutbi ldningsbesättning ur 
4l .korvettdivisionen, vilket var ett sätt att 
skapa tid för inryckning och missionsan
passad utbildning för personal ingående i 
MLOl. 

Den 19 september ryckte ML O l in på 
Muskö med stöd av 4.sjöstridsflottiljen. 
En veckas utbildning med allt från läkar
besök, uniformsutlämning, skjutpass till 
anhörigträff genomfördes. En riktig mo
ralhöjning var att på kvällen på inryck

ningsdagen se HMS Gävle kasta loss mot 
Mede lhavet, vilket gav förbandet ytterli

gare energi till sina förberedelser. 
Den största bedriften under den här 

perioden stod de inryckta sjömännen för. 
Från att ha levt ett helt civilt liv med jobb, 
resor, högskolestudier m.m. till att inom 
loppet av tio dagar avsluta all civil verk
samhet, inställa sig, mentalt förberedas för 
sex månaders bortavaro, missionsutbildas 
och för att slutligen avtransportcras. Med 
vetskapen om att förbanden i grunden har 
trettio dagars beredskap var detta en pre
station utöver det vanliga. 

Den 27 september flögs HMS Gävles 
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besättning ned till eartagena i Spanien för 
att där genomföra det planerade besätt
ningsbytet Mitt starkaste minne av hela 
missionen är förknippat med besättnings
bytet. Jag kan fortfarande minnas den 
stämning, som fanns inom besättningen i 
samband med embarkering. stämningen 
präglades av lågmäldhet, professionalism, 
beslutsamhet och en mycket stor portion 
ovisshet. Känslan av att nu är det på rik

tigt går knappast att återge i ord, men 
kommer för evigt att finnas hos oss alla 
som deltog i örlogshamnen i eartagena 
denna septembereftermiddag. 

Etablering på Cypern 
En stor ovisshet under lång tid för för
bandet var baseringsområdet. Ett flertal 
alternativ på länder fanns uttalade - Tur
kiet, Israel , Libanon och Cypern . l ett sent 
skede kom dock beslutet att Limassol på 
Cypern sku ll e bli förbandets baseringsort. 
Den 2 oktober flögs en förstyrka om fYra 
personer till Cypern för att förbereda an
komsten av de reservdelscontainrar, som 
behövdes för att påbö1ja materielunder
hållet av fmtyget. Den 4 anlände jag sj äh 
tillsammans med huvuddelen av styrkans 
tekniska personal bestående av tio perso
ner. HMS Gävle förtöjde den 5 oktober 
varvid, materielunderhållet efter 14 dygn 

ti Il sjöss påbörjades. 
Den 9 oktober anslöt resterande del ur 

ML O l och åtföljdes av C MTK:s inspek
tionsgrupp. En utbildningskontroll genom
fördes av fartyget och ledningsf1mktionen 
den lO oktober. Förbandet godkändes och 
därmed var styrkan klar att lämnas över till 
FN. 

Transfer of Authority (TOA) 
Den 12 oktober kom riksdagsbeslutet och 
den 13 oktober kom det efterlängtade re
geringsbeslutet innebärande att förbandet 

HMS Gävle utanfor Cypern 

överlämnades till FN, som i sin tur dele
gerade befä lsrätten via Force Commander 
(FC) UNIFIL till COM MTF 448. Tysk
land var Lead Nation för den marina delen 
av UNIFIL och var således koordinerings
ansvarig för de ingående enheterna. I det 
marina operationsområdet fanns redan i 
ett tidigt stadium en marin interimsstyrka 
ledd av Italien med ett flertal nationer, 
som hade bilaterala avtal med Libanon. 
Dessa hade bland annat deltagit i den stora 
evakuering, som genomfördes under den 
pågående konflikten samt lagt grunden till 

FN-märkning av HMS Gävle 

den övervakningsuppgift, som MTF över
tog. En överlämningscermoni genomför
des i Beiruts hamn mellan interimsstyrkan 
och MTF 448. MTF 448 övertog ansvaret 
från och med 15 oktober. 

En anekdot i sammanhanget var dis
kussionen hur FN-märkning på fartygen 
skulle göras. Eftersom fartygsförband 
aldrig tidigare har ingått som en generisk 
del i en FN-styrka tidigare, fanns inga 
riktlinjer för hur uppmärkningen sku lle 
genomföras. Det beslöts att efter de olika 
ingående fartygstypernas förmåga skulle 
FN-märkningen bestå av svartUN text på 
en vit kvadrat. Den skulle målas på bägge 

sidorna av fartygets överbyggnad och där 
det var möjligt skulle även motsvarande 
emblem målas på däck. Utöver det fördes 
ett s.k. skorstensmärke med FN- logotyp 
och den klassiska blå FN-flagga skulle 
föras i lämpligt rå. Nationsflagga fördes 
en ligt rutin. 

Det taktiska upplägget 
HMS Gävle ingick i TF 448, som innehöll 
tre task group s (TG). TG 448.0 l innehöll 
fartyg i fregattstorlek, normalt fyra till sex 
enheter. TG 448.02 innehöll två till tre 
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Taktisk disposition 

större underhållsfartyg. TG 448.03 bestod 
av sju till elva robotbåtar och korvetter 
samt nationella logistikenheter gruppe
rade i Limassol på Cypern. Det svenska 
bidraget bildade en egen Task Un it, TU 
448 .03.04 där C ML 01 var tillika C TU 
448.03.04. Ledning av sjöstyrkan utöva
des en ligt standardiserad NATO-taktik. C 
MTF ledde till sjöss ombord på flaggskep
pet med hjälp av utpekade s.k. Warfare 
Commanders i de olika dimensionerna. 
TO-indelningen syftade i huvudsak till att 
respektive TG skulle förse operationsom
råde med ett visst antal fartyg över tiden. 
Respektive C TG fick uppgiften att vara 
s.k. Force Providers med ansvar för far
tygsunderhåll, återhämtning, övningsp la
ner ing och en robust plan för förde lning 
av fartyg till tilldelade områden. 

Sjöstyrkans uppgift var tudelad - dels 
att assistera de libanesiska myndigheterna 
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att stoppa smugglingen av vapen in ti ll 
Libanon via sjövägarna, dels att förbättra 
säkerhets läget i de södra delarna av det li 
banesiska territori alhavet (TTW). Uppgif
ten löstes genom en relativt stor närvaro i 
området och en koncentration av sensorer 
i ett lager-på-l ager-system inom och strax 
utanför libanes iskt TTW. Närmast den 
libanesiska strandlinjen verkade de liba
nesiska patrullbåta rna, när vädret så till 
lät. I sektorn mell an 6-1 2 distansminuter 
var fyra till sex patrullbåtar eller korvetter 
grupperade och där utanför patrullerade 
två till fyra fregatter. Denna uppbyggnad 
tillät sjöstyrkan att ingripa i tid mot miss
tänkta fartyg, som närmade sig den liba
nesiska kusten. 

Fram till i mitten av april hade sjöstyr
kan rapporterat och identifierat över fyra 
tusen fartyg och av dessa detekterat ett 
tjugotal misstänkta fartyg och låtit bord-

· 1aspersonal från den libanesiska för-nn"' · .. . 
svarsmakten genomföra genomsokning 
av sexton fartyg. Inte i något av fa ll en 

l ·ttades vapen eller vapenrelaterad mate-
l! . 
ri el medan däremot cigarrettsmuggl111g, 
am~rikansk valuta och olaglig införsel av 
andra konsumtionsvaror tycktes vara en 
utbredd företee lse. 

Det svenska bidraget 
HMS Gävle med sin besättning var det som 
lämnade effekt till styrkan. HMS Gävle var 
hela 8 1 dygn "on station" i operationsom
rådet och toppade därmed statistiken för 
deltagande fartyg. Fartygets sensorer var 
bland de modernaste i TG . H MS Gävle 
fick normalt uppdrag i de mest komplexa 
delarna av operationsområdet som t ex att 
övervaka den mycket invecklade territori
alhavsgränsen mellan Libanon och Israel. 
C TF utnyttjade dessutom fartygets sen
sorer för att skapa en normalbild för att 
styrkan snabbt sku ll e kunna uppfatta ano
malier. 1-JMS Gävles insatscykel varierade 
beroende på till gången av fartyg men ge
nerellt innebar det att hon var "on station" 
i fem och ett halvt dygn och "off station" 
fyra och ett halvt dygn. 

Den svenska kontingentl edningen med 
personal ur Contigency Support Element 
(CSE) verkade från land och hade till hu
vuduppgift att bedriva underhå ll stjänst av 
fartyget, bedriva personal - och ekonomi
tjänst, sambandpassn ing samt logistikled
ning. Rutinmässig rapportering hem till 
det dåvarande Marintaktiska Kommandot 
(MTK) var en dagligen återkommande 
uppgift. Ledningen och CSE gruppera
des till sammans med Tyskland, Norge 
och Danmark ute på den sydöstra piren i 
Limassa ls hamn. Basen döptes till "FPB 
Castle", vars namn syftade på ett gemen
samt namn på de ingående fartygstyperna 
(Fast patrol boat) och Castle för den mur 

av containrar som byggdes upp i Force 
Proteetian (FP). 

De första tre månaderna bedrevs led
ningen från ett få tal ledningscontainrar 
ur FNSU samt reservdels- och verkstads
containrar ur TKS. CSE förlades på ho
tell. Detta visade sig inte särsk ilt bra, då 
mycken tid gick åt ti ll transporter samt att 
kontakten med övriga nationer blev be
gränsad. Efter en ana lys och beslut av C 
MTK tillfördes förläggnings- och förpläg
nadscontainrar så att förbandet i sin helhet 
kunde förläggas inom basen. Resultatet 
av campbygget medförde en tydlig ef
fekthöjning och lagandan inom förban
det samt kontakten med övriga nationer 
ökade markant. 

C ML Ol:s CTU-skap gav stora förde
lar. l rollen som CTU kunde C ML O l på
verka utnyttjandet av H MS Gävle, påverka 
TG-taktiken och bidra med förändringar 
till den vidmakthållande övningsp lanen. 
Respektive nati oners CSE kunde kopplas 
ihop och stora synergier kunde uppnås, då 
samarbetet utvecklades. Saknade någon 
nation en viss förmåga , kompetens eller 
resurs, kunde de övriga nationerna stötta. 
Ett exempel på detta var att, utan att gå in 
på detaljer, den sambandsprob lemtik som 
finns mellan ett svenskt fartyg och övriga 
fartyg ingående i styrkan . Då Sverige 
saknar interoperabili tet med NATO avse
ende samband och länkar, löstes infanna
tiansöverföringen mellan HMS Gävle och 
övriga styrkan på ett mycket pragmatiskt 
sätt. För att Sverige skull e få ytterli ggare 
påverkansmöjligheter på missionen, fick 
förbandet tillfalle att placera två förbin
delseofficerare i högre staber. C ML 01 
var representerat i den marina delen av 
UNIFIL HQ i Naqura i Libanon och i 
CTF-staben, som utövade ledn ing från det 
tyska flaggskeppet. 
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Camp FPB Castle 

Vardagen 
Det är inte utan en viss ironi jag väljer 
rubriken vardag, när jag skall ge läsaren 
en översiktlig bild över verksamheten 
vid förbandet, när missionen väl kom
mit igång. Jag vill påstå att det inte fanns 
en vardag för en s.k. "nolletta". Mycket 
handlade om att göra saker för första 
gången under oklara förutsättningar sam
tidi gt som jag försökte skapa struktur och 
rutiner. Det var otroligt givande men oer
hört slitsamt. 

Det som dagligen styrde förbandet, var 
fartygets arbetscykel. När HMS Gävle var 
till sjöss, låg fokus på att stödja henne med 
information (samband) och samtidigt för
bereda hennes ankomst med tekniskt stöd 
och förnödenheter. Väl förtöjd låg fokus 
på att skapa förutsättningar för att förbe
reda för nästa period "on station" samt att 
skapa förutsättningar för besättningen att 
återhämta sig och öka stridsvärdet situa
tionen för de övriga ländema var likartad 
med undantag för Tyskland, som tidigare 
hade genomfört en liknande operation vid 
Afrikas Hom. 

M L hade många besök under missio
nen vilket naturligtvis påverkade verk-
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samheten. Förbandet hade blivit "varnat" 
för just det fenomenet men att det sku Ile 
bli så många besök trodde jag inte i min 
vildaste fantasi. Några av höjdpunkterna 
var Försvarsministerns och ÖB:s besök. 
Som mest vid ett ti ll falle hade vi över åt
tio personer, vilka av olika anledningar 
besökte förbandet. Utöver alla ordinarie 
uppgifter pågick ett konstant arbete att 
utveckla infrastrukturen på campen och 
skapa bättre förutsättningar för att kunna 
verka på plats. Initialt hade vi ca tio con
tainrar på plats, vi lket markant ökade när 
vi vä l fl yttade in i campen. Allt campbyg
ge gjordes av personalen ur ML O l paral
le llt som huvuduppgiften med att serva 
HMS Gävle pågick. 

Avveckling 
Den 13 april var missionstiden slut och 
vi fick den stora glädjen att överlämna 
verksamheten till ML 02. Det såg länge 
ut som det inte skulle bli en rotering, men 
jag är mycket nöjd att så skedde. Det finn s 
många skä l till det, varav det starkaste 
skälet är att ML 01 inte blev en engångs
företeelse utan ytterligare personal från 
marinen fick skaffa sig nyttiga erfarenhe
ter om hur det är att tjänstgöra i utlands
styrkan. Dessa erfarenheter krävs för att 
kunna utveckla marinen mot de mål, som 
Försvarsmakten och ÖB har fonnulerat 
för ett insatt insatsförsvar. 

Ombaseringen av förbandet från 
Medelhavet ti ll Sverige gick en ligt plan . 
Den slutliga avvecklingen av förbandet 
genomfördes på Muskö. Avvecklingen 
kröntes med en vä l genomförd medaljce
remoni inne i Stockholm, varpå förbandet 
hemförlovade den 31 maj. 

Erfaren heter 
Det finns oändliga erfarenheter från mis
sionen, som bör implementeras vid upp-

sättningen av nya förband för insats. 
Dessa har tillvaratagits dels genom C ML 
o 1 slutrapport dels genom den av Sjö
stridsskolan (SSS) genomförda "Lessons 
Learned-inhämtningen" som även den ut
mynnar i rapporter till olika delar i mari
nen och Försvarsmakten. Jag skul le dock 
vilj a exemplifiera med tre viktiga erfaren
heter, som jag anser vara centrala. 

Först vil l jag beskriva vikten av ett 
stödfartyg. Ekonomin begränsade möjlig
heterna för ML O l att använda stödfartyget 
som ingick i lKS. Ett stödfartyg i sig själv 
medför en robust infrastruktur. Det finns 
där och energi kan läggas helt och hållet 
på den pågående operationen. Personalen 
vet var man ska ll sova och äta, vilket är 
grundbul tar i personalens välbefinnande. 
Ombord på stödfartyget finns mö j l i g het 
till fysisk träning redan etablerat. Det går 
att med enkla medel driftsätta we lfare
samband så att personalen kan ha kontakt 
med sina nära och kära där hemma. Delar 
av korvettbesättningen kan förlä ggas om
bord för att säkerställa deras återhämtning 
och därmed höja stridsvärdet stödfarty
get kan uppträda i eller i direkt anslutning 
till operations01mådet med funktioner 
som bunkring till sjöss, teknisk personal 
och reservdelar, förnödenhetsförsö1jning 
m.m. Det finns många fördelar jämfört 
med motsvarande landbaserad verksam
het. Det absolut tyngsta argumentet för 
använda ett stödfartyg i framtida insatser 
är dock tiden. Jag bedömer att det tog sex 
månader att bygga upp samma funktioner 
som finns inbyggt i ett stödfa1tyg. 

Den andra centrala erfarenheten är 
inte ny. Den berör behovet av internatio
nellt samband. Sverige är ju som bekant 
inte medlem i NATO och har därför inte 
tillgång till deras datalänkar och krypte
rade samband. MTF 448, som är en FN 
ledd styrka, bestod till största delen av 

fartyg från NATO-länder, undantaget var 
Sverige och Bulgarien. Detta medförde 
att det svenska fartyget inte kunde ta del 
av en gemensam lägesb ild i realtid och ej 
heller följa den stridslcdningstrafik, som 
genomfördes på krypterat tal. Detta är 
som sagt ingen nyhet. Detta faktum har 
vi lärt oss att hantera med hjälp av olika 
nationers välvilligbet och ett pragmatiskt 
tänkande. Vi vet att vi är en efterfrågad 
komponent i en multinationell styrka . Det 
har vi bevisat både inom ramen för den 
internationella övningsverksamheten och 
nu den senaste skarpa miss ionen. Det är 
dags att bö1ja ställa krav för att fullt ut bli 
interoperabla med resten av västvärldens 
sjöstridskrafter. 

l den sista erfarenheten vill jag belysa 
vikten av att marinen fortsätter sitt delta
gande i internationella övningar. De se
naste tio årens övningar av typen FOST, 
Neptune Warrior samt Brilliant Mariner 
har lagt grunden för den kunskap, som 
personalen idag besitter i att verka inom 
ramen för en internationell styrka. Denna 
kunskap var en mycket viktig framgångs
faktor för att ML O l utan svårigheter kunde 
etab lera sig och verka inom den FN-ledda 
styrkan . Vi har ett mycket gott renomme 
internationellt. Det måste vi vidmakthålla 
och utveckla genom att fortsä tta och kan
ske till och med öka vårt deltagande. 

Avslutning 
Marinen har genomfört sin första utlands
mission. Missionen var mycket fram
gångsrik. Det har vi fått kvitto på, efter
som vi faitfarande är en efterfrågad resurs. 
Vi har löst vår uppgift i missionsområdet 
Det är nu dags att tillsammans med ML 
02, som i skrivande stund är på väg hem, 
att ta tag i nästa uppgift. Att ta tillvara 
vara på alla de erfarenheter och imple
mentera dem i grundorganisationen i syfte 
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att skapa bättre förberedda insatsförband 
inför kommande missioner inom en snar 
framtid. Det är med stolthetjag blickar till
baka på missionen och mitt förband. Jag 

kan konstatera att marinen , förbandets per
sonal och jag som individ har utvecklats, 
sedan insatsen startade i oktober 2006. Det 
är dags att bötja planera för nästa. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi , som stiftades 1771 , vars syfte 

är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjövä

sendet i allmänhet. l enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar 

för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten 

utförda under studier vid Försvarshögskolan. 
Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjövä

sende. Vägledande vid änmesval bör i möjligaste mån vara den indelning i veten

skapsgrenar inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet: 

l. Strategi och stridskrafters användning 
2. Personal , utbildning och organisation 
3. Vapenteknik 
4. Vapenbärares konstruktion 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrift för år 2008 ska senast 15 maj 2008 vara akademien tillhanda under 

adress: 
sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Teatergatan 3, 5 tr 
111 48 STOCKHOLM 

Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp

gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens 

styrelse bedöms vara förtjänstfull , kan författaren efter beslut vid ordinarie samman

träde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj , hedersomnämnande 
och/el ler penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Örlogs

mannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåll er sig rätten att i Tid

skrift i Sjöväsendet publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats eller ej. 
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Ledamoten 

MATSNORDIN 

Kommendörkaplen Mals Nordin, som är mariningenjör; är chef' 
.for samordningsavdelningen inom Anskajji1ingskon1or Sjö vid 
Försvarels materielverk. 

Viljestyrd marin utveckling med politisk slalom 
-går det? 
Årsberättelse i vetenskapsgrenen IV - Vapenbärares konstruktion foredragen vid Kungl. 

Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 29 augusti 2007 

Den marina utvecklingen kännetecknas av just bristen på utveckling. Försvarsmak
tens forsknings- och teknikutvecklingsprogram.fijr fartygssystem (F o T24) har sedan 
några år reducerats ner till noll. Den tidigare så stolta svenska varvsindustrin är nu
mera utiandsägd och antalet kvalificerade ingeniörer med kunskap om marin sys
tenutiveckling och systemarbets metodik, från forsta ide och behov tillfärdig produkt 
är starkt begränsad i sin nuvarande utnyt~iandeform. Bristen på eller rättare sagt 
fi·ånvaron av signifikanta regeringsbeslut underlättar inte for Försvarsmakten och 
de övriga forsvarsmyndigheterna att anskaffa viljestyrda och behovsbaserade kost
nadseffektiva forsvarssystem Å·r det då möjligt att fortfårande anskaffa kval{ficerade 
ubåts- och ytstridssystem till marinen baserat på aktuella och framtida reella behov, 
krav och målsättningar? Jag väljer att basera min presentation på den aktuella ubåts
utvecklingen med Nästa Generation Ubåt (NGU), som egentligen startadefor ganska 
exakt tjugo år sedan i oktober 1987, men låt mig forst göra en liten återblick. 

Inledning - den svenska 
modellen 
l början av 1800-ta lets andra hälft var 
Sverige ett av de fattigaste länderna i Eu
ropa. Utvandring sågs av många av flera 
skäl som den enda utvägen för att undgå 
ruin eller något värre. Sverige var trots 
den spirande europeiska industrialismen 
fortfarande i allt väsentligt ett jordbruks
land. Drygt fyrtio år senare låg vi i den 
absoluta toppen av utveckling och patent
ansökningar trots vår begränsade folk-

mängd. Dedikerade och hängivna indu
strimän, ingenjörer och uppfinnare hade 
på bara några årtionden fått utvecklingen 
att ändras och hjulen att börja rulla i Sve
rige. Fundamentet för svenskt välstånd 
och utveckling började därmed ta form. 
Utifrån dessa pionjärer, med sin innovati
vitet och entreprenörsanda lades grunden 
till ett sekel av framåtanda , utveckling 
och välstånd trots två världskrig och ota
li ga konflikter. 
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Detta genomförs med i in tcmationella 
termer begränsade resurser och med stor 
fr ihet genom individuell delegering ba
serat på hög kompetens och samverkan. 
Detta arbetssätt ibland benämnt "sagan 
om den svenska modellen" och därmed 
uppenbarligen av vissa betraktat som sten
dött och bmia, utvecklades kontinuerligt 
och nådde sin kulmen under 1980-ta let. 
Efter oljekrisen i slutet av 1970-ta let och 
under 1980- och 1990-ta lens ekonomiska 
utveckling baserad på internationalisering 
och globa li sering som kraftigt intensifie
rades, innebar någon form av sjä lvföme
kelse av svenska utveck lingsvärden och 
arbetssätt. Metoder, modell er och proces
ser hämtades i allt stö1Te utsträckning från 
utlandet och implementerades i många fa ll 
okriti skt i det svenska samhället. l n te minst 
på den tekniska sidan infördes arbetsmeto
der och modeller från multinatione ll a före
tagsgrupperingar, utvecklade utifrån deras 
erfarenheter och verksamhetsnormer inom 
utveckling, organisation och ledarskap, 
vilka inte alltid stämde överens i den nya 
situationen här i Sverige. Inom ubåts indu
strin användes dock den svenska mode llen 
med framgång. Utvecklingen och anskaff
ningen av Ubåt Al9S Gotland, följde den 
svenska modellen i allt väsentligt. Ä ven 
studier och utveckling av nästa generation 
ubåt, Ubåt 2000, följde den svenska model 
len med några få modifi eringar. Vid över
gången till det nordiska samprojektet för 
ubåt Viking tilläts den svenska modellen 
att ersättas av en mer anglosaxisk NATO
baserad utvecklingsmodelL På delta sätt 
urholkades och avvecklades den "svenska 
modellen" istället för att utvecklas. 

För att genomföra ett komplext inte
grerat ubåtsprojekt krävs kompetens inom 
många områden, områden som i huvudsak 
kan grupperas till fyra kompetenskatego
ner: 
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• Att studera och ana lysera samt fastställa 
en målsättning baserad på behov; med 
andra ord att ha förmågan att hitta och 
förstå si na behov. 

• Att utifrån ovanstående projektera och 
utveckla samt definiera en ubåt; så ledes 
att så kostnadseffektivt som möjligt nå 
en balanserad design . 

• Att från den definierade ubåtsspecifika
tionen konstruera och bygga de1ma ubåt. 
Detta innebär att så kostnadsrationell t 
som möjligt anskaffa delsystem och 
bygga en funge rande ubåt i enlighet med 
fastställd specifikation . 

• Att utifrån hela ramverket på ett profes
sionellt affarsmäss igt sätt utveckla kon
trakt och samverkansformer för att leda 
en multidisc iplinär industriverksamhet 
till leverans av avsedd produkt med tidi
gare fastställda prestanda. 

Orsakerna till denna acceptans till av
veckling eller oförstående för den svenska 
modellens storhet kan nog diskuteras, då 
förutsättningar och personal var vä l inför
stådda med styrkorna från 1987 års ubåts
projekt Gotland. 

Bakgrund 
Jag väljer dock att gå tillbaka tjugo år fö r 
att med en rapsodisk bakgrundsteckning 
beskriva de1ma tjugoårsperiod. För drygt 
fyrtio år sedan, närmare bestämt den 25 
januari 1967 inträffade ett mindre under. 
Ubåten Sjöonnen sjösattes, dock inte utan 
problem ... Denna kalla och råa januaridag 
skulle ubåten Sjöormen sjösättas på sam
ma sätt som dåtidens hande lsfartyg, via 
en slip g lida ner i vattnet med aktem först. 
Föregående ubåtsserie hade sjösatts från 
sidan, varför erfarenheterna av relativt 
lätta ubåtar jämfört med handelsfartygen 
var begränsad. Sjösättningen försenades 
med dryga timmen innan ubåten majes-

tätiskt om än ovilligt gled ner i vattnet. 
överbefal havaren Torsten Rapps kom
mentar till förseningen var blott " ... det 
var då! igt va ll at. .. " vilket på känt maner 
blev pressens huvudnyhet Ubåten Sj öor
mens sjösättning var kulmen på en nästan 
tjugoåri g satsning och uppbyggnad av 
svensk ubåtsteknologi som hade bö1jat 
redan 194 7, efter övergången från projekt 
A 7 ti Il projektutkast A9 och vidare över 
till Projekt AlO till utvecklingen av Pro
jekt A l 0

2
, ubåt typ Hajen. 

Genom våra tidi gare goda kontakter 
med Tyskland inom ubåtsområdet, fick vi 
redan under Andra världskriget de första 
indikat ionerna på att något nytt var på 
gång inom ubåtsutvecklingen i Tyskland. 
Utvecklingen av en s. k. " Elektrouboot", 
av stön·e och mindre typ XXI och typ XX
lfl, var känd av en mindre krets och låg 
ti ll grund för utvecklingen av ubåtsproj ekt 
A9 , en blandning av moderniserad Sjöle
jontekn ik (Projekt A2) och Typ XXI, men 
det var först i samband med bärgningen 
av U3503 våren-sommaren 1946 och ef
ter att en omfattande sammanställning av 
den tyska ubåtsteknologin erhålli ts genom 
de s.k. Gabler-böckerna, sammanställda i 
krigsrangelägret i Kressbronn 1945-194 7, 
som ledande industrimän, ingenjörer och 
företrädare för marinen insåg att en natio
ne ll samling var av nöden för att kunna 
ligga på framkant inom ubåtsutveckling
en, en av de då kanske viktigaste kompo
nenterna i bl. a. invasionsförsvaret. 

Följ aktligen koordinerades på nati o
nell bas, inför och under projekt A Il , 
forskning och utveckling av ubåts re la
terad teknolog i inom såväl den c ivi la in
dustrin so m Försvarsmakten, Försvarets 
forskningsanstalt och Marinförvaltningen. 
Det var inte bara inom Sveriges gränser 
som verksamheten ökade sitt tempo. För 
att säkerställa att all känd teknologi , ope-

rativt och taktiskt utnyttj ande ti llfördes 
projektet och för att utnyttj as som j ämfö
relse mot de förväntade nationell a fram
stegen, intensifierades våra in ternationella 
kontakter inom he la undervattensområdet 
men speciellt inom ubåtsområdet Omfat
tande studieresor genomfördes främst ti Il 
USA, varifrån bl.a. ideer och underlag 
från ubåtstyperna USS Albacare och USS 
Barbel inhämtades. Speciellt den vidare 
utvecklingen inom det hydradynamiska 
och strukturmekaniska (stöt m.m.) base
rades på denna information . Blandningen 
av framförallt tysk och amerikansk ubåts
teknologi utgjorde grunden för den i Sve
rige utvecklade svenska designfilosofin 
och aktuella teknologi och des ignprinci
per som sedan dess utgjmi grunden för 
svenska ubåtar. 

Ä ven mo m maskineriutvecklingen 
initierades intemationell a informations
insamlingar men med en bredare bas. 
Studier av det tyska Waltermaskineriet, 
tyska, ryska och amerikanska kretsmaski
nerier, A Il C, m. m. samt projekt Neptun, 
A Il A, atommaskineri fi·ån Westinghouse 
i Amerika var några andra studie- och ut
vecklingsinriktningar. Här inleddes även 
studierna av ett bränslecellmaskineri, 
AllFC. Det i Sverige vidareutvecklade 
Stirlingmaskineriet från Philips i Holland, 
låg till en början dåligt ti ll. Allt eftersom 
kostnader sköt i höjden och/e ller predik
terad tillförlitlighet låg kvar på en alltför 
låg ni vå för de andra alternativen, segade 
sig Stirlingmaskineriet uppför ranglistan . 
Då bränslecellmask ineri et brann natten 
innan förevisningen för marinstaben (MS) 
och Kungl. Materielförvaltningen (KMF) 
1964 tvingades Projekt A Il att real i seras 
som en konventionell dieselelektrisk ubåt, 
om än en mycket kva lificerad sådan. Ge
nom den systematiska satsningen fanns 
kvalificerade ubåts ingenjörer vid Kock-
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ums och KM F som på kort tid kunde pro
jektera och konstruera klart ubåt typ Sjö
ormen. Vid tiden för Sjöormens sjösätt
ning var denna ubåt det mest kompakta 
och avancerade ubåtssystem som fanns. 

Under de följande åren utveck lades 
sedan ubåtstyperna A 14 Näcken och A 17 
Västergötland baserat på en vä l utvecklad 
projekteringsmetodik innehåll ande både 

operations- och systemanalys. Parallellt 
fortsatte dock studierna på luftoberoende 
maskineri, främst utvecklades bränsle
ce ll -, batteri- och stirlingsystem. Även 
mera udda system, som torpedmotorer 
i ubåtstillämpning studerades. Genom 
beslut vid FMV och MS satsades det nu 
på det fö lj ande ubåtsprojektet Ub90, se
nare projekt A19S Gotland, koncentre
rat på stirlingmaskineri et. Projekt A 19K 

Gotland skulle i allt väsentligt bygga på 
ubåt typ A 17, varför endast en begränsad 
studie och förprojektering genomfördes. 
Detta renderade också i att stora delar av 
den svenska projekteringsmetodiken för
svann efter studierna till Ub90 då projek
tet fick ett nytt projektteam på grund av 
En ovanli gt kraftig personalomsättning 
vid ubåtsbyråns projektsektion . Parallellt 
fortsatte systemutvecklingen av stirling
mask ineriet. 

Systemutvecklingen, som genomför
des obj ektoberoende, möjliggjorde nu en 
satsning på testriggen Kraftmyggan 1983-
1984, varvid stirlingmaskineriet kunde 
prövas under ubåtslika förhållanden först 
i en testrigg och därefter i en modifierad 
ubåt typ Näcken, A 14S 1988-1989. De 
operativa erfarenheterna var översva l
lande goda. Ubåten var tänkt att fungera 
som en provubåt under längre tid, men 
då erfarenheteilla var så bra, övergick 
ubåten nära nog omedelbart till ordinarie 
linjetjänstgöring vid ubåtsflottiljen. Ä ven 
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de utvecklingsmässiga erfaren heterna var 
tyd liga. Vid behov av ej fullt mogen tek
nik i ubåtsapplikationer kan inte ett ny
byggnadsprojekt sjä lv stå för och planera 
med denna risktagning. Den teknologi, 
som inte är tillräckligt mogen, då kon 
struktionen startar får stå över. Detta är ett 
av skälen till att den oberoende systemut
vecklingen, eller allmän ubåtsutveckling 

som beteckn ingen var förr, är så viktig 
parall ellt med ubåtsutvecklingsprojekt 
för att kunna genomföra utveckling med 
hanterbar och minimerad risk i de aktuell a 
ubåtsprojekten och samtidigt fortsätta en 
kontinuerlig utveckling av komponenter 
och system för kända och framtida behov. 
Studier vid FOA och FMV indikerade att 
med en marginell ökning av kostnaden, ca 
l 0%, kunde en fördubbling av systemef
fekten uppnås, främst genom att uppdra
gen nu kunde genomföras dolt i veckor i 
jämförelse med flera dagar för ubåtar utan 
LuftOberoende Maskineri (LOM). 

Projekt A 19K genomfördes därför 
så att in t i Il en viss tidpunkt det skulle 
vara möjligt att implementera en sektion 
med stirlingmaskineri och flytsyretankar 
(LOX, Liquid Oxygen). Efter beslut i MS 
vidareutvecklades ProjektA19K till A19S 
(S står för Stirling), vi lket var steget mot 
ett helt ubåtssystem baserat på ubåtar med 

luftoberoende maskineri. Samtliga tre 
ubåtar av typ A 19S Gotland överlämna
des efter provturer till Marinen . Fram ti ll 
och med Gotlandsubåtarnas leverans hade 
från Andra världskriget en kontinuerlig 
utveckling och byggnat ion genomförts av 
svenska ubåtar i ett vä l fungerande samar
bete Försvarsmakten, Försvarets materiel 
verk och industrin. Detta samarbete hade 
inneburit en kontinuerlig effektivisering 
inkluderande kostnadspress baserat på 
kontrollerad utveckling och kompetens. 

:Nästa planerade steg i ubåts
utvecklingen - Ubåt 2000 

l 'ör starten av nästa ubåtsprojekt, Ubåt 
nJ' . 

zoOO konstaterade dåvarande mannsta-
bens 'ubåtsdetalj att utvecklingen nu hade 
aått så långt och fort att det var dags att 
~öra ett teknologisteg, både för att öka 

;ystemeffekten, men . kanske främst för 
att reducera styckepnset. Genom 1970-
och 1980-talens löne- och priskaruseller 
tedde sig nu styckepriset för en ny ubåt 
som sv indlande i vissa läger. Detta trots 
att karusellen påverkat alla kval ificerade 

system . Marinstaben var därför pressad 
att kunna påv isa en reell kostnadsreduk
tion. Inom FMV var dåvarande ubåtsbyrå
och projektsekti onschefer medvetna om 
att den tidigare vä l fungerande ubåtspro
jekteringsmetodiken i stort gått förlorad 
vid personalomsättn ingen, varför FMV 
tillsammans med Chalmers tekniska hög
skola 1987 fick i uppgift att rekonstruera 
och nyutveckl a design- och systemarbets
metodiken för ubåtssystem inför starten 
av Ubåt 2000 1988. 

Som en följd av de ekonomiska er
farenh eterna erhö ll projektledningen för 
Ubåt 2000 hösten 1988 mycket tydliga 
direktiv att även om det aktuella grund
konceptet UVAS (UnderVattensAttack 

och Spaning) innebar en klart fö rbättrad 
systemeffekt för aktuella uppgifter och 
företagstyper, låg fokus på att reducera 
kostnaderna. Inriktningen var reduktioner 
med upp till 30 % i jämförelse med ubåt 
Al9S Gotland och med en systemeffekt 
motsvarande den som A 19S hade, men i 
en tänkt framtid fö r ubåt 2000. 

Efter godkänd Systemplan A och fast
ställt UTTEM 1 1990, fortsatte förprojek 
teringen, trodde vi. Diskussionema gick 
nu varma om Försvarsmaktens ekonomi 
och på detta altare användes projekt Ubåt 
2000 som budgetregulator. Under första 

häl ften av 1990-talet drabbades projektet 
av uteblivna bemyndiganden vid flera till
fållen , då både FMV och industrin tvinga
des till radikala överlevnadstrick för att 
inte fö rlora nödvändig kompetens. När 
sedan projektet fick upp farten igen och 
efter det att Systemplan B och PTTEM2 

samt projekteringskontrakt hade teck
nats anbefall des sakta fram i avvaktan på 
möjligheten om att starta ett samnordiskt 
projekt med bättre stabi li tet och politi sk 

förankring. lnom projektet sågs detta som 
en modifierad form av dåtidens fall skärm, 

allmänt benämnd livbåt. 

Övergången till ett samnor
diskt projekt- Projekt Viking 
Redan tidigt under stud ierna för Ubåt 
2000 indikerades både från Försvarsde
partementet och Marinstaben att tankar 
fann s på någon form av samarbetsprojekt. 
Syftet var att dela utvecklingskostnaderna 
och däm1ed få en kostnadsredukti on. Det 
var också uppenbart relativt tidigt att sam
arbetet skull e gälla Norge och Danmark, 
som ungefår samtidigt sku ll e ersätta sina 
föråldrade tyskbyggda ubåta r. Potentia len 
för anta let ubåtar var ti llsammans; fy ra 
vardera för Danmark och Sverige samt 
sex för Norge, totalt fjorton ubåtar kunde 

bli aktuellt. En svindlande dröm för oss i 
Ubåt 2000:s projektledning. Serieeffekten 
från fy ra svenska ubåtar 2000 ti ll fjorton 
samnordiska ubåtar skulle nästan självt 
motsvara kostnadsreduktionen på 30 % i 
jämförelse med A 19S i ett livstidscykel
perspketiv, då även utbildnings-, under
håll s- och reservdelssamordning planera

des under ubåtarnas livstid . 
Direktiv gavs från Marinstaben och 

FMV: s ledn ing om att 1993/94 starta för
utsättningsskapande studier tillsammans 
med Danmark och Norge. Efter den hack
iga studieverksamheten och den tvek-
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samma starten på Ubåt 2000 projektering 
1995, var spänningen och förväntningarna 
stora i de svenska ubåtshetsarna. Den i 
Ubåt 2000 påbörjade projekteringen av
bröts och medel överfördes till projekt Vi
king, som 1997 påbötjade sin St11die- och 
konceptfas (förprojektering enligt svensk 
definition) som pågick fram till 1999 för 
att övergå i en första Projektdefinitionsfas 
(PDF l) (projekteringsfas en! igt svensk 
definition). Då detta var ett samarbetspro
jekt, och både Danmark och Norge var 
med i NATO, var krafterna för en NATO
baserad utvecklingsmetodik starka. Detta 
ledde till ett val från den svenska metodi
ken till en NATO/norsk metodik med en 
avsevärt större och mera komplex orga
nisation och administration. Borta var det 
vältrimmade svenska projektteamet 

Samarbetsprojektets ideer om delning 
av ekonomi och påverkan smittade även 
av sig på den ansatta industrikonstellatio
nen, där trots samarbetsiden, industriella 
särintressen hela tiden påverkade realise
ringsmöjlighetema. Diskussionema om 
arbetsfördelning och kostnadsfördelning 
m.m. var tidvis förödande för att FMV 
med säkerhet skulle kunna bedöma indu
strikonstellationen som en haftfull struk
tur för fullföljandet av projektet. Arbetet 
med att utveckla en gemensam ubåtsspe
cifikation blev allt svårare. Problemet med 
en ständigt rullande kravspiral, gjorde att 
de ekonomiska kalkylema hade svå1i att 
gå ihop och när sedan Norge 2002 efter 
PDF l valde att lämna projektet, påbörjade 
Projekt Viking en nedåtgående spiral, där 
projektet aldrig kom in i rätt storlek med 
balanserade krav motsvarande de nu för
ändrade kostnadsramarna. 

Sedan även Danmark hade beslutat sig 
för att dra sig ur samarbetet 2004 på grund 
av att Danmark beslutade att avveckla sitt 
ubåtsvapen, fanns det inte längre vare sig 
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någon politisk eller ekonomisk sund grund 
för fortsatt engagemang i ett projekt, som 
baserats på en ekonomi för ursprungligen 
tio, sedan sex och därefter endast två ubå
tar. Projekt Viking avslutades officiel lt 
2004-12-31. Efterarbeten och efterkalky l 
tog ytterligare någon tid . 

Försvarsbeslut 04 och motiven 
till ett fortsatt svenskt ubåts
system 
Redan då omfornmingen av Försvarsmak
ten var i sin linda 1997-98, började hitiken 
mot ubåtssystemet hårdna på allvar. Nu 
var det inte längre bara ett dyti system en
ligt kritikerna. I samband med murens och 
Sovjetunionens fall fanns inte längre något 
invasionshot, varför det tidigare så viktiga 
ubåtssystemet för att hindra en invasion 
över havet nu tryggt kunde skrotas. 

Det var dock länge sedan enbart an
fallsföretag med torpeder mot invasi
onstonnage var den allenarådande huvud
uppgiften. Under hela efterkrigstiden har 
det svenska ubåtssystemet haft flera andra 
uppgifter, där undenättelseuppdragen och 
specialföretagen varit särskilt viktiga ehu
ru beslöjade med mycket hög sekretess . 
Kunskapen om ubåtarnas särskilda und
och specialföretag var därför begränsad 
till ett fåtal personer i Försvarsmakten och 
inom den högsta politiska ledningen. Där 
fanns de personer som beslöt, ledde och 
genomförde samt efterana lyserade dessa 
insatser. Det tog därför en viss tid innan 
argumentationen med enkelhet kunde ut
nyttja ubåtssystemets hela förmågebredd, 
både inom såväl som utom den marina 
kretsen. Dessutom var de nya och utveck
lade förmågor som var tänkta att integre
ras i Ubåt 2000 och senare ubåt Viking ej 
heller kända för en bredare krets. 

Alternativa vägar för fortsatt 
funktionsutveckling av ubåtar 
Argumentationen mot ubåtssystemet kon
centrerades till följande frågeställningar: 

• Varför måste vi ha ubåtar? Det finns så 
många andra som har det. 

• Om vi skall ha ubåtar torde det i ett 
livscykelperspektiv vara billigare att an
skaffa dessa vid behov från utlandet. 

• Kostnaderna för det egna ubåtssystemet 
är för höga. 

• Ubåtssystemet tillför inte någon behövd 
förmåga, som bara kan lösas av ubåtar. 

Det första argumentet klarade Försvars
makten ut innan det blev en större argu
mentation. Ubåtssystemet är ett underrät
telsesystem på strategisk nivå och en av 
förutsättningarna för nationell suveränitet 
avseende informationsinhämtning. För
svarsmakten sammanfattade motiven för 
ett framtida ubåtssystem med en samman
ställning av ubåtssystemets uppgifter: 

• Strategisk undetTätte]seinhämtning 

• Kontroll av sjöterritoriet 

• Bestridande av sjötenitoriet 

• Marina fredsstödjande operationer 

• Säkerhetspolitiskt verktyg 

• Civil-militär samverkan som stöd till 
samhället 

Försvarsmakten genomför sedan dessa 
uppgifter genom olika typer av ubåtsfö
retag antingen t i Ilsammans med andra 
förbandstyper eller enskilt med ubåt. De 
olika företagstyperna är: 

• Spaningsföretag 

• Underrättelseföretag 

• Specialföretag 

• Undervattensinformationsföretag 

• Undervattensarbetsföretaa 
b 

' Minsöknings-/röjningsföretag 

• Mineringsföretag 

• Ubåtsjaktföretag 

• Insatsföretag mot ytmål 

Den andra frågan besvarades huvudsakli
gen av FMV, då FMV och dess föregång
are sedan 1945 har egen statistik från 
ingångna kontrakt med industrin för För
svarsmaktens räkning samt att FMV sedan 
1970-talet har statistik över internationella 
ubåtsförsäljningar och afHirer. Underlaget 
har även förankrats och kontrollerats med 
myndigheter och industri i andra länder. 
Analysen och studierna visade entydigt att 
ubåtar utvecklade och konstruerade enligt 
den svenska designfilosofin och byggda 
enligt svensk ubåtsbyggnadspraxis be
tingat en betydligt lägre kostnad. 

Den kanske viktigaste aspekten blev 
att den lägre kostnaden även kopplades 
mot en egen behovs- och viljestyrd spe
cifikation, vilket för närvarande inte finns 
bland de internationella ubåtsleverantö
rerna. Möjligheten att vidareutveckla be
fintliga system föll även på kostnaden, då 
kvarvarande teknisk livstid och uppnåba
ra förmågor i förhållandet mot behovet av 
framtida förmågor inte stod i proportion 
till kostnaden för detta. 

Den tredje frågan om styckekostnaden 
blev därmed egentligen implicit besva
rad, då behovet fanns och då den lägsta 
kostnaden uppstod genom nationell an
skaffning, blev detta en ren konsekvens 
där Försvarsmakten klart tog ställning för 
fortsatt anskaffning. Någonstans på vä
gen genom frågorna försvann frågan om 
det unika med ubåtssystemets dolda för
måga. Det blev relativt uppenbart, då det 
enbart är ubåtarna, som genom sitt dolda 
uppträdande i veckor framskjutet och ti
digt kan verka på ett sätt som inga andra 
system kan, så länge som vattenvolymen 
ej är transparent. Kombinationen av för-
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tydligandet om framtida ubåta rs ökade 
förmåga till dolt uppträdande samt breda 
uppgifter och fl era uppdragstyper vann ef
terhand terräng. 

Den industriella basen inom 
industri- och varvsnäringen 
Den nyligen framtagna MaterielFörsöij
ningsStrategin (MFS)3 fokuserar på kost
nadseffektivitet och leveranssäkerhet även 
om den till en bö1jan till synes för den oin
vigde ser ut att föredra utiandsupphand
ling och intemationella samarbetsprojekt 
och däm1ed innebära en nedmontering av 
svensk försvarsindustri. Så är dock inte 
fa ll et. MFS ger, om vilj an finns, stora 
möjligheter att med just kostnadseffekti
vitet och leveranssäkerhet i fokus arbeta 
för en fortsättning med att utveckla den 
svenska industristrukturen på ett än mer 
effektivt sätt för våra framtida behov. Men 
återigen , det är viljan som avgör. 

Försvarsmakten betonar vikten av att 
Försvarsmaktens budget fullt ut används 
för att omsätta Försvarsmaktens behov till 
ex isterande system och fårbandsenheter 
och inte till att understödja svensk eller i 
Sverige verksam industri. Det fi nns inget 
motsatsförhållande i detta om den utveck
lade industristrukturen levererar i tid och 
på ett kostnadseffektivt sätt. Då torde 
konkurrenssi tuationen tala för sig sjä lv. T 
en utvecklad industristruktur är det dock 
för Sverige av största vikt att nödvändig 
kompetens och IPR (Intellectual Propriety 
Rights) s taJmar inom Sveriges gränser. 
Detta är speciellt viktigt, då en allt större 
del av vår industriella infrastruktur ägs av 
utlandet även om den aktuella industrin 
verkar i Sverige. Att utan detta i ryggen 
sätta sig ner och förhandla om ett kom
mande ubåtsprojekt som A26, är som att 
lägga huvudet på stupstocken och hoppas 
att nådemannen missar. 
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Möj ligheterna till utveckling, vida
reutveckling och vidmakthållande av 
materielen på ett kost11adseffektivt sätt 
mot svenska behov försvåras för att tap
pas helt på sikt då andra modeller än den 
svenska används . Om hela den aktuella 
industrisektorn hamnar i utländsk ägo tap
par Sverige kontrollen över resurserna och 
det blir till sist en suverän itetsfråga för 
ett alliansfritt Sverige. Som marin nation 
hamnar vi i händerna på någon annan som 
inte med säkerhet kan anses ha samma sä
kerhetspolitiska agenda som Sverige. En 
absolut förutsättning för att bibehålla en 
vä lkonditionerad industriell bas är att det 
finns en stabil och politisk förankrad lång
siktig materielplanering för de svenska 
sjöstridssystemen. Såvä l FMV industriella 
underlag till Försvarsdepartementet som 
FOI-studie4 pekar mot att nya svenska ut
vecklingsbeställningar är av central bety
delse för företagens, även de utlandsägda, 
långsiktiga utveckling. Motsvarande kon
sekvenser har dragits i andra länder, där en 
konsolidering av den egna industriella ba
sen sedan en tid tillbaka nu genomförs. 

Marin viljestyrd utveckling 
och inriktning mot framtida 
mål och visioner inom FM 
Genom bl.a. den av Försvarsmakten ge
nomförda doktrinutvecklingen, har en 
Marin doktrin5 utvecklats och presente
rats. Tillsammans med resultatet från Per
spektivstudiema och försvarsplaneringen 6

, 

har marinen utveck lat en marin vilja och 
inriktning för framtiden 7 Inriktningen 
innehål ler både mål och visioner och som 
tillsammans med FMV:s ProduktOimådes
strategi (POMS) fö r marina system8, utgör 
den ett strategiskt stä llningstagande ti ll 
hur och vart marinens utveckling imiktas 
och genomförs, inom ramen för Försvars
makten utveckling. 

Inför försvarsbeslutet 2004, såg det 
mörkt ut för fortsatt utveckling av ubåtar. 
Försvarsledningen var dock fortfarande på 
det klara med att den framtida Försvars
makten kommer att behöva kvalificerade 
ytstridsfartyg och ubåtar och att dett.~ var 
ett kärnområde för svenskt försvar. Over
befä lhavaren gav yttryck för detta i sin 
inriktning oktober 2005. De under 2006 
genomförda särskilda utredningarna påvi
sade även tydligt kopplingen mellan bibe
hållen utveck lingskompetens och därmed 
möjligheterna att vidmakthålla och vi
dareutveckla befintliga system. Det är en 
forutsättning för vår föm1åga till kostnads
effektivt vidmakthållande och kompetens
baserad vidareutveckling att det finns en 
pågående utveckling, såväl inom den ob
jektsoberoende systemutvecklingen som 
inom utveckling av nya system. Skul le vi 
förlora denna kombination av utveckling 
och vidmakthållande, förloras även möj
ligheten till en kostnadseffektiv vi lj estyrd 
imiktning mot framtida mål och visioner. 

Övergången till Projekt A26 
Som en följd av ÖB:s inriktning och de 
nya utvecklade behoven samt det sam
nordiska ubåtsprojektets avveckling 2004-
12-31, skapades det ett nytt ubåtsprojekt 
A26 genom beslut i krigsförbandsledning
en oktober 20049• Beslutet innehöll även 
direktivet till FMV att tidigare PTTEM 
för Viking skulle ligga till grund för A26. 
Målsättningen fick dock ändras i dialog 
med HKV för att säkerställa att A26 låg 
inom de anbefallda ekonomiska ramarna. 
Det mest prioriterade kravet var entyd igt, 
ti lldelad ram gäller, med andra ord Design 
to Cost tillsammans med det naturliga bi
vil lkoret att det faktiskt skulle bli en ubåt 
också. 

Den 15 januari 2005 startade offici-

ellt projekt A26 vid FMV. Avsikten var 
att genomföra en kompletterande projek
teringsfas, baserad på tidigare genomfört 
arbete i Ubåt 2000 och Viking. På detta 
sätt behövdes ingen studiefas och delar 
av förprojekteringen bedömdes som redan 
genomförd. Då målsättningen i al lt vä
sentligt fortfarande gällde, koncentrerades 
därför arbetet inom den resterande delen 
av förprojekteringen och projekteringen 
till två delar: 

• Funktions- och kravanalys för att på ett 
systematiskt sätt, i enlighet med den 
svenska ubåtssystemarbetsmetodiken, 
ta en kvantifi erad och spårbar kopp ling 
från behov via krav til l en balanserad 
funktionsspecifikat ion 

• Koncept- och konsekvensanalys för att 
fastställa det aktuella utfallsrummet ba
serat på ovanstående funktionsspecifika
tion avseende tre huvudområden: 

o Systemeffekt (Mo E) och stridsvärde 
(Mo C) 

o Teknisk realisering och risktagni ng 
o Kostnader 

• Omvärldsanalys avseende internatio
nella alternativ och dess konsekvenser 
ur ett svenskt perspektiv avseende: 

o Krav och målsättningar, TTEM 

o Teknisk rea lisering och risktagning 

o Ekonomiska aspekter avseende ut
vecklings-, konstruktions- och bygg
nadskostnad samt aktuell prisbild för 
kunder. 

Under den fortsatta utvecklingen under 
2006-07 av nästa generation ubåt har det 
valda konceptet från förprojekteringen vi
dareförädlats ti ll en komplett ubåt i enlighet 
med fastställd målsättning från Försvars
makten. Genom att ubåtskonstruktionen 
bygger på och tillvaratar erfarenheterna 
från ubåt typ Al9S Gotland, har risker och 
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kostnader kunnat reduceras i nuvarande 

skede av utvecklingen. Projektet avvak

tar nu regeringsbeslut om fortsättningen, 

konstruktionsfasen och i förlängningen en 

byggnation av ubåtar till Sverige baserat 

på våra framtida behov. 
Diskussioner förs även med flera andra 

länder om en gemensam anskaffning. Pro

jektet har tillskillnad från Viking dock fått 

direktivet att ubåten skall kurrna realiseras 

inom ramen för den svenska budgeten och 

designen kommer att vara svensk med 

stora möjligheter till distribuerad produk

tion under en sammanhållen slu tsamman

sättning för att säkerställa prestanda och 

ubåtssäkerhet för framtida verksamhet. 

Några kommentarer till 
genomförda och pågående 
exportprojekt 
När Kockums fick ordern från Australien 

och kontrakt tecknades 1987, var detta 

Sveriges största exportorder. Hur Kock

ums och Sverige fick ordern har redovi

sats TiS nr 2/2006 i artikeln Århundradets 
ubåtsaffär av ordinarie ledamöterna Jan 

Nordenman och Malte Jönson. En viktig 

aspekt på Coll insaffuren är vilket mer

värde de1ma hade för Sverige. En försiktig 

bedömning indikerar att ca 30% återfördes 

till Sverige i form av direkta ekonomiska 

medel , skatteinkomster och investeringar. 

Motsvarande analys av ubåtsförsäljning

arna RJKEN och NOLl till Singapore på

visar en ännu större nytta för Sverige, då 

huvuddelen av arbets- och material-/ma

terielvärden har sitt ursprung inom Sveri

ge; även här i form av direkta ekonomiska 

medel, skatteinkomster och investeringar. 

Vid en lyckosam svensk utveckling 

av A26-projektet har Sverige stora möj

ligheter att både kapitalisera på och ur ett 

vidare samhäll sperspektiv erhålla positiva 

effekter inom utbildning, forskning och 
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utveckling såväl som en stabilisering av 

vår då utvecklade industristruktur. Mot

svarande har med all tyd lighet visats i det 

genomförda samarbets- och exportami

rerna med JAS 39 Gripen. FMV har redo

visat i en första omgång potentiella sam

arbets- och exportmöjligheter för A26 . En 

slutlig redovisning genomförs i närtid. 

Internationella erfarenheter 
med våra ubåtsförband och 
samarbeten 
Det är inte utan stor stolthet som ubåts

förbandet nu avslutar den genomförda 

tvåårsperioden med HMS Gotland i San 

Diego. Ubåten med sin besättning har där 

visat för det internationella samfundet att 

den kompetens som marinens ubåtsför

band besitter kombinerat med den tek 

nologi som ubåten är uppbyggd av, ger 

ett bestående intryck för de enheter inom 

amerikanska flottan som ubåten samöva t 

med. Lovorden från högre amerikanska 

marina företrädare internt och i press 

gett uttryck för är glädjande om än något 

ovant för en svensk. Vi skall komma ihåg 

att Gotland designades för tjugo år sedan 

och hon har mött fartyg och ubåtar som 

varit betydligt yngre. Huvudsakligen är 

det dock de uppgifter, som ubåten en gång 

designades för, som har övats och testats 

och inte i alla avseende de förmågor som 

Försvarsmakten nu ger uttryck för i si n 

kommande utveckling. Med utvecklingen 

av A26 kommer även dessa nya förmågor 

att göra sig gäll ande. 
Egent ligen borde vi inte vara så förvå

nade. Ubåtsförbandet har under de senaste 

tjugo åren levererat till sin uppdragsgiva

re. De första internationella samövningar

na och expeditionen till Medelhavet med 

HMS Halland indikerade mer än tydligt 

det svenska ubåtsvapnets potential. 

Ä ven inom materialsamarbetet på 

111yndighetsnivå,_ främst FMV och FOl, är 

vår speciella mnktmng mot system 1 den 

Iittorala zonen efterfrågade. Från att från 

böljan drabbats av att så kallade svenska 

särkrav inte längre skulle vara dimensio

nerande, har utvecklingen blivit tvärt om. 

Utvecklingen av marinens förmågor i den 

Ii ttorala zonen är just det område som in

ternationellt mest efterfrågas marint. Den 

svenska marina utvecklingen bar här möj

ligheter att med sitt försprång få möjlighet 

till att ytterligare vässa sin föm1åga och 

fo rtsatt ligga på en framträdande och ef

terfrågan nivå. Vilket ånyo ger mervärden 

för vår industri och i slutänden för För

svarsmakten som en konsekvens av kon

sekvensen. 

Den svenska modellen 
-finns den fortfarande? 
Bedömningen om den svenska modellens 

livskraft utgår uti från den erfarenhet som 

finns hos observatören. Det är, menar jag, 

dock viktigt att komma ihåg att den svens

ka modellen inte beskriver en över tiden 

fast modell utan att just modellen för

ändrar sig och utvecklas över tiden. Det 

är denna inneboende anpassningsbarhet, 

som är modellens styrka. l en tid där and

ra nationella strukturer genom inbördes 

fasta kopplingar och utan nämnvärd insyn 

och därmed prispress, har dessa blivit suc

cessivt dyrare samtidigt har det svenska 

ubåtssystemet med tiden blivit allt mer 

konkurrenskraftigt. Drivande för detta har 

varit just rationalitet och låga kostnader 

jfr Design lo Cosi. Ur detta har den ut

vecklade svenska designfilosofin fötts och 

utvecklats. Modellen baseras i princip på 

tre sammanhållna kommun icerande ben: 

' Organisatoriska faktorer 

o Nära samarbete mellan myndigheter 

och industri 

o Mycket hög kompetens hos nyckel

personer in myndigheter och indu

stri 

o Stor andel delegering ger frihet un

der ansvar 

o Förhållandevis liten organ isation 

inom myndigheter och industri 

• Kommersiella och ekonomiska faktorer 

o Balanserade avtal mellan myndig

het och industri 

o Insyn hos huvudleverantörer 

o Underleverantörsavtal baserade på 

konkurrens; prestanda och kost

nadseffektivitet avgörande 

• Tekniska faktorer 

o Systemarbetssätt tillämpas inom 

både myndigheter och industri 

o Ubåten designas av projektörer och 

ritas av konstruktörer 

o Systemsynsätt istället för kompo

nentbaserat synsätt 

o Utnyttjande av kommersiellt till

gänglig teknik (COTS) istället för 

U-specia l 

o Riskhantering baserad på objekts

oberoende systemutveckling och 

kompetens 

o Ubåten designas från bö1jan för ra

tionell produktion 

o Ubåtarna vidmaktshå lls enligt an-

passade underh ållsrutiner 

Detta är den gemensanm1a bas som våra 

svenska försvarsmyndigheter och indu

strin verkar ifrån idag. Därmed vill jag 

nog påstå att den svenska modellen är i 

fu ll drift om än under mer komplexa och 

tidvis svåra förhållanden , där den funge

rar som tänkt med leveranser av avsedd 

utrustning och system. J jämförelse med 

de alternativa utländska modellema ter 
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sig denna modell som mer livskraftig med 
goda förutsättningar för kostnadseffek
tiva lösningar med hög funktionalitet och 
säkerhet innehållande höga prestanda, 
baserat på stor frihet och kreativitet hos 
de deltagande parten1a. Egentligen själva 
fundamentet för en trovärdig materielför
sötjningsstrategi och därpå följande för
svarsindustristrategi. 

Våra möjligheter 
- en fråga om vilja och avsikt 
Stora materielprojekt, som JAS och ubå
tar, som startat med en ide och fortsatt med 
utveckling, konstruktion och slutligen 
byggnation och överlämnande till F ör
svarsmakten är viktiga för industristater 
som Sverige enligt en rapport från KTH 10• 

Rapporten pekar i sin sammanfattning på 
" ... att avancerad produktion ofta är sam
hällsekonomiskt självfinansierande, förut
satt attföretagen och marknadens aktörer 
i övrigt harförmåga och incitament att ta 
till sig och kommersialisera spillovers, el
ler den 'gratistekno!ogi' som sprids runt 
avancerad industriell verksamhet". Kom
ponenterna eller portarna om man så vill , 
för en fortsatt kostnadseffektiv behovsba
serad leverans av svenska marina ubåts
system i enligbet med Försvarsmaktens 
materielförsötjningsstrategi är med den 
kunskapsbas och kompetens inkluderan
de den utveckling som pågår, finns inom 
Sverige i dag: 

• Kunskap om framtida behov 

• En kompetent och effektiv myndighets-
struktur 

• En industristruktur under utveckling 

Kopplas detta till nationell suveränitet 
under beaktande av vår regionala geogra
fiska belägenhet, strandstat i Östersjön, 
med sina aktuella och i framtida ökande 
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värdeflöden torde möjligheten var tydlig. 
Det som nu behövs, är en tydli g politisk 
v ilja att på rak kurs passera igenom por
tarna och därmed ta vara på dessa stra
tegiska möjligheter som utvecklingen av 
ubåtsprojekt A26 innebär både avseende 
militärförmåga såväl som samhällsnytta 
och samarbctsmöj ligheter, som ubåtspro
jekt A26 innebär. 

Försvarsmakten har inom sin plane
ring både en årlig materielplan, MP, men 
även en rullande långsiktig materielplan, 
LMP. Syftet med denna senare är att upp
nå en långsiktig planeringshorisont och 
stabilitet för försvarsmaterielplanerings
anskaffningen som ligger till grund fö r 
Försvarsmaktens egen verksamhets- och 
produktionsplanering, FMV produktions
planering samt Försvarsmyndigheternas 
(FM, FMV, FOJ och FHS) Forsknings-, 
utvecklings- och teknologiförsötjnings
planering. Den invigde kan dock konsta
tera att den LMP som de senaste åren har 
funnits , ständigt har varit utsatt för pol i
tiska detalj styrningar och omplaneringar 
både i stort som smått. Följden har blivit 
att F örsvarsmaktens aminriktning bl. a. 
gått betydligt trögare än tänkt då ingen 
solid bottenplatta för försvarsmaterielan
skaffningen existerat. Detta bar i sin tur 
inverkat negativt på industrins leveranser, 
då inte heller en industriell basplatta exis
terat för industrins planering avseende in
vesteringar och personalrekrytering. Det 
är därför av fundamental betydelse, trots 
pågående ominriktning, att ett antal större 
materielanskaffningsprojekt identifieras 
och att dessa sedan i någon mening fre
das för kontinuerliga omplaneringar med 
ev iga konsekvensbeskrivningar som följd . 
Denna viljeyttring kommer inte bara att 
ge en stabiliserande verkan, den kommer 
också att fungera som en vitamininjektion . 
Detma åtgärd kan inte överskattas. 

sammanfattning 
Avsikten med ovanstående rapsodiska 
redovisning och diskussion, utöver att 
visa på den uppenbara uthållighet som 
våra försvarsmyndigheters ubåtsprojekt
team har och har haft, är att baserat på en 
utvecklad svensk modell , oberoende av 
aktuell industri struktur, påvisa att det är 
möjligt att även fortsättningsvis utveckla, 
konstruera och bygga kvalificerade ubåts
system för de framtida svenska behoven, 
som även har en stark förankring och 
dragningskraft för samarbets-och export
nationer och därmed gör det möjligt att 
uppnå en större samhällsnytta . lnte bara 
rent finansiellt avkastningsmässigt för in
dustrin och staten utan detta gäller även 
mervärden kanske främst inom utbildning, 
forskning och utveck ling genom den vita
mininjektion och viljeavsikt som därmed 
Sverige visar. Jag vågar då påstå att om 
den politiska ledningen tillsammans med 
F örsvarsmakten och försvarsstödsmyn
digheterna inser vinstema med att freda 
några stön·e materielanskaffningsprojekt, 
syftande tilllångsiktighet och stabi litet för 
vår industriella och militära basplatta, att 
det är möjligt att bedriva viljestyrd marin 
utveckling i en tid med politi sk slalom. 
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Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av 

integrerade supportlösninga~ 

Våra erbjudanden omfattar ett brett sort iment av 

tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för 

system och plattformar under hela livscykeln . 

Vi erbjuder våra förmågor och kompetenser i Sverige 

och internationellt ti ll kunder inom försvar, samhälls

säkerhet och civi lt flyg~ överal lt där höga krav stäl ls på 

funktion och t illgängl ighet. 

Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen - ett av världens ledande 

högteknologiska (oretag med huvudsaklig verksamhet inom fOrsvar, flyg. 

rymd och somhällssäkerhet 

SAAB AEROTECH 

www.saabgroup.com 

Ledamoten 

HÅKAN RUGELAND 

Kommendör !-f åkan Ruge!and, som är mariningenj(h: var 2006-
2007 cheffor OPSprojektet inom f-fögkvarlerel. För närvarande 
tjänstgör han vid KFOR-styrkans högkvarler i Kosovo 

Offentlig Privat Samverkan (OPS)- marknader, 
myter och möjligheter 
Arsberä/le/se inom vetenskapsgren V Humanteknik och Underhållstjänst .foredragen vid 

Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 26 september 2007 i Stockho/m 

Offentlig Privat Samverkan (OPS) innebär en stor utmaningför Försvarsmakten om 

de mål och syften, som anges i retoriken kring begreppet, skall kunna jorverkligas. 

Jag har under ett år sedan sommaren 2006 arbetat med OPS och dennfl artikel är ett 

forsök attförtydliga ideologin bakom OPS och mina upplevelser av hur olika aktörer 

har och kan komma att använda OPS till nytta.fijr Försvarsmakten och marinen. 

Vad är OPS och partnerskap? 
Begreppet OPS dyker upp allt som oftast 
i dokument, där olika myndigheter skall 
beskri va sin framt ida utveckling och då 

också ofta till sammans med besparingar, 
personalreduktioner eller andra föränd 
ringar av sina verksamheter. Verksambet 
och innehåll inom detta område kläds ofta 
i olika begrepp och benämningar (och då 
gärna i olika kryptiska förkortningar). 
I retori ken kring OPS anges att syftet är 
att bru karen skall kunna få bättre kvalitet, 
lägre kostnader eller en högre ti llgänglig
het i sin verksamhet. 

En annan vanlig benämning i stäl let 
för samverkan är endera partnerskap på 
svenska eller partnership på engelska och 

där förkortningen PPP då används (Public 
Private Partnership). Under 1980-talet in
troducerades begreppet och till en början 

användes det på modeller i USA, som ska
pades för att stimulera den ekonomiska 
tillväxten i de slitna innerstadskärnorna. 
Under 1990-talet blev modellen popu lär, 
som regionalpolitiskt styrmedel, inom 
flera europeiska stater. Från att först ha 
använts för att stimulera regional tillväxt 
i Storbritannien spreds modellen vidare 
bland annat genom EU :s strukturfonds
program till flera medlemsstater, däri
bland Sverige. (Sandebring 2006). 

Fokus under det senaste årtiondet för 
OPS-lösningar har varit inom infrastruk-
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tursatsningar, men det har utvecklats inom 
flera andra områden såsom skolor, sjuk
hus och fängelser. Inom Försvarsmakten 
finns inga genomförda OPS-verksamheter 
utöver de som omfattas av den något vid
lyftiga definitionen med utkontraktering -
outsourcing. Utkontraktering är ju inte nå
gon ny företeelse utan har i olika former 
förekommit under lång tid, utan att man 
visste att den hade någon speciell rubrik. 
Det har ju under alla tider förekommit en 
verksamhetsutveckling, där hela eller de
lar av verksamheten har förhyrts , avyttrats 
eller bolagiserats . 

Etableringen av OPS-lösningar kan 
betraktas som en modell för styrning, 
där jämbördiga aktörer samverkar kring 
någon aktivitet. l andra fall kan det vara 
en organisationsform med egna speciella 
funktionella koncept. Att vi idag inte ser 
så många exempel på samverkan i form 
av partnerskap kan till del förklaras med 
att det kräver en ny organisationsmodell , 
både hos respektive part och i samverkan 
mellan partema. l oklara modeller och 
med en osäker interaktion mellan aktö
rerna finns tveksamheter bland deltagama 
om vad denna interaktion egentligen inne
bär. Problemet för en samverkan i ett nytt 
sammanhang, där aktörerna inte tidigare 
har gjort det, är att situationen innehål
ler en ofrånkomlig osäkerhet i och med 
att saker skall göras som inte har prövats 
tidigare . r en interaktion utan på förhand 
givna begränsningar, kan ingen av par
tema förutsäga övriga deltagares framtida 
agerande, utan varje part kan ägna sig åt 
vilken aktivitet som helst. Det enklaste 
sättet att undvika osäkerhet blir då att inte 
delta i interaktionen, detta är en relativt 
riskfri strategi , som framförallt tillämpas 
om parten inte är direkt beroende av att in
teragera med de övriga deltagarna. (lbid) 

Ett sätt att minska osäkerhet i interak-
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tionen är etablering av en organisation. 
Vad är då organisation? Sociologen Göran 
Ahres (1994) ger fyra kriterier. För det 
första skall det finnas utpekade medlem
mar som representerar organisationen, för 
det andra skall det finnas en ledning för 
organisationen som kan fatta bindande 
beslut och sätta regler, för det tredje skall 
organisationen få resurser från sina med
lemmar. Dessa gemensamma resurser 
skall alla kunna ta del av i viss utsträck
ning och för det fjärde skall det finnas 
uttalade regler för vilket beteende som är 
t i !låtet för medlemmarna i organisationen 
och som om de bryts får påföljder. 

För det arbete som under året bedrivits 
inom Försvarsmakten (FM) och Försva
rets materie lverk (FMV) kan jag konsta
tera att inget av kriteriema har uppfyllts. 
Samverkan inom FM och med FMV kan 
till fonnen liknas vid ett cocktailparty 
fast utan såväl cocktail som party. Själv
valt deltagande från organisationer, svag 
och oklar styming, avsaknad av resurser 
och engagemang samt frånvaro av sank
tioner. Detta sammantaget har tydligt ma
nifesterats genom att eventuell samverkan 
med näringslivet nogsamt förhindrats. 
Att inta ett stabilt riskfritt läge avseende 
utveckling av samverkansformer mel lan 
försvarets myndigheter och industrin, då 
uppgifterna och omvärlden förändra s, 
gynnar inte förmågan att möta de nya ut
maningarna. 

Det som hittills seglat under OPS-fiag
gan har varitutkontraktering- outsourcing, 
nu senast varvsverksamheten på Muskö. 
Dessa utkontrakteringar har genomförts 
inom ramen för vmje organisations ordi
narie verksamhetsutveckling. Utveckling 
av samarbetsformer och kontraktsmo
deller för att stödja partnerskap har varit 
små. Behovet av en starkare och bredare 
samordning inom och mellan försvars-

Yndiaheterna har identifierats. Samord-m e . 
ingen konstateras behöva ske Integrerat 

n ch i all a materielförsörjningens faser och 
0
ka li då omfatta såväl produkt, teknik och 

5 
ystem som affärer. Den i februari 2007 

s ubl icerade materielförsö1jningsstrategin 

~ekade tydligt p~ behovet .. av ett nytt an
areppssätt. De fragor - osakerheter - som 
behöver hanteras inom området rör sig 
från ansvarsgränser, informationshante
ring, ekonomiska bindningar, betalning
ar, nyttjandeprognoser, systemsäkerhet, 
kompetensförsö1jning m.m. 

1 Sverige har det sedan sommaren 
2006 funnits en strategi som beskriver 
hur Försvarsmakten och myndigheter, 
som agerar på uppdrag av Försvarsmak
ten ska ll hantera det som benämns OPS. T 
sin svenska definition är OPS ett paraply
begrepp, som omfattar tre olika områden, 
utkontraktering ( outsourcing), alternativa 
fi nansieringar (Private Financed lnitiati
ve, PFI) och oli ka former av partnerskap/ 
allianser. OPS kan så ledes i teorin omfatta 
samarbeten me llan de offentliga myn
digheterna och näringslivet med syfte att 
säkerställa finansiering, genomförande, 

Traditionella kontrakt 

Ansvar bestämt 

Ansvar kvar hos beställaren 

Leverantören följer instruktioner 

Arbetsomfattning bestämt 

Arbetsmetod bestämd 

Betalning för bestämd leverans 

Viten överenskomna 

Förändringshantering 

Enskilda kontraktet i fokus 

Egennyttan i fokus 

Korts iktigt fokus -

modernisering, förvaltning ell er underhåll 
av en infrastruktur eller tillhandahållande 
av tjänst. 

Innehållet i ett partnerskap mellan det 
offentliga och privata skiljer sig från tra
ditionell anskaffning och kontrakt, som 
vi känner dem sedan decennier. Francis 
(2003) exemplifierar skillnaderna mellan 
traditionella kontraktsformer och partner
skap enligt tabellnedan (egen tolkning ur 
FOl - R-2247). 

Omfattningen av ett OPS-projekt kän
netecknas vidare bland annat av en rela
tivt lång tid som partnerskapet lever; med 
samråd mellan den offentliga partnern 
och den privata, när det gäller olika sätt 
att se på det projekt, som skall förverkli
gas . Parterna har olika målbilder av såväl 
resultat och medel som processen för att 
nå fram till målen. Metoder som väljs för 
att finansiera projektet, som delvis kan 
säkerställas av den privata sektorn och 
ibland genom invecklade upplägg med 
olika deltagare. Denna finansiering kan 
kompletteras med ibland betydande an
delar av offentliga medel. Fördelning av 
risker mellan den offentliga partnern och 

Partnerskap 

Relationen bestämd 

Leverantören bestämmer t i Il vägagångssätt 

Gemensamt beslut om vad och när 

Slutresultat definierat 

Gemensam syn på metod 

Incitamentstyrd betalning 

Betalning för resultat 

Gemensam hantering av förändringar 

Långsiktig helhetssyn 

Ömsesidigt förtroende 

Förtroende och enkelhet 
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den privata sektorn, där OPS syftar till att 
risker, som van ligtvis belastar den offent
liga sektorn, överförs till det privata. Men 
ors medför inte alltid att den privata ak
tören tar al la risker, fördelningen överens
koms från fall till fall i förhållande till de 
deltagande parternas förmåga att bedöma, 
kontrollera och styra dem. 

Rollen som den privata aktören tar 
i projektets olika faser bestående av ut
formning, genomförande, igångsättning 
och finansiering kan också variera . Den 
offentliga partnern fokuserar huvudsak
ligen på att definiera mål , kvalitet, till
gänglighet samt kontroll av att målen 
nås. De erfarenheter som finns , både från 
andra som genomfört OPS-arbete och det 
gångna årets arbete omfattar ofta diskus
sioner om konkurrenspolitik och krav på 
utveckling av upphandlingsformat l La
gen om Offentlig Upphandling (LOU) 
saknas skrivningar om begreppet "of
fentlig-privat partnerskap - OPS", vilket 
skapar utrymme för fundamentalistiska 
tolkningar, som hävdar att endast kom
pletta anbudsunderlag är rättsligt rätt för 
ett OPS-projekt. Med detta synsätt blir ut
rymmet för nydaning och utveckling be
gränsat till enbart den upphandlande en
hetens kunskaper och fantasi. I bästa fall 
erhålls marknadens bästa pris på det, som 
efterfrågats men inte bästa pris på bästa 
möjliga lösning. 

T EG-rätten och därmed LOU hävdas 
att varje åtgärd, oavsett om den är avtals
grundad eller ensidig mellan det offentli ga 
och någon privat aktör, skall principema 
för insyn , likabchandling, proportiona li
tet och ömsesidigt erkännande gälla . Det 
är dock inte detta som blir problemet för 
att skapa OPS- lösningar. Utan det är va
let av privat partner, som utgör den stora 
utmaningen. Regelverket, som styr valet 
av privat partner har i olika sammanhang 
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varit föremål för gemenskapssamordning 
(inom EU), på flera nivåer och med olika 
intensitet, vi lket på det nationella planet 
medfört mycket stora skillnader på tillvä
gagångssätt i o lika länder, även om tillde l
ning av ett uppdrag grundats på minimi
bestämmelserna i EG-fördraget. 

Ett försök ti Il att skapa en gemensam 
syn inom EU och för att förenkla området 
har en gemenskapslagstiftning tagits fran~ 
som benämns " konkurrenspräglad dia
log" . Denna syftar till att göra det möjligt 
för offentliga myndigheter att ha diskus
sioner med företag för att utröna de lös
ningar som kan tänkas motsvara behoven 
innan man går ut med en anbudsinfordran. 
Den konkurrenspräglade dialogen ska ll 
möjliggöra för en privat aktör att föresl å 
potentiella markandsmöj tigheter som kan 
vara okända för en upphandlande enhet. 
Detta förslag på gemenskapslagstiftning 
är från februari 2006 och är inte infört i 
svensk lagstiftning. l det förslag som finns 
till nya LOU:er Uuni 2007) har regeringen 
va lt bort detta upphandlingsalternativ. In
tressant blir hur upphandlingar i en inter
nationell miljö ska ll kunna genomföras, 
där vissa länder har denna möjlighet, men 
svenska myndigheter saknar den. 

Dessa sk illnader i tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningen , gör att det är 
ytterst svårt att använda sig av interna
tionella OPS-projekt som referenser för 
svenska förhållanden och för verksam
heter i Försvarsmakten. Ländernas o li ka 
industristrategier för sina egna nationella 
företag gör att de på o! ika sätt försöker att 
ge den egna industrin komparativa förde
lar. Användandet av "golden share" eller 
andra restriktioner vid olika bolagsbild
ningar gör att ett nationellt inflytande kan 
behållas. Exempel på detta finns i Eng
land, Frankrike, Tyskland, Finland och 
utanför EU Australien. 

:Behov och användning 
av partnerskap 
skiftet till en insatsförmåga med För
svarsmakten, utanför Sverige stä ller nya 
krav på förmåga till ledning och styrke
sammansättning. Användningen av inter
operabla och modulära enheter kommer 
att stä lla mycket stora krav på standar
disering av tekniska gränsytor, under
hållskoncept, doktriner, procedurer och 
utbytbarhet, så att system passar t i Il andra 
system i ett sammanhang, där de används 
ti llsammans med andra länders styrkor. 
En stor användn ing av civila produkter 
(Commercials Off The Shelf, COTS) kan 
vara en hjälp om det är detta som andra 
i en multinationell styrka använder, men 
kan i andra fall utgöra ett hinder, då vi har 
unika civila produkter med liten kompa
bilitet med andra aktörers system. Häri 
ligger den stora utmaningen för den tra
ditionella upphandlingen, när vi inte vet 
med vem, inte med vad, inte var, inte när 
och inte hur länge ett system eller en vara 
skall nyttjas, så blir det svårt att ange den 
rätta specifikationen. Inte ens med 200 si
dors teknisk information för anskaffning 
av exempelvis iläggssulor (se t.ex. FMV 
Al 717368) garanteras att det rätt vara 
hamnar på rätt plats vid rätt tid. 

Användningen av Försvarsmaktens 
styrkor över långa avstånd och med be
gränsade försötjningslinjer, med liten eller 
obefintlig infrastruktur (Hast Nation Sup
port, HNS) gör att man behöver finna en 
balans mellan det som förbandet tar med 
sig självt och hur mycket som skall tillfö
ras i en försötjningskedja. En tradition av 
att ta med sig "allt" riskerar att förbandet 
blir så överbelamrat att det inte kommer 
fram eller kommer fram starkt försenat. 
Doen inbyggda uthålligheten, även för sjö
gaende förband , berörs av detta . Dagens 

fartyg är i första hand inte dimensionerade 
för operationer långt borta från Sverige 
under en längre period. Här är utveck
lingen av ett så kallat stridsstödsfartyg ett 
sätt att förbättra möjligheterna till i tiden 
längre operationer långt hemifrån. Amb i
tionerna för detta fartyg måste noga ba
lanseras mot kraven att "allt ska med" ett 
a lltför allsidigt fartyg - en Noaks ark : en 
av allt och en till i reserv -riskerar att få 
både kostnader att rusa i höjden och sam
tidigt bli oflexibelt fartyg med alla ägg i 
en korg. 

Förmåga att etablera landbaserat stöd 
i e ll er i nära anslutning till operations
området kommer att bestämma vi !k en 
styrka och med vilken uthållighet mari
nen kommer att kunna uppträda i olika 
operationsområden. Detta stöd - Combat 
Service Support (CSS) - kommer att be
höva kompletteras med strategiska trans
porter och annat stöd (enab lers). Att över 
tiden försörja stödfunktioner i ett opera
tionsområde är ett fall, där användandet 
av kontrakterade civil a resurser - OPS
Iösningar - kan vara ett bidrag till att 
hantera de faktiska bristerna. Möjligheten 
till multinationella lösningar underlättar 
också samtidigt användandet av civ ila 
kapaciteter, men logistikförsötjningen är 
alltid ytterst ett nationellt ansvar. 

Användningen av civila parter i ope
rationer varierar mellan olika länder och 
lösningama för svensk del blir ofta en ad 
hoc utkontraktering i sista minuten, mer 
än en strukturerad och planerad verksam
het. l detta sammanhang är det att notera 
det som benämns Privat militära företag 
(PMF) och förekom sten av dessa har tyd
liggjorts inte minst av USA:s användande 
av dem i Irak. Användningen av PMF 
är inte invändningsfri , vilket några citat 
nedan visar: 
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"The mercenaries and auxiliaries are 
useless and dangerous, and ifanyone sup
ports his state by the arm ofmercenaries, 
he wi/1 never standsfirm or sure, as they 
are disunited, ambitious, wilhout disci
pline, fai!hless , bo/d amongsl friends·, 
cowardly amongst enemies, they have no 
fear of God and keep no failh w i/h men. " 

Machiavell i, The Prince, J 5 J 3 

"A lthough priva/e campanies have played 
a ro/e in conflie!s since !he American re
volution, !he US has relied more on cont
raefors in Jraq than any o/her wmc .. Cri
lics worry !hal lroops and !heir mission 
can be j eopardized ifcon/rac/ors, .fimctio
ning ou/side the militmy s command and 
contro l, refitse to make deliveries of vital 
supplies underfire. " 

Los Angeles Times- 16.7 .2007 

"Four years ajter the invasion of Jraq, 
Congress still has been unab/e to grasp 
!he scope of armed seew-ity contraefors 
warläng in that country This week, House 
Armed Services Chail-man Jke Skelton of 
Missouri and Rep. David Price of Nor/h 
Carolina, both Democrats, asked the Go
vernment Accountability Office to provide 
delails on !h e u se of privale seew-ity cont
raefors in lraq. Ske/ton and Price want 
to know how many such contraefors are 

working there, for what purpose and un
der what legal authority. There has been 

little oversighl over cosl and operations so 
far. " B Barrett, 

Washington Correspondent- 28.4.2007 

Michiavellis varning såväl som en stor 

mängd nutida skribenters varningar om de 

nya "kondottiärerna" och privatiseringen 

av det tidigare stat li ga våldsmonopolet 

skiljer nära 500 år i tiden, men pekar på en 

gemensam beröringspunkt. Utvecklingen 

av den privata aktören i säkerhetssektorn 

kopplas ofta samman med bristande stat-
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lig kontroll innebärande att staten så ledes 

själv sku lle sakna fönnåga att upprätthålla 

trygghet och säkerhet för sina medborgare, 

vilket skapar ett vakuum, där privata aktö

rer kan etablera sig. Detta sku lle då kunna 

var en bieffekt av sviktande statsstruktu

rer som t ex i Irak. Men historien visar 

att förekomsten av privata aktörer inte 

har uppstått i nyliberalismens och globa

liseringens tidevarv utan har föregåtts av 

såvä l ostindiska kompanier, frik årer som 

stadsvak ter. 
Men det som särski lj er PMF är deras 

ambitioner och förmåga till att utöva våld. 

Det kan vara all t ifrån Executive Outco

mes verksamhet i Afrika till MPRI på 

Balkan eller Blackwater i Irak. PMF eller 

på enge lska, PMC - Private Military Com

panies, har fått en utvecklad roll i USA i 

synnerhet under vicepresident Dick Che

neys ledning, där han själv kommen som 

VD från Haitiburton som en del av Kellog 

Brown & Roat utnämnde James Roche till 

chefför flygvapnet , vice VD från Northrop 

Gruman, Gordon England, chef för mari

nen, VD från General Dynamics och Tho

mas P White, chef för armen från Enron. 

Men detta utgör undantagen; mera vanligt 

är att personer går från den offentliga sek

torn till det privata näringslivet. För säker

hetsföretag kan det vara före detta militä

rer från olika specialförband, medan det 

för tekniska tjänster och logistik är andra 

specialister från det militära. För svenska 

förhållanden är det senare ingen ny förete

else utan det har under många år varit en 

normal företeelse att det är en rörelse, av 

personal, från försvaret till privata företag 

med intressen inom den militära sfaren. 

Former för partnerskap 
För användningen av OPS-lösningar för 

försvaret, kan tre o lika grupper av köpt 

stöd identifieras. För det första är det tradi-

tionella leveranser från den i Sverige verk

samma försvarsindustrin eller från utländ

ska försvarsindustrier. En andra grupp ut

görs av de köp, som görs från övriga civila 

nationella eller internationella leverantö

rer. En tredje grupp utgörs av för Sverige 

11ya aktörer, de stora internationella före

tag som har som affarside att leverera stöd 

till intetnationella operationer, t ex KBR 

och Blackwater enligt ovan. 
Det svenska försvaret har en och sam

ma procedur för hur dessa olika aktörer 

skall hanteras, vare sig vi köper kalsonger 

eller korvetter. Detta får till följd att fokus 

hamnar på att göra rätt en li gt lagens bok

stav, men att göra rätt saker missas. Följden 

av att inte sk i !ja på verksamheterna leder 

till förseningar och fördyringar. Om detta 

bara drabbade fötTådshyllor för det gamla 

invasionsförsvaret vore det o lyckligt, men 

med ett insatsförvar kan det skapa dödliga 

tillkortakommanden för dem, som deltar 

i skarpa operationer. En andra dimension 

för OPS är den omfattning av kontrakt som 

vä lj s. Innehållet varierar, men olika fonner 

förekomm er intematione llt såsom: 

- Tekniska supportkontrakt som medger 

att industrispecia lister medföljer styrkan 

med syfte att ge tekniska råd och stöd. 

För Sveriges del förekommer detta na

tionellt i begränsad omfattning. Under 

tiden för totalförsvaret var ofta industri

personal krigsplacerade i stödförband, 

men med köp från andra länder torde 

möjligheterna för detrna metod vara be

gränsad. Internationellt finns inga eta

blerade avta l för detta utan stödet köps 
från gång till gång. 

- Systemstödskontrakt (Contractor Lo

gistics Support, CLS) som syftar till att 

leverera, introducera och underhålla ett 

vapensystem ocb dess utrustning under 

del av eller hela systemets livslängd. I 

enstaka fall har Sverige för nationella 
uppgifter denna typ av kontrakt. 

- Hyrkontrakt (leasing) avseende produk

ter som enbart skall användas av försva

ret för fördefinierade uppgifter, har ofta 

fastprismodeller under kontraktstiden 

och ibland friköp efter hyrtidens slut. 
Finansiell leasing får ej tillämpas i för

svaret, operationell leasing förekommer 

i begränsad omfattning för t ex strids

vagnar och katfeapparater. 

- Partnerskapskontrakt över en längre tid 

med en huvudleverantör som hanterar 

underleverantörer utifrån behov. Det 

finns idag inga etablerade partnerskap 
för Försvarsmakten. 

- Olika former av ramavtal med och utan 

avtalade volymer. Vanligt förekomman

de för leveranser av enklare förnödenhe

ter. För tekniska tjänster och underhåll 

av system finns det i första hand för bruk 

i Sverige. Förberedda ramavtal för nytt

jande vid operationer finns i begränsad 
omfattning för transporter. 

- Avropsavtal där del av de kommersiella 
villkoren för specificerade produkter är 
utklarade. 

- Direktköp förekommer för enklare pro
dukter. 

Användandet av kontrakterat stöd kan 

övervägas när det t. ex . finns begränsning

ar 1 hur stor militär styrka som får ingå i 

en nationell styrka, där den militära kapa

citeten inte är tillgänglig eller är otillräck

lig. Andra exempel är vid civil-militära 

samarbeten (CIMIC) eller då funktionen 

behöver finnas under längre tid och inte 

lämpar sig för militära styrkor som roterar. 

Slutligen kan det vara mera ekonomiskt 

eller att operationen befinner sig i slutfa

sen för önskad status och skall avveck las 
inom kort. 
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Det tekniska stödet kan i operations

området omfatta montering och underhåll 

av vapensystem, drift och underhåll av 

kommunikationer samt lednings- och in

formationssystem, teknisk utbi !dn i ng och 

rådgivning. Övrigt stöd kan omfatta strate

giska transporter, evakuering av skadade, 

lufttankning, drift av hamnar och flygfält, 

sjö- och luftkontroll, campuppbyggnad 

och underhåll innefattande installation, 

säkerhetsarrangemang, bränsleförvaring 

och distribution. Vidare kan infrastruktur 

byggnation och underhåll, hälso- och sjuk

vård, marktransporter, hantering av yttre 

miljö, mat och vatten, catering med mera. 

Status för kontrakterade civila aktörer 

beror på vad insatsen i1111ehåller och vil

ken produkt som skall levereras. Detta 

regleras dels av lokal lagstiftning och 

internationel la överenskommelser (t ex 

i Status of Forces Agreements, SOFA). l 

ett insatsområde betraktas kontrakterade 

civila aktörer som "civi la medföljande mi

litär styrka" och hanteras inom ramen för 

Genevekonventionen. 

Utveckling av framgångsrikt 
partnerskap 
Partnerskap utgör en annan fonn av rela

tion än den traditione lla mellan köpare/ 

säljare- kulturen. Att bygga, utveckla och 

bibehålla ett partnerskap är en utmaning 

och frågan är vilka faktorer det är som 

bidrar till ett framgångsrikt partnerskap 

och hur en miljö skapas, som stödjer dessa 

faktorer. Skall deltagande i ett partnerskap 

etableras, måste en samsyn existera på 

vilka dessa faktorer är och hur man stöd

jer dem. Detta gör att det för alla områden 

inte är lämpligt eller ens möjligt att skapa 

partnerskap. 
Försvarsmakten behöver skapa sig en 

bild om inom vilka områden man vill ska

pa partnerskap utifrån en bedömning om 
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vilka mål som ska ll nås, hur informationen 

i partnerskapet skall hanteras samt vilka 

krav som finns på leveranser från partner

skapet. Osäkerheter i definitionen av vi l

ken uppgift det är som skall lösas gör att 

partema riskerar att gå in i ett partnerskap, 

där mål, medel och metoder är oklara. 

Detta kan riskera att skapa ökande kost

nader, då man tvingas hantera uppkomna 

förändringar med kort varsel eller i värsta 

fa ll att ingen leverans fullgörs överhuvud

taget. Dagens informationssystem i För

svarsmakten är inte utvecklade för att un

derlätta kommunikationen med en partner. 

Frågor kring tillgång av data i dessa ell er 

insyn i leverantörens informationssystem 

kan vara avgörande för möjligheten till ett 

partnerskap. 
J en studie undersöker Whipple & Fran

kel (2000) olika faktorer som utgör viktiga 

byggstenar i ett lyckat partnerskap. För det 

första pekar de (li ksom många andra som 

hanterat partnerskap) på att det behövs ett 

förtroende mellan parterna. Partema behö

ver för att kunna lösa sina uppgifter kunna 

utbyta kritisk information och kunna an

vända sig av "o pen books" inom respektive 

organisation. Detta kräver att det skapas en 

miljö med rutiner som medger ett relevant 

informationsutbyte. Dagens rutiner för att 

skapa informationsmiljöer inom Försvars

makten är resurskrävande och ska ll dessa 

dessutom hanteras med en extern aktör så 

blir utmaningen inte mindre. skapandet 

av en CIO-(Chief lnfonnation Officer)

funktion i Försvarsmaktens högkvarter 

gör att det nu åtminstone har formalise

rats en plats, dit frågor kan kanaliseras. 

Dagens miljöer präglas inte i första hand 

av förtroende, varken gentemot extema 

leverantörer eller interna. För att utveckla 

ett fungerande partnerskap behöver dessa 

frågor adresseras. Finns det integritet hos 

parterna, kan beteendet i olika situationer 

förutsägas, finns det en miljö av öppenhet 

om sina förmågor, har man rätt kompetens, 

håller man det man lovar, är man lösnings

och samarbetsorienterad, etc.? 

För det andra krävs det ett tydligt led

ningsstöd från respektive organisations 

chefer. Beslutsprocesser och rutiner för så

vä l långsiktiga mål som hantering av den 

dagliga driften måste skapas och utvecklas, 

inte mi nst för att kunna möta förändringar. 

Försvarsmakten har idag flera olika led

ni ngsnivåer, beslutsprocesser och organi

sationer för leveranser av stöd till förban

den. Skall ett partnerskap etableras, krävs 

att dessa interna förhållanden förändras. 

Risken är annars att mängden aktörer med 

oklara rutiner och oklart ansvar ytterligare 

ökas. Detta underminerar möjligheten till 

kostnadseffektiva leveranser och tillräck

lig tillgänglighet i vapensystemen. 

En tredje faktor för framgång av ett 

partnerskap är förmågan att kunna mäta 

vil ka leveranser man har. Hur skall utvär

deringen av detta göras, vem skall avgöra 

vilken kvalitet som är acceptabel och vad 

är denna värd. Partnerskapet har ju inte 

till skill nad från upphandlingen fördefini

erade leveranser. Skall denna utvärdering 

göras hos vardera partnern eller skall det 

fi nnas gemensamma system? Använd

ningen av formaliserade " lessons learned" 

i F örsvarsmakten är begränsad i a Il mänhet 

och för kommersiella aktiviteter i synner

het. I detta ingår också att kunna sätta ge

mensamma mål , som är tillräckligt välde

fin ierade får att kunna utgöra styrning av 

verksamhet. Väldefinierade mål är också 

en fö ru tsättning får att man skall kunna 

utvärdera leveranser. Slutligen behövs 

en förmåga att kunna skapa fimgerande 

samarbetsgrupper, som i den dagliga verk

samheten har en inriktning som kan ha 

till räcklig flexibilitet för att kunna hantera 

verksamheten och kunna vidta nödvändiga 

förändringar för att kunna möta målen . 

För den verksamhet som hittills bedri

vits för att finna OPS-Iösningar i Försvars

makten kan några allmängiltiga fram

gångsfaktorer identifieras. De flesta är po

sitiva till att pröva olika projekt i koncept 

och möjlighetsfasen och här kan stora be

sparingar tidigt identifieras. När detta se

dan skall konkretiseras i projekt för beslut 

om realisering uppstår allehanda friktio

ner. "Projektet saknar ekonomiska beräk

ningar på att det innebär någon besparing" 

eller man vi Il enbart satsa på mindre pro

jekt med liten påverkan. Viljan att undvika 

stön·e projekt im1ebär också att möjlighe

ten till stordriftsförde lar försvinner, man 

har kvar sin overhead och administration 

och har enbart skapat nya fi·ikt ionsytor. En 

hög hastighet i förändringen ger ett fokus 

från beslutfattare och verksamhetsledare, i 

stället för att ha en pågående process med 

låg aktivitet som möjliggör att berörda or

ganisationsdelar kan välja att vandra iväg 

till annat. 

Diskussion om Partnerskap 
för Försvarsmakten 
För att nå framgång med förändringen att 

kunna leverera tjänster och varor till lägre 

kostnad eller med högre tillgänglighet 

för samma kostnad behövs en utvecklad 

strategi för Försvarsmakten, där alla delar 

internt och externt berörs. strategin behö

ver innehåll a konkreta mål med vad man 

vill uppnå, uttryckt med mätbara mål för 

olika sektorer av varor och tjänster. Det 

behöver utvecklas olika strategier för hur 

man skall köpa kalsonger eller korvetter. 

Vidare behöver en utvecklad vägledning 

för hur arbetet vid i ett partnerskap skall 

hanteras med beslutsmodeller, koncept 

och metoder. 

Valet av partner bör innehålla övervä

ganden om att vald pa1iner har tillräcklig 
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kompetensnivå, kapacitet, samarbetsför

måga vilj a och en konkurrenskrafti g kost

nadsbild. Arbetet från Försvarsmaktens 

sida behöver beakta hela systemets livs

längd från studi er, förbandsuppsättning, 

operativ drift och avveckling och enbart 

betraktas som en optimerad kontraktsför

handling. Vidare behövs en stru ktur på 

ledning av partnerskapet, mandat och ma

nifesterade relationsform er. Vem gör vad 

och varför? 
T partnerskapet behöver man till sam

mans med sin partner komma överens om 

en rimlig ri skfördelning, avseende kostna

der, teknik, tjänster och avvikelser. Man 

behöver skapa gemensamma mål mellan 

parterna med incitament och sanktioner. 

Partnerskapet måste ha resultatfokus och 

in te processfoku s och bygga på förtroen

den, inte viten och kortsiktiga vinster. 

Om man avser behålla den fulla bred

den av förmågor inom Försvarsmaktens 

olika arenor, kommer kostnadsökningar 

vid omsättning av förbandsmateriel inne

bära en allt mindre handlingsfrihet i eko

nomin . OPS skulle kunna vara en del av 

lösningen av detta, men inte i nuvarande 

utformning och ambitioner inom ors. 
Olika partnerskapslösningar kan utgöra 

ett alternati v för att uppnå besparingar, 

bibehålla kompetens och till gänglighet 

och genomföra strukturförändringar, då 

detta inte uppstår av sig självt. Ett starkt 

ledningsfokus behövs för att stödj a part

nerskapslösningar inom verksamheten. 
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Ledamoten 

AN DERS GRENSTAD 

Konteramiral Anders Grenstad är 
marininspektör inom Högkvarteret 

Vad är CHENS? 

CHENS är förkortningen på det möte som Chiefs of European Navies genomför årligen 

i något av medlemsländerna. För närvarande uppgår antalet medlemmar till 24 marin

chefer. Dessutom inNuds COM US NAVEUR (Commander US Naval Forces Europe), 

senior representant ur en NATO-stab samt EUMS (The European Union Military Stafj) 

som observatörer. Senaste medlemstillskottet är Slovenien som deltog for forsta gången 

vid mötet 2007 i Stockholm under svenskt ordförandeskap. 

I någon mening går CHENS ti ll baka till 

1990 då First Sea Lord i London inbjöd 

marinchefer från norra Europa ti ll ett in

form ellt möte. Senare samma år genom

fördes, på initiativ av ita lienske marinche

fen, ett motsvarande möte med marinche

fe r från södra Europa. 1991 inbjöd franske 

marinchefen samtliga WEU:s marinche

fer. 1992 utökades anta let ti Il att omfatta 

även övriga europeiska NATO-mariner. 

1997 deltog Sverige och Finland för för

sta gången i egenskap av relativt nyblivna 

ED-medlemmar. 

Vad uträttar CHENS? 
Genom åren har arbetsgrupper inom 

CHENS utarbetat o lika po licydokument 

Inom den maritima se k tom i ett europeiskt 

Perspekti v. CHENS strävar efter att strikt 

uttala sig på professionella grunder och 

undviker att göra nationella kopplingar. 

Några exempel på sådana dokument är 

"Maritime Dimens ion of European Joint 

Operations" (2002), "Navy Utility In 

Combating Asymetric Threat" (2004). 

Svenskt ordförandeskap 2006-
2007 
Under det svenska ordförandeskapet 

var CHENS-kretscn särskilt aktiv mot 

EU i strävan att presentera det senaste 

dokumentet "Interagency Strategy for 

Maritime Security Operations" (2007). 

Marininspektören framträdde både vid 

en Workshop i Bryssel inför BU-kommis

sionen och vid ett BU-seminari um under 

BU-ordförandeskap i Bremen, där det dis

kuterades en ED-gemensam havspolitik 
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Kommendörkapten 

JONAS HAGGREN 

Kommendörkaplen Jonas !-l aggren 
är stabschef' vid l.ubå!~flolli/jen . 

Ubåt i västerled- slutet på början 

Under de två senaste åren har HMS Gotland genomfijrt övningsverksamhet i Stilla 

Havet tillsammans med US Navy. l två tidigare artiklar i Tidskr~ft i Sjöväsendet har 

målsättningar och förväntade erfarenheter beskrivits. Ubåten iir i skrivande stund 

nyss hemkommen till Sverige och syftet med denna artikel är att redovisa en del av 

de resultat, som har uppnåtts och vilka möjligheter som Ubåt l Västerled (UlV) har 

skapat avseende eventuelltfärtsatt samarbete mellan Marinen och US Navy. 

Resultat och erfarenheter från UlV kan 
beskri vas utifrån svenska och amerikans
ka synvinklar och kan även sammanfat
tas som ett högkvalitativt och kostnads
effektiv t övningsutbyte. Ur ett svenskt 
perspektiv ger övning och basering ut
omlands värdefulla erfarenheter inför en 

internationell insats. Vistelsen i USA har 
gett l.ubåtsfiottilj en ocb Marinen nya er
farenheter och förmågor/ökade kunskaper 
avseende samband, interoperab ilitet och 
logistik . Erfarenheterna från UlV har även 
verifierat eget taktiskt uppträdande, ubå
tens materie lstatus samt underhållskon
cept Att Sverige, som ett av få länder i 
världen övat med USA på denna mycket 
höga ni vå, som UlV har inneburit, har gett 
ringar på vattnet samt skapat respekt för 
svenskt ubåtskunnande i USA och i om
världen. 

Under ULV har systemet med roterande 
besättningar prövats under första året. Då 
UlV drevs parallellt med ombaseringen 
av ubåtsflottiljen från Berga till Karlskro
na (med stora personalavgångar till följd 
av detta) valde förbandet i satmåd med 
Högkvarteret att under andra året väx la 

ner personalstyrkan till en besättning, som 
med sina familjer baserades i Kalifornien. 
En viktig erfarenhet av roterande besätt
ningar med en liten underhållsgrupp om 
ca tre personer är att den på ett påtagligt 
sätt ökar den operativa effekten , samtidigt 
som den leder till tydliga kostnadsreduce
ringar. Under UlV genomfördes även en 
begränsad årsöversyn på plats i San Die
go . Översynen genomfördes under knappt 
två månader med personal ur den egna 
besättningen, landgrupp samt personal 
från Marinbasen och Kockums. Tidigare 
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logistikerfarenheter från Hallands vistelse 
i Medelhavet och nuvarande erfarenheter 
från U l V har verifierat l.ubåtsflotti ljens 
satsning på en liten underhållsgrupp, som 
har väl fungerande underhållslinjer från 
Sverige. 

Varje mission alternativt utiandsverk
samhet i Försvarsmakten har sina unika 
förutsättningar. De erfarenheter, som har 
genererats från UIV men även från M L 
O 1/02, bör innebära en anpassning av för
utsättningarna för de sjögående marina 
enheterna vid fortsatt insatsplanering och 
användas vid framtida diskussioner av
seende avta l och villkor för personalen. 
Lösningen med två roterande besättningar 
under första året och en besättning under 
andra året gav 150 respektive 120 sjö
dygn. Inga planerade dygn till sjöss har 
behövt stäl las in under hela UlV. Projek
tets tillförlitlighet har, tillsammans med 
att ubåten kunnat leva upp till den mycket 
krävande övningsplaneringen, skapat res
pekt. Leveranssäkerheten har bidragit till 
att bekräfta bilden av den svenska mari
nen som en pålitlig partner och har även 
fungerat som en dönöppnare för fortsatt 
bilateralt samarbete. Efter genomförda 
övningsserier inom ramen för UlV har det 
också framgått för den amerikanska mari 
nen att de samarbetat med en taktiskt och 
tekniskt jämbördig partner, en jämbördig
het som inte all tid varit självklar för vissa 
delar av US Navy. Många amerikaner är 
inte vana vid att ett litet land, som man 
oftast inte vet var det geografiskt ligger, 
kan besitta en sådan avancerad militär 
förmåga. 

Ur ett amerikanskt perspektiv är kon
trollen av den kustnära miljön en viktig 
förutsättning för att säkert förflytta sig och 
verka från hav mot land. Många länder 
runt om i världen fortsätter att anskaffa 
tysta konventionella ubåtar avsedda för 
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kustnära operationer och fritt til l havs. 
Detta ställer krav på en ubåtsjaktförmåga i 
grunda vatten och utveckling av nya ope
rativa koncept och övningar. Tillgänglig
heten ti ll HMS Gotland har giv it US N a vy 
vikti ga erfarenheter för att kunna fortsätta 
utvecklingen av sin egen ubåts- och ubåts
jaktförmåga. HMS Gotland5 konstruktion 
med tekniska lösningar ombord väckte 
stort intresse hos den amerikanske marin
ministern vid hans besök tidigare i våras. 
Han var speciellt intresserad av att det un
der ubåtens livst id på ett kostnadseffekti vt 
sätt går att anpassa den till nya uppgifter. 
Miljön ombord på HMS Gotland gör det 
möjligt att utnyttja COTS 1, vi l k et under
lättar modifieringar under ubåtens li vs
längd. Det svenska bemanningssystemet 
där man roterar mellan flera olika arbets
uppgifter under vakterna och på så vis kan 
hålla nere besättningsvolymerna väckte 
också uppmärksamhet hos den amerikans
ke marinministern, som precis påbö1jat ett 
nationellt projekt med samma syfte under 
namnet "Lean Team". 

De tekniska lösningar som HMS Got
land representerar har även skapat in
tresse för andra svenska konstruktioner. 
Korvetten Visby med sin kombinerade 
undervattensstridsförmåga både på bot
ten och i sjövolymen är något som väcker 
US Navy:s uppmärksamhet. US Navy: s 
utprovning av sina Littoral Combat Ships 
(LCS) gör dem mycket angelägna vad 
gä ller erfarenhetsutbyte med mariner med 
liknande utmaningar. 

Den enhet som driver och koordinerar 
utveck lingen avseende undervattenstrids
förmåga inom US Navy är Nava l Mine 
and Anti-Submarine Warfare Command 
(NMAWC) under ledn ing av Rear Admi 
ral John J. Waickwicz. NMAWC fokuse
rar sin verksamhet mot försvarsindustri , 
systemföreträdare inom den amerikanska 

H MS Gotland uppmärksammades med el/ besök 16 maj 2007 av den amerikanske marinminislem 
Dr Donald C. Winte~; på bilden omgiven av platschej'en i San Diego örlogskapten Jens Nvkvist och 
ubåtsflottiljchefen kommendör Gunnar Wies/ander (Foto: David Karlsson) 

försvarsmakten, forskningsinstitutioner, 
utbi ldningsenheter samt egna operativa 
staber. Syftet med de1ma fokus är att 
säkerställa kompetensutveckling inom 
undervattenstridsområdet i US Navy. 
Även om NMAWC formellt är under
ställt Tredje flottan (Stilla havsflottan), 
har Waickwicz's engagemang i UlV, med 
ständigt stegrande krav, varit av stor bety
de lse för bägge parters utveckling. 

Avvecklingen av UlV kan ses som 
slutet på böJjan av fortsatt samarbete mel
lan Marinen och US Navy. De uppställda 
målen har nåtts , men även en in sikt om 
behovet av att utveckl a det påbö1jade 
samarbetet. Sammanfattningsvis kan det 
konstateras att projektets målsättningar 
har uppfyllts av båda parter. Erfarenhe
terna avseende personalförsörjning med 

roterande besättningar och en liten un
derhållsorganisation har visat s ig fung
era väl och är en viktig erfarenhet inför 
eventuella svenska marina insatser inter
nationellt. En tydlig och enkel lednings
organisation med en liten landgrupp har 
visat sig fungera mycket väl för att stödja 
det komplexa system som ubåten utgör. 
Trots sin komplexitet är ubåtssystemet 
robust och enkelt att försörja. LOX2 (som 
finns att tillgå i de fl esta länder, då sjukhus 
även anvä nder detta) och dieselbrännolja 
är vanligt förekommande i hela världen. 
Det svenska ubåtssystemet har levererat 
de mål , som förutsattes vid inl edningen 
av UlV. Överraskningar har uteblivit och 
HMS Gotland med sin besättning har im
ponerat och skapat förtroende hos våra 
amerikanska värdar. Ett genomgående 
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San Diego, Midsommar 2007 

ledord under hela UTV har varit leverans- trera de kulturkrockar som ibland kunde 

säkerhet, där HMS Gotland planenligt har 

levererat tid till sjöss. 
UlV har fungerat som en dörröppnare 

för eventuellt fortsatt samarbete inte bara 
inom ubåtsområdet utan även inom hela 
undervattenstridsområdet Chefen för den 
amerikanska Tredje flottan vill nu komma 
vidare och välkomnar ett fortsatt struktu
rerat samarbete med den svenska mari
nen. 

Avslutningsvis så kan en anekdot från 
livet på marinbasen i San Diego illus-

266 

inträffa under besättningens och deras fa 
miljers vistelse i USA. Mot slutet av den 
a llra första rotationen och före hemHirden 
från San Diego planerade besättningen en 
avslutningsfest; en fest för att tacka för 
all hjälp i samband med vår etablering 
och för att ytter ligare stärka gemenska
pen mellan den amerikanska personalen 
och "The Swedes". Då slutet av juni va r 
tidpunkten, blev temat för festen tämligen 
enkelt, en traditionell svensk midsommar
fest skulle anordnas. Erforderliga tillstånd 

inhämtades från den amerikanske örlogs
baschefen och lämplig plats på basen an

visades. 
Sill, knäckebröd och övriga midsom

marattiralj er införskaffades på l KEA i 
San Diego. Materiel till midsommar
stången tillhandahölls av hamnkaptenen 
på basen. l brist på björklöv och svenska 
sommarblomster samlade besättningen 
palmblad och diverse stickiga kaktus
blomster för att smycka majstången. Un
der det hektiska förberedelsearbetet dök 
två amerikanska militärpoliser, (MP) som 

rutinmässigt patrullerade basen, upp. De 
hade på avstånd betraktat besättningens 
strävan att iordningställa själva stången. 
Lite förundrat nännade sig de två mili
tärpoliserna gropen, som två sjömän ur 
besättningen höll på att gräva för stången. 
De tittade också på den träkorsliknande 
konstruktion , som för tillfället höll på 
att snickras ihop samtidigt som den ena 
MP:n frågade lite förundrat vad vi höll på 
med. V pi Johansson svarade något kort att 
H MS Gotlands besättning skulle fira mid
sommar här. MP:n nöjde sig inte riktigt 
med den förklaringen. Nästa fråga , som 
följde, gällde naturligtvis vad vi skulle ha 
korset till , varvid Johansson svarade - lite 

Noter 
' COTS- Commercial off the sh el f 

besvärad över att bli störd i arbetet - att 
vi skulle klä korset med grönska och där
efter resa den i gropen för att sedan dansa 
som"small frogs"runt stången. 
De båda militärpoliserna såg på vm·and
ra och skakade på huvudet, varvid den 
ene pekade med hela handen på Johans
son och tillade: "Tel/ your boss that you 
mig h t dress your pol e hmvever you want., 
you can a/so dance whatever dance you 
choose, but you must assure me that you 
or anyone e/se do not setthe pol e on fire ". 
Budskapet var redan där väldigt tydligt , 
men MP fortsatte: "!fyoufai/ with the last 
one, you willfor sure light a cand/e you 
can 't hand/e"! Johansson nickade och 
sade utan närmare eftertanke : "/Sverige 
har vi som tradition atttända stora brasor 
vid påsk och inte vid midsommar". MP, 
som nu framfört sitt budskap, vände och 
på tillbakavägen hörde Johansson at de 
mumlade något om "the crazy Swedes". 
Midsommarfesten blev en lyckad tillställ
ning, där ställföreträdande baschefen utan 
vidare framgång, hoppade säck med sked 
i munnen. Vid sidan om festplatsen något 
undanskymd stod en bil med två biffiga 
MP, vilka betraktade midsommardansen 
på avstånd. De behövde aldrig rycka in! 

2 LOX- Liquid Oxygen, Flytande syrgas som används till stirl ingmotorerna 
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Mästare i smygteknik 
på ytan och under 

Ledamoten 

JAN NORDENMAN 

Kommendör Jan Nordenman, som är mariningenjö1; lämnade 
den aktiva tjänsten 2003 som cheffor FMV:s ubåtsbyrå. J-fan har 
bland annal varit FMV:s projektledareför ubåtsklassen Gotland. 
Jan Nordenman ägnar nu omfattande tid attjo/ja händelser och 
utvecklingför ubåtar världen öva 

Ubåten Kursk - sammanfattning i ord och bild av 
olyckan, räddningsoperationen, bärgningen och vad 
därefter har timat 

Under övningar i Barents hav den12 augusti 2000 k/1128 inträffade i ubåten Kw·sk 

en serie explosioner. Ubåten sjönk till botten på 108meters djup, ca 135 km utanför 

Severmorsk. Trots de kraftiga explosionerna synes det som att ingen ansvarig ombord 

på de fartyg, som tie/tog i övningen, ometlelbart reagerade på att det kunde ha inträF 

fat en allvarlig olycka. Inteförrän kl 2300, då ubåten skulle ha intagit ytläge, inleddes 

en egentlig sökning efter ubåten. Ett ubåtsräddningsfartyg med två räddningsfarkos

ter ombord och en bogserbåt avgick fi'ån Severmorsk mot området där Kursk skulle 

ha övat. 

Räddningsoperationen 
På morgonen den 13 augusti kommer 
ubåtsräddningsfartyget Rudnitsky till om

rådet och påbörjar sökning. Sent på efter
middagen hade den mest sannolika posi
tionen för Kursk kunnat bestämmas och 

. räddningsfarkosterna förbereddes, varav 
en av dem sjösattes. Efter endast ett par 
timmar inträffade ett haveri på farkosten, 
som intog yt läge och togs ombord för re
parationer. l a ll a fa ll har ubåtens exakta 
position och läge på bottnen kunnat fast
läggas. 

Under natten och påföljande mån
dag gjordes upprepade försök att med 
räddningsfarkosterna ansluta till ubåten. 

Försöken att ansluta var utan framgång. 
Batterierna i farkostema visade sig snart 
slutkörda liksom personalen. Flera have

rier inträffade på grund av eftersatt under
håll och personalens inkompetens att både 
operera och tekniskt sköta farkostema . 

Under det att ryssarna själva försökte 
ansluta till ubåten förberedde brittiska 
myndigheter den engelska räddnings
farkosten LR5 och såväl flygtransport 
ti ll Trondheim som vidare transport med 
fartyg till olycksplatsen planerades och 
bokades . Fortfarande agerade ryska myn
digheter avvaktande och ingen uttalad be
gäran om hjälp framställdes till engelska 
myndigheter. 
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En av räddningsfarkosterna sjösällsFån ubåtsräddnings/artyget Rudnitsky 
(Foto: Internet, www.bellona.no) 

l Sverige inleddes också förberedel
ser för att hjälpa de ryska myndigheterna 
om en begäran skulle komma. Ubåtsrädd
ningsfartyget HMS Be/os förbereddes och 
ombaserades till västkusten. 

Från svensk politisk nivå gjordes dock 
ingen markering om att Sverige var berett 
att hjälpa till och ingen rysk begäran ställ 
des ti ll Sverige om hjälp i bärgningsarbe
tet 

Den 17 augusti - fem dygn efter olyck
an - bad slutligen ryska myndigheter den 
brittiska ubåtsräddningsorganisationen 
om hjälp. Lördagen den 19 augusti är dy
kerifartyget Normand Pioneer med LR5 
ombord på plats i området, men anmoda
des avvakta fyra nautiska mil från olycks
platsen. Söndagen den 20 augusti fick t i Il 
s lut engelsmännen tillåtelse att ansluta till 
aktra luckan. Anslutningen genomfördes 
utan problem och ingen av de svårigheter 
(ström, kraftig lutning) som ryssarna fö r-
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klarat sina misslyckanden med, syntes fö
religga för farkosten LR5. Inga li vstecken 
kunde uppfattas från några innestängda 
personer i avdelning 9. Luckan över av
delning 9 öppnades och avdelningen kon
staterades vara vattenfylld. 

Måndagen den 2 1 augusti avbröts 
räddningsarbetet, ryska myndigheter för
klarade att ubåten Kw-sk sjunkit med för
lust av 118 man. 

För att närmare klarlägga ubåtens 
skador och, om möjligt, bärga omkomna 
genomfördes från mitten av oktober til l 
bötjan av november dykningar. Ryska 
myndigheter lät företaget Rubin, som 
konstruerat de flesta ryska ubåtarna, kon
traktera det amerikanska offshoreföretaget 
HallibUI1on för att genom hål från sidan på 
ubåten göra inträngningar i syfte att klar
lägga explosionen och brandens utsträck
ning. Dykarna fann att det akter om avdel 
ning tre inte fanns spår av brand, men ex-

Luckan till avd 9 

Explosions och 
brandskador 

12 överlevande 
i avd 9 cD~ Håltagningar och inträngning 

Kursk-avdelningar och skador 

Ubåtens indelning i avdelningar och konstaterade skado1~ 

plosionen hade skadat ubåtens styrka och 
vattentäta integritet så att fartyget nästan 
omedelbart vattenfyllts fram ti ll reaktorav
delningen . T de avdelningar och utrymmen , 
där dykarna trängde in i påträffades bråte 
och konstaterades omfattande skador. 

l den aktersta avdelningen av tryck
skrovet - avdelning nr 9 - hade dock sam
lats 12 personer, som överlevt en viss tid, 
men senare omkommit i samband med en 
explosion i rummet. Alla de omkomna 
kunde identifieras. En eller flera hade gjort 
anteckningar om olyckan och vistelsen i 
avdelning nr 9. De omkomna obducerades 
och - utifrån fynd och skador - kunde ett 
händelseförlopp rekonstrueras. De, som 
fanns i avdelning nr, 9 hade tjänstgjort där 
eller i maskinrummet (avdelning nr 8) ak
ter om reaktoravdelningen (avdelning nr 
7), då olyckan inträffade. Det fanns förut
sättningar för tio dygns överlevnad. Vatten 
läckte in och trycket steg. Påträffade an-

teckningar tyder på att besättningsmän var 
vid liv 15 timmar efter olyckan. 

Belysningen fungerade inte, men ett 
nödaggregat får att rena luften från kol
dioxid fungerade. Vid byte av reningska
sett kom de1ma i kontakt med oljeblandat 
vatten och en explosion och brand inträf
fade, varvid samtliga omkom. l det lilla 
till hälften vattenfyllda utrymmet blev inte 
branden särskilt omfattande, vilket kun
de fastslås genom att endast ett fåtal av 
de omkomna hade smärre brandskador. 
Samtliga hade istället dött av kolmono
xidförgiftning. 

Räddningsförsöken i augusti och de 
dykeriarbeten som gjordes under hösten, 
kan summeras enligt följande: 
• Samtliga ombord har omkommit. En li

ten grupp om 12 personer lyckades över
leva en tid i aktra avdelningen, men om
kom innan räddning nådde avdelningen 
åtta dygn senare. 
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• Minst två explosioner i förskeppet har 
orsakat avsevärda skador och omedelbar 
vattenfyllnad t i Il och med avdelning nr 7. 
Utöver de tolv i avdelning m 9 återfanns 
ytterligare elva omkomna. Samtliga 23 
omkomna begravdes under hösten . 

• Förskeppet blev söndertrasat, men ubå
ten var i övrigt i sådant skick att den 
kunde bärgas. Reaktoravdelningen var 
intakt och reaktorerna avstängda. 

Annat notabelt 
Som en följd av den misslyckade rädd
ningsoperationen och händelser kring 
denna avskedades under hösten 2000 
några amiraler och dignitärer i Norra ma
rinen, men de återkommer snart i olika 
höga positioner inom den civila eller in
dustriella administrationen i nordöstra 
regionen. statsmakterna tog också beslut 
om att ubåten skulle bärgas. Företaget Ru
bin fick uppdraget att agera som agent för 
att kontraktera bärgningsoperationen. 

Under vintern 2000-200 l kontrakte
ras ett holländskt konsortium, Mammoet 
& Smit International för att genomföra 
bärgningen. Ryssland lyckades också för
handla sig till ekonomiskt stöd och eko
nomiska garantier från EU för att bärga 
Kurs k. 

Bärgningskonsortiet tog på sig att 
utföra bärgningen under sensommaren 
2001, vilket medförde en utomordentlig 
tidspress för att under vintem, våren och 
försommaren ta fram en lösning och tek
niska faciliteter för att bärga ubåten. Att 
detta visade sig möjligt, kan nog tillskri
vas företagens kompetens och erfarenhet, 
men också att det i praktiken inte fanns 
några ekonomiska begränsningar. 

I bärgningsoperationen ingick ett om
fattande arbete att göra ubåten möjlig att 
bärga. Innan u båten kunde lyftas måste det 
söndertrasade förskeppet skiljas från den 
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del av ubåten som kunde bärgas. Utöver 
att förskeppet var söndertrasat och ett hin 
der för en säker bärgning kunde det också 
innehålla icke detonerade stridsdelar. 

Bärgningen 
Under sommaren 2001 inleddes bärgning
en genom en mängd förberedelser på och 
kring ubåten. Lyftet av ubåten planerades 
till den 15 september. Innan dess skulle 
det söndertrasade förskeppet avskiljas 
från ubåten. 

På vardera sidan om ubåten ställdes ett 
hydrauliskt maskineri upp, som emellan 
sig drog en kedja med speciella såglänkar, 
vilka "sågade" sig igenom det flera centi 
meter tjock a tryckskrovet 

Detta arbete drog ut på tiden och sär
skilt lång tid tog det att fastställa att man 
verkligen var igenom och att förskeppet 
var frigjort från det övriga skrovet. Detta 
stod klart den 11 september 200 l. 

Bärgningen var i sig en fantastisk dy
keri - och bärgningsteknisk operation, som 
säkert skulle ha fått berättigat intresse och 
bevakning i media om den inte hamnat i 
"mediaskugga" av de dramatiska terror
händelsemaiNew York den Il september 
och de följande veckornas världspolitiska 
turbulens. Operationen blev därmed okänd 
för en stön·e allmänhet. För att kompen
sera dessa "olyckliga omständigheter" 
ägnar jag bärgningen en något utförli gare 
beskrivning. 

Traditionellt hade lyft av ett sjunket 
fartyg av Kursks storlek från det aktuella 
djupet gjorts genom att leda vajrar under 
fartyget och därefter lyfta det i flera små 
steg mot allt grundare vatten. På samma 
sätt kunde vi följa hur regalskeppet Vasa 
lyftes från bottnen av Stockholms ström i 
bötjan av 1960-talet. 

Nu var Kursk inte ett normalt fartyg 
utan en mycket tung dubbelskrovsubåt 

Skiss över arrangemanget for att skilja det sargade forskeppet från den övriga 
delen av ubåten (Bild: Mammoet & Smit International) 

Om bärgarna hade försökt lyfta Kursk med 
vaj rar under det veka formskrovet skulle 
detta inte ha hållit utan skurits sönder av 
vaj rarna. I utrymmet mellan form - och 
tryckskrov fanns dessutom mTangemang 
och behållare för ubåtens beväpning av 
kryssningsmissiler. 

Lösningen blev att istället lyfta ubåten 
i det kraftiga tryckskrovet Tryckskrovet 
kunde nås genom att uppifrån göra hål i 
fo rmskrovet och fästa lyftanordningarna 
i det starkare tryckskrovet 26 sådana an
greppspunkter frilades och cirkulära hål 
togs i tryckskrovet där lyftvajrarna med 
hj älp av jättelika "ankarbultar" kunde fäs
tas. 

Väderförhållandena i Barents Hav 
omöjliggjorde en traditionell successiv 
bärgning i och med att man aldrig skulle 
kunna påräkna tillräckligt bra väder under 
erforderlig tid för en sådan utdragen bärg
ningsprocedur. Istället måste bärgnings
metoden och lyftsekvensen vara sådan 

att den kunde inledas med kort varsel och 
genomföras i ett moment. När lyftet väl 
påbörjats måste det genomföras i en följd 
för att i slutskedet kunna säkra ubåten till 
den bärande farkosten så att de bildade en 
enhet. J svårt väder och hög sjö skulle ald
rig ett ubåtsvrak på 12-15 000 tons vikt 
kunna hanteras fritt hängande under en 
bärande farkost. 

Som plattform på ytan använde bär
garna sig av en stor pråm på vilken 26 
domkrafter monterats. När lyftet inleddes 
den 8 oktober lyftes ubåten på mindre än 
två dygn i ett moment från havets botten 
till ett läge under pråmen där denna och 
ubåten bi ldade en enhet. Pråmen med 
ubåten "kloss an" kunde på detta sätt bog
seras inomskärs till en lämplig docka, där 
ubåten skulle tas om hand. 

Den docka, som blev vrakets första 
anhalt, var en av de jättelika flytdockor 
som det numera nedlagda Arendalsvarvet 
i Göteborg en gång konstruerade och till-
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I:M'M rloowl1h 
Milmmoe1 p&.1g:s. 

Kw·sk kundelyfias genom attflis/a särskilda 
ankarbultar genom t1yckskrovet. 
(Bild: Mammoet & Smit International) 
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verkade. Flytdockorna hade en lyftkapaci 
tet på l 00 000 ton och stationerades i Mur
mansk för att bland annat docka kryssare 
och hangarfartyg ur Norra marinen. 

Pråmen Giant 4 med vraket av Kursk 
under lyftes med hjälp av två speciell t 
byggda lyftpontoner ytterligare några me
ter så att det samlade ekipaget kunde föras 
in i den nedsänkta jättedockan ocb vraket 
frigöras från Gianl 4 och dess lyftponto
ner. När operationen väl var genomförd 
- den 23 oktober 200 l - stod ubåtsvrake t 
parkerat på botten av jättedockan i Roslya
kovo. 

l denna docka sku lle under vintern 
200 1-2002 vraket undersökas och ställas 
i ordning för slutli g transport till ett an
nat varv där reaktorerna kunde tömmas 
på bränsle, avskiljas och ubåten slutligt 
skrotas. 

l den följande bildserien framgår såväl 
skador på Kursk som ubåtens storlek och 
atTangemang. 

Av bilden överst på nästa sida framgår 
att explosionen i torpedrummet har slungat 
skottet mellan torpedrum och avdelningen 
akter därom, som en förladdning akter-

Ubåtsvraket på 
plats i .flytdockan i 
Roslyakovo. Notera 
två sto m "scoops"
kylvattenintag - på 
babordssidan av 
skrovets nedre del 
(Foto: Internet) 

Ubåtsskrovet settframiFån (Foto: Internet) 

över. Skottet, med all akter därom befint
lig inredning har slungats akteröver och 
samlats vid skottet mot avdelning 7 i en 
enorm massa av söndertrasat stål och all 
övrig utrustning och inredning. Observera 
hur tryckskrovets insida är som renskrapat 
från installationer - särskilt i de närmaste 

delarna av "utrymmet". Ubåten var en s. k. 
dubbelskrovsubåt, varför tryckshovets 
spant ligger på utsidan av tryckskrovet 

T april 2002 var ubåten även klar för 
avtransport. Ubåten överfördes till en 
mindre flytdocka för den sista resan och 
skrotn ing vid varvet i Nerpa. 

Vyfi·ån insidan, där resler 
av ett stort antalfäslen 
för inredning och olika 
installationer kan ses. 
(Foto: Internet) 

275 



Vy inifi'ån tryckskravetföröva 
(Foto: Internet) 

Ubåtens beväpning med sjömålsrobotar (Granit) fövarades mellan form- och 11yckskrov i 
tube1~ vars placeringframgår av bilden. (Foto: Internet) 

276 

Många av sjömålsrobotarna hade på grund av explosionsskadorfastnat i tuberna och kunde 
ej avlägsnas. Del .synes som om robotarna säkrats genom alt fyffa utrymmet med skum. 
(Foto: Internet) 

Ubåtsvraket forflyttas tiff den mindre 
transportdockan (Foto: Internet) 
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Haverirapporten 
I den officiella rapporten, som offentl ig

gjordes i juli 2002, sägs att Kw·sk var till 

sjöss den 12 augusti år 2000 för att skjuta 

övn ingstorpeder mot kryssaren Peter den 

Store (Pyotr Velikiy). Strax efter att de för

sta torpederna avlossats, inträffade en för

sta explosion ombord i Kursic Explos ionen 

inträffade i torpedrummet Under om ladd

ning av tuberna inträffade ett haveri på en 

av dc väteperox iddrivna torpederna. 
Rapporten är i detta avseende förvå

nansvärt definitiv och precis. Ett läckage 

av väteperox id i en torped sades ha orsakat 

en inledande explosion och brand, vil ken i 
sin tur- drygt två minuter senare - orsakade 

initiering och detonation av flera och se

demlera större delen av de med stridsdelar 

försedda torpederna i torpedrummet Den 

inl edande exp losionen bedömdes motsva

ra sprängkraften av l 00-250 kg TNT och 

den samlade effekten av de mycket tätt på 

varandra följande exp losionerna motsva
rade 3 ton TNT. 

Beskrivningen av det inledande o lycks

förloppet med läckage av väteperoxid, 

som inträffade på ett visst ställe i torpe

den, under ett visst moment i hanteringen 

av densamma, är misstänkt detaljerad med 

hänsyn till hur mycket som torde ha varit 

möjligt att bärga och därmed bygga rap

portens slutsatser på. Mycket riktigt visar 

det sig att de ryska utredarna har plagie

rat den beskrivning som finns kring hur 

en liknande olycka som inträffade på den 

brittiska ubåten HMS Sidon 1955. 

Kommentar 
Jag har hafi tillfälle att läsa en svensk 
sammanfattninglöversättning av den 
brittiska utredningen kring Sidon. I den 
summariska sammanfattningen av den 
ryska haverirapporten {på engelska), 
somjag kunnat läsa, är detaljerna kring 
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torpeden och den inledande explosionen i 
det närmaste identiska med den engelsk
svenska om HMS Sidon. Vid olyckstillfal
let låg Sidon vid kaj och i torpedrummet 
höllman på attföra in en väteperoxiddri
ven torped i en av tuberna, då en explo
sion inträffade som dödadefem personer 
och resulterade i att ubåten sjönk Ubå
ten bärgades och engelsmännen kunde 
mycket väl klarlägga orsak och händel
seförlopp. (Engelsmännen sökte efier 
Andra världskriget utveckla den tyska 
väteperoxidtekniken - Waltermaskineri

.for att driva såväl ubåtar som t01pede1: 
Efler olyckan med Sidon 1955 övergavs 
tela1iken helt. !stället erbjöd~ Sverige 
att överta den samlade kunskapen och 
kunde så småningom utveckla torped 61. 
Men det är en annan historia). 

Det ryska systemet fömekade sig så

ledes inte utan kunde vid en presskonfe

rens den 26 ju li 2002 presentera en väl 

underbyggd och kraftfull s lutstats. Vi d 

presskonferensen svarade presidenten 

Vladimir Putin på frågan vad som hände 

att .. . "Kursk sjönk". Den ryska federatio

nens allmänne åk lagare Vladimir Ustinov 

utvecklade dock svaret något och konsta

terade att ... "ubåten sjönk på grund av en 

torpedexplosion" ... samt att ... " ingen är i 

brottslig mening funnen skyldig". 

Under sommaren 2002 tog man sig 

åter an förskeppet , som ryska myndighe

ter avsåg att bärga med egna dykare. Med 

hänsyn ti ll att Ryssland varken i samband 

med o lyckan år 2000 ell er i samband med 

bärgningen ett år senare visat sig ha dy

karresurser med sådan kompetens och av 

sådan omfattning som skulle ha krävts för 

bärgning, så genomfördes inte någon bärg

ning. Dykeriarbetena torde ha begränsats 

till att spränga och förstöra så mycket som 

möjligt av förskeppet. Det finns inte hell er 

några rapporter eller konkreta uppgifter att 
något bärgats. 

Konspirationsteorier 
Under de första dagarna efter olyckan 

hävdade ryska myndigheter att Kurs k hade 
skadats vid kollision med en närgången 

amerikansk ubåt och sjunkit. Det antyddes 
till och med att det kunde vara så att den 
amerikanska ubåten lagt minor eller skjutit 

torped mot Kursic 
Fakta är att två stycken NATO-ubåtar 

(en amerikansk och en brittisk) befann sig 

i Barents Hav och följde den ryska öv
ningen på behörigt avstånd. Amerikans

ka och brittiska myndigheter förnekar att 
ubåtarna befann sig i närheten av Kursic 
Det sägs att den amerikanska ubåten, utö

ver explosionerna kunde spela in ljud av 
hur Kursk, efter den första explosionen, 
hördes manövrera master och roder, vi lket 

tyder på att man sökte ta sig till ytan. 
Trots att ryska myndigheterna senare 

ändrade sig och erkände att Kursk sjunkit 
på grund av en explosion i torpedrummet, 

utan påverkan utifrån, har konspirations
teorierna fortsatt. Hypotesen om den ame
rikanska ubåten som kolliderat med Kursk 
och därmed orsakat olyckan i torpedrum
met och explosionen återkom liksom att 

Kursk sku lle ha sänkts av en torped. Det 
senare säger man sig ha bevis för genom 
det runda hål (lmappt en meter i diameter) 

i fonnskrovet, som kan ses på några bil

der. 
Hå lets nästan perfekta rundhet och 

plats på sidan av ubåten tas som bevis för 
att en torped gått in i ubåten. Troligtvis är 

det omtalade hålet ett av de hål som gjor
des av dykare för att tränga in i ubåten och 

undersöka dess inre. Dessa hål, liksom 
hålen för lyftvajrarnas ankarbultar, gjor

des med en skärteknik där vatten, blandat 
med slitpartiklar, under mycket högt tryck 

kunde skära igenom också tryckskrovet 
Metodiken gav cirkelrunda öppningar med 
mycket perfekt kant. 

En annan variant på kollisionsteorin 

förfaktas av författaren Vera Efron, som 

på eget förlag här i Sverige, 2004 publi
cerade boken "Farväl min Kursk ". Kring 
kollisionsteorin väver Vera Efron in en 

berättelse, där såväl USA som Ryssland 
vi lle mörklägga händel sen. Medan den 
ryska regeringen försökte mörklägga det 

verkliga händelseförloppet pågick presi
dentval skampanjen i USA. Några dagar 

efter katastrofen an lände den amerikanske 
CiA-chefen till Moskva i största hemlig

het och beviljade ett stort lån till Ryssland. 

Fakta i detta fall skulle vara att USA fak
tiskt be vi !jade Ryss land ett större lån un

der hösten 2000. 

Ryssland efter Kursk 
Olyckan i augusti 2000, då ubåten Kursk 
sjönk och alla ombordvarande omkom, 
skakade Ryssland och dess ledn ing i många 

avseenden. Genom att olyckan bokstavli
gen kunde av läsas på seismografer världen 
runt kunde inte de ryska myndigiletema 

gärna förneka att något bänt. Frågoma från 
den omgivande världens ledare och media 
trängde snart fram även till de då fortfa

rande relativt fr istående ryska medierna 
ocb därmed den ryska allmänheten. In

formationen om att en stor rysk atomubåt 
hade sjunkit spreds i det ryska samhället 
och över världen. Marinens representanter 

sökte en tid hålla skenet uppe och lovade 
att ubåten snart skulle vara uppe och/e ll er 

besättningen räddad. 
Både marinen och nationens politiska 

ledning mötte för första gången ett folkligt 
och medialt krav på öppenhet och svar på 
en mängd frågor, som man aldri g tidigare 

mött. Ryska fo lket och världen kunde tyd
ligt utläsa näst intill skräck och förtvivlan 

i ögonen på marinens representanter, när 
de insåg att det gamla maneret att med 

snubbor och floskler avvisa allmänhetens 
och med ias frågor inte längre fungerade. 
Myndigheterna mötte en storm av indig-
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nation, som man initialt inte visste hur att 
hantera. 

Putin befann sig, då olyckan inträffade, 
på semester på Krim och avvaktade där ut
vecklingen. l den mediala stormen och den 
folkliga vreden, som olyckan och myndig
heternas oföm1åga orsakade, blev denna 
frånvaro en politisk belastning. Putin me
nade att hans närvaro på plats i Mum1ansk 
eller i Barents hav enbart skulle ha varit 
störande för de myndigheter och funktio
ner, som skulle lösa uppgiften med att 
rädda besättningen. Det var väl en rationell 
och god tanke men, som vi sett i en mängd 
andra fa ll , blev en sådan bortovaro fi·ån 
dramats centrum en politisk belastning. 
När det den 20 augusti offentliggjordes att 
Kursk sjunkit med förlust av alla ombord, 
var dock Putin på plats. 

Påtagligt snabbt kunde situationen 
dock kontrolleras genom modererad öp
penhet och frikostighet med infonnation. 
Krishantering i västerländsk mening eller i 
den fonn, som vi kan se idag, var det natur
ligtvis inte tal om. Ett rätt så handfast sätt 
att stilla känslorna var att ge de drabbade 
familjerna överdådig kompensation . Så le
des kunde ses hur de fami ljer som förlorat 
en försötjare, make, far eller bror snabbt 
flyttades från Murmansk till välutrustade 
lägenheter i Moskva, S:t Petersburg eller 
andra hemstäder, som kunde vara aktuella. 

Uppenbarligenlärde sig "systemet" och 
den högsta ledningen hur stora katastrofer 
skulle hanteras, ty senare har det gått allt 
bättre för Putin och olika myndighetsfunk
tioner att hantera kriser. Som vi vet har 
Ryssland genomlevt ett antal dramatiska 
händelser sedan förlusten av Kursic Bland 
dem har två inträffat inom ubåtssfären 
och därmed har Kursk återkommit som 
en enski ld traumatisk händelse och som 
referens i olika avseenden huruvida ryska 
myndigheter blivit bättre på att sköta sitt 
ansvar och/eller kontakter med samhället 
och media. 
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Den 30 augusti 2003 sjönk resterna av 
ubåten K 159 under bogsering för att sia-o
tas. Nio man omkom av en grupp på ti o, 
som fanns ombord för att hålla ubåten fl y
tande genom att då och då blåsa ballasttan
karna och de flytkroppar, som höll ubåten 
upp under bogseringen. Olyckan innehöll 
mycket av det som farms i Kursk; inkom
petens, otillräckligt med materiel, bristan
de underhåll och säkerhet; varför kritik rik
tades mot marinen och befattningshavare 
sparkades. 

K/59, som ligger på ca 200m djup och 
innehåller två stycken bränslebestyckade 
reaktorer, skall bärgas. Under sommaren 
2007 har brittiska dykeri- och bärgningsex
pertis undersökt möjligheterna för en sådan 
bärgning. 

Den 4 augusti 2005 fastnade miniu
båten AS 28 på 200 m djup i ett fiskenät, 
när den skulle inspektera en sonaranlägg
ning på botten utanför Kamtjatka. Ryska 
fartyg förmådde inte frigöra farkosten och 
efter en internationell räddningsinsats med 
ROV (remotcly operated vehicle) kunde 
farkosten frigöras. Ubåten kunde själv ta 
sig till ytan. Besättning på sju man hade då 
varit innestängda i tre dygn. Ä ven denna 
räddningsoperation innehöll inslag av frik
tion vid umgänge med ryska myndigheter 
såsom språksvårigheter, senfärdighet och 
oförmåga att improvisera. 

Sedan år 2000, då Kursk sjönk, har 
Ryssland gått mot en ny totalitär makt
struktur och dänned en total kontroll av 
media. Myndighetema synes nu bättre 
hantera relationen med anhöriga, samhället 
och media, men huruvida detta är en ree ll 
förbättring - i västerländsk mening - e ll er 
en bättre kontroll av informationen till me
dia och allmänhet och information till om
världen, är svårt att avgöra. Klatt är dock 
att ryska myndigheter har engagerat sig i 
internationellt samarbete kring ubåtsrädd
ning och det görs omfattande anskaffningar 
av modema ubåtsräddningssystem. 

\ 

Ledamoten 

MAGNUS HAGLUND 

Kommendörkapten Magnus Haglund, som lämnade den 
aktiva tjänsten inom Förs varsmakten 1997, ägnar mycken 
tid åt marinhistoriskforskning och deltar dessutomflitigt i 
försvarsdebatten. 

Ett modernt insatsförsvar med marina förtecken 

Det har till vissa delar återuppstått en form av försvarsdebatt i landet. Den handlar 

kanske dock ännu mest om försvarsanslag och allmänna och övergripande frågor 

och inte så mycket om fi·amtiden, vilket vi kanske borde uppmärksamllw.fi·ån en mera 

teoretiskt strategisk utgångspunkt. Under Kalla kriget hade ju vår mer eller mindre 

uttalade nationella strategi koncentrerats till krigfijringsnivån och till avskräckning, 

men nu utvecklas i stället en insatsmodell d v s operativa verksamheter idag och på 

den nuvarande konjfiktnivån. l mina ögon innebär detta närmast att vi kanske hål

ler på att utveckla något som kunde vara en svensk maritim strategi i stället for den 

gamla mera militärt inriktade. Frågan är samtidigt kanske särskilt viktig fijr marinen, 

eftersom marina operationer strategiskt sett ligger närmare ett fi'eds- eller spännings

tillstånd än operationer på marken, som ju oftast kan sättas in först när kriget redan 

brutit ut. Den gamla brittiska maximen "The Arm y is a bullet.fired by the Navy" faller 

lätt i tankarna. 

Den säkerhetspolitiska utvecklingen sker 
nu således i en snabb takt, men kanske 
har vi ännu inte dragit rimliga slutsatser 
av att världen har förändrat sig på ett ra
dikalt sätt sedan "det socialistiska lägret" 
gick i graven för nu mer än 15 år sedan. 
Häri ligger kanske den första punkten att 
reflektera över. Under Kalla kriget hade 
vi en stad ig uppdelning i "vi och dom" 
- fienden och vi andra. Nu behöver vi 
studera omvärlden på ett helt annat sätt. 
Den gamla grunden gäller ju inte längre 
och för att finna nya tankebanor, måste vi 

klarlägga- inte minst för oss själva - vil
ka nationella intressen, som vi har och hur 
de ska klllma understödjas eller försvaras. 

Vi måste också inse att det nutida sam
hället har egna inbyggda hot och risker för 
stömingar av olika slag. Ä ven detta måste 
kunna hanteras på ett säkert och tryggt sätt 
för våra medborgare. Frågan om samhä l
lets säkerhet är alltså betydligt bredare än 
den var tidigare och det handlar inte läng
re enbart om krig och fred. Vi måste också 
kunna hantera gråzoner däremellan. Den 
försvarspolitiska vägen, som vi slagit in på 
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i Sverige, är nog ganska rimlig, men vårt 
försvar har fortfarande stora brister och 
svagheter. Det finns mycket att göra innan 
vi fått ett ändamålsenligt försvar baserat 
på de nya yttre och inte förutsättningama 
- ett väl fungerande insatsförsvar. 

Som så många gånger under den se
nare delen av Kalla kriget underskattar 
dock alltför många svenskar fortfarande 
två mycket avgörande faktorer vid sin 
grundläggande bedömning. Den första 
är att de praktiskt taget bortser från käm
vapnens betydelse. Kämvapnens ex istens 
har ju den svenska försvarspolitiken dess
värre bortsett från alltsedan försvarsbeslu
tet 1958, som ju lite sorg lustigt dessutom 
baserades på , att vi själva också sku lle 
utrusta vår krigsmakt med kärnvapen. Ef
tersom en svensk kärnvapenanskaffning 
snabbt blev politiskt inkorrekt, försvann 
kärnvapnen inte bara från den svenska mi
litära planeringen, utan även från alla de 
grund läggande tankar och bedömningar, 
som borde ha legat till grund för vår för
svarsstrategi. l den mån det ändå förekom, 
handlade det mest om hur försvaret skulle 
kunna skydda sig mot kärnvapnens verkan 
och inte om hur vi skulle kunna undvika 
att hamna i ett kärnvapenkrig. Om vi då 
funderat lite djupare kring detta, kanske 
vi redan någon gång på 1970-talct hade 
kommit underfund med att landets för
svar måste ha som övergripande mål att 
en kärnvapeninsats över huvud taget inte 
ens skulle kunna övervägas mot vårt land. 
Vi skulle alltså redan då ha byggt upp ett 
insatsförsvar med huvuduppgiften att med 
aktiva metoder söka hindra en konflikt 
från att eskalera - att vinna tidig strategisk 
tid. Den andra frågan - det kanske egent
ligen skulle kallas för myten - rör det som 
lite slarvigt kallas vår neutralitet. [nom 
parentes var det så, att inte ens Östen Un
den; vår främste förespråkare för denna 
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politik tyckte att termen var bra. Han fö
redrog termen "oberoende", v ilket dock 
snabbt glömdes bort, när myten od lades 
som flitigast under Kalla krigets senare 
skeden. Nyligen har det ju klarlagts, att 
vi hade ett militärt samarbete på olika sätt 
med Danmark, Norge, Storbritannien och 
USA under hela Kalla kriget, men det är 
allde les sant att vi inte samarbetade med 
NATO som statsminister Tage Erlander 
lätt undanglidande angav i ett tal i riks
dagen. Alla våra hemliga kontakter med 
väst skedde på bilateral basis och inte med 
organisationen NATO, ty då hade natur
ligtvis sekretessen ganska snart sprucki t. 
Samarbetet och samordningen var emel
lertid vä l känd i Sovjetunionen, där man 
också visste, att amerikanskt och brittiskt 
strategiskt bombflyg sku lle fl yga an mot 
mål i Sovjetunionen genom svenskt luft
rum, som också fungerade som en luft
försvarad zon för det strategiska flyge ts 
baser i Storbritannien förutsatt att Sverige 
hade ett starkt luftförsvar. Det låg alltså i 
västs intresse, att Sverige hade ett starkt 
flygvapen . Om således ett kärnvapenkrig 
brutit ut då, hade Sverige blivit indraget 
redan från allra första bö1jan. Att i en 
sådan situation argumentera för en slags 
fördröjningsstrategi - vinna sen strate
gisk tid - är mer än lovligt ogenomtänkt. 
Konfliktlösningen måste åstadkommas ti
digare och om vi fortsätter scenariot och 
projicerar de sovjetiska insatsprinciperna 
från kontinenten på nordflanken, skull e 
vi upptäcka att en nukleär förskräckelse 
hade drabbat oss i händelse av krig. Dess
värre lever den svenska försvarspolitiken 
fortfarande kvar i den mytiska - och mili 
tärt konventionella - värld, som vi gäma 
odlade i Sverige. Det beklagar jag, för vi 
är troligen helt överens om en sak av stor 
betydelse - nämligen att även dagens och 
morgondagens svenska försvar måste ha 

en tydlig och bra folklig förankring. 
Flera försvarsdebattörer hänvisar 1 

dag till utvecklingen i Ryssland som ett 
skäl för en svensk satsn ing på försvaret. 
Jag tror att det är helt fel och kanske till 
och med kontraproduktivt Det är inte så 
särskilt troligt att ett Sovjetunionen skul le 
återuppstå och att man där skulle priori
tera ett slags konventionellt angrepp mot 
just Sverige - dessutom delvis via NATO
Iändcma Estland, Lettland, Litauen och 
Polen! Vi delar för övrigt medlemskap 
med bland andra dessa stater och med Fin
land i en ny och viktig säkerhetspolitisk 
församling - EU, där vi ju företräder en 
gemensam försvars- och säkerhetspolitik, 
som baseras på en ömsesidig so lidaritet. 
situationen är alltså radikalt förändrad, 
jämfö1i med hur den var under Kalla kri
get. Dagens Ryssland har dessutom många 
egna problem och utgör knappast ett pri
märt hot just mot Sverige. Det ryska mi
litärstrategiska intresset är snarare inriktat 
mot andra håll; mot sydväst - Ukraina 
och Moldova, mot syd - Kaukasus och 
Centralasien samt mot öster - Kina. Man 
måste nog sätta sig lite i en rysk situation 
för att verkligen uppleva, hur världen ser 
ut från Moskvas horisont. Det stora hotet, 
som det idag upplevs av ryssarna, är dess
utom snarare riskerna för ett fortsatt sön
derfall av det gamla imperiet och de ryska 
ultranationalistiska yttringarna får därmed 
en viss förklaring . Vår strategi bör alltså i 
stället vara en satsning på ett bredare sam
arbete och därmed bidra till en utveckling 
av det ryska samhället, som ju lider av ett 
stort demokrati skt underskott efter mer 
än sjuttio år av kommunistisk diktatur. Vi 
bör således skaffa oss flera kontakter med 
Ryssland - även militära - och inte för
söka isolera dem som en möjlig potentiell 
fiend e. Vi befinner oss dessutom t i Il viss 
del på samma sida som bland andra Ryss-

land , när det gäl ler globaliseringen och 
behandlingen av de fiender som denna 
process skapar på olika håll i vär lden. Vi 
delar alltså vissa säkerhetspoliti ska intres
sen. l global i seringens tid uppstår det flera 
andra och icke-stat! iga motståndare, som 
vi måste kunna möta varhelst de uppträ
der och det kräver samverkan med andra 
stater - även med Ryssland! 

Om således de yttre omständigheterna 
totalt förändrats, har även de inre, natio
nella förutsättningarna förändrats i hög 
grad. Det är inte Försvarsmakten som le
der samhällets krishantering i fred , vilket 
tidigare ansågs som en självklarhet efter
som ansvaret fanns där i krig. Ett antal 
mer eller mindre konkurrerande myndig
heter har därför nu vuxit upp och skaffat 
sig egna ansvarsområden; delvis på den 
retirerande Försvarsmaktens bekostnad. 
En bidragande orsak till detta li gger an
tagligen i att Försvarsmakten i alltför hög 
grad agerar under parollen "väpnad strid", 
vilket det ju knappast är fråga om i någon 
större utsträckning och i den nya lagstift
ningen om extraordinära händelser ligger 
ansvaret för samhällets fredstida krishan
tering i stället på kommunerna. Det är de 
kommunala krisledningsnämnderna som 
ska leda krishanteringen, när samhället 
drabbas av större katastrofer, men hur 
långt sträcker sig det kommunala ansvaret 
till sjöss? Insikten om att krishanteringen 
genomgått en grundläggande förändring 
är dessvärre inte så utbredd. Därmed har 
inte he ller samhällets behov av resurser 
för denna krishantering uppmärksammats 
tydligt. Illustrationerna från de senaste 
al lvarliga händelserna visar dock ganska 
klart, att det krävs ganska mycket extra 
personal för att samhäll sfunktionerna ska 
kunna verka på ett rimligt sätt inte bara till 
exempel vid terroristangrepp, utan också 
vid stora stormar, snöoväder, översväm-
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ningar, oljeutsläpp, strömavbrott eller 
liknande påfrestningar på fredssamhället; 
något som kommunerna vare sig har eller 
kan ha resurser för. Vårt känsliga samhälle 
behöver alltså ett samhällsförsvar, som ska 
kunna fungera redan under fredsförhål lan
den. Vi behöver bara se hur olika former 
av ett samhällsinriktat teiTitorialförsvar 
byggs upp i flera av våra grannländer. 

Vi bör således, som jag ser det, skapa 
ett nytt, utökat Hemvärn, där medbor
garnas personliga engagemang utgör ett 
fundament. Ett sådant a1nngcmang torde 
bedömningsvis även kunna vidmakthålla 
och kanske till och med bredda den folk
liga försvarsviljan i landet; något som vi 
kanske kommer att få nytta av i en osäker 
framtid. Ett nytt Hemvärn skulle således 
få uppgiften att finnas i beredskap för in
satser i samhällsförsvaret inom ett brett 
spektrum av verksamheter och i samver
kan med kommunernas krisledning vid 
katastrofer av olika slag i fredstid. Perso
nalresurser kan redan nu skapas exempel
vis genom att en frivillig utbildning under 
en termin införs - kanske skulle den kallas 
" Rekrytkurs"! Under en sådan utbildning 
får rekryterna en grundläggande kunskap 
i att ta hand om sig själva och andra män
niskor i en katastrofsituation. Sjukvård 
och fysisk träning kan kanske varvas med 
vakt- och bevakningstjänst och viss vapen
utbildning. Det viktiga är emellertid att re
krytcma finns omedelbart tillgängliga för 
insats och för att förstärka drabbade kom
muner med arbetskraft. Ett sådant arrang
emang kunde samtidigt få följdeffekten 
att bidra till en bättre integrering av nya 
medborgargrupper i vårt samhälle! Det 
kan ju också tänkas att de, som frivilligt 
genomgått en rekrytutbildning kan kvar
stå på en kommunal lmTillista under kan
ske ytterligare en termin för att vara till
gängliga för förstärkning om situationen 
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skulle kräva det. Detta skall alltså kunna 
äga rum uneler fredsförhållanden och utan 
att någon mobilisering behöver genom
föras. Om vi senare skulle vi !ja förstärka 
samhället med gripbara resurser för kri s
hantering, kan vi kanske överväga att göra 
" rekryten" obligatorisk för alla svenska 
medborgare. En sådan förändring kunde 
kanske vara en viktig förberedelse inför de 
befarade klimatförändringarna och varför 
inte samtidigt skapa en frivillig kader av 
extra fi·itids- och umgängespersoner inom 
den starkt behövande äldrevården! 

Inledningsvis borde det dock förstås 
vara så, att alla medborgare genomför en 
obligatorisk mönstring och inskrivning. 
Vid denna kan man informera om vil ka 
alternativ som finns för medborgarens 
egna personliga val av engagemang. Kan
ske vill vederbörande inte alls göra något 
mer? l så fall kanske en placering i slags 
lokal hemskyddsreserv kan vara aktuell e l
ler varför inte några dagar som besökande 
"extra anhörig" inom äldrevården? Om ut
bildning under en termin kan vara ett alter
nativt personligt åtagande, så finns denna 
enkla form tillgänglig för var och en, som 
inte vill åta sig en mera traditionellmilitär 
utbildning med inriktning främst mot de 
insatsförband som sätts upp huvudsak li
gen för insatsberedskap och för internatio
nella uppgifter. Insatsförbanden har också 
den mycket viktiga uppgiften att samtidigt 
stå för den materiella och idemässiga ut
veckling, som landet behöver om vi trots 
allt skulle hamna i ett läge i framtiden , där 
ett traditionellt och konventionellt försvar 
anses vara behövligt. Mycket, för att in te 
säga det mesta, av en samhällsinriktad 
krishantering skulle kunna bli en huvud
uppgift för ett nytt hemvärn, som natur
ligtvis samtidigt innehåller mobiliserbara 
lokalförsvarsförband av mera traditionell 
typ - personellt kanske även de, som vi 

i hastigheten redan lagt ner- samt frivil
lig utbi ldning av såväl meniga som befal 
i organisationen , som alltså på det sättet 
få r en egen och betydligt bredare uppgift 
i vårt territorialförsvar. Ett nytt hemvärn 
kanske också skulle kunna överta ett sam
ordningsansvar och de uppgifter, som trots 
allt finns för en regional ledning? Varför 
in te etablera en hemvärnsstab i va1je ny 
statlig region? 

Men vi skulle också kunna införa en 
annan form av säkerhetspolitiskt betydel
seful lt samhällsengagemang efter frivil
li gt individuellt åtagande. Om vi bekym
rar oss för utvecklingen i andra delar av 
världen, finns det andra former än de som 
oftast diskuteras i Sverige. Allt måste fak
tiskt inte understödjas av vapenmakt. Jag 
tänker mig i stället, att vi kan sätta upp 
en fredskår - kanske gemensamt med våra 
nordiska grannar - som ett komplement 
till dagens annars ganska trubbiga u lands
bistånd. Ä ven inom biståndssektorn, bör 
vi således kunna öppna för att göra ett per
sonligt engagemang möjligt för våra med
borgare. Att en insats med väpnad trupp 
på andra staters territorier kräver någon 
form av mandat - helst från FN säkerhets
råd - är ganska välkänt, men insats med 
fredskårister kan göras tidigare - åter igen 
tidig strategisk tid - och kanske i förläng
ningen även ha en bättre effekt inte bara i 
mottagarlandet, utan också i Sverige, där 
insatser för att hjälpa ulänclerna i deras 
problematiska tillvaro alltför ofta präg
las av "snällism" i stället för av kunskap 
och realism. Varför kan inte transporter av 
underhåll och förnödenheter till sådana 
missioner utföras i marin regi? Om vål
det eskalerar lokalt, måste ändå alla till
transporter kunna eskorteras, transportvä
garna säkras och hållas minfria! 

För att komplettera bilden kring de 
internationella insatsema något, anser jag 

att det vore bra om flera dessutom kände 
till att insatser med örlogsfmiyg på inter
nationellt vatten faktiskt inte kräver nå
got tillkommande mandat alls. Det finns 
redan nu mandat i form av konventionen 
om det fria havet och inom den sektorn 
har vi anledning att fundera kr-ing hela frå
gan om skyddet av våra flöden av varor 
och förnödenheter på det fria havet. Ä ven 
i detta bör vi engagera oss internationellt; 
åtminstone i vårt eget europeiska närom
råde till vilket ju även Medelhavet räknas. 
Hit hör också åtgärder för att bekämpa 
problemet med människohandel, där kon
ventionen redan nu ålägger alla stater att 
bekämpa alla fonner av slavtransport och 
piratverksamhet, men detta verkar vara 
totalt bortglömt i Sverige. 

Eftersom det ganska ofta också fram
förs tankar om ledningen av landets för
svar, tar jag mig friheten att även på denna 
punkt lämna några egna synpunkter. Det 
finns ett ganska sto1i behov av nytänkande 
även på det organisatoriska området och 
här kan modern teknik kanske komma till 
nytta. Det finns således ett tydligt samband 
mellan territorialförsvaret, kommunerna/ 
regionema och markstridskraftema - om 
det tror jag att de flesta kan vara överens, 
men detta bör förstås också återspegla 
sig i organisationen. På motsvarande sätt 
finns ett tydligt samband i ett samhälls
försvar mellan de statliga maritima verk
samheterna. Marinen , Kustbevakningen 
och Sjöfartsverket borde kanske bilda ett 
maritimt kluster för gemensam operativ 
verksamhet. Och hur vi Il vi att ett sådant 
kluster samverka med rederier och kust
kommuner? Fartygsanskaffning och ut
bildning kan kanske samordnas så att inte 
enbart ekonomiska vinster uppstod utan 
även andra synergieffekter? f n te minst vik
tigt är det dock att ett internationellt sam
arbete j u i hög grad underlättas, om man 
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vet att man samtalar med yrkesko llegor. 
Den internationella inriktningen är alltså 
ett tungt skäl för att återinföra försvarsgre
narna i Sverige. Och behöver vi verkligen 
ett materielverk av gammal invasionsför
svarstyp? Kanske skall vi återskapa någon 
slags nya " klusterinriktade" försvarsgrens
inriktade förvaltningar i stä ll et och lägga 
a lla övergripande samordningsfrågor på en 
samverkansbasis mellan dem? 

Dessa och liknande resonemang leder 
också till slutsatsen, att det är på tiden 
att vi skrotar den nuvarande myndighe
ten Försvarsmakten, som uppenbarligen 
inte orkar refom1era sig själv. Vi kunde 
kanske i stä ll et bygga upp vårt försvar 
- " rikets försvarsmakt" för att använda 
regeringsformens benämn ing - i tre nät
verkssamverkande kluster i stället? Ett 
markförsvarsinriktat, ett mari timt inriktat 

S j i)a~su radill't' r nas FörPni ng 

och ett flyginriktat? Och för samordn ing 
mellan dessa vid insatser etabl eras ett cen
tralt operativt bögkvarter samt därutöver 
ett militärstrategiskt råd med uppgift att 
lämna professionella råd ti ll regeringen 
inför eventue ll a internatione ll a insatser 
- utan att ständ igt kopp la råden till resurs
behov, som Försvarsmakten mest tycks 
göra idag? 

Det är väl snarare åt detta hå ll , som vi 
bör utveckla vårt försvar- att modem i sera 
och göra det intressant för individer att ar
beta i och att engagera sig för. Då kan vi 
säkert bibehålla och kanske till och med 
utveck la en fo lklig acceptans och föran k
ring kring frågorna om samhällets försvar. 
Det får vi inte genom att försöka vrida 
klockan tillbaka och motivera detta med 
ett mer e ller mindre påhittat militärt hot av 
"lagommodell" mot landet. 
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Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Kommendör Herman Fältström är sedan 1991 Kungl. 
Örlogsmannasällskapets sekreterare. 

Karl den XII försvarade Sverige i Pollava och Neville 
Chamberlain konstaterade "Fred i vår tid"- resultatet 
av detta blev obra. 
En nation som har en målmedveten och balanserad utveckling av sittförsvar skapar 
militär säkerhet i närområdet. Det ger också ett säkerhetspolitiskt inflytande genom 
kapacitet att kunna genomföra insatser såväl inom som utom nationens gränser. 
Sverige behöver en långsiktig säkerhets- och försvarspolitik, där grundläggande na
tionella intressen tillvaratas. Dessa är att trygga den svenska befolkningen på både 
kort och lång sikt. Politiken måste medge haml/ing.~frihet och ha sin grund i en tro
värdig försvarsförmåga. 
Att svensk säkerhets- ochförsvarspolitik kommit att gå helt i otakt metl övriga Europas 
kommenterades i ansedda Financial Times ledare den 21 oktober 1999- "In it:,· wide
ranging defence review, finalL~ed yesterday, Sweden is sending out wrong signal to the 
rest of Europe, andforthat matter, to the US". Utvecklingen har i mångt och mycket 
gått på tviirs mot utvecklingen inom Europeiska unionen. Efter en långföljd av år, där 
forsvarsanslaget fatt utgöra btulgetregulat01; måste Försvarsmakten ges lugna och 
stabila förutsättningar för den påbörjade och nihlvändigaföriindringen. Försvarspolitiken, som Carl Hamilton uttrycket det i Aftonbladet den 28 maj 2007,far inte fortsätta 
att vara vanskött och omgärdad av tystnadens konformism. 

Ett mer användbart försvar 
Ett land, som inte vi ll försvara sig, inger 
in te respekt och får inga vänner. E tt land 
med ett ba lanserat försvar skapar lugn och 
ro samt säkerhetsmässig stab i litet i sin 
omgivning. Försvaret av vår egen själv
ständ ighet och vårt nationella fortbestånd 
samt internationella insatser utgör grun
den för svensk säkerhets- och utrikespoli-

tik. Detta är grund läggande för att Sverige 
på ett respekterat sätt kan medverka in
ternationell t för att trygga fred och skapa 
respekt för mäns k liga rättigheter. 

Försvarsberedningen har konstaterat 
att det under den närmaste tioårsperioden 
är osannolikt med ett angrepp med mili
tära medel mot Sverige. Samtidigt kan hot 
vara svåra att förutse. De uppstår plötsligt. 
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Det går dessutom inte att avgöra om hotet 
kommer att leda till en allvarlig samhä ll s
kris. Det är därför som F örsvarsbered
ningen också har konstaterat att "Sverige 
har ett militärt försvarför att vi inte lång
siktigt kan utesluta ett militärt angrepps
hot, med utomordentligt allvarliga kon
sekvenser som ett sådant angrepp skulle 
få". Således har Försvarsberedningen och 
regeringen på samma sätt som det senare 
beslutet i riksdagen inte uteslutit att mi
litära tvångsmedel skulle kunna användas 
mot vårt land eller genom vårt land mot 
andra länder. Inte heller är de s.k. nya 
hoten nya. Digerdöden, annan allvarlig 
smitta och terrorister har funnits sedan ur
minnes tider. Det militära hotet har blivit 
relativt mindre i närtid. Men detta innebär 
inte att hotet från farsoter och terrorister 
har ökat. Med en bred enighet har riks
dagen beslutat om ett militärt alliansfritt 
Sverige. Den alliansfria linjen förutsätts 
vara kombinerad med ett starkt svenskt 
försvar. Detta är grundläggande för att 
Sverige skall uppfattas som trovärdig 
samarbetsarbetspartner i internationella 
sammanhang. Huvudmålsättningen skall 
vara att trygga Sveriges säkerhet. Det na
tionella militära försvaret utgör också bas 
och grund för satsningar på internationellt 
fredsarbete med såväl militära som civila 
medel. Den nationella militära kapaciteten 
är också den grund som den internatio
nella militära kapaciteten vilar på. Ett mo
dernt svenskt försvar skall hålla hög kva
litet och kunna fom1as efter förändringar 
i närområdet och omvärlden samt för de 
uppgifter som skall lösas. Det handlar om 
moderna, välutbi ldade förband med bra 
personella och materiella samt stabila fi 
nansiella resurser. 

l Sverige har vi fyra områden med 
skärningspunkter mellan tre länder och av 
dessa finns det befolkningskoncentratio-
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ner i tre av områdena. Dessa fyra områden 1 

kan inte lämnas utan gard. Till detta skall 
dessutom fogas Sveriges internationell a 
insatser2 Om Sverige skall ha ett förband 
i kontinuerlig tjänst, behöver tre förba nd 
vara tillgängliga. Ett förband är insatt 
och ett förband ska ll kunna avlösa detta 
efter sex månader. Till detta kommer be
hovet av att successivt utbilda förband en. 
l praktiken innebär det att Sverige måste 
sätta upp tre förband för att upprätthålla 
beredskap för de insatser, som riksdagen 
anser skall vara mö j liga. 

Detta innebär att armen bör innehåll a 
tre insatsberedda bataljoner, marinen tre 
insatsberedda sammansatta förband 3 och 
flygvapnet tre insatsberedda divisioner 
förutom de förband som behövs för att ge
nomföra den grundläggande utbildningen. 
l grunden bör de insatsberedda4 förban
den vara "mobiliserade". Armeförbanden 
bör vara lokaliserade i anslutning ti ll Mal
mö, Göteborg, Stockholm (med ett sär
skilt krav att hålla beredskap på Gotland) 
och Nordkalotten. Samma sak bör förelig
ga för flygvapnets del. För marinens del 
innebär det att insatsberedda förband bör 
finnas i Göteborgsområdet, Södra Öster
sjön och i stockholmsområdet. 

Mot denna bakgrund är en försikt ig 
slutsats att Försvarsmaktens kapacitet i 
dag knappast uppfyller av riksdagen stä ll 
da krav. Kvaliteten är det inget fel på. Den 
är inom de flesta områden jämbördig med 
omvärlden. l några fall är den världsle
dande. Men kvantiteten haltar betänkligt. 
De marina förbanden är för få. Antalet 
stridsflygp lan är fler än behovet. Arme
förbanden måste som tidigare i praktiken 
mobiliseras före insats. 

Hur har det kunna bli så här? Är det en 
följd av " sägarnas" eller "ägarnas" infly
tande eller båda grupperingarna tillsam
mans Uasägarna) som styrt utvecklingen 
under de senaste tio åren? 

Försvarsavvecklingen fram till 
2004 års försvarsbeslut 
Sveriges säkerhet har sedan Berlinmurens 
fall och Warszawapaktens upplösning 
utvecklats i en positiv riktning. EU- och 
Natoutvidgningen har båda bidragit till 
en säkrare östersjöregion och därmed ett 
tryggare närområde . 

Det allt närmare samarbetet mellan 
Europas folk gör att förutsättningarna för 
en fredlig utveckling är stöne än någonsin 
i europeisk hi storia. Men vi får inte ta den 
goda utvecklingen för givet. Även om den 
säkerhetspolitiska situationen i och kring 
Europa blivit mycket bättre, kännetecknas 
den av fler osäkerheter än under Kalla kri
get. Behovet av militär styrka får inte hel
ler styras av dagsformen hos våra närmas
te grannar. Militär förmåga har ett egen
värde i handlingsfrihet inför det oväntade. 
Ett starkare försvar ger stöd för politiskt 
agerande i östersjöområdet samtidigt som 
det skapar en säkerhetsmarginal såväl in
för oväntade hot mot Sverige och länder 
i vårt närområde som vid efterfrågan på 
svenska militära insatser i världssamfun
dets tjänst. 

Antalet stater i världen som i dag stö
der grundläggande värderingar om frihet , 
demokrati , marknadsekonomi och respekt 
för mänskliga rättigheter har blivit fler än 
före Kalla krigets slut. Detta skapar nya 
möjli gheter att på global nivå främja fri 
het, fred, välstånd och samarbete mellan 
nationer. Samtidigt finns det otillförlit
liga stater, terroristgrupper och etniska 
konflikter som hotar stabiliteten på olika 
håll i världen. Strävan efter kontroll över 
energiförsörjning tillsammans med sprid
ning av enkla vapen och internationell 
terrorism utgör i dag de största hoten mot 
global fred och säkerhet. Vi måste dock 
vara medvetna om att digerdöden, annan 
allvarlig smitta och terrorister har funnits 

sedan urn1innes tider. Samtidigt har det 
militära hotet relativt sett blivit mindre. 
Men detta innebär inte att hotet från far
soter och terrorister har ökat. 

Kalla krigets slut innebär inte att histo
rien tar slut eller att den eviga freden infin
ner sig5. Därför är det viktigt att det finns 
politisk vi lja och förmåga att i tid förändra 
svensk säkerhets- och försvarspolitik för 
att kunna bemöta nya utmaningar, vilka 
Sverige som nation kan stä ll as inför i 
framtiden. Men denna förbättrade om
världssituation kan inte intecknas flera 
gå nger. Den tecknades in i samband med 
1992 års försvarsbeslut Trots detta in
tecknades denna f011löpande flera gånger 
fram till 2004 års försvarsbeslut Grund
läggande är att den säkerhetspoli tiska 
utvecklingen i dag inte kan bedömas mer 
positivt än vid 1992 års försvarsbeslut l 
grunden handlar det om två skilda saker. 
Den ena är den politiska förändringen från 
en förutsägbar dipolär till en mångpolär 
värld. Kalla kriget mellan de dåvarande 
supem1aktema skapade en förutsägbar 
politisk utveckling. Men sedan kom upp
lösningen inom det östra blocket i Eu
ropa. De forna satellitstaterna gjorde sig 
fria. De två tyska staterna återförenades. 
Estland, Lettland och Litauen blev själv
ständiga stater. Warszawapakten upplös
tes och Sovjetimperiet föll samman. Den 
andra är förändringarna i den militära ka
paciteten. Dessa förändringar har i första 
hand inte sin grund i det förändrade läget i 
omvärlden. l första hand handlade det om 
bristande ekonomiska resurser. 

Kalla kriget har varit en abnormitet. 
Nu återgår vi så sakta till den situation, 
som var rådande före de två europeiska 
inbördeskrigen under 1900-talet. Då gäl
ler det att förstå behovet av en trovärdig 
förmåga att hävda svenska intressen i vårt 
närområde såväl i dag som för framtiden. 
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Svenskt försvar äger nationens gränser 
även i fredstid! 

Utvecklingen är mycket tydlig. De 
europeiska staterna bö1jar återgå till en 
mer individuell politik. Va1je stat strävar 
efter att profilera sig. Vi är på väg att få en 
tid som påminner om den som rådde från 
fransk-tyska kriget på 1870-talet fram till 
1930-talet. Denna utveckling är på gott 
och ont. På gott genom att människors fri
het och rörlighet ökar. På ont genom att 
fler aktörer ökar den framtida oförutsäg
bm·heten. Denna förändring i den politiska 
världen uppväger, kanske mer än väl, de 
förändr ingar som skett i den militära ka
paciteten sedan 1990-talet. 

Denna utveckling kan jämföras med 
den utveckling som sker i Ryssland. 
Efter Jeltsins seger över de bruna kraf
terna har ledningen strävat efter en stark 
centralmakt av samma modell som den 
gamla ryska (sovjetiska?). Ett av verkty
gen för detta är den betydelse man fåster 
vid geopolitiken. President Putin har av
skaffat de folkvalda guvemörerna, ökat 
kontrollen över produktionsresursema, 
använt "energiförsö1jningsmonopolet" i 
politiska syften m. m. De ökade intäkterna 
från energiexporten används för att stärka 
försvaret. Ryska flottan övervakar i Öster
sjön och en närvaro är på väg att etableras 
i Medelhavet. Övervakning av för Ryss
land strategiskt intressanta områden med 
långdistansflyg har påbö1jats. Motiven är 
enkla. Det handlar om att skydda strate
giska intressen och växande volymer gas
och oljeleveranser. Dessutom pågår en 
revision av Sovjetunionens (Rysslands) 
historia6• Arkadij Waxberg7 konstaterar att 
denna "nya bild av historien" har ingen
ting gemensamt med vad begreppet his
toria innebär, den tjänar enbart bestämda 
politiska syften. Historien är blott och 
bart en dimridå av myter, som skall hjälpa 
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dagens maktelit att samla sina väljare och 
vinna deras stöd i händelse av op lanerade 
gatudemonstrationer. Han konstaterar vi 
dare att denna kampanj har ett annat och 
kanske viktigare mål. Historierevisionen 
går hand i hand med en ökande västfient
lighet och framför allt antiamerikan ism . 

Detta innebär emellertid inte att san
nolikheten för militära äventyr mot Sve
rige eller i vårt närområde i dag har ökat. 
Däremot ger utvecklingen en tydlig sig
nal. Framtiden låter sig inte bestämmas av 
politiker som sitter i Försvarsberedningen 
eller av eniga riksdagsbeslut. Konsekven
serna av att järnridån rämnade förutsågs 
inte. Inte heller drogs slutsatsen 1988 
inför det kommande försvarsbeslutet att 
järnridån skulle rämna. Därför är det inte 
konstigt att Överbefälhavaren i sin analys 
av den långsiktiga utvecklingen på tio till 
femton års sikt också lyfter fram alterna
tiv som möjliggör en anpassning av För
svarsmaktens utveckling i en föränderl ig 
värld. Med viss förvåning konstateras, då 
Överbefälhavaren presenterar en fördj u
pad analys och konsekvensbeskrivning av 
Försvarsmaktens långsiktiga utveckli ng, 
väcker detta många känslor. Några talar 
om en återuppståeld supennakt. Några ta
lar om fredlig samexistens. Andra anser 
att det bara är ett sätt att få mer pengar. 
En är djupt besviken över att militären 
inte längre säger vad regeringen vill och 
någon atman anser att Sverige försvaras i 
Afghanistan. 

2004 års försvarsbeslut 
Inför 2004 års försvarsbeslut gav då
varande regering uttryck för en allt för 
glättad bild av det militära försvarets ka
pacitet. Försvarsmaktens resultatredovi s
ning stämde dåligt med Försvarsutskottet 
betänkande. Samtidigt används samma 
beslutsteknik som under de två senast fö-

regående försvarsbesluten. En stegvis be
slutsteknik år från år som mer än allt annat 
försvårat och försenat genomförandet av 
de av riksdagen beslutade förändringarna. 
Försvarsbeslutet innebar att försvarsansla
get reducerades8 med 0,6 miljarder 2005 , 
1,5 miljarder 2006 och 3,0 miljarder 2007. 
Nettoreduktionen blir emellertid större, då 
ytterli gare kostnader för de internationella 
insatserna, totalt ca l miljard, be lastar 
förband sverksamhet och materielanskaff

ning. 
Till detta ska ll läggas konsekvenserna 

av successiva förändringar av de ekono
miska förutsättningarna9 utan att förändra 
uppgifterna (eller snarare låta uppgiftsför
ändringar styra den ekonomiska ramen) 
som genomfördes före 2004 års försvarsbe
slut Detta ledde till en " negativa ingående 
balans" inför försvarsbeslutet. Samman
taget har dessa förändringar sedan 1992 
års försvarsbeslut inneburit att försvarets 
ekonomi återigen försatts i obalans. Inför 
2004 års försvarsbeslut kan konstateras att 
den årliga underfinansieringen motsvarade 
ca fem till sex miljarder 10

• 

l n för försvarsbestutet strävades efter 
en bred uppgörelse över blockgränserna. 
Detta misslyckade och Allians för Sverige 
föreslog en försvarssatsning som översteg 
dåvarande regerings med 400, 500 respek
tive l 150 miljoner kronor för den kom
mande försvarsbeslutsperioden (2005 ~ 
2007). Detta innebar en kompromiss med 
re lativt stor ekonomisk påverkan. Trots 
detta misslyckades det att åstadkomma en 
blocköverskridande uppgörelse. 

Det är dock inte nog med detta. Pro
blemet för F örsvarsmakten med kostna
derna för det internationella åtagandet 
finns kvar och ökar. Dåvarande reger
ingen satsade, inom ramen för förbands
verksamheten, l 500, l 800 respektive 
l 800 miUoner kronor för vart och ett av 

åren 2005, 2006 respektive 2007. Därutö
ver hade Försvarsförvaltningsutredningen 
som uppgift att föreslå besparingar inom 
försvarssektorn på 2 miljarder kronor som 
skall t i Il föras F örsvarsmaktens operativa 
verksam het. Denna besparing kan , om 
den faller ut i tid, dels finansiera uppbygg
naden av snabbinsatsstyrkan (s .k. "battle 
group") och vid varaktig besparing finan
sieras styrkans beredskap och insatser 
över åren. Däremot kostar uppbyggnad 
och vidmakthållande av insatsförband (en 
t i Il två bataljoner och t i Il styrkeregistret 
anmälda förband) mellan 4 och 5 miljar
der kronor per år (varvid själva insatserna 
kostar mellan 2,5 och 3,5 miljarder) ut
över den grundläggande utbildningen. 
Någon finansiering av strategisk trans
portförmåga fanns inte . 

Innebörden blev tydlig. Verksamheten 
i Sverige måste således reduceras med ca 
3 miljarder, vilket motsvarar en personal
minskning med tillsammans minst 3 000 
(i GU och anställda) utöver reduktionen 
med 2 000 anställda som är en följd av 
F örsvarsförvaltn i ngsutredn ingens förslag. 
Detta blir ett bekymmer inför kommande 
försvars budgetar. 

Dagens försvarsdebatt 
Av den pågående debatten kanjag kon

statera att många tror att F örsvarsmakten 
har mycket modern materiel i alla förband. 
Av detta skä l skapas då uppfattningen att 
materielanslaget kan reduceras. Försvars
makten kan leva på arvet. l det mycket 
korta perspektivet är detta delvis rätt. l det 
längre perspektivet ~ fungerande materiel 
under den närmaste femårsperioden samt 
utveckling och anskaffning av materiel för 
förband på tio års sikt ~ får besparingarna 
allvari iga konsekvenser. Förbandsmaterie
len blir äldre, omodern och kostar succes
sivt mer och mer i underhåll. Betänk att 
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den mobiliserande organisationen hade 
fler enheter med ett lågt driftuttag och 
därmed låg förslitning per enhet. Samti
digt kunde materielen underhållas och re
pareras på ett rationellt och planlagt sätt. 
Idagens redan i fredstid uppsatta förband 
används materielen mer och slits därmed 
hårdare. Till detta kommer att reparation 
måste göras när materielen gått sönder. 
Den används ju. Det går inte som tidigare 
att " ta ut ett nytt exemplar". 

Många har uppfattningen att hela 
materielanslaget går till nyanskaffning. 
Detta är fundamentalt fel. Utveckling 
och anskaffning omfattar ca en fjärdedel 
av det totala försvarsanslaget. Resten ut
görs av vidmakthållandekostnader. Detta 
är i likhet med de flesta länder inom EU 
och också något som rekommenderas av 
EDA. Andelen bör långsiktigt inte vara 
mycket lägre. Försvarsmaktens långsik
tighet kommer i så fall att snart få stora 
problem. 

Det är också väsentligt att så mycket 
som möjligt av försvarsanslaget betalas 
ut inom landet. Detta är möjligt genom 
att i Sverige utveckla och producera eller 
genom licenser utveckla och producera 
försvarsmaterieL Därmed kan vi såväl be
hålla som utveckla personell kompetens 
som i mångt och mycket också är nödvän
dig för att vidmakthålla och modernisera 
materielen . 

En sänkning av den årliga försvarsra
men med fyra miljarder får direkt stora 
konsekvenser för materielen, dess vid
makthållande och förnyelse samt för
bandsomsättningen. Materiel blir äldre, 
lappad och lagad med ökad felfunktion 
och successivt omodern. Men det är inte 
nog med detta . Besparingen får också 
konsekvenser för grundorganisationen . 
För att i ett mer än kortsiktigt perspektiv 
kunna upprätthålla kapaciteten att kunna 
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genomföra internationella insatser med 
moderna och interoperabla förband måste 
Försvarsmakten reducera antalet förba nd. 
Därmed kommer också grundorgani sa
tionen att reduceras. De grundorgani sa
tionsförband som då bör diskuteras är 
s.k. solitärer samt där likartad utbildni ng 
bedrivs på flera platser. Exempel på detta 
är Revingehed, Karlsborg och Arvidsjaur, 
Såtenäs och Malmen samt Muskö och 
Berga. En möjlig utveckling är att lägga 
ner Rev inge, flytta armens jägarutbildning 
och helikopterförbandet till Karlsborg och 
acceptera Försvarsmaktens begäran att 
flytta verksamheten från Muskö till Berga 
samt flytta flygverksamheten på Malmen 
till Såtenäs (som har kapacitet för detta). 

Vi måste dessutom vara medvetna om 
att personalförsörjningen styrs av de lagar 
och förordningar, som var anpassade för 
det m obi liseran de försvaret. Inför 2004 
års försvarsbeslut anmälde Överbefal
havaren att mobiliseringsförsvarets pla
neringsstruktur ger ohållbara obalanser i 
insatsförsvaret och att denna måste ändras 
inom väsentliga områden J J. Det är helt 
tydligt att redan i dag borde regelverket 
ändras. Redan i dag finns det t.ex. fler of
ficerare och fler utbildade värnpliktiga än 
vad som är optimalt för de (i sig för få) 
internationella insatsförbanden. Antalet 
officerare kommer inte att bli mindre med 
mindre än att regelverket förändras och de 
utbildade värnpliktiga används i princip 
mer än en gång. 

Vi får heller inte glömma bort grunden 
som de internationella förbanden bygger 
på - det nationella försvaret. Yttre och 
inre säkerhet samt ett självständigt och 
rättssäkert domstolsväsende är statens 
fundamentala skyldighet att säkerställa. 
Skall Sverige uppfattas som seriöst, ställs 
även krav på moderna förband vid natio
nella insatser. Det kan inte vara en bra 

politi k att ansvaret för vår yttre säkerhet 
vi la på sekundärt utrustade sjömän och 
soldater. 

Går det över huvud taget att behål la 
personalens förtroende vid en ny och 
omfattande omstrukturering? Vi måste 
komma ihåg att "ingående balans" inför 
FB 2004 var minus fem till sex miljar
der. Hur blir det med rekryteringskraften 
till en verksamhet och organisation som 
aldrig får en chans att i lugn och ro nå en 
framtida (förändrad) organisation. Redan 
nu är det svårigheter att rekrytera perso
nal till internationella insatser. Till detta 
skall läggas beslutade förändringar i ut
bildningssystemet för officerare och spe
ciali stbefal. 

"Allians för Sverige" konstaterade 
hösten 2005 att samtidigt som anslags
minskningar genomförts, har nya uppgif
ter tillförts försvaret. En kombination av 
osäkra ingångsvärden och årligen åter
kommande ekonomiska förändringar har 
skapat en svårhanterlig situation. Upprät
tandet av snabbinsatsstyrkan och utökade 
insatser i såväl Afghanistan som Kosovo 
skall finansieras inom den beslutade eko
nomiska ramen. Ideliga förändringar utan 
tillräcklig styrning och uppföljning har 
ställt och ställer Försvarsmakten inför en 
omöjlig situation. 

Slutord 
Ambitionen att i grunden ändra inriktning 
på försvaret har varit och är f01ifarande 
både nödvändig och riktig. Inget har i 
grunden förändrat situationen sedan 2004 
års försvarsbeslut utom på en punkt. "Al
lians för Sveriges" ekonomiska ram fick 
inget gehör. Den ökning, som föreslogs , 
sköts bortåt i tiden och startade först med 
budgeten 2007. Därmed är den nuvarande 
regeringen "skyldig" Försvarsmakten ca 
l 500 miljoner. Till detta skall så läggas 

den "negativa ingående balansen" inför 
2004 års försvarsbeslut (se nedan). Trots 
detta så ges nu nya signaler. 

Mot bakgrund av ovanstående och den 
nu pågående debatten (ho tbilden är "poli
tiskt "fastställdji2, känner jag att det finns 
behov av att tala om förbandens kapaci
teter och det behov av dessa som före li g
ger. Då kan man också visa på att behovet 
inte primärt är kopplat till antingen inter
nationella eller nationella uppgifter. Att 
inom ett för landet viktigt område enbart 
tala om epidemier och jordbävningar och 
samtidigt raljera över debattörer, liksom 
försvarsberedningen, som anser att man 
inte kan utesluta ett militärt angreppshot, 
med utomordentligt all varliga konsekven
ser som ett sådant angrepp skulle få från 
den säkerhets- och försvarspolitiska de
batten är upprörande. Samtidigt konstatc
rar13 fö rutvarande ordföranden i Försvars
beredningen: 
"Hot kan vara svåra attforutse och upp
stå plötsligt. Ett utbrott av allvarlig smitta 
i andra delar av världen kan drabba Sve
rige inom ett par limmat~ Det är viktigt att 
alltid bibehålla en öppenhetfor vad som 
kan komma att bli ett hot .fi-amöver och 
forbereda sig .för det oväntade." 

Försvarsmakten har hela tiden fått ut
göra budgetregulator. lnför 2004 års för
svarsbeslut var "underskottet" fyra till sex 
miljarder. Trots detta så söktes i samband 
med Försvarsberedningens rapport den 
l juni 2004 en så bred politisk överens
kommelse som möjligt. "A Il i ans för Sve
rige" ansåg att den ekonomiska nivån som 
dåvarande regering föreslog var för låg för 
den ambition som riksdagen skulle fatta 
beslut om 2004. Därför förordades en suc
cessiv höjning av den ekonomiska nivån 
så att anslaget för 2007 blev ca l miljard 
högre än den som dåvarande regering för
ordade och som blev riksdagens beslut. 
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Vidare var man överens om att det är för
svarets inriktning som skall styra dess fi 
nansiering, liksom möjliga besparingar 14

• 

Att nu utan några som helst nya diskussio
ner i bästa fall ta bort 2 miljarder från ma
terielanskaffningen under 2008 till 20 l O 
och i sämsta fall successivt sänka ramen 
så att den 20 l O ligger 4 miljarder under 
försvarsramen i 2004 års försvarsbeslut är 
mot denna bakg,:und oförklarligt. 

Vi är tillbaka i en diskussion om utbild
ning och insatser, om värnp li kt och mate
riel samt om anställningsformer. Visst är 
det möjligt att hitta besparingar inom en 
ram på 40 miljarder. Men inte, som det är 
för närvarande, då det gamla regelverket 
förhindrar en rationell utveckling. 

Därför krävs det en mycket fast at
tityd från Försvarsmakten om vad som 
är möjligt och vilka förutsättningar som 
måste vara uppfyllda. Överbefalhavarens 
begäran om förändringar inför 2004 års 
försvarsbeslut vann tyvärr inget gehör. Vi 
kan inte längre engångsutbilda värnplik
tiga och sedan använda del av dessa en 
gång. Investeringen i utbildningen måste 
också ge återbäring. Skall vi ha 2 000 per
sonal i utlandstjänst så behövs 6 000 utbil
dade i insatsorganisationen. Vi behöver tre 
förband av varje "smi" för att täcka detta 
behov. En tredjedel insatta, en tredjedel 
hemma och en tredjedel under utbildning 
för kommande avlösning. Detta innebär 
en rekrytering av ca l 000 vämpliktiga till 
de internationella insatsförbanden per år. 
Jag kan också konstatera att behovet av 
stridsflygplanet JAS 39 Gripen är hälften 
av vad som planeras för samtidigt som den 
marina kvantiteten är för liten och att ar
mens förband fortfarande är utbildnings
förband , inte markstridsgrupper. De rekry
teras ("mobiliseras") genom annonser och 
arbetsförmedlingar inför vmje insats . 
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Epilog 
Sedan jag skrev artikeln sommaren 2007 
har debatten utvidgats, en försvarsmi nis
ter avgått och mina föraningar om att eko
nomiska besparingar prioriteras vid den 
framtida utvecklingen av Försvarsmakten 
besannats. Det mesta är skrivet i tidni ng
arna . Trots detta känner jag mig tvungen 
att tydligt komplettera dessa svepa nde 
och generella uttalanden. 

o Nyanskaffning av krigsmateriel i Sve
rige uppgår till 23 % av det totala för
svarsanslaget, ca nio miljarder kronor. 
l Fin land är motsvarande andel 28 %. 
För 2004 var motsvarande andel ar i 
Danmark 19 %, i Norge 25 % samt i 
Storbritannien och USA 20 %. Det sä
ger sig sjä lvt att en reduktion av ma
terielanskaffningen direkt kommer att 
innebära en reduktion av antalet för
band och därmed också av driftkostna
derna. Konsekvensen av detta blir i sin 
förlängning en personalreduktion (en 
miljard motsvarar ca l 000 personal 
och värnpliktiga). 

o Anskaffningen av JAS 39 Gripen har 
kostat 103 miljarder kronor. För denna 
summa har vi fått 204 flygplan. Nu tas 
tredje steget på denna utveckling. Fyra 
miljarder satsas på att bygga om 31 
flygplan till samma version som dc se
nast beställda. Därmed får Sverige l 00 
flygplan till en investeringskostnad på 
nästan Il O miljarder. Detta innebär att 
va1jc flygdivision kommer att inne
hålla drygt 40 % fler stridsflygplan än 
motsvarande divisioner under inva
sionsförsvarstiden. Först köpte vi 130 
"prototyper", sedan 70 stridsflygplan 
och nu bygger vi om 30 av "prototy
perna". Några internationella insatser 
har hittills ej genomförts. 

Antalet fartyg och amfibieförband i 
marinen har successivt reducerats. 
Amfibieförbanden har reducerats till 
en bataljon. Ubåtarna har, trots sin in
ternationellt erkända kapacitet, reduce
rats t i Il fyra (i praktiken tre?). De tre 
sjöstridsflottiljerna innehåller ca sex 
stridsfartyg vardera. I två omgångar 
har en korvett varit insatt i FN-upp
drag utanför Libanons kust. l bö1jan av 
september 2007 avsl utades den senaste 
min- och ammunitionsröjningen längs 
den baltiska kusten. Svenska fartygs
förband (två till tre fartyg) har deltagit 
i denna verksamhet sedan 1995. Totalt 
har man röjt ca l 000 minor. Tota lt fåll
des ca 160 000 minor. Av dessa li gger 
ca en fjärdedel kvar (ca 40 000) . Denna 
verksamhet kommer att fortsätta , men 
ingen talar om det. Till detta skall läg
gas de krav på förberedelser samt för 
milj ön effektiv och säker röjning av 
minor och ammunition inom det områ
de där gas ledningen (om den förverkli
gas) ska ll dras fram. Till detta skall i så 
fallläggas Sveriges rätt och sky ldighet 
att övervaka och ansvara för säkerhe
ten i den svenska ekonomiska zonen. 

o Det är fortfarande långt kvar till att 
förverkliga de två markstridsgrupper 
(bataljons-), som ständigt skall vara 
insatta i internationella uppdrag. För 
va1je förband , som är insatt, behövs 
ytterligare två i beredskap. Ett som 
blivit avlöst samt ett som är under om
sättning och utbildning för kommande 
insats. Att uppsättningen av förbanden 
dessutom försvåras av gamla avtal 
som har sin grund i det mobiliserande 
invasionsförsvarets fredsutbildning 
förenklar inte situationen. Samtidigt 
så är armens organisation fortfarande 
en utbildningsorganisation. Bataljons
stridsgrupperna rekryteras inför va1je 

insats och personalen återanvänds i 
princip inte. Att det dessutom finns 
brister i utrustningen (b l. a. fordon med 
tillräckligt hög skyddsnivå, sjukvårds
helikoptrar och utrustning av baserna) 
är en tydlig konsekvens av den ryck
ighet som Försvarsmaktens planering 
utsatts för. 

Inför 2004 års försvarsbes lut slöt a ll a upp 
bakom behovet av en militär kapacitet att 
bidra till fred och säkerhet samt att höja 
kapaciteten att genomföra internationella 
insatser. Den militära kapaciteten har va
rit, är och kommer att behöva vara stön·e i 
framtiden . Krigsmaterielen utgör den vik
tigaste grunden för att skapa militär kapa
citet. Att den internationella kapaciteten 
bygger på den nationella försvarskapaci
teten är en truism. De svenska gränserna 
- landterritorium, tciritorialhav och eko
nomisk zon - ägs även i fred ytterst av det 
nationella försvaret. 

Detta ställer krav på att vi har för
band som kan markera närvaro och väma 
svenska gränser. Inte minst för att skapa 
stabilitet i vårt närområde, men också för 
att på egna villkor själva kunna "sätta sce
nen". Som en småstat kan vi aldri g försva
ra oss mot en storstat Däremot behöver 
vi kunna skapa rådrum så att våra vänner 
får utrymme att agera. Sedan behöver vi 
svenska förband, som kan sättas in i olika 
delar i världen. Men den ekonomiska ra
men som skulle möjliggöra detta blev för 
liten i 2004 års försvarsbeslut 

Detta måste tas på allvar och utgöra 
grunden för den fortsatta utvecklingen av 
Försvarsmakten. Det får inte vara budge
ten , industri- och exportstödet eller köp 
från hyllan som avgör inriktningen. Det 
borde dessutom vara en ekonomisk till
gång för landet om så stor ande l som möj
ligt av försvarssatsningarna stannar inom 
landets gränser. 
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Noter 
' Aktuella är området kring södra de len av Sverige, Götebo rgs- och Stoekhol msområdena inklusive 

Miilarda len och norra Sverige. 

Försvarsavvecklingcn, Herman Fä ltström, TiS nr 1/2005 
1 Ytstrids- och minröjningsfartyg, ubåtar och amfibieförband samt understödsfartyg. 
4 l praktiken bör dessa utgöras av "stående förband" med en omsättni ng av en ~ iirdedel av personal en 

per år. 
5 Håkan Juholt argumenterar som om han glömt bort att han kan ha en histori sk a lter ego i Nevi lle 

Chamberlain som 1938 utropade " Fred i vå r tid" . Den tiden blev knappt två år. 

" " Putin revide rar hi sto rien förgä ves", Arkadij Wa xberg, SvD Brännpunkt 2007-07-3 1. 
7 Arkad ij Waxberg iir jur.dr. , meda rbetare i Literaturna Gazeta och författare bl. a. till ett 40-tal böcker 

om rysk politik. Han är bosatt i Paris. 

' F örsvarsanslaget reducerades enlig t följande: 

Ans laget till förbandsverksamheten reducerades med noll , en respektive tre miljarder kronor för 
vart och ett av åren 2005, 2006 respek ti ve 2007, 

Materielans laget reducerades med 800, 800 respektive 500 miljoner kronor för vart och ett av åren 
2005, 2006 respekti ve 2007 samt 

Ans lagsposten till internationella insatser inom förbandsverksamheten ökades från 1,2 miljarder ti ll 
1,7 miljarder inom bibehållen ram. 

9 Förii ndrad till ämpn ing av anslagsfö rordningen ger en år lig genomsnittli g belastning på ca 3 mdr under 
fem år 2000-2004. Exkl usive ramreduktionen i FB 200 l har ca 20 mdr dragits in. Belastning under 
2002- 2004 blir då i genomsnitt 4,5 mdr/år. Till detta ska ll läggas ca 2 mdr som aminriktningen har 
kostat. 

10 "Från mobili serande massförsvar till mobiliserat insatsförband", Herman Fältström, KKrVA nr 
1/2007. 

" Överbef:il havaren föres log förändringar inom följande områden: 

Personalstruktur och personalförsörjningssystem svarar dåli gt mot insa tsorgani sationens behov 
Värnpliktssystemet är inte utformat för att på ett e ffekti vt sätt producera rätt personal. 

Materielförsö1jningen ge r små möjligheter att tillgodose nya framtida behov. 

Grundorganisationen är för stor och förknippad med alltför stora fasta kostnader. 
12 GOMORRON KRIGSGENERALER Höga företrädare för Försvarsmakten försöker med påhittade 

militära hot trasa sönder riksdagens beslut om hur det militära försvaret ska formas. Det finn s poten
ti e ll a hot mot Sverige, men de är inte av militär natur, skri ver Håkan Juholt, s- ledamot av fOrsvarsbe
redningen på Brännpunkt i SvD den l juni 2007. Han avslutar artikeln med följande: 

"Sådant tal strider mot ett en ig t bes lut i Sveriges ri ksdag. Riksdagen kan inte ses som en förs lagslåda 
på jobbet" . 

13 "Generaler slavar med hotbilden", Håkan Juholt, Brännpunkt i SvD den l juni 2007. 
14 "Uttalande 2004-06-0 l inför höstens försva rsbeslut" av partiledarna fö r Modcratema, Folkpartie t. 

Kristdemokraterna och Centern. 
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Ledamoten 
FREDRIK HESSELMAN 

Överstelöjtnant Fredrik Hesselman tjänstgör 
inom MUST i Högkvarteret 

Europeiska marina trender- finns sådana? 
För närvarande ser jag fYra europeiska marina trender, vilka markeras genom olika 
länders fartygsutveckling och hur fartygen utnyttjas i olika operationer. Den globala 
strategiska trenden "expeditionary warfare" och den globala operativa trenden "Lit
tora/ warfar e" anser jag vara viisentliga faktorer, som påverkar den europeiska ma
rina utvecklingen. Den operativa iden "sea basing" är det troligen bara USA som har 
kapacitet att leda och genomföra i större omfattning. Just nu är detta. inte avgöra~de 
för europeisk marin utveckling. Likaså är det osäkert om den amenkanska manna 
visionen om "Thousand Ship Navy" påverkar den europeiska marina utvecklingen. 

Trend nr l - Multifunktion 
Den multifunktionella trenden markeras 
bland annat av fregatter med ett brett re
gister av funktioner och hög stridseffekt 
i förh ållande ti l! fartygens storlek. I ett 
och samma skrov kan det finnas kapa
citet att bekämpa sjömål, markmål och 
luftmål med både robot och - i vissa fa ll 
- långräckviddig kanon. Ombordbaserad 
helikopter är inte ovanligt på de allra mo
dernaste fregattema. Den danska fregatten 
Absa/on är ett gott exempel på den multi
funkti onel la trenden. Utöver ovan nämn
da vapenkapacitet har fartyget även ett 
lastdäck på 900 kvadratmeter för att bland 
annat kunna medföra trupp och landfor
don. Kanske inte så mycket jämfört med 
andra fartyg, men Danmark kan inom ex
peditionary warfare ge ett litet och vasst 
bidrag. Italiens och Frankrikes fregattpro-

gram Fremm kommer att ersätta flera av 
de båda ländernas äldre fregatter. Därför 
kommer exempelvi s Frankrike i framtiden 
ha ett anta l moderna och verk li gt flexibla 
"arbetshästar" patrullerande och bevakan
de franska intressen med bättre kapacitet 
än idag. Ä ven europeiska ubåtar utveck
las mot multifunktion såsom spanska S 
80. Den multifunktionella trenden gäller 
inte bara fartygens kapaciteter utan även 
bemanningen. Trenden är att fåtTc sjömän 
ska ll kunna lösa fler arbetsuppgifter. 

Trend nr 2 - Luftvärnsjagare/ 
luftvärnsfregatt 
Denna trend väljer jag att kalla "omedve
ten", eftersom samtliga fartyg av denna 
ty p som nyligen levererats eller är under 
leverans, har projekterats under ett annat 
säkerhetspolitiskt läge än idag. Trenden 
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Det danskafartyget Absalon. 

Det holländskafartyget De Zeven Provincien. 
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markeras av fartyg deplacerande oftast 

över 6 000 ton, längd över 140 meter och 

oftast med en roboträckvidd över 160 

kilometer. Fartygen projekterades inled

ni ngsvis för konvojskydd, men har under 

senare tid fått nya uppgifter. Några länder 

har även reducerat anta let bestä lida fartyg 

och låtit ändra specifikationerna på ej le

vererade fartyg i syfte att göra dessa mera 

mu ltifunktionella. Ofta gör förändringarna 

in tryck av efterhandskonstruktioner och 

förändringar, som gjorts i ett sent skede 

i projektet, därför att fartygen inte går att 

avbestä lla. Exempelvis säger sig Storbri

tamlien ha världens bästa luftvärnsj agare, 

Daring, under produktion med kapacitet 

Det holländl·kafärtyget Rotterdam. 

att delta i ballistic missile defence. Nume

ra skall fmiyget även kunna transportera 

specialförband samt vara bestyckad med 

155 mm kanon. 

Trend nr 3 - Amfibieförband 
och amfibietransport 
Den amfibiska trenden är intressant ur fl era 

perspektiv, bland annat då det gä ller tids

förhållanden i en militär operation . Med 

de modema amfibietransportfartygen av 

typen Rollerdam eller amfibieattackfartyg 

av den hanska typen Mistral ges de mi

litära operationerna en möjlighet att vara 

både förhå ll andevis snabba och uthålliga. 

Snabbhet i förflyttningen till ett opera-
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tiansområde är kännetecknande, därför 

att fartygen de facto finns i några länders 

mariner och är samövade med de förband, 

som skall leverera effekt i land. Uthållig

het är också en viktig faktor, därför att de 

mest moderna fartygen har kapacitet att 

ha trupp ombord i väntan på rätt tillfä ll e 

att landstiga eller landsättas. Men uthål

li gheten är också viktig, därför att base

ring till sjöss anses vara ett bra skydd mot 

gerillataktik och irreguljära förband. Den 

amfibiska trenden är en politisk och mi

litär satsning i linje med de globala tren

derna expeditionaty warfare och /i/fora/ 

warfare. Jo in t warfare går som en röd tråd 

genom hela den amfibiska trenden, vilket 

är en förutsättning för en dy lik operations 

framgång . Markörer för den amfibiska 

trenden är holländska Rotterdam, franska 

Mistral, Ita liens ombyggnad av Gariba/di 

från hangarfartyg till amfibieattackfartyg 

samt den nya ita lienska ledningsstruktu

ren Amphibious Forces Command, som 

är en gemensam stab mellan flottan och 

armen. 

Den polskafartygsklassen Gawron/1. 

300 

Trend nr 4 -Nya NATO
medlemmar som uppgraderar 
l skuggan av de större och rikare euro

peiska länderna bör vi notera hur de före 

detta öststaterna anpassar sin militära ka

pacitet och kompetens till "den nya tidens 

hot" . NATO-anpassning är en del av de

ras transformation. På den marina arenan 

exemplifieras moderni seringen av Polen, 

Bulgarien och Rumänien. Polens kom

mande multifunktionella fregatt Gawron 
Il är en tysk M EKO l 00-fregatt, som de

placerar 2 000 ton och mäter längd över 

allt om 95 meter. Fartyget är planerat att 

bära sjömålsrobot med kapacitet att be

kämpa markmål samt luftvärnsrobot. Bu l

garien övertar/köper en belgi sk fregatt typ 

E-71 , som inte är ett toppmodernt örlogs

fartyg men en förbättringjämfört med nu

varande fartyg. Rumänien övertar/köper 

två brittiska fregatter typ 22 som deplace

rar 4 800 ton och mäter längd över allt om 

145 meter. Typ 22 är visserligen inte hel

ler toppmoderna men prövade i strid och 

erkänt bra örlogsfartyg. 

För Polen innebär Gawron Il att de 

inom några år kommer ha kapacitet att 

delta i kustnära operationer. För Bulgarien 

och Rumänien innebär de nygamla fregat

terna att länderna troligen kan engagera 

sig ytterliggare i Black Sea Harmony och 

Black Sea Force'. Det är inte osannolikt 

att de tre länderna i framtiden även kom

mer att delta i Operation Active Endea
vour. Trenden är intressant, därför det är 

både en folklig, politisk och militä r vilja 

att orientera sig mot väst och att respek

tive mariner används för att gagna det syf

tet. Med dessa fartyg kan de tre länderna 

delta i NATO-operationer, synas bland de 

stora marinerna och troligen komm er Po

len, Bulgarien och Rumänien att prestera 

goda resu ltat som nya NATO-medlem

mar. Kanske kan vi tala om en marin stra

tegi , som direkt stöder respektive länders 

säkerhetspolitiska målsättningar. 

En partner att lita på! 

Avslutning 
Det är intressant att upptäcka hur Europas 

mindre mariner mycket vä l kan vara väg

visare för framtiden. Danmark och Neder

länderna visar vilja att satsa på nya och 

inom respekti ve nisch kompetenta fartyg . 

Absalon är ännu oprövad i verklig opera

tion men är kanske Europas mest intres

santa fartygsprojekt Polen, Bulgarien oc h 

Rumän ien som uppgraderar s ina mariner 

kommer troligen att visa hur en marin kan 

bidra till förverkligandet av den folkli ga 

och politiska viljan. 

Noter 
' Black Sea Harmony är ett turkiskt initiativ från 

2004 syftande till att bekämpa kJ-iminell verk

samhet i Svarta Havet. Black Sea Force från 

200 l är en marin samarbetsform i Svarta Havet. 

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 

totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 

leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 

sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 

erbjuder vi såväl prestanda som trygghet. 

SWEDMOTOR: 
Tel: 08-500 121 40 

www.swedmotor.se, info@swedmotor.se 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kungl i g akademi, som stiftades l 771, vars syfte 

är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjövä

sendet i allmän het. T en lighet med det angivna syftet delar akadem ien ut belöningar 

för täv lingsskrifter, artikl ar in förda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtj än ta arbeten 
utförda under studier vid Försvarshögsko lan. 

Tävli ngsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjövä

sende. Vägledande vid ämnesval bör i möjligaste mån vara den indelning i veten

skapsgrenar inom vilka Kungl. Örl ogsmannasä ll skapet bedri ver s in verksamhet: 
l. Strategi och stridskrafters användning 
2. Personal , utbildning och organ isation 
3. Vapentekn ik 
4. Vapenbärares konstmktion 
5. Humanteknik och underhå ll stjänst. 

Täv lingsskrift för år 2008 ska senast 15 maj 2008 vara akademien tillhanda under 
adress: 

Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasä ll skapet 
Teatergatan 3, 5 tr 
111 48 STOCKHOLM 

Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp

gifter om författarens namn och postadress. För täv lingsskri ft, som av akademiens 

styre lse bedöms vara förtj änstfull , kan författa ren efter beslut v id ordinarie samman

träde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjä nstmeda lj , hedersomnämnande 

och/eller penningbelöning. Tilldelad be löning utdelas normalt vid Kungl. Örlogs

mannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåll er sig rätten att i Tid

skrift i Sjöväsendet publicera inl ämnad tävlingsskrift vare sig den belönats eller ej. 
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Flottiljamiral 

BO ÖSTERLUND 

Flotri/jamiral Bo Öslerlund, var under 1990-/a/e/ srabschej'vid 
Skärgårdy/wvels Marinkommando och chefför Finska Vikens 
Marinkommando. Han verkade 2000-2002 somförsvarsallaclui 
vid Finlands ambassad i Stockholm och sedan som chefför Åbo 
och Björnebo1gs milirör/änmed stationering i Åbo ände; till 
pensioneringen i augusli 2006. 

Om Ålands förvaltning, demilitarisering 
och neutralisering 
Åland är ett demilitariserat landskap, vars enda officiella ~pråk är svenska och vars 
självstyre har tryggats genom internationella garantier. Ålands landskap omf'attar ca 
6 500 öar och kobbar, som är namngivna på kartan och fordelas på sexton kommu
ner. Öarnas sammanlagda yta är ca 5 000 kvadratkilometer. Inom området bor drygt 
26 800 invånare, av vilka ca l O 800 bor i Mariehamn. Ålands skärgård är sjöfartsmiis
sigt krävande och svårframkomlig. Sjötrafiken är nästan överallt bunden till farleder
na. Attfärdas utanför farledssystemet är miHligt endast i begränsad utsträckning och 
med l~jälp av god Lokalkännedom. l Södra K varken sammanf'aller den yttre gränsen 
för Finlands inre territorialvatten med riksgränsen på ön Märket. Inom området på 
den finska sidan finns det ingen tullväg ji·ån Ålands hav till Bottniska viken. 

Demilitarisering redan 1856 
Efter att Å land år 1809 hade införlivats 
med det ryska kejsardömet bö1jade rys
sarna bygga en befästning i Bomarsund 
på östra delen av fasta Å land . Land
skapet fick sin demilitariserade status 
enligt fredsavtalet i Paris 1856, då det 
s.k. Å landsservitutet undertecknades av 
Ryss land, Frankrike och Storbritan nien 
vid freden efter Krimkriget. J en bilaga 
till avtalet kon stateras att Å landsöarna 
" icke skola befästas samt att där varken 
skall underhå ll as eller grundläggas något 
militär- eller marinetabl issement". Syftet 

med avtalet var att hindra Ryssland från 
att befästa de åländska öarna på nytt. De 
stater som undertecknade avta let vill e 
inte ha någon ny dominerande befastn ing 

som kunde hota deras eget strävande. Un
der Krimkriget intog en fran sk-bri ttisk 
flo ttstyrka denna enorma befastning oc h 
sprängde den senare. Ruinerna hör i dag 
t i Il Ålands största sevärdheter. 

Demilitariseringen av öama är viktig 
för å länningarna och intar en central plats 
i deras värderingar. Begreppet "fredens 
öar" föddes bland å län ningarna i bö1jan 
av 1980-talet. Efter och sannoli kt till fö ljd 
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av den nordiska ti·edskonferensen , som 
hölls i Mariehamn 1981 och behandlade 
"Nordens kärnvapenfria zon", grundades 
Ålands fredsförening. Detta startade en 
folkrörelse, vars syfte var att göra öar
nas särställning känd också i större sam
manhang. Ålands demilitarisering sågs 
som en internationell förebild för ti·edliga 
lösningar vid konflikter. Röda Korsets 
riksomfattande fredskonferens några år 
senare gjorde fredens öar kända också of
ficiellt. Demilitariseringen av öarna från 
år 1856 har bekräftats många gånger. Då 
Nationernas Förbund år 1921 bestämde till 
vilken stat Åland skulle höra, beslöt man 
sig samtidigt för att ingå ett internationellt 
demilitariseringsavtaL Som en viktig del 
av detta avtal beslöt man också att neutra
lisera Åland. Sovjetunionen var inte part i 
avtalet 1921 , men både i avtalet i Moskva 
1940 och fredsavtalet i Paris 194 7 nämns 
motsvarande stadgar om Ålands demilita
risering. Om neutraliseringen finns däre
mot inget mera omnämnande. 

Ryssland och Finland ingick 11 juli 
1992 ett avtal om att avtalen länderna 
emellan fortfar att gälla och att Ryssland 
träder i Sovjetunionens ställe. Med detta 
avses avtalen om demilitarisering från Il 
oktober 1940 och 16 mars 1948. Ålands 
demilitariserade stat11s bekräftades senast, 
då Finland anslöt sig till Europeiska Unio
nen 1995. 

l samband med Finlands självstän
dighetsprocess 1917 hölls ett möte vid 
Ålands folkhögskola , vid vilket alla 
åländska kommuner var representerade . 
Vid mötet beslutades att försöka få land
skapet sammanslaget med det gamla mo
derlandet Sverige. Detta önskemållade de 
åländska representanterna fram för den 
svenske kungen och som stöd för önske
målet hade man en massadress, som hade 
undertecknats av merparten av den vuxna 
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befolkningen på Åland. 
Från Finlands sida var man då själv

ständighetsförklaringen behandlades i de
cember 1917 inte redo att gå med på ålän n
ingarnas krav på sammanslagning med 
Sverige. T stället vi ll e man på fastland et 
ge landskapet ett slags självstyrelse. För 
detta ändamål stiftade Finlands riksdag 
en självstyrelselag för Åland år 1920, 
som ålänningarna inte ännu i detta skede 
var redo att godkänna. Då Fin lands stats
minister Rafael Erich skulle presentera 
den nya självstyrelselagen i Mariehamn, 
lämnade ålänningama sammanträdet. Ef
tersom representanterna för det å ländska 
folket hade krävt att ålänningarna själva 
genom folkomröstning måste få bestäm
ma till vilken stat de vill höra, ville de in te 
ta emot en sådan självstyrelse som de inte 
hade bett om. 

På grund av Ålandsfrågans interna
tionella karaktär och säkerhetspolitikens 
betydelse överfördes ärendet till det ny
grundade Nationernas Förbund, vars råd 
i juni 1921 beslöt att Finland skulle få 
Ålandsöama i sin besittning. Finland fö r
band sig att garantera Ålandsöarnas be
folkning deras svenskspråkiga, kulturella 
och lokala seder. Beslutet kompletterades 
med ett avtal mellan Finland och Sverige, 
som fastställde hur garantierna skulle fö r
verkligas. Samtidigt fattade Nationernas 
Förbund beslut om att Ålands demilita
risering om möjligt skulle förstärkas vid 
en särskild internationell konferens som 
sedan hölls hösten 1921. Där beslöts se
dan om områdets icke befästande och 
neutralisering. Ålandsöarna underställdes 
Fin lands suveränitet, Åland fick sin själv
styrelse samt garantier för språkets och 
kulturens bevarande samtidigt som Sve
rige fick garantier för att inga militära hot 
från Ålands håll skulle riktas mot Sverige. 
Då självstyrelselagen hade kompletterats 

med bestämmelser om markanskaffning 
och rösträtt, höl ls det första lagtingsvalet 
1922. Lagtinget höll sitt första plenum 
den 9 juni nämnda år, som sedan dess har 
fi rats som Ålands självstyrelsedag. 

Ålänningarna har genom sin självsty
relse rätt att stifta lagar om sina interna 
frågor och bestämma om landskapets 
budgetförs lag. Ålands lagstiftande organ 
är lagtinget. Lagtingets 30 ledamöter väljs 
vart fjärde år, i samma rytm som på fast
landet, dock först i oktober samma valår. 
Åldersgränsen för rösträtt är 18 år. Ålands 
hembygdsrätt är villkor för rösträtt och 
valbarhet. 

Lagtinget utnämner landskapsrege
ringen. Bestämmelserna om självstyrel
sen ingår i Ålands självstyrelselag. Om 
man vi ll göra ändringar i denna lag krävs 
att frågan behandlas i grundlagsordning 
vid Finlands riksdag och att förändringen 
godkänns av Ålands lagting med 2/3 ma
joritet. I självstyrelselagen nämns de om
råden inom vil ka Ålands lagting har rätt 
att stifta lagar. De viktigaste av dem är 
skolväsende och kultur, hälso- och sjuk
vård, främjande av näringslivet, intem 
trafik, kommunalförvaltning, polisväsen
de, räddningstjänst, post samt radio och 
television. Övervakningen av fisket, som i 
år under månadsskiftet januari och febru
ari kom upp i tidningarna, då två svenska 
trålare fiskade på fiskeförbudsområdet 
hör också till självstyrelsen angelägenhe
ter. Enligt självstyrelselagen sköter land
skapsförvaltningen många sådana uppgif
ter som på andra håll i Finlands sköts av 
staten. 

Landshövdingen representerar 
Finlands regering 
Finlands regering representeras i landska
pet av landshövdingen som presidenten ut
nämner för högst åtta år efter samtycke av 

lagtingets talman. Den nuvarande lands
hövdingen är Peter Lindbäclc Landshöv
dingen har som specialuppgift att fung
era som ordförande för Ålands delegation 
samt, då presidenten är förhindrad , öppna 
och avsluta lagtinget. 

Delningen av befogenheterna mellan 
det självstyrda Åland och fastlandet inne
bär att Ålands länsstyrelse har färre och 
delvis annorlunda uppgifter än andra läns
styrelser, men den sköter också sådana 
uppgifter som tilldelats den i och med att 
en del av statens specialmyndigheter sak
nas i landskapet. 

Statliga myndigheter sköter bland an
nat utrikesförvaltningen, rättsväsendet, en 
stor del av civilrätten, domstolarna och 
straffrätten, skatteuppbörden, tullen och 
penninginrättningen, gränsbevakningen, 
sjömätningen, arbetarskyddet och lantmä
teriet. 

l det avtal om Ålandsöarnas icke-be
fästande och "puolueettomuus" i den fins
ka översättningen eller "neutralisering" i 
den svenska översättningen som Finland 
ratificerade i januari 1922 fastställs en zon 
omfattande de åländska öarna. Zonens ter
ritorialvatten sträcker sig tre sjömil från 
den inre i fördraget specificerade territo
rialvattengräns. I den tredje artikeln som 
gäller icke-befästandet konstateras att 
"ingen anläggning eller operationsbas av 
militär eller marin art, ingen anläggning 
eller operationsbas för militär luftfart, ej 
heller någon annan anordning avsedd för 
krigsändamål får behållas inom den i arti
kel 2 angivna zonen" . Demi litariseringen 
av området genom detta avtal gäl lde även 
vattenområdet. Ålands territorialvatten 
som sträcker sig 3 sjömil utanför dess kust 
gäller dock bara de demilitariserings- och 
neutraliseringssyften som anges i avtalet. 
Om Ålandsöarnas neutralisering konstate
ras "må icke någon militär land-, sjö- el-
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"ZONEN AV ALANDSÖARNA" 
Ålandszonen 

Benä mni~~'tJerar beroende på översättning 

~ ·-~J ·--
1 

Zongräns 
Enligt avtalen 1921 och 
1940 

Källa: F i land~ fördrag med främmande nationen 

1/1922 och 24/1940 

ler luftstyrka tillhörande någon som helst 
makt intränga i eller uppehålla sig inom 
zonen. Tillverkning, införsel, transitering 
och återutförsel av vapen och krigsmate
riel inom densamma är uttryckligen för
bjudna." 

"Finland har dock rätt att inom zonen 
hålla reguljär polispersonal, som är nöd
vändig för upprätthållande av ordning och 
allmän säkerhet inom zonen och som är 
organiserad i överensstämmelse med de 
allmänna bestämmelser som gäller i den 
finska republiken ." Den lokala polisen på 
Åland står i motsats till praxisen i övriga 
Finland under självstyrelsemyndighetens 
ledning, men centralkriminalpolisen är i 
egenskap av statligt organ naturligtvis un-
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derställd högsta chefen för polisen. Där
till "får Finland, därest utomordentliga 
omständigheter så kräver, dit införa och 
där temporärt hålla andra väpnade styrkor 
som är strängt nödvändiga för ordningens 
upprätthå Ilande". 

"Finland förbehåller sig likaledes rätt
ten att tid efter annan låta ett eller två av 
sina lätta, för övervattensfart avsedda 
krigsfartyg besöka öarna, och skall dessa 
fmiyg i sådana fall kunna temporärt anha 
i öarnas vatten. Utom dessa fartyg får Fin
land, därest särskilda omständigheter av 
vikt så häver, i zonens vatten införa och 
där temporärt hålla andra övervattensfar
tyg, vilkas sammanlagda deplacement 1 

intet fall får överstiga 6 000 ton." 

Från objekt till subjekt 
Förhandlingarna mellan lantrådet Sune 
Eriksson och den dåvarande försvarsmi
nistern Ole Norrback den 13 september 
J 989 startade ett förfaringssätt enligt 
vilket representantema för landskapets 
självstyrelse och försvarsministern träffas 
då och då för att på politisk nivå diskutera 
besök av bl.a. örlogsfartyg på landskapets 
vatten och militära flygplans överflyg
ningar i landskapets luftrum inom ramen 
för demilitariseringen och neutralisering
en. T och med mötet skapades ett förfa
ringssätt, där självstyrelsemyndigheterna 
har nationell möjlighet och rätt att delta 
i den politiska diskussionen om Ålands 
demilitarisering och dess innehåll. Åland 
och dess självstyrelse har på nationell 
nivå från att ha varit ett objekt blivit ett 
subjekt, en aktiv aktör. 

Vid mötet mellan försvarsminister 
Elisabeth Rehn och lantrådet Ragnar Er
landsson i oktober 1994 uppnåddes enig
het om att parterna har olika uppfattning 
om vissa detaljer i Ålandsavtalet Trots de 
olika uppfattningarna konstaterade man 
att dessa divergerande synsätt inte får för
hindra ett framtida konstruktivt samarbe
te. Under Jan-Erik Enestams tid som för
svarsminister överenskoms i mars 1995 
överens att marinen i mån av möjlighet 
under sina inspekteringsseglatser försöker 
undvika att använda särskilt de inre farle
derna under turistperioden sommartid . 

Marinen har sedan början av 1990-ta
let regelbundet informerat landshövding
en, som representerar staten i landskapet, 
om sina fartygs inspektionsplaner inom 
Ålands område och gett detaljerad in
formation enligt behov. Landshövdingen 
informerar den högsta ledningen för själv
styrelsen, lantrådet och lagtingets talman. 
Planerade inspektioner meddelas i förväg 
i årsplaneringen och före varje respektive 

inspektionsbesök . Fartygsbesök som inte 
hör till planen och hänför sig till fartygs
verksamhet av lannkaraktär, oljebekämp
ningsuppgifter meddelas åtminstone i ef
terskott. 

Ankring som är förknippad med far
tygsbesök uppfattar självstyrelsemyndig
heterna så, att förtöjning till land eller 
brygga inte är möjlig. Då avtalet föddes 
i början av 1920-talet möjliggjorde far
tygens storlek och de kajer som stod till 
förfogande inte förtöjning, varför ankring 
kan anses betyda både utläggande av an
kare utanför hamn- och landstignings
platserna och för förtöjning . Idag förtöjer 
stora passagerarfartyg på en mycket kort 
tid vid de kajer som är avsedda för dem. 
Självstyrelsemyndigheterna har också 
den uppfattningen att ett inspektionsbe
sök begränsas till ett dygn. Örlogsfatiyget 
bör enligt detta avlägsna sig senast under 
det dygn som följer på ankomstdygnet 
Om en sådan tidsgräns finns dock inga 
omnämnanden i Ålandsavtalet Både den 
inspekterande parten, marinen och själv
styrelsemyndigheten är mycket medvetna 
om dessa olika uppfattningar. Vi lever ut
gående från dem. 

"Finland får låta sina luftstridskraf
ter flyga över zonen, men det är dessa 
förbjudet att där landa annat än i fall av 
force majeure" . Flygvapnet övergick till 
ett motsvarande anmälningsförfarande 
som marinen i samband med generallöjt
nant Heikki Lyytinens besök på Åland för 
drygt ett och ett halvt år sedan. 

Frågan om användningen av Ålands 
luftrum för överflygning med främmand e 
makts militära flygplan aktualiserades 
under år 2002, då USA hörde sig för om 
möjligheten att använda Ålands luftrum 
för förflyttning av trupper och materiel 
till Afghanistan. Enligt utrikesministeriets 
tolkning borde åtminstone de stater som 
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undertecknat 1921 års avtal angående 
Ålandsöarna ha informerats om över
flygningen. Förflyttningsflygningen eller 
-flygningarna blev inte av och inget pre
judikat skapades i saken. 

Samma år aktualiserades också an
vändningen av luftrummet under flyg
ningar i enlighet med Open Skies-avtalet. 
Frågan huruvida Ålands demilitarisering 
och neutralisering tillåter inspektionsflyg
ningarna väcktes. Enligt en stor expert
grupp står inspektionsflygningarna inte i 
konflikt med Ålandsavtalet 

"Rätt att inlöpa i ögruppen och där 
temporärt ankra må av finska regeringen 
icke medgivas mer än ett krigsfartyg till
hörande varje annan makt." 

"I krigstid skall den i artikel 2 angivna 
zonen anses såsom neutralt område och får 
icke vare sig direkt eller indirekt begagnas 
för ändamål , som på något sätt samman
hänger med militära företag . Dock skall, i 
händelse av krig som berör Östersjön, det 
vara tillåtet för Finland att med sikte på 
att säkra respekten för zonens neutralitet 
temporärt nedlägga minor i dennas vat
tenområde och för detta ändamål vidtaga 
sådana maritima åtgärder, som äro strängt 
nödvändiga. T händelse zonens neutrali
tet skulle bringas i fara genom en attack 
antingen mot Ålandsöarna eller genom 
ögruppen mot finska fastlandet, skall Fin
land inom zonen vidtaga nödiga åtgärder 
för att hejda och tillbakaslå angriparen." 

I praktiken krigszon 
Trots demilitariseringen har Åland befästs 
och ansetts som en krigszon i alla krig 
som förts inom Östersjöområdet under 
1900-talet. Filosofie doktor Kenneth Gus
tavsson, expert på demilitariseringen och 
åländsk krigshistoria har i sin artikelserie 
i dagstidningen Åland behandlat demilita
riseringen ur många synvinklar. Enligt ho-

308 

nom har demilitariseringen aldrig skyddat 
Åland i krigstid. Avtalet om ögruppen och 
dess 25 000 invånare har enligt honom 
inte stor betydelse under krigstid . 

En ålänning i vämpliktsåldern, som har 
hembygdsrätt, får i stället för att fullgöra 
värnplikt tjänstgöra på motsvarande sätt 
inom lots- och fyrinrättningen eller i nå
gon annan civilförvaltning. Om tjänstgö
ringen i lots- och fyrinrättningen stadgas i 
rikslag efter att lagtinget beretts tillfåll e att 
ge utlåtande i saken. Om tjänstgöring i an
nan civilförvaltning stadgas i rikslag med 
lagtingets bifall. Tills sådan tjänstgöring. 
som avses här, är män i vämpliktsåldern 
befriade från fullgörande av värnpli kt. 
Vid sidan av frågan om demilitariseringen 
behandlades värnpliktsfrågan redan 1977 
i förhandlingar mellan lantrådet Folke 
Woivalin och justitieminister Tuure Salo. 
Som ett resultat av förhandlingarna upp
stod ett förfaringssätt för hanteringen av 
värnpliktsfrågan i självstyrelselagen. Hu
vudstabens direktiv i frågan från septem
ber 1977 är fortfarande i kraft. 

Åländsk hembygdsrätt vid födelsen får 
alla, vars endera förälder har denna hem
bygdsrätt De som flyttat till Åland och 
bott där i minst fem år och har tillfreds
ställande kunskaper i svenska får åländsk 
hembygdsrätt på ansökan. Bara finländska 
medborgare kan få hembygdsrätt De som 
bott utanför Åland under längre tid än fem 
år förlorar hembygdsrätten. 

Uppbåd för personer som är bosatta 
på Åland men som inte är befriade från 
vämplikt ordnas årligen i Mariehamn. 
Under de fyra år jag verkade som kom 
mendör för Åbo och Björneborgs mi
litärlän deltog i genomsnitt åtta värn
pliktiga och alltid en och annan frivillig 
ålänning med hembygdsrätt i uppbåden. 
De frivilliga hade siktet inställt på spe
cialtrupperna vid Bjömeborgs Brigad, 

fallskärmsjägarutbildningen och Nytands 
Brigad. Vid uppbåden hade jag alltid, i 
likhet med mina föregångare , möjlighet 
att förutom landshövdingen träffa lantrå
det, landskapsstyrelsens ordförande samt 
Jagtingets talman. Under de senaste åren 
anslöt sig även chefen för Ålands sjöbe
vakningsområde till sällskapet. Vid dessa 
öppna och informativa möten tangerades 
även försvarsfrågor. 

Ålänningarnas deltagande i försvaret 
var en särskild och framför allt princi
piell fråga för den kommitte som förbe
redde Ålands självstyrelse. Befrielsen 
från deltagande i krigstjänst härstammade 
i vissa kommuner ända från 1600-talet. 
De befriade var dock skyldiga att med
verka till postgången. Språkfrågan och 
tjänstgöringen utanför landskapet var 
faktorer, som bidrog till det nya syste
mets uppkomst, enligt den ovannämnda 
kommittens åsikt. Fullgörandet av värn
plikten ersätts med tjänstgöring vid lots
och fyrinrättningen eller i andra uppgifter 
inom civilförvaltningen. Någon rikslag 
om ersättande av vapentjänst finns inte . 
Befrielsen från militärtjänst är utgående 
från detta och enligt protokollen från 

den kommitte som förberedde självstyret 
främst en språkfråga. Svenskspråkig mi
litärutbildning hade inte ordnats i början 
av 1920-talet. För att detta förfarande inte 
skulle bli en flyktväg undan vapentjänsten 
för dem som kommer från orter utanför 
Åland skrev man i självstyrelselagen in 
en 12 års åldersgräns, varefter den som 
flyttar till Åland måste bo där åtminstone 
fem år innan han beviljas hembygdsrätt 
Beroende på flyttningsdagen är personen 
underkastad uppbåd det år då han fyller 
18 år och måste delta i uppbådet. 

Oberoende av Ålandsöarnas och land
skapet Ålands demilitarisering, neutralise
ring och självstyre skall området försvaras 
som en del av vårt territoriella försvar. J u 
närmare samarbetet med självstyrelse
myndigheterna och statens regionalför
valtningsmyndigheter är, desto effektivare 
kan försvarsförberedelserna genomföras. 

Bo Österlunds artikel har tidigare i år varit pu

blicerad på finska i "Sotilasaikakauslehti", som 

är finska officersförbundets tidskrift och iiven på 
svenska i " Fanbäraren'", som är förbandstidning 

för Nylands Brigad. 

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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Korresponderande ledamoten 
JARL ELLSEN 

Kommendörkaplen Jarl E/Isen, som lämnade den akliva ljänslen 
inom Försvarsmakten 1975, har under många år varit verkswn som 
leknisk rådgivare Iii! svenskförsvarsinduslri och däm/över vari! en 
ojia återkommande deba!tör ochföreläsare ifi-ämsl marinaji-ågo1: 

Några spekulativa ubåtsjakter på 1960-talet 

I TiS nr 2/2007 påminde ledamoten Mag
nus Haglund om att det även före 1970-
talet inträffade en del undervattensinci
denter, som kanske vore värda att relatera. 
Jag upplevde själv en del , men i följande 
aktioner hade jag dock mera perifera rol
ler, men väl så intressanta: 

Den första var incidenten utanför 
Fårösund 1962, när halva kustflottan un
der ledning av CKF själv, konteramiralen 
Einar Blidbcrg, jagade en främmande 
ubåt med skarpa sjunkbomber och till och 
med AU-raketer. Denna incident har om
nämnts tidigare i denna tidskrift. Sonar
kontakten den gången klassificerades på 
flera av enheterna under operationen som 
"ubåt". Målets förflyttning kunde väl föl
jas på plott, displayer och i hörlurar. Det 
hela avslutades med att ubåten ökade t~u·
ten och försvann ut från svenskt territori
alvatten. Ä ven om den inte identifierades, 
så får väl resultatet av jakten betraktas 
som framgångsrikt. 

Att jag nämner denna händelse beror 
på att jag på sätt och vis var inblandad. 
Såsom presschef i Marinstaben fick jag 
en larmsigna l från en flaggadjutant hem 
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till min bostad (hade s.k. pressjour) om 
att svenska enheter sköt ska rpt mot en 
inkräktare. Uppgiften bedömde jag så 
viktig och såsom en synnerligen god PR 
för den svenska flottan att jag i min iver 
bröt mot gällande regler och författade en 
kommunike som intelefonerades till TT. 
Det blev stort liv från Försvarsstabens In
formationsavdelning förstås, men nyheten 
var nu ute. Något halvår därefter var jag 
sakgranskare vid en översättning av en 
amerikansk roman , betitlad "The Bedford 
Incident"*). USS Bedford var i boken en 
USA-jagare som fått upp en ubåtskontakt 
inne på NATO-område. Fartygschefen be
gärde av operationsledningen i Washing
ton tillstånd till omedelbar vapeninsats, 
men beordrades att vänta tills vederbör
lig beslutsprocess verkat igenom. När så 
skett var givetvis kontakten förlorad. Han 
uttrycker sin i l ska i boken med följand e 
ord: "When Sweden with ils toy-navy (v i 
hade på den tiden en för våra förhål lan
den aktningsvärd flotta) has the guts to, 
without any hesitations, with bombs and 
rockels attack an intruder , we in the big 
US Navy sha/1 - just wait!". Det var inte 

svårt att räkna ut varifrån författaren tagit 
denna uppgift. 

Fårösundshändelsen hade nämligen , 
när det begav sig, väckt både uppmärk
samhet och beundran i amerikanska me
dier och särski lt radiostationer. Jag blev 
till och med uppringd av en av dessa som 
begärde "mer påspädning" på denna, tyd
ligen smått sensationella historia enligt 
amerikansk uppfattning. 

Den andra incidenten, som har sina 
poänger, inträffade hösten 1969, då jag 
tjänstgjorde som CSjöop i Milostab O. 
Stabschcfvar blivande marinchefen Bengt 
Lundvall , som hade låtit bygga upp ett 
välutrustat operationsrum i Kalla krigets 
skugga så att säga. Larm kom en kväll 
från örlogsbasen att en civil bevaknings
man, fiskaren Sjöblom från Feja n, stött på 
en främmande ubåt i ytläge (däcket under 
ytan) vid Håkanskär sydväst om Söder
arm. Jourfartyget, en minsvepare under 
beHil av Bengt Lundvalls son Thomas 
hade av örlogsbasen omedelbart sänts upp 
från Hårsfjärden ti Ilsammans med de he
likoptrar, som stod i beredskap. Jag minns 
att vi i oprummet ifrågasatte Sjöbloms 
nykterhet och beordrade minsveparcbefen 
att snarast kontrollera den detaljen. Orsa
ken var hans fantastiska rapport: 

Sjöblom hade varit på väg till sin fis
karstuga på ön Hämtan, intill Håkanskär 
när han i skymningen framför sig siktade 
en kobbe, som han inte kände igen. När 
han kom närmare såg han att "kobben" i 
själva verket var ett ubåtstorn och iakt-

tog dessutom att beteckningen på detta 
skymts av någon slags presenning. Under 
ytan lyste ett starkt ljussken. Sjöblom gi
rade omedelbart undan, för att, som han 
sade inte krocka med ubåtstornet Däref
ter s~tte han full fart till sin ö, gick upp till 
stugan och telefonerade till Kustbevak
ningen i Furusund, för vilken han hade ett 
allmänt bevakningsuppdrag i denna del av 
skärgården. Vid telefonerandet stod han 
vid stugans fönster och kunde därifrån 
under några minuter fortfarande se ljusfe
nomenet, vilket så småningom försvann. 

Sjöblom var en mycket erfaren och 
respekterad skärgårdsbo, som senare även 
förde benilet på sjöräddningskryssaren 
baserad på Fejan. Jourchefen rapporterade 
också, efter intervju, att Sjöbloms rapport 
och uppträdande verkade helt tillförlitligt. 
Tilläggas bör att vid denna tid pågick byg
get av ett 7,5 cm KA-batteri vid Havssval
get, inte långt från den av Sjöblom rappor
terade undervattensfarkostens läge. Det 
var höst och skärgården låg därför i övrigt 
öde. Ubåten, om det nu var en sådan, var 
givetvis redan försv unnen . Intensiv ubåts
jakt sattes dock in med minsveparen och 
två helikoptrar, men man var, som så ofta, 
för sent ute. 

*) Boken författad av Mark R. Rascovich kom i 
sin svenska översättning ut 1964 på förlaget Fo
rum med tite ln " Intermezzo i Ishavet" . Boken har 
även filmatiserats med den legendariske Richard 

Widmark i huvudrollen. 
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Redaktör 

ÅKE WERDENFELS 

Förre lanäwntikvarien Ake Werdenfels, Sölvesborg, är styrelseord/o
rande i Blekinge Hembygdsforbund och redaktör }or Blekingeboken 

Han ö som bas för engelska flottan 1810-1812 
Denna artikel är en forkortad version av uppsatsen "Engelska flottan och Hanö 
181 O- 12 ", publicerad i Blekingeboken 2006 ( Olofström 2007). Där hillar läsaren 
notapparat och kälfhänvisningm~ l denna artikel har antalet citat strukits ned, likaså 
de biografiska uppgifterna om kapten Harald Jönsson och Sir James Saumarez. Eli 
avslutande avsnitt, som redovisar vilka insatser HMS Gorgon, Erebus och Swan 
svarade för, har här utgått och bildmateriafet begränsats. 

Många av oss minns säkert den där höstmorgonen for drygt 25 år sedan när nyheten 
spreds att en rysk ubåt hade gått på grund i Karlskrona skärgård. Förvåningen var 
förmodligen inte mindre i Sölvesborg, ute på Listerlandet och längs kusten bort mot 
Karlshamn och Matvik i början av juni 181 O. Då ankrade en engelsk flottstyrka vid 
Hanö. När eskaderchefen vice amiral James Saumarez på HMS Vietory morgonen 
den l O juni lät bästa bogankaret gå på J 5 famnars di up fanns redan förutom några 
handelsfartyg fem engelska krig.~fårtyg på plats. Ytterligare två anlände dagen efter 
och fler skulle det komma. 

En vecka senare fick landshövdingen föl
jande brev, daterat den 16 juni, från kro
nobefallningsman Berg i Hällaryd: 

Hovrättskommissarien och kronolänsman 
Gillströms samt underfJärdingsmannen 
Ola Håkanssons i Hörby nyss ankomne 
rapporte1~ får jag härjämte aller ödmju
kast insända, rörande engelska flottans 
långvariga vistande vid Hanö, bestå
ende av tjugo större örlogsskepp samt 60 
coopverdiefartyg, vilka ligga till ankars 
emellan bemälte ö och Hörviks .fiskeläge 
i Mellby socken, vars besättningar fara 
upp vid närmast stranden belägne Hosa-
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by, Hörby, lstaby, Stiby, Mörby och Silvö 
bym~ för att hämtafi'iskt vatten och genom 
ett påtvunget uppköp av alla sorter .fisk 
och andra matvaror m.m., proviantera 
och skaffa sig forfhskningar på sätt för
berörde rapporter vidare omförmäla 

Av denna britanniskeflottilj är ett större 
tremastat skepp in lupit till ankars vid Ekö, 
varifi'ån ungefärligen 200 man forliden 
gårdagfarit upp uti åen vid Matvik, in uti 
Trensums gärde med barkasser och liggare 
(tomfat) , varuti de flera omgångar hämtat 
friskt vatten ombord, varunder de gått om
kring å landet till Matvik, Boddestorp och 

Trensums bym~ för att fikaledes upphand
la åtskilliga fornöden heter, som folket av 
fruktan och kanske vinningslystnad till 
en del försålt åt dem emot nöjaktig betal
ning Mennågra få träd skola de huggit i 
Matviken, som de burit till sjön, ochjämte 
de upphandlade persedlarna sluteligen 
transporterattill skeppet. 

Deras åtföljande befäl hava varit för
sedde med skjutgevär och tillbehör En 
betydelig engelsk herre som talt svenska, 
har även igår rest ikring här i ortenföratt 
efterspana förrymt engelskt ~jöfolk, var
uti han lyckats i så motto, som han vid 
Ho by anträffat, och genom fleres tillhjälp 
gripit 4ra a 5 personer, vilka han avfört 
till Karlshamn och vidare. Då en sådan 
mängd av engelsmänner komma iland 
åtlyda de varken kronabetjäningens eller 
allmogens efter order skedde tillsägelser 
att ickefå vistas å landbacken, än mindre 
attfå köpa några varo1~ vartill de påstå sig 
äga rättighet, då de betala vad de erhåller 
vilket kronobetjäningen således icke kan 
forekomma, utan ser oss nödsakade att 
vördnadsfullast anmäla detta förhållande 
hos högvälborne herr baron ... . 

Kontinentalblockaden 
Bakgrunden till de här händelserna var 
Napoleonkrigen under sent 1700- och ti
digt l 800-tal, som gjorde snart sagt be la 
Europa till en krigsskådeplats. Samtidigt 
förekom en intensiv diplomatisk verk
samhet, som ledde fram till olika makt
konstellationer, ofta av mycket kortvarig 
karaktär. Genom segern vid Trafalgar 
1805 fick engelsmännen henaväldet till 
sjöss. Tilllands var däremot fransmännen 
framgångsrika . 

Efter löfte om subsidier knöts Sve
rige allt närmare England och förklarade 
Frankrike krig den 31 oktober 1805. Näs
tanjämnt ett år senare ryckte Napoleon in i 

Berlin, proklamerade kontinentalsystemet 
och hade ett par månader senare inneslutit 
Stralsund. Vid vapenvilan fick Sverige vis
serligen behålla Pommem, men vid hori
sonten hotade nya faror. Enligt en överens
kommelse mellan Ryssland och Frankrike 
skulle nämligen England tvingas till fred 
senast den l december 1807. Om britterna 
inte accepterade skulle Danmark, Sverige 
och Pot1ugal förklara England krig och 
stänga sina hamnar för engelska fartyg. 
Det land som vägrade skulle ses som en 
fiende till Frankrike och Ryssland. 

Både 1806 och 1807 avslog Sverige 
alla fredsinviter från Frankrike. När eng
elsmännen på hösten 1807 bombarderade 
Köpenhamn och beslagtog den danska 
flottan gick Danmark över på Frankrikes 
sida. Sveriges enda bundsförvant var där
med England när ryssarna i februari l 808 
föll in i Finland. Månaden efter förklarade 
Danmark krig. England hade redan tidi
gare utlovat subsidier och sände truppför
stärkningar, som dock ganska snart drogs 
tillbaka. Endast en engelskflottstyrka stan
nade kvar, men den kunde inte förhind
ra att Finland föll i ryssarnas händer. 

Gustav lV Adolfs planer att återerövra 
Finland krävde stöne engelska subsidier. 
När denna begäran avslogs botade kungen 
att nänna sig Ryssland och Danlnark och 
stänga de svenska hamnama för engelska 
fartyg . Inte beller detta fick engelsmännen 
att ändra inställning, storleken på subsidi
erna förblev oförändrad. Svenskarna sva
rade med att lägga embargo på engelska 
fartyg . 

l slutet av februari 181 O kom ordern att 
de svenska hamnama skulle stängas för 
engelska fartyg, en följd av fredssluten 
med Ryssland och Frankrike. De fick inte 
komma närmare land än på ett kanonskotts 
avstånd. Ett skadat fartyg skulle visser
ligen inte avvisas, men det måste lämna 
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svenskt territorialvatten snarast möjligt. 
Fransmännen fann svenskarnas hållning 
mot Storbritannien alltför mjuk och und
fallande och protesterade i november mot 
att kolonialvaror, trots förbudet, överförts 
från Sverige till bland annat Pommern. 
De skulle beslagtas, den engelske minis
tern i Stockholm utvisas och den svenske 
ministem i London hemkallas. Inför hotet 
om en fransk krigsförklaring förklarade 
Sverige krig mot England den 17 novem
ber 1810. 

Herraväldet över Östersjön 
Liksom tidigare Hansan och senare hol
ländarna var engelsmännen starkt bero
ende av möjligheten till en fri handel med 
ländema kring Östersjön. I England hade 
nämligen den kraftiga uppodlingen lett till 
en skövling av skogarna. I ländema kring 
Östersjön fanns det däremot god tillgång 
till järn, masttimmer, balkar och plankor, 
hampa, tjära och beck, kort sagt vad de 
engelska varven behövde. Royal Navy's 
varv i Portsmouth blev för övrigt så små
ningom världens största skeppsvarv. 

För att trygga sina intressen när det 
gällde handeln med länderna kring Öst
ersjön strävade England framför allt efter 
att åstadkomma en maktbalans mellan 
olika länder och stödde med andra ord 
alltid den svagare parten. Så var det till 
exempel under Karl X Gustavs krig mot 
Danmarie På motsvarande sätt kryssade 
en engelsk flotta år 1727 i Östersjön för 
tionde gången på 14 år, då för att trygga 
balansen mellan Sverige och Ryssland. 

Om England hängde på låset till 
Östersjön så var det Danmark som hade 
nyckeln. Det var naturligtvis inte med bli
da ögon engelsmännen såg att Danmark, 
Sverige och Ryssland i slutet av 1700-talet 
bildade ett neutralitetsförbund, som inne
bar att de under neutralitetsskydd kunde 
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frakta skeppstimmer till Holland och 
Frankrike. Genom slaget på Köpenhamns 
redd år 1801 tilltvingade engelsmä1men 
sig rätten att beslagta gods på danska fa r
tyg, destinerade tillmot England fientli gt 
sinnade länder. 

I samband med bombardemanget 
av Köpenhamn 1807 förlorade Danmark 
sin flotta, samtidigt blev England alltmer 
isolerat. Den ende vapendragaren i kam
pen mot Napoleon blev så småningom 
Sverige, den enda mot England vänligt 
sinnade nationen av länderna kring Öster
sjön. Något virke till skeppsbyggnad kun
de svenskarna inte erbjuda engelsmännen. 
Eken var kungligt regale och förbehållen 
skeppsvarven. Men visst fanns det till ex 
empel järn, lin och hampa, tjära och beck 
att sälja om man fick köpa olika koloni 
alvaror. Avgörande för engelsmännen vid 
valet av just Hanö som bas under Napole
onkrigen var bland annat att England fö r 
sin handel behövde en skyddad bas inte 
alltför långt från Öresund. Av sjökorten 
framgår, att engelsmännen redan hade 
god kännedom om blekingekusten. För
modligen var det deras charge d' affair i 
Stockholm, som övertygade Saumarez att 
farvattnen kring Hanö var en lämplig plats 
på samma sätt som den svenske konteram
iralen PM Krusenstjerna pekade på att 
Matvik var en lämplig hamn för de han
delsfartyg, som väntade på konvojering. 
Andra baser i samband med konvojtrafi 
ken var Sprogö, Anholt och Yinga. 

Diplomat i amiralsuniform 
James Saumarez (1757-1836) var chef 
för den engelska flottstyrka, som åren 
1808-12 opererade i Östersjön. Han 
skrevs endast l O år gammal in vid flo t
tan och gick 1770 till sjöss för att sedan 
efter några år tjänstgöra på olika fartyg 
dels i Medelhavet, dels vid Amerikas kust 

i samband med amerikanska frihetskriget. 
Därefter följde kommenderingar på bland 
annat linjeskeppet HMS Vietory som då 
ingick i den engelska kanalflottan, senare 
som befalhavare på HMS Russeli vid hen
nes operationer i Karibiska sjön. 

Åren 1782-87 var Saumarez "reserv
officer" men återkom sedan i aktiv tjänst 
och konstituerades efter en rad olika kom
menderingar 1808 till högste befalhavare 
(Commander-in-Chief) för den engelska 
flottan i Östersjön. Vid ett nappatag med 
Ryssland i augusti besegrade ett par av 
Saumarez' fartyg det ryska linjeskeppet 
Sewolod och blockerade sedan den ryska 
flottan i Baltisch Port (Baltiski) i Estland 
fram till slutet av september. Då lättade 
man ankare och avseglade den 3 novem
ber mot England efter ett kortare besök i 
Karlskrona. 

Ä ven 1809 använde Saumarez 
Karlskrona som bas. Han anlände dit den 
4 juni men fortsatte redan efter ett par 
veckor tillsammans med nio andra krigs
fartyg mot Finska viken. Där lyckades 
man borda och beslagta sex ryska kanon
båtar samt 14 andra fartyg, lastade med 
krigsförnödenheter. Endast någon dag 
senare togs ytterligare nio priser. l början 
av oktober var Vietory tillbaka i Karls
krona, åtminstone i början av december i 
England. Sir James kunde då redovisa en 
mycket omfattande konvojering. 

Den 6 juni 181 O kastade HMS Vie
tory ankare nära Y stad för att invänta 
Mauritz Peter von Krusenstjerna ( 1766-
1813), som 1809 utnämnts till chef för 
blockskeppen i Karlskrona och året efter 
till chef för den eskader, som i händelse 
av fientligheter skulle ta upp kampen mot 
engelsmännen. Starkt försenad på grund 
av vädret anlände von Krusenstjema först 
den 9 juni till Ystad med briggen Svalan. 
Mötet mellan Saumarez och von Krusen-

Sir James Saumarez ledde den engelska 
flottans operationer i Östersjön 1808-12. Ar 
181 O utövade han befäletfi~ån HMS Vietory 
vid Hanö, senarefi'ån olikafartyg vid Vinga. 
Efier The Saumarez Papers, 1968. 

stjerna var väl förberett. Båda kände tydli
gen varandra ganska väl. Amiral Saumarez 
hade ju både 1808 och 1809 ankrat upp vid 
Karlskrona. I sin rapport till utrikesminis
tern efter mötet skriver von Krusenstjerna 
att han såg fram mot förhandlingarna med 
viss oro eftersom han var sjuk, varken be
härskade engelska språket särskilt väl eller 
hade erfarenhet av diplomati, men att han 
ändå ville fullgöra sitt uppdrag genom sin 
personliga vänskap med Sir James. Efter 
en längre utläggning om svårigheterna 
att lokalisera den engelska flottan fortsät
ter von Krusenstjerna sin rapport efter att 
slutligen ha siktat HMS Victory: 

Han (amiral Saumarez) visade genast 
den attentirm att skicka en slup till mig, 
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ehuru på nära 2 mils avståndFån Vietory 
för att bringa mig ombord till sig, och Id. 11 
fin hade jag den tii!Fedsställelse att emot
tagas med utmärkt vänskap av denne min 
vän och respektable brittiska befälhavare. 
Det första svar varmed amiral Saumarez 
mötte mina foreställningar om den ojar
tjänta medfart som Sverige skulle lidafrån 
brittis/w regeringen i händelse de nämnde 
kabinettsordren om blockad av svenska 
hamnar skulle sättas i sträng verkstäl
lighet var åtföljt med det mest uppriktiga 
deltagande i våra lidelser med beklagan 
att denna avsikt icke av amiralen var känd 
då han lämnade England, men med for
sökron att inskränka verkan så långt han 
möjligtvis det kunde våga och i övrigt till 
sin regering med eftertryckföreställa vad 
han på eget bevåg icke vågade skrifiligen 
till mildring avgöra. Han anmodade mig 
emellertid attför E.K.Mjt i underdånighet 
förklara dess uppriktiga erkänsla for de 
genvägar som blivit öppnade honom att 
utan uppmärksamhet kunna erhålla vatten 
ochjorFiskningm; menforsäkrade mig att 
han utan missnöje skall underlåta begag
nande! i händelse det skulle kompromet
tera Sveriges övriga relationer. Han öns
kar huvudsakligast att hava sin postgång 
öppen och att hans hospitalsskepp Gor
gon som han vill stationera vid Hanö må 
vid Matvik eller annan närbelägen tjänlig 
plats kunna anlöpa att hämta vatten och 
forfriskning 

Som svar på några frågor från utri
kesministern von Engeström meddelade 
amiral Saumarez att svenska fartyg inte 
behövde några licenser (skriftliga till
stånd) om de var destinerade ti Il engelska 
hamnar, till Spanien eller Portugal. Han 
försäkrade också att inga svenska fartyg 
i kusttrafik var i farozonen och att sjöfar
ten mellan Stockholm och Finland kunde 
f01isätta utan hinder om man bara använde 
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öppna båtar eller mindre däckade skutor. 
Däremot kunde han inte garantera postför
bindelsen mellan Ystad och Stralsund om 
det var ett danskt fartyg som förde posten 
över Bälten, men menade att de brittiska 
krigsfartygen knappast skulle ägna en så
dan båt någon stön-e uppmärksamhet. Nå
gra utfåstelser när det gällde lastfartyg på 
samma route vågade han inte göra innan 
kabinettet gett sitt tillstånd. För att om 
möjligt förhindra att danska kanonbåtar 
uppbringade svenska och andra neutrala 
länders fartyg avsåg amiralen beordra si na 
krigsfartyg i Öresund att endast släppa så
dana fartyg genom Sundet som var desti
nerade till Köpenhamn och kunde uppvisa 
licenser, utfärdade av engelsmännen. 

Att amiral Saumarez varken medhaver 
några transporttrupper eller är sinnad 
att mot Sverige öva fientligheter, såvida 
blockadsystemet icke därunder bör kom
ma i beräkning, därom vågarjag E.K. Mjt 
underdånigst.försäkra. 

Kl. 4 i går afton avseglade jag i säll
skap med amiral Saumarez och hospital 
skeppet Gorgon Fån Ystad. Skeppet Mi
notaur mötte ochförenade sig med amira
len som idag kl. 8fin gick under Hanö att 
ankra och utdela nödiga order i avseende 
på konvojernas avgångstermine1~ varefter 
han torde stoppa upp ett par dagar utan
för Karlskrona innan han går att intaga 
sin station vid Nargön utanfor Reva/. Med 
briggen ankrade jag här på redden idag 
kl.5 em och avsänder genast genom kurir 
denna underdånigsta rapport. 

För svenskamas del bör rapporten ha 
inneburit en stor lättnad. Trots det utåt sett 
spända läget var både England och Sve
rige beredda att spela under täcket och 
på så sätt medverka till att handeln kunde 
fortsätta relativt ostört. För von Krusen
stjema hade förhandlingama gått bättre 
än väntat. Hade han oroat sig för problem 

med språket så fatms löjtnanten John Ross 
(1777- 1856) till hands. Denne fungerade 
som amiral Saumarez' förbindelseoffi
cer och talade svenska flytande. Ross var 
hösten 1808 placerad på konteramiralen 
Nauckhoffs fartyg med uppgift att tolka 
de engelska flaggsignalerna och medverka 
vid den svenska flottans manövrar. Han 
"övervintrade" sedan i Karlskrona och 
försökte där att på olika sätt stödja svensk
arna. Deras 11 linjeskepp, sommedverkat 
under höstens manövrar uppe i Finska 
viken, var i bedrövligt skick, detsamma 
gällde besättningarna. 4000 man var sjuka, 
25-30 personer avled dagligen. 1809 till
delades Ross Svärdsordens Stora kors för 
sina insatser och hertig Karl uppvaktade 
det engelska kabinettet och anhöll att John 
Ross skulle befordras. Denne fick samma 
år högsta befålet på HMS Ariel, 1812 på 
HMS Briseis. Ross blev senare en berömd 
polarforskare. Sina svenska språkkun
skaper hade han ursprungligen möjligen 
förvärvat när han som ung under fyra år 
var knuten till den engelska handelsflottan 
och då bland annat angjorde hamnar i Öst
ersjön. Åren 1839- 1845 var Ross engelsk 
konsul i Stockholm. 

Efter mötet mellan Saumarez och von 
Krusenstjerna i Ystad gav sig Ross land
vägen till Sölvesborg för att sondera möj
lighetema till postgång och proviantering. 
Några dagar senare jagade han desertörer 
i trakten av Bräkne-Hoby - en betydelig 
engelsk herre som talt svenska. 

Svenskama var vid den här tidpunkten 
väl medvetna om Saumarez' insatser.- Vid 
fredsslutet, hårt som det ä1~ kan vi inte.för
neka, att vi i hög grad har Er att tacka, for 
att vi existerar som nation, skrev statsrå
det Baltzar von P la ten till honom efter fre
den i Fredrikshamn 1809 och förlusten av 
Finland. Vid valet av tronföljare i Sverige 
sedan Gustav IV Adolf avsatts inhämtade 

amiral von Krusenstjerna den engelska 
regeringens inställning genom Sir James. 
Denne kom även i fortsättningen att spela 
en avgörande roll när det gällde relatio
nerna mellan England och Sverige och 
svenskarnas kamp mot fienden. 

År 1811 utnämndes James Saumarez 
till högste befälhavare för den engelska 
medelhavsflottan , men fick då behålla 
chefskapet även över östersjöflottan. 
HMS Vietory återvände visserligen inte 
ti Il Hanö, däremot till Yinga både 1811 
och 1812. Då var det amiral Reynolds 
på S;t George, följd av amiral Morris 
på Vigo som från farvattnen kring Hanö 
under Saumarez ' ledning genomförde 
engelsmännens operationer i Östersjön. 
När det i maj 1812 stod klart att det på
tvingade låtsaskriget mellan England och 
Sverige snart skulle vara slut beslöt den 
svenska regeringen att som bevis för lan
dets tacksamhet skänka ett diamantbesatt 
svärd till Sir James. På hösten samma år 
dog hans äldsta dotter. Saumarez avböjde 
därefter alla sjökommenderingar. Han var 
sedan bland annat åren l 824-1827 högste 
befälhavare vid örlogshamnen i Plymouth 
och fick 1831 efter en rad andra hedersbe
tygelser titeln Baron de Saumarez. 

Hanö -bas för engelsmännens 
flotta i Östersjön 
Huvuddragen i den politiska utveckling
en, Napoleonkrigen och kontinentalsyste
met är sedan länge väl kända och ganska 
utförligt skildrade av bland annat Hans 
Hansson i boken "Engelska flottan har 
siktats vid Vinga." Sveriges deltagande i 
europeiska maktkampen under Napole
onkrigen (1984). Även på andra ställen i 
litteraturen hittar man uppgifter om eng
elsmännen och Hanö, ett ämne som i sär
skilt hög grad fångslade sölvesborgaren 
Harald Jönsson (1904-1980). Han gick 
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i sin ungdom som jungman och lättmat
ros på skonertskeppet Erika och avlade 
1924 skeppareexamen, l :a klassen. Un
der Andra världskriget fick Harald Jöns
son i England ta över som befälhavare på 
sölvesborgsrederiet Falkviks S/S Falkvik 
sedan kaptenen förolyckats. På grund av 
kriget och andra omständigheter kunde 
han då inte angöra någon svensk hamn 
under fem års tid. 

Redan under 1950-talct, men främst 
som pensionär, ägnade Harald Jönsson 
mycket tid åt att i text och bild doku
mentera ens k i Ida fartyg, främst med Syd
sverige som hemmahamn. Sölvcsborgs 
varv var ett annat intresseområde liksom 
Engelska flottan vid Hanö 1810- 12. Här 
lät han kopiera några engelska krigsfar
tygs skeppsdagböcker och översatte dem, 
dock inte ordagrant eftersom de engelska 
arkivbestämmelsema inte medgav detta. 
Harald Jönssons forskningar ledde till en 
omfattande korrespondens med engelska 
myndigheter samt enskilda arkiv- och 
museitjänstemän, främst Keith Thomas 
samt Shirley Waldock. Hon gick bland 
annat igenom de engelska mönstringsrull
orna för att försöka klarlägga vilka som 
är begravda på Engelska kyrkogården på 
Hanö. 

Källmaterialet till den här uppsatsen är 
främst de engelska skeppsdagböckerna. 
Urvalet gjorde av allt döma Keith Thomas 
och Harald Jönsson mycket strategiskt. 
HMS Vietory (1810), därefter S:t George 
(181 1), följt av Virgo (1812) hade alla 
amiralsflaggan hissad. Därifrån leddes det 
omedelbara, operativa arbetet. Dessa far
tyg hade också en nyckelroll när det gäll
de provianteringen. HMS Gorgon var ett 
lasarettsfartyg, Swan ett mindre patrull
fartyg som mest verkade i "hemma vatten" 
och fungerade som ordonnans. HMS Er
ebus, slutli gen, svarade för patrulltjänst, 
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181 O i huvudsak uppe i Finska viken. 
Uppgifterna i skeppsdagböckerna är 

korthuggna, men har mycket att berätta 
vare sig fartyget är t i Il sjöss eller l iggcr 
för ankare . HMS Victorys skeppsdagbok 
noterar följande i böJjan av juni 1810: 

Söndagen den JOjuni 
Fm. Stillje och disig luji. Kl 02.00 lätt 
bris, som drog sig till SO. Trimmal rår
na och sal/ bramseglen och roylarna. 
Kl 03.00 underfit!la segel. Kl 0400 lätt 
bris och .fint väde1~ Eskadern i sällskap. 
Ön Hanö i NO l N avstånd 7 sjömil. Kl 
08.00 dito vädo: Kl 08.30 ankrat med det 
bästa bogankare/ på 15 famnars djup. Yt
terkanterna på Hanö i S l O och SO. Fann 
följande fartyg liggande här: HMS S:t 
George, Formidable, Planlagenet, Fur) ' 
och Wrangler och en del handel~fartyg. 
Minotaur och Gorgon har också ankrat 
här: inspektera/ divisionen och förrällat 
divisionsgudstjänsl. Vatten ombord 2 7 l 
tunn01~ Vind SO. 

Em. Dito väde1c Sjösatt storbåten. Fol
ket sysselsall på önskvärt sätt. 04.00 dito 
väder Kl 06.00 bytt till rena hängmatfale 
Kl 08.00 dito väde1c Kl l /.00 frisk bris. 
Stuckil ut ankarkabeln. Midna/1 dito vä
dei~ 

För ankare vid Hanö 1810 
När de engelska fartygen ankrade upp ut
anför Hanö i bötjan av juni 181 O bötjade 
ett intressant skådespel. HMS Victory, 
S:t George och Gorgon låg kvar där så 
gott som hela tiden fram till bötjan av ok
tober. Från dessa gick storbåten eller min 
dre slupar över till fastlandet e ller Hanö 
för att verkställa dagens order. Örlogsfar
tyg anlände med beslagtagna fartyg, som 
fick prisbesättning och proviant eller en
bart för att proviantera och sedan snabbt 
ge sig iväg igen. Med jämna mellanrum 

,y .f( /1 

··./W T/i,•,1/lll i · rr• lo'f•'P de<~ r t>!' r k : 1.1,.:(' &fvwul; 

t".r ff}Jf«r&<J tA,. .Yi>rflunm.l nllti ·/,Jt1fl ptlof,t d~~:_l.dt.md 

o-f!!ium,,,/ lfi!JNt i'pm tlleu'IUte li.w·er,;! 'l;ulrluul/ 

Engelsmännen var av allt all döma välforberedda när de anlände till Hanö. Del här 
sjökortet är nämligen datera/ redan 1809. Här anges ön och kustbygden som skogs bevuxen. 
Strax nordväst om bebyggelsen i Hörvik noterar sjökor/el allman kunde hämta vallen 
(" Watering Place' ). J el/ särskilt påpekande längst ned i högra får man en anvisning 
om inseglingsrännan till Hörvi/c "NB (märk väl) För all gåji-ittji-ån Laxören ("Lux 
Ground') måste man styra mol norr när man passerat ön Hanö till man ser del vila /orne/ i 
Karlshamn. "Nogersund anges på sjökor/el som "Village Hellevik". The British Library. 
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ankom proviantfartyg från England. Med 
jämna mellanrum samlades också en hel 
liten armada av handelsfartyg i grannska
pet i väntan på konvojering. Då och då 
lättade ett fartyg ankare och seglade bort 
till Matvik för att hämta vatten, bilda sig 
en uppfattning om hur många fartyg som 
låg där eller helt enkelt som en styrkede
mon stration. Det s istnämnda var säkert 
välbetänkt. Ändå lyckades ett par franska 
briggar våren 18 J l lägga beslag på ett 
handelsfartyg. 

Till det dagliga inslaget hörde vaktbå
tens patrullering. Den "yttre" vakten å låg 
förmodligen i tur och ordning samtliga 
örlogsfartyg, som för tillfallet låg för an
kare vid Hanö. Uppdraget förde lades från 
Victory, arbetsuppgifterna kan bäst bely
sas genom några utdrag ur HMS Gorgons 
skeppsdagbok 1810: Fm. Båda vaktbå
tarna ute; em. vaktbåten har varit ombord 
i en del handelsfartyg (12 juni); Infångat 
två män, som deserteratfi~ån HMS S:t Ge
orge ( 16 juni); F m. Riggat ned bramrårna 
och övertog signa/vakten; Bordat en del 
fartyg (18 juli); Tjänstebåten har bordat 
en delfartyg Besvarat signaler (26 juli); 
Mottaget vaktenFån HMS Formidable (3 
september); Besvarat signalen att överta 
vakten och bordat någrafartyg ( 6 septem
ber). 

Vaktbåtens besättning hade alltså bland 
annat i uppdrag att vid behov borda an
kommande bandelsfartyg för att fastställa 
destination och last. En annan uppgift 
var att förhindra att manskapet försökte 
rymma. Det verkar i många fall ha skett 
genom att rymlingen , som var kommen
derad till Hanö, därifrån försökte ta s ig 
till något inne! iggande handelsfartyg. Vid 
signalvakt mottog man meddelanden i 
form av flaggs ignaler från amiralens far
tyg och vidarebefordrade dessa. Ibland 
fick man överlämna ordern muntligt: Sänt 
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slupen ti/1 de andra båtarna med order 
Fån kommendören att minska brödranso
nen (l augusti). 

Med jämna mellanrum dånade kanon 
sa lvoma. Varje morgon inleddes i dag
bräckn ingen med ett kanonskott från Vie
tory. När solen gått upp hissade fartygen 
s ina flaggor. Då och då kallade ett kanon
skott från S:t George till krigsrätt. Fartyg 
som anlände saluterade: Anlänt har HMS 
Wood/ark och Ariel. Besvarat Arie/s salut 
med nio skott (Victory 3 l august i); Anlänt 
har HMS Cruiset; mottaget saluten med 
J 3 skott (Victory J 3 september) ; Anlänt 
har HMS Ranger Besvarat hennes salut 
med J 3 skott (Victory 15 september). Med 
kanonskott påkallade man också upp
märksamhet eller dirigerade konvojerna : 
AvfYrat ett kanonskolt som konvojsigna/. 
Besvarat av HMS Plantagenet och Mino
taur. Har också besvarat Pricess Caroli
nes salut med l 3 skott; AvfYrat två skott 
som konvojinstruktion (Victory 30 sep
tember respektive J oktober). Kanonskott 
manifesterade befalsbyte: Hissat rött på 
fören och besvarat S:t Georges salut med 
l 3 skott eller speciella högtidsdagar: sa-
luterat med 2J skott årsdagen av Hans 
Majestäts kröning (Victory 26 augusti 
respektive 22 september). 

Även om HMS Victory, S:t George 
och Gorgon hela "säsongen" 181 O låg för 
ankare vid Hanö krävde fartygen kontinu
erlig tillsyn. Vietory hade ankrat upp på 
morgonen den l O juni kl 08 .30 med det 
bästa bogankaret på 15 famnars djup. Då 
var det stiltje med disig luft. Framåt natten 
blev det Frisk bris, stuckit ut på ankarka
beln, nästa morgon Måttlig bris och fint 
väder: Hivat in till en halv kabel/ängd på 
ankartrossen. Den 19 juni , en dryg vecka 
senare, noterar skeppsdagboken kl 08.00 
Frisk bris med regn. Hå/ler ankarvakt. 
Dagen efter var Folket sysselsatt med ren-

göring av bästa bogankarets kablar och 
deras forvaringsp/ats, smort in dem med 
vinäge1~ vilket tog ett par dagar. Ankar
trossarna utsattes för stora påfrestningar, 
den 31 juli var det dags för reparation. 
Ibland måste man skifta ankare från ena 
sidan till den andra eller rent av byta an
karplats. 

Sommaren 181 O ställde inte vinden 
till några problem, inte heller under hös
ten. Däremot regnade det då och då. Det 
innebar att man ofta måste torka seglen. 
Korsat bramrårna och lossat seglen for 
torkning, noterar Victorys skeppsdagbok 
för den 23 juni. Det fick man göra ytter
ligare ett tiota l gånger innan det var dags 
för hemfard. 

Liksom på S:t George och Gorgon 
fanns det naturligtvis även på Vietory ruti 
ner som noga reglerade dygnsrytm, arbete 
och vila, arbetsuppgifter, mathållning etc. 
På sändagama är notiserna oftast mycket 
sparsamma när det gäller de tre fartygen. 
Måttlig vind och .fint väde1~ Inspekterat 
divisionerna och anordnat keltisk guds
tjänst. Torkat segel. Folket gjort det nöd
vändigaste. En del handelsfartyg anlänt 
(Victory 17 juni 181 O); Fm Hård bris med 
byig luft. Mottaget 83,5 kg färskt kött. 
10.30. Mönstrat skeppskompaniet och 
anordnat divisionsgudstjänst. Hård byig 
vind (Gorgon 12 augusti 181 0). 

Söndagen var alltså i huvudsak en vi
lodag med mönstring och predikan obe
roende av vilket fartyg man tillhörde. Ge
mensamt för alla tre fartygen är också de 
nästan dagliga notiserna om hur mycket 
vatten man har eller hur förrådet fylls på: 
Mottaget 8 tunnor vattenFån storbåten .. 
Vatten ombord 282 tunnor (Victory 11 
juni 181 0). Dricksvatten hämtade man 
från brunnar, bäckar och åar på fastlan
det. En viktig plats i det sammanhanget 
låg tydligen strax norr om Hörvik. Den 

är redan på sjökortet från 1809 markerad 
som "Watering Place", idag kal lad Eng
e lska källan. Hur man ska ll tolka en del 
är i land och gräver brunnar är en öppen 
fråga eftersom inte platsen anges (Vie
tory den 27 juli och 4 augusti). Möjligen 
var det då de så kallade Fyrbrunnarna på 
Hanö kom till. Dc ligger omkring 200 
meter nordväst om fyren i dälden mellan 
denna och Karahalla. 

Ofta förekommer uppgifte r om bur 
man tar emot eller levererar proviant. Det 
gä ller i synnerhet HMS Victory. l övrigt 
ger skeppsdagböckerna en översiktlig 
uppfattning om vad marinsoldater, ka
nonbetjäning och sjömän sysslade med 
liksom också hantverkarna. Strax efter 
ankomsten var Folket (på Victory) sys
selsatt med upputsning av utsmyckningen, 
19 juni. Det var man också den 25 juni , 
då även skrovet tvättades utvändigt. Den 
17 juli var målarna i land och målade 
småbåtarna, likaså den 25 augusti. Under 
flera dagar i juli var timmermännen, som 
vi skall se, sysselsatta med att bygga ett 
slakthus på Han ö. T slutet av månaden och 
början av augusti noterar dagboken att 
Timmermännen håller på i förrådsrum
men, där de sedan lagrade plankor och 
bräder, som storbåten hämtat. T mitten av 
augusti flyttade tinm1ermännen på belys
ningen i förrådsrummen och tillverkade 
luckor till ventilerna, för att sedan åter
insätta belysningen. Ännu mer fick de att 
göra i slutet av månaden . Då var det dags 
att staga stormasten och mesanmasten , 
tjära riggen och svärta rårna. Samtidigt 
passade man på att laga segel. 

Den 30 augusti upptäcktes att en 
grövre sparre i kabyssen fattat eld un
der plåtbeklädnaden och brandskadat 
ytterligare tre stycken. Släckt elden utan 
att erhålla flera skad01~ Det tog timmer
männen nästan en hel vecka att återställa 
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kabyssen med hjälp av några ekstockar 
från Karlshamn. Till de mindre arbetena 
den här "säsongen" hörde förmodligen 
tillverkning av åror och en ny läsegelbom. 
Virke hämtade timmermännen från för
rådet på Victory, bland annat plankor till 
HMS Martial. Förrådet var förmodligen 
ganska välförsett sedan HMS Daphne i 
mitten av juli levererat kopparplåt, spik 
och bultar. Timmermännen svarade också 
för viss service ti Il andra fartyg, t i Il exem
pel genom att tillverka ett nytt bogspröt 
till HMS Cheerful och driva borden eller 
däcket på HMS Swan så att hon inte tog 
in vatten. 

Förutom timmermännen, målarna och 
segelmakarna utgjorde tunnbindarna en 
särski ld yrkeskategori. Dc lagade tutmor 
och tillverkade spannar, vid något enstaka 
tillfälle också livbojar av tunnor. Att riva 
upp gammalt tågvirke, som repslagarna 
sedan använde för att slå nya rep e ller 
trossar var en vanlig arbetsuppgift, för
modligen för matroserna. De fick också 
svabba däcken, nästan var eller varannan 
vecka gå i land för att tvätta kläder och 
sjösäckar eller skrubba hängkojerna. Var 
och en hade två. Man använde den ena 
medan den andra torkade. Omedelbart ef
ter ankomsten till Hanö och före avresan 
till England var det dags att rengöra toa
letterna. Det fanns sex högst "offentliga" 
för besättningen medan officerarna var 
mer privilegierade. 

HMS Vietory var ett av Royal Navy 's 
största örlogsskepp, byggt i Chatham re
dan 1765 och alltså förhållandevis gam
malt när hon 181 O dök upp utanför Han ö. 
Hon hade tre däck med sammanlagt 98 
kanoner. Besättningen uppgick till om
kring 850 man , av vilka 569 var matroser 
och art i lleristcr. Dessutom fanns det 13 l 
marinsoldater med uppgift att medverka i 
närstrid. De spelade också en viktig roll 

322 

när det gällde att upprätthålla disciplinen . 
Besättningen i övrigt utgjordes av far
tygschef, officerare, kadetter, läkare och 
präst, underofficerare och hantverkare 
med olika specialfunktioner, sammanlagt 
omkring 150 personer. 

Fartyget var disponerat på traditionell t 
vis. Kaptenen bodde längst upp i aktern, 
där han hade separat sovhytt och ett rum, 
som användes v id rådslag eller som mat
sa l. Omedelbart under fanns amiralens nå
got mer påkostade rum. Officerarna hade 
separata hytter med fasta kojer, allt efter 
ålder och rang. Manskapet och marinsol
daterna sov på nedre kanondäck e ller på 
banjodäcket, som låg under nedre kanon
däck. De sov i hängkojer, som togs ned 
efter nattens vila. Vid dagens tTe måltider 
falldes bord ned mellan kanonerna. Kring 
vart och ett satt 6- 8 personer, i regel de 
som betjänade samma kanon. 

Ombord i örlogsskeppet fanns samma 
sociala skillnader som i land. Officerarna 
åt för sig, hade eget "hushåll" och mat från 
eget förråd. Manskapet utspisades efter ett 
särskilt veckoschema med sa lt kött, fläsk, 
fisk, gröt, havre- eller ärtsoppa, smör och 
torkat bröd . Middagsmålet var lagat, fru 
kost och kvällsmat bestod av öl och bröd 
med smör. Örter och grönsaker blandades 
i ärtsoppan. Färskt kött fick man endast 
när det fanns möjlighet till slakt. Risken 
för vitaminbrist var stor. Man komplette
rade därför kosten med kå l och citronsaft 
för att undvika skörbjugg. Den salta ma
ten krävde mycket att dricka. Dagsranso
nen var 4,5 liter öl. Vatten som dryck an
vändes förmodligen i mycket begränsad 
utsträckning eftersom vattnet ganska snart 
surnade. Av hälsoskäl fick manskapet dag
ligen rom. Den späddes ut med tre delar 
vatten och kallades då "grog". Vin, te och 
kaffe nyttjades endast av officerarna. 

Många människor på ett begränsat ut-

rymme ställde krav på en sträng disciplin , 
i synnerhet som långt ifrån alla frivilligt 
sökt sig till flottan. - Straffät John Bijore 
med 24 spöslag och William Barber med 
12 spöslagför att icke ha lytt orda Char
les Elmer med 24 spöslag för slagsmål, 
Peter Dolman med 24 spöslagför att han 
varit oförskämd mot befälet och lsac Cor 
med 24 spöslagför stöld (Victory den 13 
juni). 

Uppgifter av det här slaget finns det 
gott om i skeppsdagböckerna. Vid svå
rare förbryte lser sammanträdde krigsrät
ten: Avf;rat ett kanonskott som signal för 
krigsrätten att sammanträda. 09. 00. Fort
sattförhörenmed Thomas Silby och Gerh. 
Tura hemmahörande på Formidable för 
desertering (S:t George 23 juni). 

Mönstringsrullorna för HMS Formi
dable anger att 8 personer l 81 O rymde i 
samband med att någon av de mindre bå
tarna var i land, 14 från HMS Vigo 1812. 
Flertalet kom inte särski lt långt. De fyra 

SJOman som deserterade från Victorys 
storbåt den 13 juni 181 O påträffade John 
Ross, som vi sett, med svensk hjälp redan 
tre dagar senare vid Bräkne-Hoby. Straf
fet blev 48 spöslag vardera. 

Det värsta straffet innebar att den 
dömde, bunden i en båt, roddes runt till de 
andra fartygen. Från vart och ett av dessa 
medverkade någon vid bestraffningen. 
- Sänt en beväpnad båtför att utj"öra be
straffningarna av en sjöman tillhörande 
Plantagenet, han fördes runt till alla far
tygen. Krigslagen upplästes och han er
höll 40 spöslag (Victory 7 juli). Bestraff
ningen innebar ibland att den dömde dog 
eller i varje fall blev mycket svårt med
tagen. Det var förmodligen den här typen 
av bestraffning som hade verkställts den 
26 juni. Då medverkade ett par officerare 
från HMS Gorgon vid bestraffning av en 
sjöman från Minotaur. Denne blev så illa 
hanterad att han måste överföras till Gor
gon för att få läkarvård. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Fonden har till ändamål att genom utdelande av stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete inom områdena sjötaktik - även innefattande utveckling av vapen
bärare, vapen och hjälpmedel - navigation och sjöfart. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet beslutar under oktober månad vmje år på förslag av styrelsen om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendium utdelas normalt vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssamman
träde. 

Person, som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2008, skall skicka in 
utredning eller avhandling till 
sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Teatergatan 3, 5 tr 
111 48 STOCKHOLM 
senast 15 maj 2007 

Akademien förbehåller sig rätten att publicera arbete, som belönats med stipen
dium, i Tidskrift i Sjöväsendet 
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Sjöofficerssällskapet i Göteborg 175 år 

Efter 172 år i den gamla vackra mässbyggnaden på Nya Varvet har Sjöofficerssällskapet 

flyttat uppströms längs Göta älv till en mera central plats och är sedan 2006 embarkerat 

på Kustflottans gamla flaggskepp HMS Marieholm, som numera ligger permanent för

töjt vid PackJ1Llskajen på den södra älvstranden alldeles i närheten av Göteborgsoperan 

och för om Maritiman med bland annat muscifartygen jagaren H MS Småland, ubåten 
HMS Nordkaparen samt patrullbåten HMS Hugin. 

HMS Marieholm 
- numera Restaurang 
S/S Marieholm - tym
mer också Sjöofficers
sällskapet i Götebotg 
(Foto: Lars G Hallgren) 

Fredagen 28 september 2007 firade Sjöofficerssä ll skapet sin 175-åriga tillvaro med en 

jubileumsmiddag ombord. Kungl. Örlogsmannasällskapet har genom sin nära samver

kan med sjöofficerssällskapen därmed också fått en naturlig uppehållsplats i Göteborg, 
där akademiens sammanträden normalt hålls en gång per år. 

Akademiens sekreterare 
Herman Fältström upp
vaktade på Kungl. Örlogs
mannasällskapets vägnar 
genom att överlämna akade
miens sköld, som togs emot 
av Sjöofficerssällskapets 
mångårige ordforande 
Hans Josefson 
(Foto: Lars G /-/al/gren) 
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Säkra 
kommunikationer 
-för ett 
säkert samhälle 
Att ha säkra l<ommunikatioher är en av 

förutsättningarna för vårt sätt att leva, 

arbeta och göra affärer: 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 kommunikationen - ett arbete 

som handlar om alltifrån kvalificerade 

kommunikationstjänster till integration av 

robusta tele-, data- och radiokommuni

kationslösl')ingar för försvars- och 

samhällssäl<~rhetsområdet 

Med andra ord - att ha en 

säker och robust kommunikation 

medför ett säkert samhälle. 

SAAB COMMUNICATION 
www.sallbgroup.com 



1;252 ENGE VALL.· THt:ll'fPI:S 
FL..OTT:J:L..;::JAt·U:f'tAL 

POSTTID ING B 
JLINISACI<E N 9 
135 54 T'r'RE'Sö 

LoKAL 

Mästare i smygteknik 
på och und r ytan 

\ 

13500 


	omslag 1.0
	nummer 3_0001
	nummer 3.2
	omslag 2.0

