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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet
Nr 6/2010. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 25 augusti 2010.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Stockholm i Kastellet onsdagen den 25 augusti 2010 i när-
varo av 40 ledamöter och inbjudna gäster. Sammanträdet avslutades med gemensam 
middag på m/s Segelkronan.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Per   
  Rudberg avlidit.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet den 28 april i  
  Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Orienterade Vice Ordförande om det förslag till praxis som utarbetats för inval  
  av ordinarie ledamot som då förslaget inlämnas är äldre än 60 år. 

§ 5 Orienterade ordförande om att bibliotekarien Rolf Edwardson lämnat en ansö-  
  kan att få sluta som bibliotekarie per den 1 oktober. Orienterade Ordförande   
  om KÖMS lysningsgåva (10.000 kr till Sjöräddningssällskapet) till Kronprin-  
  sessan Victoria och Herr Daniel Westling. Orienterade sekreteraren om Kunska- 
  pens Krona och bildarkivets deponering vid Krigsarkivet.
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§ 6 Presenterades styrelsens förslag till högsta antal ledamöter som kan väljas in   
  som hedersledamot (HL), ordinarie ledamot (OL) samt korresponderande  
  ledamot (KL) under verksamhetsåret 2010. Beslutades att maximalt    
  invälja en (1) HL, sex (6) OL samt efter en kortare diskussion fyra (4) KL.

§ 7 Presenterades styrelsens förslag till rangordning av kandidater för inval. Beslu-  
  tades att fastställa styrelsens rangordningsförslag till HL och OL. Efter diskus-  
  sion justerades styrelsens rangordningsförslag till KL och fastställdes.

§ 8 Höll ordinarie ledamoten överste Ola Truedsson inträdesanförande med   
  rubriken Marint basskydd – ja tack!?

§ 9 Höll korresponderande ledamoten överstelöjtnant (PA) Per Andersson inträdes-  
  anförande med rubriken Vad gjorde de främmande ubåtarna i svenska och   
  andra länders vatten?

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Kungl. Örlogsmannasällskapets bildarkiv
KÖMS unika bildarkiv, som innehåller många tusen bilder på främst svenska och 
utländska örlogsfartyg, har under hösten 2009 flyttats till Krigsarkivets lokaler i 

Frihamnen. Kungl. Örlogsmannasällskapet har därefter ingått ett avtal med 
Krigsarkivet som innebär att arkivet är deponerat vid Krigsarkivet med 

bibehållen ägaderätt för KÖMS. 
KÖMS ambition är att bildarkivet i första hand ska vara ett 

bildarkiv för marin forskning. 
Under perioden fram till sommaren 2011 kommer arkivets innehåll att registreras 

och katalogiseras. Därefter kommer arkivets innehåll att vara sökbart med hjälp av 
en så kallad arkivförteckning. 

Innan arkivförteckningen är upprättad är arkivet tillgängligt i
begränsad omfattning. Kontaktpersoner vid Krigsarkivet är; 

1.arkivarie Anders Degerström, 010-476 75 68 samt 
1.arkivarie Bo Lundström, 010-476 75 76
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Redaktörens spalt

Dags för en TiS och/eller KÖMS-blogg!
Som en stolt företrädare för ”gammelmedia”, dvs. en tidskrift som är inne på sin 173:e 
årgång skulle man ju kunna se på det här med ”bloggande” med viss skepsis. Idag kan 
man också läsa bl.a. på text-tv att ”sociala medier” inför riksdagsvalet blivit en ”flopp”, 
då merparten av de som är aktiva ”socialmedieanvändare” till största delen redan be-
stämt sig för hur de skall rösta. Man kan undra om det skulle bli på samma sätt med en 
TiS-blogg, en TiS-grupp på Facebook, Twitter med flera ställen, dvs. att de som skulle 
vara aktiva där redan är maritimt frälsta? Min uppfattning är att svaret på detta är både 
ja och nej. Ja i det riktigt korta perspektivet (enstaka år) men definitivt nej i det längre 
perspektivet. Då Kungl. Örlogsmannasällskapet bildades år 1771 och alltfort lever så 
blir det tämligen enkelt att se att även ett långsiktigt perspektiv måste beaktas. 

”Bloggvärlden” har redan haft en stor påverkan på utformningen av Försvarsmakten 
i ett antal stycken. Det hitintills främsta exemplet är, menar jag, det sätt vilket bloggar-
na Wiseman och Chefsingenjören lyckats skapa opinion, på såväl militär som politisk 
nivå, kring utvecklingen av funktioner inom ledningssystemområdet med den tidigare 
planerade Gemensamma LägesCentralen/Nät-OperationsCentrat (GLC/NOC). Slutre-
sultatet av denna opinion har blivit en mycket tydlig styrning från Regeringen över vad 
Försvarsmakten skall göra i frågan, en styrning som befinner sig tämligen långt från 
Försvarsmaktens initiala planer. 

Några riktigt aktiva marina bloggare lyser med sin frånvaro (Chefsingenjören är helt 
säkert en flygingenjör som jobbar på FMV och troligtvis så är även Wiseman flygofficer 
(om det nu är en persom och inte en mindre grupp). Två marina bloggare, Gustaf Wasa 
och Vakthavanade, finns men de är inte tillräckligt aktiva för att ge resultat.

Tidskrift i Sjöväsendet utgör givetvis ett debattforum för maritima frågor men tid-
ningens utgivningstakt gör det svårt att få till en dynamisk och levande debatt där ar-
gument flyger fram och tillbaka med ”vändande e-post”. Av det skälet har styrelsen för 
Kungl. Örlogsmannasällskapet bett mig att via TiS efterhöra intresset av att skapa en 
bloggfunktion i KÖMS namn. Som huvudansvarig torde det krävas att man är ledamot 
men därefter bygger deltagare och aktivitet på att man är intresserad och beredd att del-
ta i debatten - ju fler som är det i Sverige - desto bättre! Ni som har ett intresse att driva 
detta eller bidra - hör av er till mig på min e-post på enklaste sätt (editor@koms.se). 

Vad gäller detta nummer av TiS så får det tala för sig själv utom i två fall. Jan Thörn-
qvists Flaskpost från en Force Commander hoppas jag kan utvecklas till en riktig bok 
vad det lider. Det är otroligt intressant att läsa hans berättelse som den förste svensk 
som faktiskt varit insatt som Force Commander för en EU-styrka (all satsning på NBG 
till trots). Sen hoppas jag att någon tar tag i och översätter Hervé Coutau-Bégaries bok, 
Den bäste ambassadören – den marina diplomatins teori och praktik till svenska. Var-
för förstår ni när ni läser Lars Wedins bokanmälan.

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Utvecklad verksamhetsidé för Kungl. Örlogs-
mannasällskapets bibliotek fastlagd

Allmänt
Sedan december 2009 har en arbetsgrupp inom Kungl. Örlogsmannasällskapet, på 
uppdrag av styrelsen, arbetat med att utreda och föreslå på vilket sätt KÖMS bibliotek 
fortsatt bör utvecklas. ”Biblioteksgruppen” har letts av ledamoten Bo Wranker och i 
övrigt bestått av ledamöterna Berit Blomqvist, Herman Håkansson, Marie Jacobsson 
och Rolf Edwardson. Gruppen lämnade sin slutrapport tidigare i våras och styrel-
sen har enigt beslutat att ställa sig bakom gruppens rapport samt att fastställa den 
verksamhetsidé som gruppen föreslagit. Nedan återges en kort bakgrund samt den 
fastställda verksamhetsidén i sin helhet.

Bakgrund
Att tillhöra en av de Kungliga akademierna är naturligtvis oerhört hedrande, särskilt 
som de tillkommit för att öka kunskap och bildning i landet. Kunskap och bildning 
har man allt sedan grundandet av Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) 1771 fått 
genom att samla den skrivna kunskap som funnits inom vårt område, dvs. den samlade 
kunskapen finns i böcker, kartor och handlingar mm. Att bedriva biblioteksverksam-
het blev sinnebilden för hur kunskaper kunde föras vidare till både andra grupper i 
samhället och till kommande generationer. Det är därför KÖMS ursprungliga uppgift 
var att skapa ett bibliotek och bedriva biblioteksverksamhet, vilket mycket tydligt re-
flekteras i stadgarnas § 13 som anger att Sällskapet bedriver biblioteksverksamhet.

Det är KÖMS vetenskapliga och utbildande uppgift att öka kunskapen om sjökrigs-
konsten och den civila sjöfarten som givit oss status som kunglig akademi, och biblio-
teket blir det yttersta beviset på denna akademiska strävan.

Nästa år är det 240 år sedan KÖMS grundades och i enlighet med stadgarna har 
biblioteket hela tiden hållits levande. Biblioteket är ett synligt bevis på vår tradition 
och historia. Det är ett kulturarv som vi bör fortsätta vårda. Helt enkelt för att det är 
så unikt. Ingen kan idag starta ett liknande bibliotek, med sådana rariteter och prove-
niensvärde av intresse för den bredare akademiska forskningen.

Men för att det inte bara ska bli ett museum som speglar en tid som flytt måste bib-
lioteket och dess verksamhet hållas levande. Av detta skäl har en ny verksamhetsidé 
för biblioteket tagits fram

Övergripande verksamhetsidé
KÖMS bibliotek skall
• I första hand utgöra ett marint- och maritimt forskningsbibliotek.

• I andra hand vara publikt tillgängligt.
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Genomförande och målsättningar
Verksamhetsidén för Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek uppnås genom att:
• Biblioteksverksamheten är så organiserad att samlingarna och arbetssätt främjar 

KÖMS syfte att utveckla sjökrigskonsten och sjöväsendet. 

• Biblioteket är öppet dagligen (vardagar), för forskare och för KÖMS-ledamöter. 
KÖMS-ledamöter bör även få tillgång till biblioteket efter särskild överenskom-
melse med bibliotekarien.

• Utvalda böcker skall vara scannade så att man kan söka information i dem utan 
att tumma på de äldsta böckerna mer än nödvändigt. Dessa böcker bör dessutom 
förvaras i särskilda stöldsäkra och åldersbeständiga utrymmen så att de kan bevaras 
till eftervärlden. 

• Böcker skall hållas tillgängliga både till utlåning och läsning på plats. Bara så kan 
biblioteket hållas vardagligt levande. 

• Minst en bok presenteras varje kvartal på ett sätt så att dess unika värde kan förstås 
även av en lekman. En gång i månaden tar man emot mindre grupper av skolelever 
och kadetter som kan få en föredragning om sjökrigskonsten, den kungliga akade-
mien och bokens betydelse. 

Interiör från Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek, Amiralitetstorget 7 i Karls-
krona. Kontaktuppgifter mm. framgår på omslagets första insida av denna tidskrift.
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• Ett ökat samarbete utvecklas med både skolor och universitet i hela landet samt 
med viktigare internationella militära biblioteksinstitutioner.  Alla dessa bör göras 
uppmärksamma på vårt bibliotek så att studenterna vet vart de ska vända sig om de 
vill läsa eller hämta information. 

• Alla böcker är katalogiserade och beståndsregistrerade i Libris, dvs de skall göras 
sökbara genom Kungliga Bibliotekets sökmotor, Internet och KÖMS hemsida.

• Biblioteket marknadsförs så att fler förstår bibliotekets unika värde.

• KÖMS bibliotek bör vara Sveriges mest professionella när det gäller litteratur mm 
inom sjökrigskonsten. Vi måste också verka för att säkerställa att vi med inköp av 
litteratur inom ämnet sjöväsendet i allmänhet får en balans och visar på samspelet 
mellan den militära och den civila verksamheten till sjöss. Samlingarna utökas då 
med samtidens utgivningar.

• Sträva mot att intressant litteratur från Marinstabens gamla bibliotek (nu arkiverat) 
införlivas i samlingarna.  

• Samlingarna på lämpligt sätt ställs ut i eller utanför sällskapets lokaliteter. Gärna då 
kopplat till aktuella ämnen.

• I tider av nedläggning av förband bevaka vart deras eventuella bibliotekiska sam-
lingar tar vägen och vara beredd och mottaga dessa. 

• Ha en beredskap att mottaga enskilda gåvor/samlingar.

• Aktuell information om biblioteket kontinuerligt läggs ut på vår hemsida. 

• E-postadresserna till biblioteket utgör ett självklart och vardagligt kommunika-
tionssätt mellan biblioteks personal och kunder.

• Biblioteket utgör en del av marina världsarvet – Örlogsstaden Karlskrona. 

• Biblioteksverksamheten även omfattar arkivering, förvaring mm av KÖMS hand-
lingar. 

• Biblioteksverksamheten omfattar vård av sällskapets samlingar av konst, kartor och 
illustrationer.

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 

Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. 
Vänligen anmäl detta snarast till antingen: 
secretary@koms.se eller editor@koms.se 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Ledamoten
JAN THÖRNQVIST

Flottiljamiral Jan Thörnqvist ledde, som Force Com-
mander verkande från HMS Carlskrona med sin inter-
nationella stab, under 4 månader EU:s marina styrka 
EUNAVFOR i farvattnen utanför Somalia.

Flaskpost från en Force Commander
Redaktörens anmärkning: Flottiljamiral Jan Thörnqvist, som under perioden 14 
april till 14 augusti var chef för EU:s ”Operation Atalanta”, skickade under denna 
period fem e-postbrev hem till några vänner och kollegor. Dessa brev, som i lätt 
redigerad form, återges i nedanstående artikel avviker till del från de artiklar och 
inlägg som normalt publiceras i Tidskrift i Sjöväsendet. Detta sagt, så utgör breven 
en mycket intressant personlig skildring av den gångna tiden där tillvaron ombord 
och i hamn med alla dess glädjeämnen och vedermödor framkommer på ett sätt som 
gör dem mycket intressanta att ta del av. Som läsare får man för en stund ”kliva 
ombord” och nästan känna sig som om man var med själv. Som redaktör hoppas jag 
också att Jan Thörnqvist, efter en välförtjänt ledighet, åter fattar pennan och skri-
ver en bok om insatsen och sitt perspektiv på den som den hitintills ende svensken 
som verkat skarpt i rollen som Force Commander för en EU-styrka.

Den 1 maj
Hej! Jag tänkte att jag skulle hinna skiva 
en rad innan jag kommer hem igen, men 
tiden har inte sett ut att räcka till riktigt 
tidigare. Nu sitter jag i alla fall här lördag 
förmiddag den 1 maj, klockan är 0900D1 
och eftersom jag inte är ute och demon-
strerar har jag ”kammat till mig” och änt-
ligen satt mig ner i min hytt för att skriva 
några rader. Vi har nu varit ombord en 
dryg månad och tittar jag i backspegeln 
1 D anger Delta Time Zone, vilken är 3 tim-
mar före svensk tid (motsvarar 12.00 i Sverige)

har det hänt en hel del. Tiden går fort här 
nere tycker jag, men det är kanske inte så 
konstigt, för Force Headquarters jobbar 
24/7, dvs. 24 timmar per dygn 7 dagar i 
veckan, eftersom operation Atalanta inte 
tar någon paus eller helg. Detta innebär 
att vi jobbar på som vanligt även om HMS 
Carlskrona ligger förtöjd i hamn. Varda-
gen ombord präglas av ganska mycket 
jobb med stabsarbete, planering och led-
ning, men det händer en hel del i vårt ope-
rationsområde så det är riktigt kul. Andra 
höjdpunkter är måltider, att stå på däck 



184

och dricka kaffe samt titta på flygfiskar 
och spana efter delfiner, träningspass 
i gymmet och ”filmkvällar” i mässen – 
just nu är vi mitt uppe i serien om Hora-
tio Hornblower. Jag försöker träna varje 
dag och det har hittills gått bra. Ibland 
”har man tvättstugan” med efterföljande 
strykning, vilket faktiskt är ganska av-
kopplande bland allt annat man gör. Som 
sagt, det händer mycket, som t.ex. i förr-
går då jag tvättade min overall tillsam-
mans med min mobiltelefon och det tålde 
den sistnämnda inte alls – konstigt! – det 
var ju bara kulörtvätt 40 grader och jag 
körde ju den i torktumlaren efter tvät-
ten?! Det är ingen kvalité på svenska gre-
jer längre….

Den 26 mars klev vi ombord på HMS 
Carlskrona i Alexandria. Efter en färd 
genom Suezkanalen och vidare ner ge-
nom Röda havet, där vi faktiskt hann med 
att ligga i ”minst en kvart”2, genom Bab-
el-Mandeb kom vi den 5 april till Djibo-
uti i Nordafrika – ingen världsmetropol 
direkt. Två dagar senare, den 7 april, fick 
jag reda på att jag blivit farfar! Det blev 
en liten flicka som heter Elvira – allt gick 
bra och jag är lycklig – tillsammans med 
de stolta föräldrarna. ”Farfar” låter an-
nars väldigt gammalt, men det kan jag 
leva med.

Efter en massa helikopterprov och 
verksamhet till sjöss i den västra delen 
av Adenviken har vi sedan drygt en må-
nad haft ledningen för EUNAVFOR, el-
ler Task Force 465 som sjöstyrkan också 
heter. Överlämningen av befälet för TF 
465, från den italienske amiralen Gio-
vanni Gumiero till mig, genomfördes vid 
en kort ceremoni den 14 april efter en 

2 Anspelar på den i flottan traditionella 
snapsvisan ”Röda havet” som inleds med:
-Vi gingo ner till Röda havet,
-Vi voro i där minst en kvart...

avlämningsdag tillsammans långsides 
med den italienska tankern och lednings-
fartyget Etna i Djibouti – gissa om det 
var varmt att stå uppställd på däck under 
avlämningsceremonin! Det gick trots 
värmen bra och vi slapp i alla fall stå och 
frysa.

TF 465 består av cirka 8 till 10 större 
fartyg (jagare/fregatter motsv.) och 6 till 
7 havsövervakningsflygplan, så kallade 
Maritime Patrol (and) Reconnaissance 
Aircraft (MPRA), som opererar i ”Gulf 
of Aden och Somali Basin”, dvs. hela 
Adenviken med Djibouti i väst, en stor 
del av Indiska oceanen inklusive den So-
maliska bassängen och Oman i nord,  Dar 
es-Salaam i syd och – ingenting – fritt hav 
i ost, med andra ord ett gigantiskt om-
råde. Vi samordnar vår verksamhet och 
samverkar dagligen direkt med CTF 508 
(NATO) och CTF 151 (Combined Mari-
time Forces) och det fungerar mycket bra. 
Jag har med anledning av detta fått lära 
mig att använda ”chat” (men krypterad) 
direkt till cheferna för dessa TF – jag som 
trodde att det bara var något som ungdo-
mar höll på med.

Ombord i Force Headquarters (FHQ) 
är vi totalt, inklusive sambandspersonal 
och en förbindelseofficer, 36 personer 
varav 33 män och 3 kvinnor – en brokig 
samling från totalt 11 olika nationer och 
med en spridning i ålder på 45 år. Äldst 
är vår 66-årige stabsläkare Birger och 
yngst är vår 21-årige arabiske tolk Gus-
tav. Samarbetet i FHQ fungerar utmärkt 
och vi har mycket trevligt tillsammans, 
men vi  har faktiskt haft fullt upp att göra 
sedan vi tog över. Våra två förberedel-
se- och övningsveckor med personalen 
i FHQ på hemmaplan samt veckan vid 
OHQ i Northwood innan insatsen, har 
verkligen visat sig bära frukt och det gick 
därför mycket smidigt att komma igång 
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och jobba tillsammans ombord. Då ma-
joriteten av personalen i FHQ redan träf-
fat och så smått lärt känna varandra blev 
det många glada återseenden då vi möttes 
igen i Djibouti.

Det har varit flera piratattacker med 
kapningsförsök både i och utanför vårt 
operationsområde, men endast ett par 
har lyckats. Dessa har genomförts utan-
för vårt operationsområde långt österut 
i Indiska oceanen. Nästan varje dag har 
flygplan och fartyg i TF 465 lokaliserat 
och ingripit mot misstänkta så kallade 
PAGs (Pirate Action Groups). TF 465 
högsta prioritet är skydd av World Food 
Program och AMISOM transporter till 
Somalia och därefter skydd av särskilt 
sårbara fartyg i IRTC vilket t.ex. kan 
röra sig om fartyg med låg maxfart (< 
15 knop), låga fribord eller ”Lowest Pos-
sible Point of Entry” som det egentligen 

handlar om och åtråvärd last som t.ex. 
vapen och ammunition. Dessa ”särskilt 
sårbara fartyg” begär normalt skydd av 
Maritime Security Center Horn of Africa 
(MSC HOA), varefter CTF 465 får or-
der från Operation Headquarters (OHQ) 
i Northwood att skydda dem under färd 
i operationsområdet.  HMS Carlskronas 
första uppdrag till sjöss var att övervaka 
sjötrafiken i en del av International Re-
cognized Traffic Corridor (IRTC) i Gulf 
of Aden (GOA). 

Efter drygt en vecka till sjöss med 
fortsatta helikopterprov förtöjde vi plan-
enligt i Djibouti igen. Samma dag hade 
vi en större mottagning ombord för in-
bjudna ”potentater” från olika håll i Dji-
bouti (myndighetspersoner, diplomater 
och militärer från Djibouti, Frankrike, 
USA,  Tyskland, Spanien, Japan, Ryss-
land m.fl.). Att i samband med hamnbe-

Bild över expansionen över piraternas attackområden.
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sök träffa och samtala med makthavare, 
politiker, militära chefer, ambassadörer, 
attachéer m.fl. är en viktig del i operation 
Atalanta. Dagen efter kom vår svenske 
överbefälhavare, Sverker Göranson, på 
besök till oss i den svenska kontingenten 
i EUNAVFOR. Det blev ett riktigt bra 
och trevligt besök för både oss och ho-
nom (tror jag). 

Efter några dagar i Djibouti gick vi 
åter till sjöss och upp i IRTC, där HMS 
Carlskrona hade beordrats skydda sjöfar-
ten tillsammans med andra örlogsfartyg 
ur EUNAVFOR, NATO och CMF. Bord-
ningsstyrkan ombord HMS Carlskrona 
genomförde under dessa tre dagar sin 
första så kallade ”Friendly Approach”. 
Det var en Yemenitisk Dhow med 25 per-
soner ombord som bordades, men dessa 
var fiskare och hade dessbättre inget med 
sjöröveri att göra. Denna första kontakt 
med den regionala sjöfarten blev den 
första av flera så kallade ”Friendly Ap-
proaches” och samtal med sjöfarare och 

fiskare under operationens gång.
I samband med att HMS Carlskrona  

jobbade i IRTC hade jag i egenskap av 
Force Commander möjlighet att, med 
hjälp av vår helikopter eller RHIB3, be-
söka några av fartygen i TF 465 till sjöss, 
vilket har varit både trevligt, nyttigt och 
lärorikt. Det underlättar ledningen om 
man ibland kan möta och tala direkt med 
fartygsbefälhavarna öga mot öga. Farty-
gen som jag hittills besökt är den fran-
ska fregatten FS Lafayette, den grekiska 
fregatten HS Ellie, den tyska fregatten 
FGS Emden och det holländska amfibie-
transportfartyget HNLMS Johan de Witt. 
Det sistnämnda, som är ett enormt stort 
och imponerande fartyg, tog jag tillfället 
att besöka då vi på väg söderut i opera-
tionsområdet möttes strax utanför Afri-
kas horn.

Vi har soligt upphöjt till flera tiopoten-
tialer och gott väder med en lång dyning, 
det är väldigt varmt, men nu börjar man 
så sakta vänja sig med en temperatur på 
cirka 40 grader i luften och 29 grader i 
vattnet. Efter bara ett litet tag utomhus så 
är man genomsvett på grund av värmen 
och luftfuktigheten. 

HMS Carlskrona rundade för några 
dagar senare Afrikas horn för att genom-
föra ett så kallad ISR-uppdrag (Intelli-
gence, Surveillance and Reconnaissance) 
nära den Somaliska ostkusten. Det hand-
lade om att fotospana från fartyget och 
med helikopter mot kända piratläger och 
de ankringsområden som används för ka-
pade fartyg. En obehaglig syn – där lig-
ger många kapade handelsfartyg och någ-
ra fiskebåtar till ankars. Efter förhandling 
och i de fall rederierna har råd att betala 
lösen, fälls oftast pengarna i en behållare 
från flygplan i närheten av fartyget som 
3 RHIB (eller RIB = Rigid Hull Inflatable 
Boat), dvs. en gummibåt med hårt skrov.  

I samtal med fartygschefen på Johan de 
Witt, Ben Bekkering, framför två beslag-
tagna piratbåtar, så kallade Whalers 
(transportbåtar som somaliska priater 
har använt för transport av drivmedel, 
proviant, vapen, ammunition och annan 
utrustning samt för bogsering av mindre 
snabbgående så kallade attackskiffs). 
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kapats, denna verksamhet har EUNAV-
FOR emellertid inte ett dugg med att 
göra. Mer än 350 sjömän hålls just nu 
som gisslan av somaliska sjörövare. Det 
talas inte mycket i media om de stackarna 
som sitter som gisslan i ovisshet ombord 
eller om deras anhöriga. Detta är mycket 
tragiskt.

Igår kom löparnisse ombord och föran-
mälde kung Neptuns visit ombord. Idag 
tidigt på morgonen passerade vi ekvatorn 
och väntar nu på kung Neptun med hov 
och den traditionsenliga sotningen för 
linjen. Jag har redan räknat ut att jag med 
stor sannolikhet kommer att få en sär-
skild ”behandling”, vilken jag nog heller 
inte kommer att glömma i första taget – 
och inte de andra heller tror jag. Nåväl, 
bara det hela går fort, för jag har en massa 
annat att göra idag ;-)

Den 9-10 maj
Hej! Så var det dags för en liten lägesrap-
port igen. Det är söndag eftermiddag den 
9 maj och jag sitter och gungar vid skriv-
bordet i min hytt igen. Tiden går fort, men 
fartyget går långsamt i en svag sydvästlig 
bris och lång dyning. Idag tänker jag inte 
jäkta för nu är det i alla fall ingen mer 
”sotning” planerad. Om en kvart håller 
fartygspastorn korum på backen men det 
får anstå idag, för man kan inte vara med 
överallt alltid. Jag måste emellertid ändå 
snart ta en liten paus i skrivandet, för min 
dagliga chatt med mina motsvarigheter i 
NATO och CMF här nere, Commodore 
Steve Chick (CTF 508) och Rear Admiral 
Beom-rim Lee (CTF 151). Detta brev blir 
ändå inte klart förrän imorgon, men det 
får ta sin tid.

Förra gången jag skrev till er, den 1 
maj avslutade jag med att tala om att det 
var dags att ”sota för linjen”, dvs. genom-
föra den traditionsenliga dopceremonin 

i samband med passagen över ekvatorn. 
Dagen innan dopet kom Löparnisse om-
bord och överlämnade budskapet om att 
Kung Neptun med hov ämnade förära 
fartyget med ett besök för att förrätta dop 
ombord av de obefarna sjömännen i sam-
band med linjepassagen.

Hela besättningen ställde upp på heli-
kopterplattan där till slut en ”blå gubbe” 
dök upp – Löparnisse – utsänd av Kung 
Neptun som kom för inspektion av be-
sättningen då det ryktades att det fanns 
obefarna sjömän ombord. Han luktade 
på oss och konstaterade en sötvattensdoft 
som han inte gillade. Efter att ha läst upp 
sitt budskap lämnade han fartyget igen 
– hoppandes i havet över styrbordssidan 
och där stod vi kvar i värmen och glodde 
efter honom.

På orderhögtalarna ombord hade det 
veckan innan på kvällstid spelats Ra-
vels “Bolero” med jämna mellanrum. 
Mitt i den smäktande musiken hördes 
stönanden som “bääva” eller “fruktaaa”. 
Dopdagen omedelbart innan dopet gick 
denna melodi för högsta volym oavbrutet 
samtidigt som fartyget var förskärmat, så 
att ingen kunde se ut på däck. Det gjorde 
inte så mycket för vi anade ändå vad som 
skulle komma.

Inför Kung Neptun är alla “obefarna” 
lika. Här är Force Comnander Jan 
Thörnqvist inför “slutstationen” av sin 
dopceremoni. Snart är han “befaren”. 
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Ja, så blev det till slut då dags för själva 
dopet med samling på helikopterdäck för 
alla obefarne sjömän och som sagt under-
tecknad inräknad – för dagen klädda i 
utdelade shorts och T-shirts. Under illtjut 
och vrål, kom ”infödingarna” rusande 
ut på däck med Kung Neptuns hov efter 
sig. Kungen hälsade på Fartygschefen på 
“Drakskeppet ifrån höga nord” och bad 
om att få förrätta dop av de obefarne. 
Därefter följde alle mans inmönstring i 
Neptuns rulla, läkarundersökning, medi-
cinering, tvättning, rakning och klipp-
ning, visande av vördnad för hovet bl.a. 
med pussande av drottningens sko samt 
den kungliga babyns mage och till slut 
dopet i bassängen fylld med allsköns il-
laluktande bråte.

 Några dagar senare, då vi tvättat oss 
noggrant så lukten gått ur skinnet, kom 
vi den 3 maj in till Mombasa. Ett ganska 
”trevligt” ställe i jämförelse med Djibouti 
– men allt är ju relativt. I Mombasa reg-
nade det nästan var annan dag, men det 
var uppfriskande. Tillgången på regn gör 
att Kenya är mycket grönare än Djibouti. 
Det var också lite svalare, med bara ca 30 
grader mitt på dagen varmt i jämförelse 
med Djibouti som de senaste dagarna 
haft 40 till 45 grader varmt mitt på da-
gen. Kriminaliteten är mycket hög och 
därför undvek vi att vistas i de centrala 
delarna av staden, under de få timmar 
som vi kunde ta ”ledigt”. På kvällen den 
3 maj kom Kung Carl den XVI Gustav på 
besök. Dagen efter gick vi till sjöss med 
honom ombord och han fick diverse fö-
revisningar, vilket även innefattade FHQ 
verksamhet i ledningscentralen. Samti-
digt hade vi fem unga kenyanska office-
rare med ombord för studiebesök under 
dagen till sjöss. 

Kungen tajmade sitt besök väl, efter-
som vi just beordrat HS Ellie, en grekisk 

fregatt i TF 465, uppe i Adenviken att 
stoppa ett så kallat ”attackskiff” med 
åtta misstänkta pirater. Piratbåten hade 
lokaliserats av ett japanskt spaningsplan, 
som rapporterade detta över ”Mercury” 
på Internet till alla fartyg i området. Ett 
japanskt örlogsfartyg, som eskorterade 
ett antal handelsfartyg, sände då upp sin 
helikopter. HS Ellie, som fanns i närhe-
ten, anslöt också och försökte stoppa pi-
ratbåten. HS Ellie skickade kort därefter 
upp sin egen helikopter, som även sköt 
varningsskott, men utan resultat – pira-
terna fortsatte trots varningselden. Den 
grekiska fregatten försökte då utmanöv-
rera piratbåten genom att köra nära och 
framför den, men utan resultat. Först när 
de sköt varningsskott med sin 10,5 cm 
pjäs gav piratbåten till slut upp och stan-
nade. Besättningen på HS Ellie kunde 
under jaktens sista skede observera och 
dokumentera hur piraterna slängde ett 
flertal vapen, stegar och annan utrustning 
överbord.

Kungen stannade till på förmidda-
gen den 5 maj och det verkade som han 
uppskattat besöket ombord. Hans besök 
avlöstes av en presskonferens ombord 
samma dag, som jag höll i egenskap av 
CTF 465. Det kom cirka 20 journalister 

Kungen på “ståplats” i FHQ lednings-
central på HMS Carlskrona under hän-
delsen med den grekiska fregatten HS 
Elli. 
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från Kenya och Somalia till presskonfe-
rensen. Intresset var ganska stort, vilket 
sannolikt också ökade efter attacken mot 
den ryska tankern MV Moscow Universi-
ty tidigt på morgonen den 5 maj cirka 350 
nautiska mil ost om Socatra. den jeme-
nitiska ön utanför Afrikas horn. Samma 
dag hade jag också representanter för den 
kenyanska flottan i Mombasa, Kenyan 
Maritime Authorities, World Food Pro-
gramme och The United Nations Support 
Office for AMISOM (UNSOA) ombord 
på lunch. När de lämnat fartyget fick jag 
äntligen lite ledigt tillsammans med delar 
av FHQ-staben.

Flera av stabsmedlemmarna hade vi 
den 3 och den 5 maj i två grupper lyck-
ats skicka iväg på en safaritur in i Kenya, 
men de flesta jobbade kvar ombord. Sa-
farin var mycket lyckad sa de som deltog 
när de kom tillbaka. För oss i FHQ spelar 
det alltså inte så stor roll om vi ligger i 
hamn eller är till sjöss, eftersom opera-
tionen inte ”tar ledigt”. Vi försöker mins-
ka ner personalstyrkan med en särskild 

hamnrutin, vilken i praktiken innebär att 
färre får göra mer jobb för att andra ska 
kunna få lite ledig tid. Det funkar efter 
omständigheterna mycket bra för alla i 
staben vet vad som gäller från början och 
det är ingen som gnäller.

Klockan 1025D – Nu får jag ta en liten 
paus i skrivandet igen, Anders Larsson 
stack just in huvudet och undrade om jag 
var klar för den för den dagliga fysiska 
träningen – idag ett gemensamt ”Cross-
Fit-pass” – Pust… 

Klockan 1140D – Tillbaka igen ny-
duschad, men det får jag nog göra om 
igen för jag svettas fortfarande ”som en 
gnu”. Det är snart lunch, så jag får väl 
göra mig i ordning. I eftermiddag har 
vi en del arbete att göra och leverera till 
OHQ i Northwood, UK, men jag får väl 
skriva vidare senare idag. 

Klockan 1710D – Tillbaka igen. Dagen 
innan vi lämnade Mombasa lyckades vi 
”andra” också få några timmar ”ledigt” 
– utrustade med tre mobiltelefoner – för 
att gå iland. Vi blev körda till ett hotell-

En så kallad Pirate Action Group (PAG) bestående av 11 pirater i två så kallade attack-
skiffs med typiska stegar för bordning och ett öppet moderfartyg, en s.k. whaler, för 
transport av drivmedel, vatten och förnödenheter och bogsering av de mindre skiffen. 
PAG:en stoppades med varningsskott från en av TF 465 fartygsburna helikoptrar. Pi-
raterna bordades med RHIB och omhändertogs av örlogsfartyget, varefter båtar och 
materiel förstördes.



190

område som heter White Sands, beläget 
norr om centrala Mombasa. Vi fick en 
rejäl sight seeing på vägen dit eftersom 
det tog 1,5 timme att ta sig fram på grund 
av rusningstrafiken, dvs. trafikstockning 
– men det var det värt. Efter ett dopp i den 
Indiska oceanen och i poolen, samt en öl 
så kände man sig som en ny människa 
igen. Därefter blev det middag på en när-
belägen italiensk restaurang ”Il Cove”, 
som min italienske stabschef Benedetto 
Esposito tog oss till. Nöjda, mätta och 
glada kom vi åter till fartyget vid midnatt 
skeppstid, dvs. klockan 2300 lokal tid. 

De senaste veckorna har flera PAGs 
(Pirate Action Groups) bordats av våra 
örlogsfartyg i TF 465 efter att de loka-
liserats med spaningsflygplan, framför 
allt i Somali Basin. Som mest har fartyg 
i styrkan hållit 40 SPs (Suspected Pira-
tes) omhändertagna ombord samtidigt(!). 
Den Franska fregatten FS Nivôse i TF 
465 har just nu 32 SPs ombord i avvaktan 
på ”fortsatta åtgärder”. Här handlar det 
om att undersöka möjligheterna till vi-
darebefordran via Djibouti för lagföring 
i Kenya, på Seychellerna eller i annat 
land. Alternativet till lagföring är frigiv-
ning tillbaka till Somalia, vilket i nämnda 
fall också genomfördes. Allt detta tar tid 
(flera dagar) och medför så klart en massa 
arbete i hela ledningskedjan; det enskilda 
fartyget – FHQ – OHQ – EU i Bryssel.

Vissa nationer som inte tillhör EU, 
NATO eller CMF, som t.ex. Ryssland 
genomför antipiratverksamhet nationellt 
utanför Somalia. I en dramatisk ope-
ration i torsdags den 6 maj fritogs den 
ryska tankern MV Moscow University 
och dess besättning av den ryska jagaren 
RFN Marshal Shaposhnikov (UDALOY-
klass) i den nordöstra delen av vårt opera-
tionsområde. Besättningen på den ryska 
tankern hade gjort helt rätt och stoppat 

fartyget samt låst in sig i styrmaskinrum-
met, vilket innebar att de var i säkerhet 
hela tiden intill fritagningen av fartyget. 

Den 6 maj klockan 0800D kastade 
HMS Carlskrona åter loss och vi läm-
nade Mombasa bakom oss – det kändes 
verkligen skönt att komma till sjöss igen. 
HMS Carlskrona gick raka spåret upp till 
Mogadishu för att ”hämta” fartyget MV 
Alfa Kirawara som regelbundet genom-
för sjötransporter för African Union Mis-
sion in Somalia (AMISOM) tur och retur 
mellan Mombasa och Mogadishu. CTF 
465 huvuduppgift är som sagt att skydda 
WFP och AMISOM sjötransporter och 
det är just det HMS Carlskrona gör just 
nu. Det går inte fort fram, cirka 4 till 7 
knop, för vi har både motvind 8–10 m/s 
och en motström på cirka 3 knop – här 
gäller det alltså att ha tålamod och inte 
så bråttom.

En ny härlig dag på havet och den 10 
maj. Det har börjat blåsa upp en aning 
(8 till 10 m/s) och det är en aning mer 
sjöhävning än igår, men inte värre än 
helikoptern kan starta och landa. Det är 
tyvärr just nu högsäsong för sjörövarna 
innan monsunperioden börjar med dåligt 
väder och hög sjö, vilket normalt inträf-
far i början av juni. Under monsunperio-
den blir det svårt för piraterna att verka i 
stora delar av Indiska oceanen – jag läng-
tar alltså efter dåligt väder med grov sjö, 
vilket är mycket ”annorlunda”. I förrgår 
eftermiddag kapades den tyska kemika-
lietankern MV Marida Marguerite, 120 
nautiska mil söder om Salalah i Oman.

I skrivandes stund, klockan 1000D den 
10 maj, fick jag rapport om ytterligare en 
attack på handelsfartyget MV Apostolos 
II i Indiska oceanen långt ost om och 
utanför vårt operationsområde. Fartyget 
rapporterade att de attackerats av två pi-
ratskiffs och ett moderfartyg samt att de 



191

beskjutits med automatvapen och raket-
gevär, troligen AK 47 och RPG 7 (RPG 
= Rocket Propelled Grenade), vilket bru-
kar utgöra piraternas standardbeväpning. 
Besättningen hade låst in sig i ett säkert 
utrymme ombord. Några minuter senare 
förlorade man kontakten med fartyget, 
sannolikt för att piraterna förstört kom-
munikationsutrustningen eller kanske 
lyckats bryta sig in och få tag i besätt-
ningen. Vi följer just nu händelseutveck-
lingen – det finns tyvärr inte mer vi kan 
göra. 

Nej, nu får jag gå och kolla lite i led-
ningscentralen, så de inte ”stelnar till” ;-)

10-11 juni
Till sjöss i östra delen av IRTC i Adenvi-
ken med Puntland långt bort om styrbord 
och Jemen långt bort om babord. Tiden 
går fort när man har mycket att pyssla 
med så det har gått en tid sedan förra bre-
vet. Och andra sidan inbillar jag mig inte 
att ni väntar på något från mig, jag är bara 
glad om ni inte helt glömt bort mig. Min 
lille pojke Eric har i alla fall inte glömt 
bort mig helt. I förrgår när jag talade med 
honom i telefon, lät det ungefär så här:

– Pappa, nu får du snart komma hem, 
för jag kommer inte ihåg hur du ser ut.
– Men, du kommer väl ihåg mig lite i 
alla fall…
– Jo, lite kanske… jag kommer ihåg att 
du är lång och kortklippt… så kommer 
jag ihåg rösten och att du nyser högt 
och konstigt.
– Va’ bra Eric, då har du ju inte glömt 
bort mig…!?

Sedan det förra brevet har det hänt en hel 
del i operationsområdet. HMS Carlskro-
na genomförde i mitten av maj eskort av 
två fartyg, MV Rozen och MV Dream-H 
med livsmedel för World Food Program 

mellan Mombasa och Mogadishu, vilket 
gick mycket bra. När fartygen lämnats 
av i Mogadishu påbörjade vi en så kallad 
Baseline Operation (BO) på väg mot Sey-
chellerna. Tidigt på morgonen den 19 maj 
siktade vi de gröna öarna mitt i Indiska 
oceanen – Seychellerna – en mycket 
vacker syn. Vid 10-tiden på förmiddagen 
förtöjde vi i Port Victoria på Mahé Island, 
den största ön i ögruppen Seychellerna. 
Ungefär samtidigt drog den första cyklo-
nen upp nordväst över Indiska oceanen. 
Denna cyklon blev startskottet för mon-
sunperioden i regionen och även ödesdi-
ger för MV Dubai Moon, vilket jag åter-
kommer till längre fram.

Besöket i Port Victoria blev mycket 
lyckat. Till skillnad från de afrikanska 
hamnarna, som Djibouti och Mombasa, 
är säkerhetshotbilden inte hög utan nor-
mal/låg, vilket medförde att alla kunde 
röra sig fritt omkring på Mahé och i Port 
Victoria. Några dagars avkoppling med 
sol, bad och fantastiska stränder gjorde 
susen i besättningen. Själv inledde jag 
med att ta emot ett besök från chefen för 
Kustbevakningen och EU-attachén på 
Seychellerna. Efter detta fortsatte vi med 
en lunchmottagning ombord, där chefer-
na för våra MPRA-detachement (Mari-
time Patrol and Reconnaissance Aircraft) 
från Sverige - 1 flygplan, Luxemburg - 3 
flygplan och Portugal - 1 flygplan, chefen 
för sjukhuset i Port Victoria samt Sve-
riges honorärkonsul deltog. Fler var in-

MV Dubai Moon i sjönöd. Fartyget sjönk 
senare.
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bjudna, men dessa dök aldrig upp, vilket 
inte gjorde så mycket – maten smakade 
lika bra och vi hade en trevlig lunch med 
efterföljande information om EUNAV-
FOR och rundvandring i fartyget.

När gästerna senare på eftermiddagen 
äntligen gått iland fick jag också möjlig-
het att vara lite ”ledig” mellan alla pla-
nerade möten och besök. Eftersom ope-
rationen inte tar någon paus för att HMS 
Carlskrona förtöjer måste FHQ vara 
igång dygnet om, även om vi försöker 
minimera bemanningen när vi ligger i 
hamn. Det blev trots allt ett par utflykter 
till några ständer och ett par restaurang-
besök tillsammans med kamraterna i sta-
ben. Sol, bad och god mat på en mycket 
vacker och gästvänlig ö – ett bra sätt att 
snabbladda batterierna.

Den 21 maj kom EU:s utrikesminis-
ter Catherine Ashton på besök tillsam-
mans med amiral Peter Hudson, som är 
operativ chef för EUNAVFOR, dvs. min 
närmsta chef vid det operativa högkvar-
teret i Northwood. Peter Hudson kom 
ombord en stund redan dagen innan, den 
20 maj, då vi tillsammans även besökte 
den seychelliska kustbevakningen och 
våra MPRA-detachement på ön. Besöket 
av EU:s utrikesminister den 21 maj var 
en del i hennes rundresa i regionen där 

hon träffade politiska och militära leda-
re samt representanter för samhälle och 
industri. På Seychellerna anordnades en 
konferens om ”Anti-piracy”, och vi fick 
i uppgift att ta emot EU:s utrikesminis-
ter och vår operative chef tillsammans 
med cirka 50 konferensdeltagare ombord 
och bjuda på lunchbuffé samt förevisa 
fartyget och Force Headquarters. HMS 
Carlskronas besättning, och då framfö-
rallt intendenturpersonalen, gjorde i van-
lig ordning en mycket uppskattad insats, 
varför allt blev mycket lyckat, vilket i sin 
tur medförde att besökarna var mycket 
nöjda när de lämnade oss – och jag skall 
inte sticka under stol med att vi också var 
rätt så nöjda med att besöket äntligen var 
avslutat och att allt blivit så lyckat.

Samma dag som EU:s utrikesminister 
besökte oss fick handelsfartyget MV Du-
bai Moon förskjutning i lasten (fordon), 
ungefär 80 distansminuter (cirka 140 
km) sydväst om Socotra utanför Afri-
kas horn. Fartyget sände ut nödanrop 
”Mayday”, vilket togs emot bland annat 
av EUNAVFOR och NATO enheter i In-
diska oceanen. Efter lite samverkan och 
koordinering kom HMS Chatham ur TF 
508 (NATO) först till platsen. De överva-
kade fartyget under många timmar, men 
när det stod klart att det inte gick att räd-
da fartyget i de åtta meter höga vågorna, 
lyckades de rädda besättningen med sin 
Lynx-helikopter. MV Dubai Moon sjönk 
senare i det hårda vädret i närheten av ön 
Jazirat Samhah väster om och innanför 
Socotra.

Den 22 maj kastade vi loss, lämnade 
Seychellerna bakom oss och satte nord-
västlig kurs och fart för Baseline Opera-
tion mot Salalah i Oman – Skönt att vara 
till sjöss igen!

Vi har sedan flera veckor tillbaka kom-
mit igång med ett gäng som tillsammans 

Författaren tillsammans med Catherine 
Ashton, EU:s utrikesminister samt ami-
ral Peter Hudson, chef för OHQ.
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dagligen klockan 1030, om inget annat 
kommer emellan, genomför ett cirka 30 
minuter långt så kallat ”crossfit-pass” 
alternativt cirkelträningspass med högt 
tempo – det trodde ni inte, va! Min stabs-
chef Benedetto Esposito har varit med 
tre gånger, men tappade nog både orken 
och sugen, för han har numera alltid nå-
got annat för sig då det är dags. Vi tris-
sar varandra ganska bra och ju ondare 
det gör, ju bättre är det. Vi har redan mätt 
upp pulsrekord på 192! Det var emellertid 
inte jag, hade det varit det hade jag nog 
inte suttit här och skrivit nu… Hur som 
helst, vi mår bra och har roligt, även om 
mjölksyran ibland rinner ut öronen och 
träningsvärken verkar ha kommit för att 
stanna – även om den skiftar plats gan-
ska ofta. Vi har hittat på egna namn på 
övningarna, i vilka där ingår både järn-
kulor (s.k. kettlebells) och gummiband 
med handtag, men det räcker även långt 
utan tillbehören, t.ex. med armhävningar, 
benlyft m.m. Ibland belönar vi oss själva 
med ett extravarv eller lite fler armhäv-
ningar – det är nyttigt och mycket upp-
skattat av alla.

På morgonen den 25 maj ropade MV 
Nordneptun på hjälp efter att ha blivit 
attackerad av två piratskiffs i närheten 
av Zanzibar, Tanzania – långt söder om 
HMS Carlskronas position. Vi beordra-
de den franska fregatten FS Nivôse ur 
EUNAVFOR, som var på väg in till Dar 
es-Salaam (översatt: “House of Peace”), 
att assistera fartyget. FS Nivôse sände 
snabbt sin helikopter till positionen, som 
med hjälp av varningsskott fick piratskif-
fen att avbryta attacken och i hög fart 
vända in på Tanzanias territorialvatten, 
där de uppenbarligen visste att vi saknar 
mandat att ingripa. Hur som helst, attack-
en avvärjdes och MV Nordneptun kunde 
fortsätta sin färd.

Den 27 maj lokaliserade vårt svenska 
kustbevakningsflygplan på Seychellerna, 
med smeknamnet och anropssignalen 
”Bluebird”, en så PAG, bestående av en 
whaler och två attackskiffs, nordost om 
Seychellerna och ungefär 500 distansmi-
nuter utanför Somalias ostkust. Vi hade 
inga enheter i närheten, så kontakten 
lämnades senare över via Mercury (vårt 
Internetbaserade kommunikationssys-
tem) till kustbevakningen på Seycheller-
na. Två dagar senare, den 29 maj, kunde 
patrullbåten Topaz från kustbevakningen 
på Seychellerna fånga in piraterna. Pira-
ternas stegar, vapen samt de båda attack-
skiffen etc. förstördes eller beslagtogs, 
varefter de 9 misstänkta piraterna släpp-
tes i whalern. Ännu ett lyckat tillslag mot 
en piratgrupp som var ute efter att kapa 
fartyg – innan de lyckats attackera och 
kapa något handelsfartyg!

Den 29 maj fick jag möjlighet att flyga 
över och träffa CTF 508 (NATO), Com-
modore Steve Chick, ombord på fregat-
ten HMS Chatham ur Royal Navy. Steve 
är en mycket erfaren och skicklig Force 
Commander samt en trevlig prick med 
mycket brittisk humor och värme. Den 
31 maj förtöjde vi i Salalah. Satellit-
täckningen är urusel så här långt österut 
i ytterkanten på vårt täckningsområde 
för satelliten och varken telefoner eller 

Ett av de två attackskiffen som attacke-
rade MV Nordneptun den 25 maj. Fotot 
är taget från FS Nivôse helikopter
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Internet för wellfare fungerar. Vi har 
dock andra ”doningar” så att vi kan köra 
operationen utan större problem, men att 
kommunicera med släkt och vänner är 
nästan omöjligt. Hamnen ligger cirka en 
halvtimmes bilfärd väster om de centrala 
delarna av Salalah. Här lyckades vi också 
hitta hotell Royal Crown som har en fin 
sandstrand med höga vågor, men med en 
enorm ström, vilket gjorde att man fick 
”passa sig”.

Den 1 juni bjöd vi ombord CTF 151, 
Rear Admiral Beom Rim Lee tillsam-
mans med cirka 10 man ur hans interna-
tionella stab och sydkoreanska besättning 
ombord på ROKS Kang Cam Chan – en 
sydkoreansk fregatt. Det blev ett lyckat 
besök och vi kom överens om att utväxla 
utbytesofficerare från våra staber vid 
lämpligt tillfälle till sjöss. Och så blev det 
också – i skrivande stund har vi en kana-
densisk officer från CTF 151 ombord hos 
oss i FHQ på HMS Carlskrona.

Den 2 juni lyckades besättningen på 
handelsfartyget MV Rim, som somaliska 
pirater kapat den 4 februari 2010, ta till-
baka sitt fartyg med våld. MV Rim är flag-
gad i Libyen, ägs av Nordkorea och är en 
torrlastare på 4800 ton. Fartyget var vid 
kapningen lastad med ”lerpulver” och var 
enligt rykten misstänkt för vapensmugg-
ling till Jemen – det mesta med detta far-
tyg är helskumt. Besättningen,  nio syrier 
och en rumän, hade med hjälp av en so-
malier lyckats komma över några auto-
matkarbiner, med vilka de sköt sina plå-
goandar varpå de slängde dessa överbord. 
Fartyget låg till ankars utanför Garacad 
på den somaliska ostkusten – ett känt pi-
ratnäste och ankringsområde för kapade 
fartyg. En besättningsman – rumänen – 
skottskadades vid fritagningen. Vi beor-
drade omedelbart den spanska fregatten 
SPS Victoria, som låg några timmar syd-

ost om positionen, att undsätta fartyget. 
Då SPS Victoria kommit inom räckvidd 
skickade hon sin helikopter – ”med an-
ropssignalen Toro” – till platsen. I detta 
läge hade piraterna fått igång ett annat 
kapat handelsfartyg MV Voc Daisy och 
försökte med henne stoppa MV Rim.

När helikoptern visade sig avbröt pira-
terna förföljandet och vek av mot kusten 
igen. Då fregatten kom fram satte de om-
bord en bordningsstyrka med specialsol-
dater som säkrade MV Rim och tog hand 
om besättningen. Den skottskadade be-
sättningsmannen flögs över till fregatten 
med Toro, där han fick sjukvård. Dagen 
efter beordrade vi det holländska amfi-
bietransportfartyget HNLMS Johan de 
Witt (JWIT) till platsen, för att ta över ef-
ter SPS Victoria. JWIT har kvalificerade 
sjukvårdsresurser ombord, vilket gjorde 
att den skottskadade besättningsmannen 
kunde opereras direkt ombord. 

MV Rim, som på grund av plundring, 
skadegörelse och eftersatt underhåll 
m.m. nu var helt manöveroduglig och 
strömlös, togs den 4 juni på bogsering av 
JWIT. Efter några timmar brast dessvärre 
bogsertrossen i den grova sjön – cirka 15 
m/s och 4-5 meters våghöjd.

Efter ett tag beslutade befälhavaren på 
MV Rim att överge fartyget. Alla ombord-
varande togs ombord på JWIT med hjälp 
av hennes räddningsbåt och MV Rim 
lämnades manöveroduglig, strömlös och 
med slagsida sedan hon tagit in överbry-
tande sjö genom hål i lastrumsluckorna, 
drivande NNV med 1 knop – upp mot 
Socotra. En navigationsvarning sändes 
ut och JWIT lämnade platsen samt satte 
kurs och fart mot Djibouti för att lämna 
av MV Rim besättning.

Under flera dagar har vi nu tillsam-
mans med operativa högkvarteret försökt 
klara ut diplomatiska förutsättningar för 
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att sända hem besättningsmedlemmarna 
till sina hemländer från Djibouti.

Sveriges nationaldag den 6 juni firades 
ombord med uppställning på helikopter-
däck, tal av fartygschefen, 21-skottsalut 
med 40 mm kanon (skarp ammunition 
med spårljus!) och efterföljande tårta 
samt trerättersmiddag på kvällen. Till 
denna hade alla i FHQ och besättning 
bytt om till helvit uniform, eller för de 
som inte hade denna – vit kortärmad 
skjorta, dvs. ”finkläderna”.

Tidigare idag den 10 juni, då EUNAV-
FORs spanska MPRA – Cisne – letade 
efter MV Rim, kunde fartyget inte längre 
lokaliseras, vilket med stor sannolikhet 
beror på att hon gått till botten. Det är 
bäst så, för drivande och mörklagd kunde 
hon annars ha utgjort en stor fara för sjö-
fart och även för miljö om hon drivit in 
mot någon kust och brutits sönder. Det 
blev idag också klart med diplomatin och 
reseplaneringen runt MV Rim besättning 
ombord JWIT, så när som för somaliern, 
och de kunde därmed sättas iland i Djibo-
uti för vidare transport till Syrien respek-
tive Rumänien. Då inget land vill ta emot 
somaliern (en pirat, som trots allt hjälpt 
besättningen att ta sig fri) kommer han nu 
att släppas fri på ett för honom önskat och 
säkert sätt, vilket är på gång i skrivande 
stund. Vi ligger just nu i den östra delen 
av Adenviken med uppgift att bevaka far-
tygstrafiken mot piratangrepp i tre rutor 
om 20x20 distansminuter av IRTC. HMS 
Carlskrona har här redan bordat två min-
dre båtar med en massa flykting etiopier 
och somalier på väg till Jemen – män-
niskosmuggling. EUNAVFOR har inte 
mandat att agera mot människosmugg-
lare, men rapporterar dessa vidare till 
UNHCR i Jemen samt den jemenitiska 
kustbevakningen. Det förekommer också 
en hel del vanliga fiskare i dessa farvatten 

– och en hel del pirater, så klart.
Under morgondagen påbörjar vi för-

flyttning ostvart och i övermorgon den 
12 juni förtöjer vi i Salalah igen – om vi 
nu får någon kajplats, vilket inte är klart 
ännu. Då vi kommer till Oman kommer 
det att genomföras en del personalbyten 
för fartygsbesättningen som har påbör-
jat sina leave-rotationer samt även några 
enstaka byten även i Force Headquarters. 
På kvällen den 13 juni har staben planerat 
en avskedsmiddag på en restaurang i Sa-
lalah för dessa.

Den 14 juni är det planerat att jag och 
vissa stabsmedlemmar ska genomföra så 
kallade Key Leader Engagements med 
vissa myndighetspersoner i Salalah – vi 
får väl se vilka som kommer fram ur 
gömmorna.

Hoppas allt är bra med er där hemma 
och att ni får en riktigt varm och skön 
sommar ;-)

Den 24 juli
Till sjöss ombord HMS Carlskrona i mel-
lersta delen av IRTC i Adenviken med 
Puntland långt bort om babord i söder 
och Jemen långt bort om styrbord i norr.

Sedan förra brevet har vi fortsatt att 
”åka på” med EUNAVFOR i operation 

Människosmugglare i en whaler på väg 
från Bosasso i Puntland till Jemen med 
ca 100 människor ombord, bordade i Ad-
enviken av HMS Carlskrona
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Atalanta, men nu i en något mer ”upp-
rörd” Indisk ocean – den så kallade mon-
sunperioden är här. Denna innebär oftast 
hårda sydvästliga vindar och grov sjö, 
3-6 meter, främst utanför Afrikas horn 
och upp mot Oman, men ibland även i 
de yttre västra delarna av Adenviken. 
CTF 465 (dvs. EUNAVFOR) verksamhet 
är nu mera koncentrerad till IRTC, men 
våra högprioriterade eskorter av handels-
fartyg för WFP och AMISOM fortsätter 
mellan Mombasa och Mogadishu samt 
ibland hela vägen från Mombasa i syd 
upp till Boosaaso och Berbera i Aden-
viken på Somalias nordkust. Vi är alltså 
långt ifrån arbetslösa. Antalet fartyg och 
flygplan i operationen kommer tillfälligt 
under juli och halva augusti att reduce-
ras något i antal, vilket stämmer väl med 
monsunperioden. Vi kommer ändå, med 
vädrets hjälp, att lösa våra uppgifter i 
operation Atalanta.

Det är fortfarande mycket varmt och 
fuktigt, men om man går ut på däck är 
det i alla fall en aning bättre i vinden än 
vad vi upplevt tidigare – det gäller att se 
det från den positiva sidan. Det dåliga 
vädret har lugnat ner piratverksamheten 
i Indiska oceanen utanför den Somaliska 
ostkusten, det är helt enkelt för svårt för 
dem att gå till sjöss i det dåliga vädret. 
Nu flyttas sannolikt jaktmarkerna till 
Adenviken, där det är ”säsong” året runt. 
Vi har för några dagar sedan lämnat över 
ansvaret för koordinering av verksamhe-
ten i Somali Basin till CTF 151 (Combi-
ned Maritime Force), men tar imorgon 
över ansvaret från CTF 508 (NATO) för 
koordinering av verksamheten och sjö-
fartsskyddet i IRTC/Adenviken. Vi blev 
med andra ord inte ”fria” från koordine-
ringsansvar särskilt länge, vilket innebär 
lite extra arbete och krav på oss. Å’ andra 
sidan får vi mindre tid att fundera på an-

nat, vilket gör att det känns som om tiden 
går fort. Jag tänker ändå på er där hemma 
ibland.

HMS Carlskrona har sedan ”förra 
brevet” skyddat fartygstrafik i IRTC/
Adenviken och vi har också legat några 
dagar förtöjda i hamn i Salalah (Oman). 
Där genomförde vi något som vi kallar 
”KLE”, dvs. Key Leader Engagement. I 
detta fall uppvaktade jag viceguvernören 
av Dhofar samt den regionala chefen för 
den Omanska marinen i Salalah och hans 
ställföreträdare, där de båda sistnämnda 
även bjöds på lunch ombord HMS Carls-
krona, tillsammans med CTF 508, Com-
modore Steve Chick från HMS Chatham, 
som också låg i Salalah då vi var där. 
Dessa KLE är väl planerade i förväg och 
vi levererar målmedvetna och tydliga 
budskap till de vi träffar och talar med i 
syfte att t.ex. få igång utbyte, koordine-
ring och samverkan, få möjligheter att 
få stöd i olika avseenden och självklart 
alltid att ”vinna allmänna poäng” för 
EUNAVFOR samt förklara vad vi gör, 
var, hur och varför.

Under hamnbesöket i Salalah, där 
delar av besättningen genomförde så 
kallade leave-rotationer, dvs. hemresor 
för ledighet och mottagande av ersätt-
ningspersonal, fick jag tillsammans med 
några kamrater i min stab under några 
eftermiddagar möjlighet att göra utflyk-
ter med hyrbil. Vi åkte till en fin plats vid 
havet några mil från Salalah, med höga 
klippor naturliga grottor, kanaler och 
tunnlar som leder ut i havet under havs-
nivån. När de väldiga vågorna rullar in 
mot land pressas havsvatten och luft in i 
och genom dessa, med resultat liknande 
Islands gejsrar men i detta fall med 30 
gradigt salt havsvatten som sprutar upp 
genom hål i berget. Ännu en svettig efter-
middag i Oman.
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I 36 graders värme besökte vi även 
Sumhuram i Khor Rori, en ruin från ro-
martiden (f.Kr.) vid kusten cirka 80 km 
från Salalah. I närheten av denna, och 
helt ensam vid havet i en annars röd sten 
och sandöken, låg hotell Mariott ett sedan 
i maj 2010 nybyggt och nyöppnat lyxho-
tell. Vi var de enda gästerna på hotellet 
och de blev inte särskilt rika på oss hel-
ler eftersom vi endast beställde en Club 
Sandwich och en läsk i baren för att där 
efter åka vidare till Salalah igen. På väg 
till Salalah passerade vi genom en liten 
genuin omansk fiskeby, där det inte fanns 
tillstymmelse till några turister alls – för-
utom fyra sjömän i en bil – två svenskar, 
en spanjor och vid rodret en italienare. 
Den sista utflykten gick till en avlägsen 
ensam sandstrand söder om Salalah. För 
att ta oss dit var vi tvungna att köra upp-
för en mycket brant och smal väg och 
över en hög bergskedja, för att därefter ta 
av på en mycket krokig, dålig och brant 
sluttande grusväg ner mot stranden. Fär-
den var ett riktigt äventyr, vilket inte alls 
blev mindre spännande för att min ita-
lienske vän Benedetto Esposito från Nea-
pel körde bilen. När vi kom fram fick vi 
ett skönt och avsvalkande bad i de höga 
vågorna. Vårt enda sällskap på stranden 
var några kameler.

Medan vi låg med HMS Carlskrona i 
Salalah hamn kom MV Asian Glory, ti-
digare kapad av somaliska pirater, in till 
hamnen. Fartyget hade den 11 juni frigi-
vits från piraternas ankringsområde ut-
anför Bargaal, Eyl, Garacad, och Hobyo 
på Puntlands ostkust, efter det att lösen-
summan, packad i en behållare med fall-
skärm, fällts i havet nära fartyget från ett 
flygplan. Vår underrättelsesektion i sta-
ben fick möjlighet att träffa och tala med 
besättningen och befälhavaren, totalt 25 
man, vilka hade varit i fångenskap sedan 

kapningen i östra delen av IRTC den 1 ja-
nuari 2010. Ett bra möte i underrättelse-
sammanhang, men också en mycket stark 
upplevelse med avseende på vad besätt-
ningen berättade om sin tid i fångenskap. 
Grov misshandel, hot, skenavrättningar, 
förhör, fångvaktare som oftast var drog-
påverkade av khat, ständig osäkerhet och 
ovisshet, hård psykisk stress, brist på pro-
viant och hygien etc. präglade vardagen 
för dessa stackare under drygt fem må-
naders tid.

Väl till sjöss igen kunde vi efter några 
dagar följa händelseförloppet då HNMLS 
Johan de Witt, efter en kort ”jakt” i sam-
arbete med en tysk MPRA, lyckades 
fånga in ett piratskiff med sju misstänkta 
somaliska pirater ombord. Händelsen 
inträffade strax utanför den somaliska 
nordkusten i närheten av Boosaaso. Pi-
ratbåten hade all tillhörande känneteck-
nande utrustning, som stegar, vapen etc. 
All utrustning inklusive båt och motor 
togs ombord på JWIT helikopterdäck. 
Vapen och ammunition dumpades efter 
dokumentation och resten beslagtogs. 
De misstänkta piraterna ”intervjuades” 
ombord på JWIT och ”skjutsades” sedan 
iland till Puntland i en av JWIT båtar.

Den 21 juni firade vi midsommar till 
sjöss ombord. Dagen innan hade vi in-

Det holländska amfibietransportfartyget 
(LPD) HNLMS Johan de Witt förtöjd 
i Salalah – ett av fartygen under Jan 
Thörnqvists befäl i EU NAVFOR. 
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formerat våra utländska stabsmedlem-
mar om vad denna högtid innebär för en 
svensk. Midsommarstången utgjordes av 
en däcksstötta i stål och ett levangskaft, 
som allt var överklätt med operations-
rockar i grönt tyg och pyntat med plast-
blommor etc. – grymt snygg! Stabil var 
den också, så det var ingen risk att den 
ramlade omkull heller. Vi inledde med 
att äta en jättegod midsommarlunch med 
alla tillbehör, som sill, lax o.s.v. men utan 
nypotatis. För de som önskade bjöds det 
även på 2 cl snaps per person, vilket var 
uppskattat. Det har nog emellertid aldrig 
sjungits så många snapsvisor till så lite 
snaps. Lunchen avrundades med jordgub-
bar och jordgubbstårta till kaffet. Senare 
på kvällen hade vi grillparty ombord un-
der bar himmel på backen (däcket längst 
fram på fartyget) – vi hade jättetrevligt 
och maten smakade mycket bra. Efteråt 
på kvällen kom vi på att ingen hade dan-
sat runt midsommarstången – inte en en-
daste liten ”små grodorna” hade sjungits 
– men det får vi väl ta igen nästa år.

Efter allt frosseri på midsommar är det 
skönt att kunna säga att ”1030-klubben” 
håller fortfarande igång varje dag – det 
är förstås den dagliga träningen jag talar 
om. Vi tycker vi är ganska duktiga om vi 
får säga det själva – och det får vi, för det 
är ingen som säger emot. Vi jagar på var-
andra med devisen – Ju mer det värker 
ju bättre är det! Och värker gör det lite 
varstans hos oss alla, så det måste ju vara 
bra. Faktum är att vi ser fram emot det 
dagliga träningspasset, som nu blivit en 
viktig del av vardagsrutinen – vi har gan-
ska kul, men det är mycket svett, stön och 
pustande inblandat. Osunt leverne, vilket 
vi genom ett sofistikerat nätverk av angi-
vare genast får reda på, ”belönas” med 
extra armhävningar i antal direkt pro-
portionerligt till graden av försyndelse. 

Oftast rör det sig om en tårtbit, kaka eller 
godis och hos någon till och med om en 
cigarett, vilket i det sista fallet självklart 
straffas hårdast. Min Legad (juridisk 
rådgivare), som deltar i gänget, hävdar 
därför att han blir starkare av att röka en 
cigarett ibland. 

I övrigt har det varit mycket lugnt i 
operationsområdet, så när som på ett 
otal incidenter med jemenitiska och/el-
ler eritreanska fiskare i Bab-el-Mandeb, 
sundet i södra Röda havet. Sannolikt 
öppnar dessa fiskare eld med automatva-
pen, både varningsskott och direktriktad 
eld, då de blir irriterade och/eller nervösa 
över handelsfartyg som utan vetskap 
kommer i närheten av deras redskap. Ett 
flertal händelser av denna typ har inträf-
fat den senaste tiden, men dessa kan för 
närvarande inte kopplas till piratverk-
samhet. Det är ändå ganska otrevligt att 
bli beskjuten i vilket fall som helst.

Just nu bevakar HMS Carlskrona som 
sagt sjöfarten i IRTC, för att under mor-
gondagen gå in och förtöja i Djibouti. På 
lördag den 26 juni får vi besök av svenska 
fältartister, som kommer ombord och ge-
nomför en helkväll med show och spel-
ning på helikopterdäck ombord på HMS 
Carlskrona. De brukar vara jätteduktiga 
och denna kväll blir därför säkert en höj-
dare. 

Stabil midsommarstång ombord på HMS 
Carlskrona.
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Den 27 juli firar Djibouti sin national-
dag, dvs. sin självständighetsdag från 
Frankrike, vilket gör att det inte är häl-
sosamt att vistas ute i centrala Djibouti 
– där kommer att vara mycket folk och 
mycket khat-tuggande, vilket innebär att 
vad som helst kan hända en utlänning. 
Vi behöver inte ha uniform på oss för att 
”sticka ut”, nej vi är mycket lätta att iden-
tifiera som utlänningar ändå, eftersom vi 
är ännu inte så solbrända så att vi kan tas 
för lokalbefolkning. 

Nåväl, jag är mycket glad att slippa gå 
iland i Djibouti, med hög fattigdom och 
kriminalitet, där det mitt på dagen blir 
cirka 45 grader varmt samt där man säl-
jer khat fritt i stånd vid sidan av gatan, 
ungefär som vi säljer morötter hemma på 
stortorget i Karlskrona.

Jag hoppas att ni har det bra och att ni 
får en riktigt trevlig svensk midsommar 
med vackert väder där hemma ;-)

16 augusti
Jambo4 på alla er där hemma! Den 16 
augusti 2010 – Förtöjda i Djibouti efter 
drygt 4 månader i EUNAVFOR med be-
fälet över CTF 456 överlämnat den 14/8, 
huvuddelen av vår personliga utrustning 
inlämnad samt FHQ internationella delar 
avmönstrade är det dags att återvända 
hem till Sverige igen!

Jag har hört att sommaren hemma varit 
jättefin med tanke på vädret – Hoppas ni 
haft det bra. I Mombasa var temperaturen 
cirka 25 grader (vinter i Afrika) – jätte-
skönt. Annars har vi för det mesta varit 
vana vid temperaturer  på 40–45 grader 
i luften och 28–36 grader i vattnet bero-
ende på var vi är. Djibouti brukar vara en 
riktig häxkittel och sedan förra brevet 
4 ”Jambo”, som är swahili, betyder ”Hej”.  
Swahili talas av stora delar av befolkningen i 
Kenya.

har vi noterat 53 grader som maxtempe-
ratur i Djibouti under en dag!! Puh...

Vi är nu med HMS Carlskrona sedan 
den 11 augusti i förtöjda i Djibouti hamn 
efter att ha genomfört ett sista svep ner 
till Mombasa i Kenya tur och retur och 
det är en bra bit om ni kollar på kartan. 

Den 14 augusti i Djibouti lämnade jag 
över stafettpinnen till den franske ami-
ralen Philippe Coindreau. Vi förbereder 
och väntar just nu på vår hemtransport 
med flyg sent den 18 augusti. Jag har inte 
varit hemma sedan jag åkte iväg den 26 
mars och heller inte ledig, mer än någon 
eftermiddag och kväll då vi legat i hamn, 
men det hade jag inte planerat för heller. 
Jag tycker att tiden har gått ganska fort 
och det hoppas jag att ”hemmafronten” 
tycker också.

Operationen har inte tagit paus och 
vi (FHQ) har lett Task Force 465 även 
då HMS Carlskrona legat i hamn. Hela 
insatsen har efter omständigheterna 
gått mycket bra och vi har löst våra hu-
vuduppgifter, där att skydd av WFP och 
AMISOM sjötransporter är högst priori-
terat. Att uppnå ett läge där piratverksam-
heten helt upphört är dock av flera skäl 

Den svettiga men stolta 1030-klubben 
samlade med sina kettlebells i samband 
med ett av många träningspass.



200

inte möjligt enbart med marina resurser, 
främst beroende på situationen i Soma-
lia, operationsområdets enorma storlek, 
handelsfartygens bristande egenskydds-
åtgärder, tillgången på örlogsfartyg och 
spaningsplan, piratgruppernas antal, 
svårigheten att detektera små farkoster 
etc. Lösningen på problemet måste byg-
gas i Somalia, vilket kommer att ta lång 
tid om det nu alls är möjligt. Attackerna 
och kapningarna fortsätter och dessvärre 
ökar antalet pirater. 

När vi började här nere var det “full 
fart” på piratgrupperna i Indiska ceanen 
(Somali Basin) och just nu är det fokus i 
Adenviken och IRTC, på grund av mon-
sunperioden och det dåliga vädret ute i 
Indiska oceanen och utmed den Soma-
liska ostkusten.

Som en del av vår numera mer offensi-
va taktik ger vi ofta vissa enheter, fartyg 
och flygplan, i uppgift att insamla under-
rättelser nära den somaliska kusten. På 
vägen ut från Djibouti i slutet av juli hade 
HMS Carlskrona denna uppgift. Sönda-
gen den 25 juli var HMS Carlskrona nära 
den somaliska norra kusten för underrät-
telseinhämtning och ”Show of Force”. 
Landskapet utmed kusten är vackert och 
varierar från gigantiska berg som störtar 
brant ner i havet, till mer flacka områ-
den med sandstränder. HMS Carlskrona 
hade i uppgift att genomföra ett så kall-
lat ”ISR-uppdrag”, d.v.s. Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance, där 
fartyg, RHIB och helikopter spanar, do-
kumenterar och fotograferar t.ex. båtar, 
byggnader, materiel och aktiviteter längs 
kusten och på stranden. Bordningsteamet 
i RHIB:en pratar med lokala fiskare för 
att få aktuell information om aktiviteter 
i området och samtidigt informera dem 
om EUNAVFOR. Vårt flaggskepp HMS 
Carlskrona passerade även de två kapade 

handelsfartygen MV Motivator och MV 
Golden Blessing, som låg till ankars nära 
varandra. MV Golden Blessing kapades 
den 28 juni i Adenviken och MV Motiva-
tor kapades den 4 juli i södra Röda havet 
strax norr om Bab-el-Mandeb.

Trots att vi, tillsammans med han-
delsfartygen, blivit allt effektivare att 
förhindra piratattacker, är örlogsfartyg 
begränsade i sin förmåga att ingripa ef-
ter det att ett fartyg har kapats, detta med 
hänsyn till gisslans säkerhet. Trots att vi 
passerade fartygen på behörigt avstånd 
reagerade piraterna ombord på de kapade 
fartygen starkt på vår närvaro. Kaparna 
ville inte att vi kom närmare. De varnade 
oss, via VHF-radio, och krävde att HMS 
Carlskrona skulle lämna området annars 
skulle de döda sin gisslan. Det är frustre-
rande att vara så nära och ändå inte kun-
na hjälpa de fångna fartygsbesättning-
arna. Det är inte ovanligt att det kan ta 
upp till sex månader med förhandlingar 
innan fartygen släpps, vissa har legat där 
mycket längre. 

Det finns i skrivande stund 351 män-
niskor som gisslan och totalt 16 kapade 
fartyg, som med några få undantag utan-
för Boosasso, ligger till ankars i ett par 
områden utanför Carracad på Somalias 
ostkust. Vi har säkra uppgifter direkt från 
frisläppta besättningar om misshandel, 
svält, törst och skenavrättningar, så lägg 
piratromantiken åt sidan för gott – de 
somaliska piraterna är medlemmar i en 
välorganiserad maffia, beväpnade, vålds-
benägna, huvuddelen narkomaner (khat) 
och grovt kriminella samt definitivt inga 
”snälla människor”, som skyddar sina fis-
kevatten från tjuvfiske – Det sistnämnda 
är lögner som de själva underblåser och 
sprider i Somalia och bland dem som är 
lättlurade, obildade och/eller naiva utan-
för Somalia i Europa och i Sverige.
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EUNAVFOR främsta uppgift är att es-
kortera World Food Programme (WFP) 
fartyg. WFP har sedan slutet av 2007 
och fram till idag levererat mer än en 
halv miljon ton livsmedel till Somalia. 
Vi har ofta haft ett rent elände med att 
planera dessa eskorter eftersom förse-
ningarna duggar tätt – ”This is Africa”. 
Det var inte planerat riktigt så från bör-
jan, men eftersom det inte fanns mycket 
att välja på fick vi i slutet på juli beordra 
HMS Carlskrona ner i den södra delen av 
vårt operationsområde. Uppgiften var att 
först eskortera handelsfartyget MV Petra 
1, ett av de handelsfartyg som underhåller 
African Union Mission in Somalia (AMI-
SOM) med förnödenheter, från Mogadis-
hu till Mombasa och efter några dagar i 
Mombasa hamn ta med MV Victoria med 
en last för AMISOM tillbaka från Mom-
basa till Mogadishu igen. Överlämningen 
av fartyget i Mogadishu kan ibland ta en 
stund på grund av säkerhetsläget. Då vi 
hämtade MV Petra 1 den 28 juli pågick 
strider i de centrala delarna och i hamn-
området. Ganska otrevligt, då de sköt 
både med granatkastare och tunga kul-
sprutor. Vi fanns på första parkett utanför 
hamnen för att beskåda mynningsflam-
mor från finkalibrig eld och detonationer 
från granatkastare i Mogadishus hamn-
område – vilket var lite annorlunda mot 
vad vi är vana vid.

Vid det senaste tillfället då vi lämnade 
av MV Victoria i Mogadishu var det dock 
lugnare. När vi lämnat över MV Victoria 
i Mogadishu drog vi vidare mot Djibouti, 
där vi nu, som sagt, sedan den 11 augusti 
ligger förtöjda.

Men innan vi kom till Djibouti den 11 
augusti hade det hänt en hel del i övriga 
delar av vårt operationsområde. En dag i 
början på augusti kapades MV Syria Star 
och redan dagen efter MV Suez. Frust-
rerande, men det visade sig att inget av 
fartygen hade gjort några som helst an-
strängningar för att följa de anvisningar 
(skyddsåtgärder och rapportering) som 
MSC HOA utfärdat för regionen och det 
bidrog med största sannolikhet till kap-
ningarna, som jag återkommer till.

Den 26 juli fick EUNAVFOR hjälp av 
den ryska jagaren Admiral Levchenko 
med att eskortera MV Bravo P som chart-
rats av WFP. Jagaren Amiral Levchenko 
avlöste jagaren Marshal Shaposhnikov 
och anlände till området tidigare i juli. 
Eskorten gick från Syd 11 grader och 
upp till Mombasa. Eskorten var redan då 
nästan två veckor försenad, då MV Bravo 
P av Sydafrikanska sjösäkerhetsmyndig-
heter blivit lagd i kvarstad i Durban, ef-
tersom hon ombord uppvisade allvarliga 
brister avseende sjösäkerheten. 

Den ryska eskorten av MV Bravo P av-
lastade CTF 465 och var mycket uppskat-
tad igenom hela vår ”chain of command”, 
hela vägen upp till EU i Bryssel, och blev 
även uppmärksammad på EUNAVFOR 
hemsida på internet.

Nu tillbaka till kapningarna i början 
av augusti – Tidigt på morgonen den 2 
augusti rapporterade MV Suez, ett Pa-
namaflaggat fartyg med en dödvikt på 
17 300 ton och en besättning på 23 man 
(från Egypten, Pakistan, Sri Lanka och 
Indien) lastad med cementsäckar, att hon 

Strider i Mogadishu fotograferade från 
HMS Carlskrona.



202

utsattes för en piratattack och besköts 
med handeldvapen. Några minuter sena-
re rapporterade hon att piraterna var om-
bord. Efter rapporten om attacken, gjor-
des försök att få kontakt med MV Suez 
men till ingen nytta. MV Suez färdades i 
IRTC när hon blev attackerad. Omedel-
bart efter den första rapporten lyfte en av 
EUNAVFORs tyska fregatt FGS Schles-
wig-Holstein helikoptrar mot fartyget, 
men piraterna hade då redan fullbordat 
kapningen.

Strax efter lunchtid den 2 augusti, fick 
EUNAVFOR ett nödanrop från ett han-
delsfartyg i den västra delen av Adenvi-
ken. Det var en sjöman från Myanmar 
ombord på Liberia-flaggade MV Kan-
tabrien som hade misstänkt blindtarms-
inflammation och var i akut behov av 
kvalificerad sjukvård, hans tillstånd var 
allvarligt men stabilt. Den spanska fre-
gatten SPS Victoria i TF 456, som var 
vårt närmaste fartyg till MV Kantabrien, 
fick till uppgift att göra en MEDECAC 
(medicinsk evakuering). SPS Victorias 
helikopter vinschade upp sjömannen och 
fortsatte, efter en kort landning ombord 
för tankning, till sjukhuset på den fran-
ska basen i Djibouti. Sjömannen togs väl 
omhand och opererades och blev seder-

mera så frisk så han kunde transporteras 
till sitt hemland.

Tidigt på morgonen tisdagen den 3 
augusti, skickade den norska kemikalie-
tankern MV Bow Saga ett nödanrop om 
att hon var under piratattack mitt i Aden-
viken. SPS Victoria, som var i närheten, 
skickade sin helikopter för att bistå och 
stoppa attacken. MV Bow Saga var vid 
tillfället då hon attackerades på väg ge-
nom korridoren mitt i Adenviken. Ett pi-
ratskiff med 7 personer ombord sköt med 
AK 47 mot bryggan så att vindrutorna 
krossades. MV Bow Saga tillämpade 
dess bättre så kallade ”Best Management 
Practice (BMP)” och hade också genom-
fört åtgärder för att försvåra försök att 
klättra upp på fartyget, dvs. försvåra en 
bordning. EUNAVFOR hörde hennes nö-
danrop och SPS Victoria, vårt närmaste 
örlogsfartyg beordrades till undsättning. 
SPS Victoria hade redan sin helikopter i 
luften och kunde ingripa endast tio minu-
ter efter nödanropet. När helikoptern dök 
upp avbröt piraterna attacken och försök-
te fly. Efter varningsskott, först från heli-
koptern och sedan från fregatten, stoppa-
de piraterna så småningom. Piratskiffet 
bordades och de sju piraterna togs, efter 
en stunds konfererande mellan FHQ och 
OHQ, ombord på SPS Victoria. ”BMP” i 
kombination undanmanövrar köpte san-
nolikt MV Bow Saga den tid som SPS 
Victorias helikopter Toro behövde för att 
ta sig dit i tid för att slå tillbaka attacken.

Dagen efter tvingades vi tyvärr föra 
tillbaka de sju gripna piraterna till So-
malias nordkust och där släppa dem fria. 
Ingen i ledningen, varken i FHQ eller i  
OHQ, visste något om de spanska lagarna 
som inte tillåter att pirater hålls i förvar 
ombord mer än 24 timmar – men nu vet 
vi. Att få till stånd transferering av miss-
tänkta pirater via Djibouti och klartecken 

HMS Carlskronas helikopter (hkp 15)  
med smeknamnet ”Dusty”, som starkt bi-
drog till operationens effektivitet.
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på lagföring i Kenya, tar mellan sex och 
tio dagar. Även om vi lyckades förhindra 
angreppet på MV Bow Saga, så lyckades 
vi tyvärr inte få brottslingarna inför rätta 
denna gång.

Under eftermiddagen den 5 Aug 2010, 
rapporterade MV Syria Star, som var på 
väg västerut i IRTC, att hon var under at-
tack av pirater som hade klättrat ombord 
och öppnat eld mot besättningen. Heli-
koptrar sändes genast till fartyget, vilka 
också försökte etablera kommunikation 
med MV Syria Star, som hade stoppat 
och låg still i vattnet. Helikoptrarna loka-
liserade ett övergivet skiff i närheten. När 
FGS Schleswig-Holstein kom till platsen 
strax efter, hade MV Syria Star girat och 
var på väg sydost tillbaka mot Afrikas 
horn. Fartyget hade kapats och var nu 
under kontroll av pirater, som vägrade 
att svara på radioanrop. MV Syria Star 
är flaggad på Saint Vincent och Grena-
dinerna, är lastad med socker och har en 
dödvikt på 18 838 ton samt har en övervä-
gande syrisk besättning, med 22 syrianer 
och två egyptier.

Sent på kvällen fredagen den 6 augusti 
begärde MV Syria Star medicinsk vård 
till två besättningsmän som skadats i 
samband med den första kapningen – MV 
Syria Star var nu fri! Första rapporten var 
att piraterna efter telefonsamtal med ”nå-
gon iland” på eget initiativ lämnat skep-
pet i en av fartygets räddningsbåtar. Den 
7 augusti på morgonen var MV Syria Star 
i närheten av IRTC, där FGS Schleswig-
Holstein sände över en av sina helikoptrar 
med ett medicinskt team ombord för att 
hjälpa fartyget. Vid ankomsten till MV 
Syria Star hittade de även en tredje med-
lem av besättningen, som hade skadats 
i en arbetsrelaterad olycka. FGS Schles-
wig-Holstein var redo att genomföra en 
medicinsk evakuering om det skulle ha 

behövts, men det behövdes dessbättre 
inte. MV Syria Star kunde för egen ma-
skin fortsätta sin resa upp i Röda Havet.

Vid närmare efterforskning fick vi 
klart för oss att det var myndigheter i 
Puntland som hotat piraterna, så de läm-
nade MV Syria Star. Det finns också upp-
gifter om eldstrider på stranden, mellan 
pirater och puntländska styrkor (milis), 
i samband med att fartyget blev fritt och 
piraterna nådde stranden iland.

Mellan de två eskorterna låg HMS 
Carlskrona från den 3 till 5 augusti i 
Mombasa. Det var i samma veva som his-
torien med MV Bow Saga utspelade sig 
i Adenviken, vilket i efterhand medförde 
en del jobb med de omhändertagna pira-
terna. Den 4 augusti under eftermiddagen 
släppte SPS Victoria iland piraterna på 
den norra kusten i Puntland, vilket inne-
bar att jag på eftermiddagen och kvällen 
fick möjlighet att komma iland och kolla 
lite i Mombasa, som är en miljonstad med 
mycket fattigdom och hög kriminalitet, 
men också med vänliga människor, vita 
sandstränder och god mat.

Den 5 augusti lämnade HMS Carlskro-
na Mombasa bakom oss och satte kurs 
nordvart med eskort av MV Victoria till 
Mogadishu. När vi kom upp i Adenviken 
igen efter vår ”utfärd” till Mombasa och 
Mogadishu beordrades HMS Carlskrona 

Det medicinska teamet på vär att stödja 
MV Syria star.
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under några dagar förstärka sjöfartsskyd-
det i IRTC och då särskilt i de delar som vi 
betraktar som högriskområden. Här uppe 
var sjön lite lugnare och vi slapp den job-
biga rullningen, som vi vid detta lag fak-
tiskt vant oss vid. Allt blev lättare, vattnet 
rann ner i duschen, matbrickan stod kvar 
på bordet, man kunde ställa ifrån sig kaf-
fekoppen utan risk för katastrof och det 
blev även mycket lättare för ”1030-klub-
ben”, som aldrig, och då menar jag aldrig, 
gett upp på grund av värme, sjöhävning 
eller rullning, men däremot på några håll 
tagit någon dags uppehåll på grund av 
träningsvärk och smärta.

Trots att det är monsunperiod med då-
ligt väder i det Somaliska Bäckenet och 
Indiska oceanen, genomförs ibland ändå, 
då tillfället uppenbarar sig och väder-
situationen tillåter, piratattacker inne i 
Adenviken och då ofta i eller intill IRTC. 
Det skrivs och sägs en hel del om insat-
sen i utländsk media, men tyvärr inte 
så mycket i Sverige, vilket kanske beror 
på att huvuddelen av svenskarna innerst 
inne är landkrabbor och bönder som alla 
står med ryggen vänd mot havet. 

Argumenten för en ombordbaserad he-
likopter är flera och tydliga tillsammans 
med de stora operativa vinsterna som he-
likoptern för med sig. Det hade därför va-
rit jättebra om HMS Carlskrona kunde ha 
fått behålla sin helikopterförmåga i höst, 
men där har Försvarsmakten gjort en an-
nan prioritering, vilket vi får acceptera.  
Helikopter 15 i sig, som för första gången 
prövats ombordbaserad under en verklig 
insats, har haft den högsta tillgänglig-
heten av alla helikoptrar i TF 465 under 
vår period – en riktig succé, som främst 
beror på mycket duktig och hängiven 
personal. Fartyget kommer under ”del 
två av insatsen” under hösten att lösa sina 
uppgifter på ett bra sätt utan ombordba-

serad helikopter 15, men självklart med 
operativa begränsningar kopplade till he-
likopterförmågan. Med största sannolik-
het kommer hon i huvudsak att användas 
för eskortering av WFP och AMISOM 
sjötransporter.

HMS Carlskrona med besättning, in-
klusive bordningsstyrka och helikopte-
renhet, har utgjort ett utmärkt stöd till 
Force Commander och Force Headquar-
ters, dvs. till mig och min stab. Fartygets 
egenskaper, utformning och utrustning är 
lämpliga för att hysa en stab ombord, ut-
rustningen har fungerat som det var tänkt 
och sist men inte minst har fartygsbesätt-
ningen varit enastående.

Som sagt inledningsvis är nu HMS 
Carlskrona sedan den 11 augusti förtöjd 
i Djibouti. Eftersom vi även denna tur till 
de södra delarna av vårt operationsområ-
de passerade ekvatorn, både på sydgåen-
de och nordgående, hade tidigare samma 
dag fartyget med hela Kung Neptuns hov 
förrättat ett kraftigt försenat ekvatorsdop 
för de av de nypåmönstrade ombord som 
inte blivit döpta tidigare. Sjötillstånd och 
uppgifter hade inte möjliggjort att hålla 
dopet i samband med de riktiga linjepas-
sagerna. Kvällen innan och efter bastun 
lånade jag och några kamrater från FHQ 
den inför dopet iordningsställda och fyll-
da poolen på däck. Det var förmodligen 
både första och sista gången som vi på 
ett örlogsfartyg kunde ligga på däck i en 
pool och titta på stjärnhimlen, men TOP-
PEN och något vi kommer att minnas!

Det finns en hel massa mer att min-
nas så klart, men det vackraste hör inte 
till vår verksamhet, utan till djur, hav och 
natur runt omkring oss.

Försvarsminister Sten Tolgfors kom  
den 11 augusti ner till Djibouti och be-
sökte HMS Carlskrona, som då låg för-
töjd i hamnen hela dagen den 12 augusti. 
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Statsrådet samtalade med officerare och 
sjömän för att, på plats, få en bild av verk-
samheten. Försvarsministern var mycket 
nöjd med det svenska bidraget i EUNAV-
FOR och han verkade också nöjd med sitt 
besök hos oss. 

Strax efter detta genomförde vi vid 
FHQ avlämning till ett nytt FHQ och en 
ny Force Commander, konteramiral Phi-
lippe Coindreau, från den franska flottan.
Den 14 augusti på morgonen klockan 
0700C genomfördes en överlämnings-
ceremoni på helikopterdäck ombord på 
HMS Carlskrona. Philippe Coindreau 
kommer att leda sitt multinationella 
FHQ, med åtta nationer representerade, 
ombord från den franska ubåtsjaktfregat-
ten FS De Grasse de kommande fyra må-
naderna. I detta nya FHQ finns det även 
en ställföreträdande Force Commander 
från Belgien, Captain Michel Hofman, 
och tillsammans med den svenske stabs-
chefen, kommendören Anders Olovsson, 
även en fransk ställföreträdande stabs-
chef. 

Nu när uppdraget är över känns det lite 
ovant att inte vara med i och leda ope-
rationen längre – det tog så hastigt slut.   
Dessa knappt fem månader ombord har 
gått fort – men så blir det ju när man har 
ett gott stöd hemifrån samt då det går bra 
och man har ett stimulerande och roligt 
jobb tillsammans med bra skeppskamra-
ter. Nu återstår bara packning, återställ-
ning och flygtransport hem till Sverige 
den 18/8, för att där genomföra ett par 

dagars hemkomstverksamhet och debrie-
fing på Berga. Den 20/8 är jag en ”fri man 
igen” och kan åka hem och vara ledig ett 
tag. Vad som återstår är några dagars av-
rapportering vid Operation Headquarters 
i Northwood utanför London i början av 
september och där efter fortsatt ledighet. 
Den första oktober ”lämnar jag igen” 
mina amiralsgradbeteckningar och den 
25 oktober går jag tillbaka som chef för 
Marinbasen i Karlskrona – hoppas jag. 
Nu blir det inga mer sådana här brev från 
mig. Det ska bli skönt att komma hem till 
Sverige där jag ser fram emot att träffa er 
igen – På återseende!

Hakuna matata!5

Jan Thörnqvist

5 Hakuna matata är ett uttryck på swahili 
som bokstavligt översätts som ”Det finns inga 
bekymmer”.  Uttrycket är även välkänt för alla i 
Sverige som sett filmen ”Lejonkungen”.

Befälet lämas över till den franske ami-
ralen Philippe Coindreau den 14 augusti.

Epilog
Under de fyra månader som EUNAVFOR/CTF 465 letts av flottiljamiral Jan Thörnqvist 
med sitt multinationella Force Headquarters ombord HMS Carlskrona, har 14 eskorter 
av handelsfartyg med last för WFP och 20 eskorter för UNSOA genomförts. Dessa 
eskorter har säkrat leveranser med cirka 90 000 ton humanitär hjälp till internflyk-
tingar och nödlidande i Somalia samt även förnödenhets- och materieltransporter till 
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AMISOM styrkor med FN-mandat Somalia. EUNAVFOR har dessutom under svensk 
ledning ingripit mot piratgrupper vid mer än tjugo tillfällen och vid dessa ingripande 
beslagtagit en stor mängd piratrelaterad utrustning. Därmed har mer än 250 misstänkta 
somaliska pirater stoppats från att genomföra attacker mot handels- och fiskefartyg 
i Indiska oceanen och Adenviken. Dessutom har observerad fiskeriverksamhet inom 
200 nautiska mil från Somalias kust rapporterats, d.v.s. inom den ekonomiska zonen. 
Ingen illegal fiskeriverksamhet har observerats under aktuell period. Totalt inom ope-
rationsområdet – från södra Röda havet, genom Adenviken och ut i Indiska oceanen 
ner till Seychellerna – har EUNAVFOR under nämnda tidsperiod tillryggalagt mer än 
142 000 nautiska mil under nästan 800 dygn till sjöss. Även om det svenskledda Force 
Headquarters nu lämnat operation Atalanta, kommer HMS Carlskrona att kvarstå som 
ett så kallat Ocean Patrol Vessel (OPV) inom EUNAVFOR fram till mitten av no-
vember 2010, då hon planerats lämna operation Atalanta och påbörja sin hemfärd mot 
Sverige igen. I början av december 2010 beräknas HMS Carlskrona komma åter till sin 
hemmahamn i Karlskrona.
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Ett antal olyckor med mycket allvarliga 
konsekvenser har inträffat i Försvars-
makten och inom marinen. Jag tänker 
på drunkningsolyckan vid dåvarande 
KA 2 1999, Sollenkroka 2004 med två 
förolyckade värnpliktiga och Skog-
skärsolyckan 2008 då en soldat miste li-
vet ombord på en stridsbåt i samband med 
skjutning med skarp ammunition. Samt-
liga fall är ett misslyckande för Försvars-
makten i övningsverksamheten. Vad 
värre är att det för föräldrar och anhöriga 
är en obeskrivlig förlust som inte går att 
reparera - jag kan enbart beklaga det in-
träffade. Kritiken har varit hård och frå-
gan: Hur kan Försvarsmakten fortsätta 
bedriva sin verksamhet till synes utan att 
åtgärder vidtas för att komma till rätta 

med orsakerna till olyckorna?, har ställts 
direkt och indirekt ett flertal gånger. 

Beslutet att 1 juli 2009 inrätta en re-
darfunktion inom högkvarterets produk-
tionsledning, och även skapa motsvaran-
de funktioner för mark- och luftarenan, 
togs för att stärka verksamhetssäker-
hetsfunktionen med tydliga mandat och 
resurser för uppföljning, analys och kor-
rigerande åtgärder. Inom produktions-
ledningen för marinen tjänstgör idag 
tjugotvå personer med sjösäkerhet, mate-
rielfrågor och förbandsproduktion för de 
sex marina förbanden. 

Vid skapandet av redarfunktionen var 
frågan hur vi skulle omsätta våra resur-
ser för att erhålla ökad säkerhet samtidigt 
som målen med produktionen (bl.a. öv-

Ledamoten
ODD WERIN

Flottiljamiral Odd Werin har sedan 2006 tjänstgjort som 
Marintaktisk Kommandochef, Ställföreträdare till Marinin-
spektören och from 1 juli 2009 som Chef för Produktionsled-
ningens Marinavdelning och tillika Försvarsmaktens Redare.  

Ett år som Försvarsmaktens redare
Efter ett år som Försvarsmaktens redare är det på sin plats att beskriva funktionen 
för Tidskrift i Sjöväsendets läsare och ge en bild av vad vi åstadkommit inom ”rede-
riet” samt mina reflexioner kring kommande utmaningar. Tjänsten startade på ett 
sätt som jag bedömer vara tämligen välbekant för flertalet läsare - rivstart. Några 
få dygns respit och funderande kring hur att gå till väga med den nya befattningen 
hann vi med innan rapporten om att en stridsbåt kört ur Göta kanal togs emot. 
Innan jag går vidare med hanteringen av just den händelsen vill jag dock först kort 
beskriva bakgrunden till den inom högkvarteret gjorda omorganisationen som inne-
bar att redarfunktionen etablerades. 
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ningsverksamheten) skulle hållas på en 
hög nivå för att kunna möta de krav på 
ett omedelbart insatsklart försvar som 
ställdes (och som successivt ökar). Tan-
kearbetet avbröts bryskt av händelsen i 
Göta kanal och vi fick omedelbart ta tag 
och hantera händelsen. Lyckligtvis hade 
det inte uppstått några personskador men 
händelsen fick högt medialt genomslag 
då stridsbåten filmades under körningen. 
Filmen visades därefter upprepade gång-
er i TV. 

Vi startade en undersökning för att ut-
röna vad som gått fel. En kort tid därefter 
inträffade en annan händelse med ytterli-
gare en stridsbåt framförd av hemvärnets 
personal. En ny undersökning startades 
men en begynnande känsla av att ligga 
på efterhand började infinna sig. Vad 
göra? Bedömningen var att vi inte hade 
tid att vänta på undersökningsresultaten 
utan vi var tvungna att agera parallellt 
med att undersökningarna färdigställdes. 
Kommande aktuella övningar ringades in 
och vi åkte helt enkelt ut till respektive 
övningsledare för att på plats och innan 
övningsstart föra resonemang kring 
verksamhetssäkerhet och säkerhetsana-

lys inför övning. Agerandet blev positivt 
bemött och i de fall där vi har varit ute har 
avvikelserna hållits på en godtagbar nivå. 
En slutsats av detta är betydelsen av att 
chefer inom Försvarsmakten tar sig tid att 
kliva ut i verksamheten och på plats föra 
dialog om väsentliga frågor är hög. Detta 
är en av morgondagens stora utmaningar 
inte bara för Försvarsmaktens redare 
men också för berörda chefer direkt un-
der redaren (Direkt Underställda Chefer 
– DUC) och chefer under dessa.

Hur har det gått i övrigt? Rederiet, 
som består av drygt 500 fartyg, båtar och 
mindre farkoster är uppdelat inom För-
svarsmakten på tjugotvå organisations-
enheter och dessutom på ett antal marina 
hemvärnsgrupper. Det är inte enbart en 
marin fråga utan den spänner över hela 
Försvarsmakten. Säkerhetsfrågorna är 
upplyfta och utgör en väsentlig grund i 
verksamheten. Målsättningen för arbetet 
är att riskerna vid övning ska hanteras 
utan att olyckor med irreparabel utgång 
ska behöva inträffa. Vid skarpa insatser 
kan dock en högre risktagning vara nöd-
vändig för att lösa uppgiften vilket då be-
slutas om i särskild ordning.

Dykarbetsbåt inom ”rederiet”. Båten används inom Ingenjörstrupperna i armén vid 
broarbeten mm. Foto: Stefan Söderberg, Ing 2.
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Under 2009 hade vi fyra allvarligare 
olyckor, två med stridsbåtar ur Hemvär-
net, en med minröjningsfartyg och en 
med ubåt. I samtliga fall har redaren ge-
nomfört undersökningar som har lett till 
korrigerande åtgärder - implementerade 
eller på väg att bli det. Under året har 
endast smärre avvikelser inträffat som 
undersöks av förbanden själva, enbart en 
olycka har lett till att redaren beslutat ge-
nomföra undersökning. 

Vad gäller uppföljning av tidigare 
olyckor och omhändertagande av rekom-
mendationerna från Statens Haverikom-
mission respektive Försvarsmaktens 
undersökningskommission så är dessa 
genomförda i samtliga fall utom i några 
få fall som bedöms bli klara under reste-
rande delen av året. 

Jag påstår att vi är på rätt väg och att 
Försvarsmakten har tagit ett stort steg 
framåt i verksamhetssäkerhetsarbetet. 
Men det är inte tillräckligt med det av det 
enkla skälet att vi bedriver vår verksam-
het dygnet runt - året runt - hemma och 
borta. Verksamhetssäkerhetsarbete är 
färskvara. En dag med ett bra utfall där 
verksamhetsmålen varit höga och kun-

nat uppnås i sin helhet måste följas av 
ytterligare en och ytterligare en. Vi får 
inte tröttas i vårt arbete och ett utrymme 
för ständiga förbättringar som bygger på 
en öppen attityd till att rapportera avvi-
kelser måste finnas. Chefer på alla nivåer 
måsta vara tydliga på kraven och inte låta 
slentrian ta över. Är inte säkerheten klar - 
avbryt - korrigera - starta om.

Avslutningsvis några av morgonda-
gens utmaningar. En av dessa är att föra 
samman sjösäkerhetsarbetet med kraven 
på väpnad strid. Jag menar att en fram-
gångsrik väpnad insats måste bygga på 
ett sunt säkerhetsarbete som i tillräcklig 
omfattning reducerar riskerna, till exem-
pel risken för vådabekämpning. En an-
nan utmaning är att rederiet inte får bli 
för byråkratiskt utan att det råder en god 
dynamik mellan analys och aktiv hand-
ling. För närvarande är effektiva analys-
verktyg en bristvara. Detta måste åtgär-
das. Den sista utmaningen som jag vill 
lyfta fram är att hålla chefsengagemanget 
högt över tiden - utan det spelar ett aldrig 
så fullfjädrat säkerhetssystem en under-
ordnad roll.

HMS Carlskrona, ett av de större fartygen i ”rederiet”, här utanför Somalias kust. 
Foto: Anna Norén, FBB.
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Ledamoten
PER ANDERSSON

Överstelöjtnant (PA) Per Andersson som var officer inom kust-
artilleriet verkade de sista 20 åren av sin aktiva karriär inom 
underrättelseområdet. Han bedriver nu forskning relaterad bl.a. 
till ubåtskränkningarna mot Sverige under det kalla kriget.

Vad gjorde de här? Personliga reflexioner om 
den främmande undervattensverksamheten
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm den 25 augusti 2010.

Jag har varit engagerad i stor omfattning i undervattensverksamheten under 20 års 
tid på central nivå, bland annat i den marina analysgruppen och i olika befattningar 
inom underrättelse- och säkerhetstjänsten bland annat avseende bearbetning och 
analys av inhämtad information. Detta som en kort bakgrund till denna artikel som 
inte handlar om observationer eller indikationer som gjorts av de många personer 
som under årens lopp rapporterat händelser till militära myndigheter utan om vad 
personer som varit med ombord eller haft god kännedom om detta berättat och vad 
syftet kan ha varit med undervattensverksamheten. Denna artikel innehåller inga 
referenser eller fotnoter. Att ange sådana är otänkbart. Slutsatser och uppfattningar 
som framförs är mina egna och behöver inte återspegla Försvarsmaktens hållning 
i dessa frågor.

Att skriva något i detta ämne kan lätt kol-
lidera med olika sekretessregler. Jag har 
noga försökt väga varje ord på guldvåg 
för att inte göra fel. I samband med det 
arbete som gjorts och fortfarande utförs 
inom projektet Försvaret och Kalla Kri-
get, FoKK, inom den speciella ubåts-
gruppen under ledning av Bror Stefen-
son, begärdes ett antal handlingar ut. 
Flera av dessa handlingar lämnades inte 
ut och uppgifterna i dessa kunde därför 
inte användas i gruppens arbete trots att 

innehållet redan var känt och i flera fall 
dessutom var skrivna av någon av delta-
garna i gruppen. Detta belyser tydligt de 
problem och den avvägning som måste 
göras.

Uppgifter
De uppgifter som berörs i denna artikel 
är till sin huvuddel sådana som jag själv 
fått vid samtal med olika ryska officerare 
och andra specialister efter det att jag gått 
i pension. En artikel av detta slag skulle 
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kunna göras betydligt mer omfattande 
och initierad men då skulle sekretesspro-
blem omedelbart uppstå och kanske dess-
utom skada vår nuvarande verksamhet 
inom underrättelsetjänsten. 

Även information från uppgiftsläm-
nare kan inte tas för sanning rakt av utan 
måste utsätts för trovärdighetsbedöm-
ning, granskning och analys. Uppgifts-
lämnarna befinner sig också på olika 
avstånd från sanningen och de utgörs 
främst av tre nedanstående typer av in-
divider:

• Den som själv varit med om händel-
sen

• Den som känner någon som varit 
med om händelsen

• Den som av en bekant hört talas om 
händelsen 

Att det krävs en omfattande bakgrunds-
kunskap för att kunna bedöma sannings-
graden i olika lämnade uppgifter är gi-
vetvis viktigt men det är också viktigt att 
kunna sätta sig in i hur man tänker och 
agerar. Vi vill oftast att det vi själva gör 
ska vara både kostnadseffektivt och lo-
giskt men att rakt av tillämpa våra krite-
rier på detta när vi bedömer en stormakt 
som Ryssland leder direkt fel och låser 
tankarna. Det tar några år innan man kan 
frikoppla sina egna tankar och låsningar 
men när man gjort detta blir det mycket 
lättare att förstå vad olika personer egent-
ligen berättar.

Undervattensverksamheten som ge-
nomfördes mot Sverige skedde länge i 
det tysta. Flera marinofficerare blev dock 
indragna i ubåtsjaktverksamhet både 
på västkusten och även på andra platser 
kring våra kuster redan på 60-talet. Deras 
rapporter mötte vid denna tid inget större 
bifall bland annat därför att den allmänna 

uppfattningen var att ubåtar aldrig opere-
rade på vattendjup mindre än 40 meter. 
Det var först under Utöincidenten 1980 
som väckarklockan om den främmande 
verksamheten började ringa på allvar. 
Efter denna vet alla vad som hände med 
upprepade ubåtslarm från många av våra 
kuststräckor från Gullmarsfjorden i väs-
ter till Töre i norr.

Utöincidenten 1980 var den första 
ubåtsincident jag själv deltog i ombord 
på en av våra bevakningsbåtar som under 
lång tid låg och sökte med sin ålderdom-
liga, men fungerande, hydrofon och hade 
hela akterdäcket fyllt med sjunkbomber. 

Hårsfjärdenincidenten 1982 var den 
andra incident jag deltog i och då som 
ställföreträdande chef för ledningsgrup-
pen på Mälsten. Hade jag då vetat att jag 
25 år senare skulle vara inblandad i att 
granska vad som egentligen hände minut 
för minut och i det tysta följa den debatt 
som uppstod skulle jag nog ha agerat an-
norlunda och satsat stora resurser på att 
dokumentera allt som skedde in i minsta 
detalj. Nu var ju inte våra olika system i 
Marinen sådana att man kunde eftergran-
ska olika händelser, möjligen med undan-
tag av en del hydrofonsystem som kunde 
spela in effekterna de hörde. 

Det finns ingen enskild pusselbit som 
ger ett entydigt svar på vad syftet var med 
den ryska undervattensverksamheten 
mot Sverige. Syftena har förändrats över 
tiden beroende på hur inriktningar och 
militära behov utvecklats. Målgrupper 
för underrättelseinformation var bland 
annat de kärnvapenbärande ubåtarna, 
specialförband (som grund för sabotage-
verksamhet) m.fl. En allmän klyscha har 
varit att hänvisa till krigsförberedelser. 
Detta är att göra det hela lite för enkelt. 
Visserligen kan mycket inordnas inom 
detta begrepp men nedan kommer verk-
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samheten att brytas ner i mer begripliga 
beskrivningar för att de som var med 
under åren med ständiga ubåtsjaktopera-
tioner ska få en förståelse vad det kan ha 
varit de utsatts för.

Operationsområden
Jag vill inte tynga denna artikel med 
komplicerade organisationsbilder och 
namn utan påstår bara att man egentli-
gen enkelt kan beskriva organisationen 
genom att säga att det fanns en tydlig 
vattendelare i verksamheten beroende 
på operationsområde. Vissa system och 
därtill hörande verksamhet var avsedda 
för ”Deep Water” och andra för ”Shallow 
Water”.

Deep Water
Den delen som var och är avsedd att jobba 
i de djupa vattnen är baserad i Norra Ma-
rinen med bas i Olenya Guba. Det är en 
relativt liten organisation jämfört med 
övriga ubåtsförband i området men de 
har mycket specialiserade och ombyggda 
ubåtar till sitt förfogande.

Som bärare av specialubåtarna finns 
bl.a. en modifierad Delta III samt en 
Yankee Stretch, båda reaktordrivna. En 
Yankee Stretch är 160 meter lång och det 
kan behövas för att i en särskild brunn 
kunna koppla specialubåten Paltus (också 
reaktordriven) som är ca 60 meter lång. 
Sekretessen kring detta förband har all-
tid varit hög och ubåtarna skyddas vid 
torrsättning genom att dockorna döljs 
med pressningar. För ett år sedan träffade 
jag en tidigare rysk ubåtsofficer som själv 
tjänstgjort i ledande befattning på en av 
de andra stora ubåtarna i basen. Han be-
rättade om den hårda säkerhet som rådde 
på platsen men hade vid ett tillfälle gått 
från sin ubåt och passerade en av torr-
dockorna just innan man hunnit avsluta 

täckningen för att förhindra insyn. Han 
såg då själv för första gången den stora 
ombyggda Delta III-moderubåtens botten 
med den stora brunnen. 

Uppgifterna som dessa specialubå-
tar hade tidigare var att kunna förstöra 
SOSUS-systemen och andra undervat-
tenssystem i Atlanten. Genom år av ar-
bete hade den ryska underrättelsetjänsten 
kunnat fastställa svaga punkter i SOSUS-
systemet vilket underlättade planeringen. 
Med tiden fick systemet med specialubå-
tarna mer utvidgade uppgifter.

Paltusubåtarna byggdes på Su-
domekhvarvet i St:Petersburg med le-
verans av den första enheten 1991 och 
den andra 1994. Paltus nummer tre i se-
rien försenades och jag vet inte vad som 
hände med denna. Det innebär att Paltus 
nr 1 och 2 sannolikt genomfört provtu-
rer i Östersjön och kan vara några av de 
60-meters ubåtar som man ibland pratar 
om och har observerat i olika samman-
hang. Ubåten är byggd att operera ner till 
1000 meters djup och har ett deplacement 
på 730 ton i u-läge. Oftast var moderu-
båten med sin Paltus ute i Atlanten i ca 
2 - 3 veckor innan de återgick till sin bas. 
Detta var svårt att dölja och uppmärk-
sammades av andra ubåtsbesättningar 
inom basen men man diskuterade aldrig 
detta internt.

För de djupa vattnen fanns också ti-
digare sex specialombyggda Zulu IV-
ubåtar. De byggdes om redan 1956 och 
försågs med en fjärrstyrd torpedliknan-
de, ca 6 meters ROV, med olika typer av 
manipulatorer som kunde nå ner till djup 
mellan 2- till 3000 meter för att förstöra 
kabelsystem (SOSUS). Zulu-ubåtar fanns 
även i Östersjön och åtminstone en modi-
fierad enhet var baserad där. En intressant 
detalj är att sex andra Zulu ombyggdes 
och var de första i Ryssland som kunde 
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bära ballistiska missiler och de utgjorde 
därmed en testplattform för sådana sys-
tem för kommande ubåtstyper.

Shallow Water
Under kalla kriget ombaserades i slutet 
av 70-talet sex Golf II-ubåtar. De var 98 
meter långa med ett deplacement på 2700 
ton och en uthållighet på ca 70 dygn. 
Beväpningen förutom torpeder var tre 
missiler av typ SSN5 som ersatt äldre 
mer korträckviddiga modeller. Missiler-
na hade en räckvidd på 165 mil och en 
sprängkraft på nästan 1 megaton vilket 
är en mycket stor sprängkraft. Ubåtarna 
hade patrullområden öster om Gotland. 
Rekognoseringar skedde under åren med 
andra ubåtstyper för att hitta bra skyd-
dade platser för Golf II-ubåtarna i sam-
band med skymningsläge och krig. Det är 
sannolikt att sådana platser utforskades i 
Bottenhavet och i Södra Östersjön och 
påbörjades i god tid innan Golf II-ubåtar-
na kom in i Östersjön.

Det fanns under denna tid även en an-
nan ubåtstyp utrustade med kärnvapen 
och det var Juliett som hade en uthållig-
het på ca 33 dygn och var utrustad med 
fyra missiler av typ SSN3/SSN12 med 
en räckvidd av ca 100 mil och en spräng-
kraft på 350 kiloton. Ubåten tvingades 
inta övervattensläge innan avfyring kun-
de ske. Tre Juliett fanns i Östersjön.

I Östersjön fanns tidigare ett ganska 
stort antal bottenplacerade navigations-
fyrar (transponders). Vid utplaceringen 
av dessa var det givetvis viktigt att de 
hamnade på exakt rätt plats. Navigations-
fyrarna kunde aktiveras med en kodad 
signal från ubåtarna och efter aktivering-
en sände de i en förutbestämd tid som 
kunde vara 10 – 15 minuter. De ryska 
ubåtscheferna gillade inte att använda 
detta system eftersom det kunde detekte-

ras av andra lyssnande system i området. 
Det fanns även navigationsfyrar på bot-
ten i Norra Marinens område.

Annan utrustning som utplacerades på 
botten var olika former av förvaringsut-
rymmen. Det har ofta talats om detta och 
flera personer som jag träffat de senaste 
åren har alla bekräftat att dessa gömmor 
existerade. Det kunde vara små vattentä-
ta förvaringsbehållare för vapen, spräng-
ämnen, sambandsutrustning till något 
större förvar för dykmateriel och tyngre 
utrustning. Specialförbanden hade också 
stora gömmor, habitat, där dykare kunde 
slussa in och tillfälligt vila eller byta ut-
rustning. Var dessa olika typer av förva-
ringscontainers fanns var en väl förbor-
gad hemlighet. 

Karaktärer på uppträ-
dandet i våra skärgårdar
När det varit diskussioner och debatte-
rat kring de främmande ubåtarna har det 
nästan alltid varit själva ubåten som det 
rört sig kring. Oftast har man då glömt 
bort att de uppgifter som ska utföras av 
ubåten många gånger krävt att de slus-
sat ut dykare som utfört något arbete. En 
ubåt som bara passerar ett område kan 
inte åstadkomma någon större skada mer 
än att den kränker oss medan dykarna 
som utnyttjas oftast genomför någon fy-
sisk aktivitet direkt riktad mot oss.

De ubåtsoperationer som genomför-
des under flera år med olika ubåtstyper i 
våra skärgårdar hade lite olika karaktär. 
Egentligen kunde man utskilja tre olika 
huvudtyper även om det inte var några 
hårfina gränser mellan dessa.

Den första operationsprofilen var en 
ensam ubåt som kom in i skärgården, 
passerade igenom och sedan lämnade 
området. Under denna förflyttning kunde 
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ubåten uppsöka platser där utrustning 
tidigare utplacerats och med hjälp av 
dykare antingen byta batterier, byta re-
gistreringsmedia eller kanske ta ombord 
utrustningen in i ubåten. Givetvis kunde 
också ny utrustning utplaceras. Den ut-
rustning som fanns utplacerad var olika 
typer av sensorer som passiva hydrofo-
ner, utrustning för insamling av elekt-
riska signaturer eller liknande. I andra 
länders vatten placerades också utrust-
ning för kabelavlyssning ut men om det 
skedde mot Sverige är okänt för mig.

Det har även inträffat att hydrofoner 
placerats ut intill farleder mm med hjälp 
av dykare från fartyg som i mörkret stan-
nar till och utför detta arbete. Detta har 
bland annat skett på västkusten mellan 
Sverige och Danmark. Hur man sedan 
kunde veta vad det var för fartyg eller 

ubåt man spelade in undandrar sig min 
bedömning. Detta var sannolikt ett sätt 
att bygga upp ett hotbildsbibliotek med 
akustiska signaturer.

Den andra operationsprofilen är en 
ubåt som kommer in i skärgården och 
på given plats slussar ut dykare som med 
hjälp av olika typer av förflyttningshjälp-
medel fortsätter till sina mål och där utför 
någon aktivitet. Det kan vara olika for-
mer av rekognosering eller arbete med 
sensorer. För att placera ut ny utrustning 
krävs i regel att en container medförs som 
antingen bogseras eller sitter fast på un-
dervattensfarkosten. Sådana containers 
finns för olika ändamål dels som rena 
transportutrymmen eller dels som mi-
nor. En container ser ut som en kortare 
torped som lätt glider fram i vattnet. Den 
har olika utrymmen, en del vattentäta, 

Operationsprofil 1: Underrättelseföretag med en miniubåt.
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för förvaring av utrustning. Beroende 
på skärgårdens natur kan ubåten däref-
ter förflytta sig och dykarna ansluta till 
ubåten igen på en ny förutbestämd plats. 
Detta är ett sätt att minska risken för upp-
täckt eftersom ubåten annars blir stilla-
liggande en tid vid utslussningsplatsen.

Den tredje operationsprofilen är mer 
komplex genom att fler undervattensfar-
koster kunde användas och flera stopp 
att slussa ut dykare och sedan låta dessa 
slussa in igen skedde. 

Det var inte alltid som det var militära 
dykare som utföde arbetet med utrust-
ningarna på botten. Om det var frågan 
om mer komplicerad materiel kunde det 
vara dykutbildade civila specialister från 
något institut som medföljde ubåten och 
sedan gjorde jobbet.

Enligt flera tidigare chefspersoner vid 
de ryska förbanden som deltagit i denna 

verksamhet hände det att man även hade 
en mindre beväpnad skyddsstyrka med 
dykare som säkrade platsen mot fientligt 
angrepp den tid arbetet pågick. Denna 
skyddsstyrka hade dels automatvapen 
med en räckvidd på ca 40 meter under 
vattnet eller särskilda pistoler med ca 5 
meters räckvidd. Eftersom man många 
gånger jobbade i mörkt vatten var oftast 
räckvidden samma som sikten eftersom 
man då såg en eventuell angripande dy-
kare väldigt sent.

Hur dykarna kunde hitta platserna där 
materiel var utplacerad eller hitta tillbaka 
till ett dykartransporthjälpmedel som de 
lämnat på botten och sedan tillbaka till 
ubåten var länge föremål för diskussio-
ner. Jag har i detalj fått förklarat för mig 
hur dykarna kunde hitta de utplacerade 
objekten i mörkret på botten. I själva ver-
ket var det ganska lätt. Dykaren hade en 

Operationsprofil 2: Underrättelseföretag med en miniubåt samt en mindre farkost.
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mottagare i sitt dykaggregat som kunde ta 
mot signaler från en svagt sändande hy-
drofon i den utrustning han skulle simma 
fram till. Genom att minska känsligheten 
i mottagaren simmade dykaren i den rikt-
ning dit signalen var starkast. Han pejlar 
på så vis med sin kropp. Ju närmare han 
kom ju mer dämpade han signalen tills 
han var framme vid objektet. Sändaren 
stängde av sig själv efter en förinställd 
tid. På motsvarande vis kunde dykarna i 
sin farkost hitta tillbaka till en ubåt eller 
övervattensfartyg när arbetet var klart.

Farkoster
Några av de farkoster som specialförban-
den disponerade var av klasserna Triton 
1 och Triton 2. Båda dessa hade begräns-
ningar i aktionsradie och var inte kapabla 
att själva transportera dykarna fram och 
tillbaka över Östersjön och sedan ha en 

taktisk uthållighet i området. Dessa far-
koster transporterades därför med hjälp 
av andra ubåtar eller övervattensfartyg 
för att farkosterna senare skulle kunna 
påbörja sina uppdrag. Olika personer jag 
träffat har lämnat divergerande uppgifter 
om vilka ubåtarna var som var bärare och 
jag vill därför inte peka ut någon speciell 
typ mer än att konstatera att en hel del öv-
ningar utfördes med de ombyggda Whis-
ky-ubåtar som tidigare fanns i Östersjön. 
Enklare är det beträffande de specialom-
byggda övervattensfartyg som utnytt-
jades. De mest kända är av Muna-klass, 
ett till det yttre helt oskyldigt fartyg men 
specialinrett. Dessa hade flera olika last-
alternativ som möjliggjorde transport av 
tre Triton 1, sex Protej, (dykartransport-
hjälpmedel), ett antal containers och 18 
dykare. I andra lastalternativ kunde man 
transportera en Triton 2, fyra Sirena, 

Operationsprofil 3: Komplex operation med alla komponenter.
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containers och 14 dykare. De ombyggda 
fartygen av Muna-klass kunde också 
slussa ut dykare med Sirena och contai-
ners under vattnet i två modifierade tor-
pedtuber. Den del i förskeppet där denna 
installation fanns kunde trycksättas så 
att inte utrymmet skulle vattenfyllas när 
man öppnade tuberna. Flera andra far-
tygstyper fanns också tillgängliga både 
med utslussningsmöjligheter för dykare 
under vattnet samt i något fall med öpp-
ningsbara bottenluckor.

Utvecklingen av nya typer av special-
farkoster påbörjades i god tid innan Tri-
tonsystemet skulle utrangeras och olika 
koncept prövades. De mer kända bygger 
på att farkosten mycket snabbt kan för-
flytta sig som en vanlig båt med hjälp av 
bland annat bärplan för att sedan övergå 
till batteridrift och förflytta sig under 
vattnet. Modeller som Thor och Triton 
NN har varit i projektstadiet. Vilken typ 
som nu ersatt Triton får tiden utvisa.

Specialförband i 
Kaliningradområdet
Ett av det specialförband som finns i Öst-
ersjön är delat i två grupperingsområden 
där huvuddelen ligger i orten Parusnoye i 
Kaliningrad och farkostdelen i Primorsk 
(syd). I huvudanläggningen i Parusnoye 
finns utbildningsresurser och förläggning 
för personalen. Med tiden har antalet 
värnpliktiga som ingick i förbandet ned-
gått och antalet fast anställda ökat. I den 
damm som finns intill stabsbyggnaden 
kan man öva landning i vatten i samband 
med fallskärmshopp men även utsluss-
ning genom torpedtub. Grundutbildning 
på olika mindre dykartransporthjäpme-
del sker också. Detta är även här som 
man tidigare sluttränade civila specialis-
ter som skulle biträda vid undervattens-
arbete samt agenter som skulle infiltrera 
på olika platser längs våra kuster under 
vattnet. Att förbandet har uppgifter som 
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även omfattar kärnvapen framgår både 
genom tidigare officerare som tjänstgjort 
inom förbandstypen och bland annat be-
rättat om de specialfordon som finns för 
detta ändamål.

I anläggningen i Primorsk fanns tidi-
gare i ena delen av den U-formade bygg-
naden en bassäng där täthetsprov kunde 
ske av farkoster men även möjligheten att 
öva manövrering av bland annat Sirena 
i en filmsimulator som kunde projicera 
filmsekvenser över olika målområden.

Verksamhetens mål
Verksamheten kunde ha antingen en di-
rekt strategisk knytning eller en mer lo-
kal operativ eller taktisk inriktning

Strategiska mål
Mål av strategisk betydelse utforskades i 
flera länder. Bland dessa mål fanns kärn-
kraftverk. I den planläggning som fanns 
vid en kris eller krigsläge var att vid be-
hov stoppa driften i sådana anläggningar. 
Detta skulle kunna ske utan att förstöra 
själva anläggningen genom att helt en-
kelt strypa kylvattentillförseln. Många 
kärnkraftverk som ligger vid kusterna 
har samma uppbyggnad med konstgjorda 
kanaler där kylvatten tas in och släpps 
ut. Genom att dämma upp dessa med en 
mycket kraftig sprängladdning kunde 
man därför tvinga fram ett nödstopp. 
Särskilda laddningstyper fanns för detta 
ändamål och det var i regel en mycket li-
ten kärnladdning. Dessa kallades inte för 
vapen utan gick under begreppet ”demo-
lition charge”.

Sådana laddningar hade flera olika an-
vändningsområden under det kalla kriget 
och de stod enligt vad som sades under 
kontroll av KGB till skillnad från van-
liga kärnvapen där ansvarsförhållandena 
var ett helt annat. Den minnesgode kan 

säkert dra sig till minnes de olika obser-
vationer som gjorts kring svenska kärn-
kraftverk under åren.

Andra strategiska mål i vårt närom-
råde var planläggningen att förstöra 
oljeplattformar och rörsystem utanför 
Danmarks, Norges och Englands kuster. 
Dessa anläggningar skulle kunna sättas i 
brand genom att rörsystemen sprängdes. 
Rekognosering skedde i områdena och 
dykarna utbildades på hur laddningarna 
skulle utplaceras för att dels inte upp-
täckas om det gjordes i förtid och dels för 
att få så stor effekt som möjligt.

Strategiska mål i Sverige var även 
marinens anläggningar vid Muskö och 
Karlskrona. Dessa skulle vid behov kun-
na bekämpas genom att skjuta in en kärn-
vapentorped mot respektive anläggning. 

En av de första ryska ubåtscheferna jag 
träffade berättade utförligt att hans upp-
gift med sin Whiskyubåt var att på order 
skjuta in en kärnvapentorped mot den 
strategiska ubåtsbasen i Skottland. Han 
patrullerade ofta i Atlanten i närheten 
av Skottland och var väl informerad hela 
tiden om vilka mål som var i hamn. Jag 
frågade honom om han trodde att hans 
ubåt skulle överlevt kärndetonationen så 
de kunde ha tagit sig från området efter 
insats. Han svarade uppriktigt att han 
inte hade en aning om detta men hoppa-
des att de skulle kunna ha gjort detta. 

Andra personer har uppgivit att de haft 
tillgång till fotografier av både anlägg-
ningarna vid Muskö samt Karlskrona. 
Uppenbart hade i vilket fall några av fo-
tografierna tagits genom periskop.

Operativa/taktiska mål
Bland de viktigaste objekten som kon-
trollerades i våra skärgårdsområden var 
våra botteninstallationer såsom fredut-
lagda mineringar och annan utrustning. 
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Även var våra kommunikationskablar 
och kabelsystemen var utlagda på botten 
mellan olika enheter inom våra tidigare 
KA-batterier och basområden var viktigt 
att fastställa. 

Att placera ut egna sensorer var under 
årens lopp en ständigt återkommande 
uppgift. Flera personer som varit med i 
antingen utplacering, hemtagning eller 
underhåll har berättat om detta. Gemen-
samt är att de som utförde jobben inte 
hade någon kunskap om vad det är för 
utrustning i detalj de hanterade och inte 
heller vad de egentligen användes till. 
Med hjälp av de beskrivningar som gjorts 
kan man ändå få en ganska god uppfatt-
ning om syftet med den utrustning som 
utplacerades. Utrustningen kunde vara 
placerade i kistliknande behållare, ibland 
med strömkälla av isotopbatterityp, eller 
hängande i en boj en bit över botten. Det 
ryska sättet att operera byggde på säker-
het och tidigare ryska officerare berättade 
för ett par år sedan att de normalt aldrig 
var samma personal som placerade ut ut-
rustning och som sedan tog hem denna 
igen. Detta för att de inte ska veta om ut-
rustningen fortfarande var på plats eller 
hur länge den brukade finnas utplacerad. 
Dykarna såg aldrig vad det var för utrust-
ning i de olika boxar de hanterade.

Längs västkusten placerades vid flera 
tillfällen sådan utrustning ut eftersom 
den kanaliserande terrängen gjorde att 
många mål därför kunde passera förbi 
utrustningarna. Av beskrivningen av ut-
rustningen kunde ganska säkra slutsatser 
dras att det var frågan om passiva hydro-
foner. Vid de fall man längs våra kuster 
använde sig av fartyg för arbetet fanns 
alltid en underrättelseofficer ombord som 
omedelbart tog hand om utrustningen när 
den kommit upp ur vattnet. Många ma-
rinofficerare som tjänstgjort inom dåva-

rande Örlogsbas Väst minns säkert alla 
tillfälligt ankarliggande ryska fartyg vid 
Herthas Flak.

Beroende på vad uppdraget omfat-
tade gick även dykarna iland vid flera 
tillfällen. Vid flera operationer togs ubå-
tar in från Norra Marinen till Östersjön 
där man sedan kompletterade med olika 
specialister såsom tidigare beskrivits. 
Bland annat lät man sådana specialister 
undersöka flera fasta installationer längs 
våra kuster. För att göra detta tvingades 
dykarna gå iland på de obevakade öarna 
nattetid. Dykarna medförde också olika 
typer av teknisk utrustning för detta ar-
bete. Liknade operationer genomfördes 
vid något tillfälle också i samband med 
byggandet av 12/70 anläggningarna (mo-
dernt artilleri) i skärgården.

På liknande sätt har ubåtar tagit om-
bord diversionsgrupper med dykare och 
slussat ut dessa i mörkret utanför våra 
kuster oftast i närheten av platser med 
militära mastarrangemang. Vad diver-
sionsgrupperna skulle göra eller hur de 
tog sig hem igen var oklart.

Enligt några officerare har det också 
inträffat att ubåtar släppte av personal 
vintertid vid iskanten i ytterskärgården i 
mörkret och att dessa sedan gjorde snab-
ba rekognoseringar i grupperingsområ-
den med fasta anläggningar.

En av de viktiga uppgifterna i rekog-
noseringsuppdragen som man hade var 
att bekanta sig med olika objekt som 
skulle förstöras i inledningsskedet av 
ett krig. Denna förstöring skulle ibland 
ske med hjälp av signalsökande missiler. 
Dykarna kontrollerade därför var man 
kunde placera ut små spårsändare. Dessa 
kunde placeras ut i förtid så nära målet 
som möjligt och grävas ner strax under 
markytan. 
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Allvarliga händelser
Två allvarliga händelser inträffade enligt 
vad skilda uppgiftslämnare de senaste 
åren berättat. Båda händelserna berör vad 
som hände i samband med den så kall-
lade ”vitahus-kuppen” i augusti 1991 när 
president Gorbatjov under några dygn 
sattes i husarrest. Läget var mycket spänt 
och man visste inte vem som egentligen 
var president. Till de strategiska ubåts-
förbanden i Norra Marinen kom plötsligt 
två officerare från GRU medförandes två 
utrustningar som var till för att läsa in 
mållägen i kärnvapenmissilerna ombord 
på ubåtarna.

Detta gjorde officerarna ombord oro-
liga eftersom det normalt inte skulle gå 
att göra detta utanför presidentens kon-
troll. Sagesmannen var med och kunde 
själv se att man läste in nya mållägen i 
ca 60 missiler och samtidigt gjorde dessa 
stridsberedda. GRU-officerarna tog sam-
tidigt bort hela målnummerserien som 
var avsedd för mål i Kina. Relationerna 
Kina – Ryssland var vid denna tid bra en-
ligt vad som sades.

Den andra händelsen berörde också 
ubåtar fast då i Östersjön. Det är något 
mer oklart vad som skedde i detalj men 
tydligen ska order ha givits om att verk-
ställa beredskapsuppgifter. Förslutna ku-
vert kördes ut till några av ubåtscheferna i 
baserna. Väldigt snabbt togs denna order 
tillbaka och insamling av dessa skedde 
omgående men minst en ubåtschef hade 
redan hunnit öppna och läsa sin order 
och haft genomgång med delar av besätt-
ningen vilket bekymrade marinledning-
en. Om uppgifterna var riktiga innehöll 
denna order instruktion för lastning och 
utläggning av minor i ett område i Södra 
Östersjön.

U 137
Det skulle kännas fel att inte avslutnings-
vis beröra U 137 och vad som framkom-
mit och sagts kring detta utöver vad olika 
kommissioner redan presenterat. 

För ett par år sedan deltog jag i ett ar-
bete att försöka komma längre in i denna 
händelse och jag träffade flera personer 
med olika kunskaper kring U 137 och 
Rysslands ubåtskränkningar mot Sverige 
och andra länder. Gemensamt med dessa 
var att de varit officerare på hög nivå och 
i ett par fall på mycket hög nivå. En av 
de jag träffade vid flera tillfällen hade 
dessutom haft en sådan position att hans 
informationer var mycket initierade. 

Något direkt nytt framkom inte vid det 
första mötet vilket jag inte heller hade 
förväntat mig utan vid en sådan träff 
känner man varandra på pulsen. En av de 
första frågorna jag fick var hur det kunde 
komma sig att vi i Sverige fortfarande 
var intresserade av denna händelse som 
var så långt tillbaka i tiden. I Ryssland 
hade händelsen i det närmaste helt fallit i 
glömska och berättades mer som en anek-
dot på officersskolorna. 

Jag förklarade att undervattensverk-
samheten som Ryssland genomförde mot 
Sverige var den i särklass allvarligaste sä-
kerhetspolitiska påfrestningen som vårt 
land utsattes för under det kalla kriget. 
Ingenting annat stod i relation till detta 
eftersom en annan makts väpnade styr-
kor under fredstid opererade inom våra 
vatten. 

Hans kommentar till detta var att ”vi 
gjorde bara vårt jobb. Ubåtarna är ju till 
för detta och förresten så spionerar ni ju 
mot oss med era ubåtar och det måste du 
väl förstå”. Mitt svar blev att vi i alla fall 
inte ger våra ubåtschefer order att gå in på 
andra länders vatten. Han ville vid detta 
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möte inte vidkännas att U 137 hade haft 
kärnladdade torpeder ombord.

Vid vårt nästkommande möte var 
stämningen mycket bättre och han sa att 
det inte var någon ide att jag förnekade 
att jag jobbade med underrättelser efter-
som de frågor jag hela tiden ställde var 
så detaljerade att det var uppenbart att så 
var fallet. Jag sa att jag jobbat med detta 
under lång tid på samma sätt som han 
gjort. Jag fick frågan om jag var förvå-
nad över ubåtsverksamheten och svarade 
uppriktigt att egentligen var jag inte det 
eftersom det är en del av krigsförberedel-
searbetet som görs i fredstid men att jag 
var förvånad över den fräckhet de visat 
med de djupa intrången i skärgården. 

När man vill få någon att svara på in-
trikata frågor är det alltid lättare att kun-
na påvisa att andra med högre rang fak-
tiskt redan har berättat olika saker kring 
ubåtsinträngningarna och jag spelade 
upp flera videosekvenser med olika rys-
ka uttalanden. Dessutom räckte jag över 
den ryska företagsorden för U 137. Det 
faktum att jag hade tillgång till den blev 
en utlösande faktor och det dröjde inte 
länge innan han erkände att fartygsche-
fen på U 137 bland annat hade till upp-
gift att spionera på Sverige och då främst 
våra marinstridskrafter med prioritet på 
svenska ubåtar. Jag hade med mig detal-
jerade sjökort över dels den färdväg som 
besättningen sagt att de tagit och dels den 
färdväg som den svenska navigationsut-
redningen räknat fram. Jag lyckades inte 
med att få fram ett svar varför ubåten gick 
in innanför ö-barriären. Nu förnekades 
inte att ubåten hade haft kärnvapen om-
bord för det framgick ju med all tydlighet 
i den kvalificerat hemliga företagsorden.

Vid det tredje mötet gick det snabbt att 
komma igång. Fortfarande fick jag inget 
svar varför besättningen gick så långt in 

men nu avslöjades vad ubåten gjorde ti-
den innan grundstötningen. Ubåten hade 
en ny typ av kärnvapentorpeder som be-
sättningen hade lastat i Baltijsk. Ladd-
ningen var mindre och de skulle kontrol-
lera detta system ombord med hantering, 
inställningar mm samt öva mot olika 
marina mål. Detta var anledningen till att 
stabschefen för 157:e ubåtsbrigadens stab 
i Paldiski, kommendör Josef Avrukevitj 
var med under hela operationen vilket 
bröt mot rutinen vid normal patrullering. 
Det hade dessutom med säkerheten att 
göra vid hanteringen av kärnvapnen.

På frågan om han kunde bekräfta att 
det fanns ytterligare en rysk konventio-
nell ubåt i området Utklippan – Hanö-
bukten blev han uppriktigt förvånad och 
förnekade sådan kunskap.

Från andra personer fanns informatio-
ner där det skulle komma att framgå att 
U 137 kanske var en del i en större ope-
ration. Om cheferna ombord på U 137 
kände till detta eller ej kunde inte besva-
ras. Om flera enheter skulle operera utan 
ömsesidig kännedom om varandra skulle 
då ha varit ett typiskt ryskt sätt och den 
ryska militära ledningen var skickliga att 
genomföra sådana operationer. Det måste 
man faktiskt berömma dem för att hela 
tiden planera med säkerheten i främsta 
rum. Ingen ska känna till vad den andre 
gör utan koordineringen sker högre upp i 
systemet.

Under U 137 patrullering i södra Öst-
ersjön följde man noga de sambands-
instruktioner som var fastställda i före-
tagsorden. Det innebar att man relativt 
regelbundet gick upp mot ytan och skick-
ade upp radiomaster för att motta eventu-
ella meddelanden. 

På lördagskvällen den 24 oktober 
klockan 21.35 bröts denna rutin och un-
der tre timmar hissade man masterna tre 
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gånger för att lyssna. Vid det tredje till-
fället (söndag 25 oktober klockan 00.58) 
mottog man en signal innehållande bland 
annat ett kodord. Enligt min personliga 
uppfattning, med det nu tillgängliga un-
derlaget, är det vid denna tidpunkt som 
orden som innebar att ubåten satte nord-
lig kurs mot Blekinge påbörjades. De rys-
ka ubåtarna var försedda med förslutna 
order av olika slag som medfördes under 
gång och som var inlåsta i kassaskåp. 
Dessa handlingar kallades ”paket”.

 Av U 137 företagsorder framgår att 
man hade tre olika paket ombord. Pa-
ket Nr 1 (Grön) omfattade stridsordern 
och övergång till näst högsta beredskap. 
Den innebar också att från och med att 
”Grön” började gälla skulle nya order till 
ubåten sändas med sambandssystem från 
Moskva. Ubåten hade också paket Nr 4 
(Gul). Det var order från generalstaben 
för bruket av ubåtens kärnvapen. Efter 
det att denna order öppnats och börjat 
gälla ska efterföljande order till ubåtens 
sändas med särskilt kryptosystem. Paket 
1 och 4 skulle öppnas samtidigt.

Utöver dessa två paket hade ubåten 
paket nr 14. Vad detta innehöll har flera 
ryska ubåtsofficerare tillfrågats om men 
ingen har kunnat ge ett säkert svar. Min 
egen bedömning är att detta paket kanske 
var underrättelseorden/operationsorden 
för den verksamhet som ubåten påbör-
jade i och med mottagandet av kodordet.

En operation med en mindre undervat-
tensfarkost ska ha påbörjats en kort tid 
innan U 137 inpasserade på svenskt vat-
ten. Eventuellt startade denna operation 
samtidigt som U 137 mottog sitt signal-
meddelande dvs. söndagen den 25 okto-
ber ca klockan 01.00. Operationen star-
tade sannolikt någonstans i Hanöbukten 
och den mindre undervattensfarkosten, 
som var utrustad med speciell utrustning, 

rörde sig längs Blekingekusten för att se-
dan gå mot Utklippan. Denna farkost till-
hörde ett annat specialförband i Kalinin-
gradsområdet. När sedan U 137 gick på 
grund och den första rapporten på radio 
från ubåten nådde staben i Kaliningrad 
på morgonen den 28 oktober (vilket är en 
oklarhet eftersom andra berättat att första 
rapporten sändes redan på natten) utbröt 
stor förvirring under en kortare tid. In-
ledningsvis trodde man av någon anled-
ning att det var den mindre farkosten som 
grundstött med sin specialutrustning. 
När läget klarnat gavs order att opera-
tionen med specialfarkosten omedelbart 
skulle avbrytas och den beordrades till 
mötesplats med ett specialfartyg i södra 
Östersjön där den togs ombord. För att 
inte avslöja för eventuellt spaningsflyg 
vart man var på väg styrde fartyget längs 
den Baltiska kusten upp mot Finska vi-
ken för att därefter gå sydvart igen till 
Kaliningradsområdet.

När U 137 stod på grund sändes flera 
krypterade meddelanden till ubåten. Ett 
par av dessa var riktade personligen till 
kommendör Josef Avrukevitj och kom 
från den ryska marinchefen där denne 
försäkrade Avrukevitj att han inte skulle 
bestraffas vid hemkomsten. Det visade 
sig efteråt att marinledningen var orolig 
för att Avrukevitj skulle hoppa av i Sve-
rige om han trodde att han skulle få hårda 
straff för grundstötningen. Avrukevitj 
var trots allt äldste officer ombord vilket 
hade klargjorts i företagsorden.

Förre ÖB Bengt Gustafsson berättade 
för några år sedan om de planer för fri-
tagning som fanns vid den marina styrka 
som låg utanför svenskt sjöterritorium 
under delar av tiden som ubåten stod på 
grund. Gustafsson hade vid samtal med 
höga ryska officerare fått reda på att det 
fanns en planering att göra en väpnad fri-
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tagning och att denna plan avbröts kort 
innan den skulle verkställas. En tidigare 
rysk ubåtsofficer som vid tidpunkten 
tjänstgjorde på en av de strategiska ubå-
tarna berättade för ett år sedan att under 
den tid U 137 stod på grund var undsätt-
ningsstyrkans största problem den kust-
spaningsradar som fanns i området samt 
det KA-batteri som var aktivt. Man hade 
räknat på kaliber mm och jämfört med 
vad man själva hade ombord och kommit 
fram till att man var i underläge i detta 
sammanhang. 

Det kanske var tur att man från den 
ryska sidan missbedömde vår styrka 
som inte var så bra som de trodde med 
de improviserade lösningar vi tvingats 
till. Kanske detta visar sig vara det för-
sta lyckade försöket till vilseledning från 
svensk sida i modern tid sedan Statsmi-
nister Per Albin Hansson den 27 augusti 
1939 vid sitt tal på Skansen i Stockholm 
sa att Sveriges beredskap var god för att 
lugna befolkningen.

Enligt väl informerade personer åter-
upptogs den avbrutna operationen ut-
anför Blekinge med den mindre farkost 
som utrustats med särskild utrustning en 
månad efter det att U 137 återkommit till 
Ryssland. 

Avslutning
Denna artikel har berört exempel på 
mål, medel och metoder för undervat-
tensverksamheten från den ryska sidan 
i huvudsak under kalla krigets dagar. 
Även om ingen verksamhet av detta slag 
skulle pågå idag finns både resurser och 
kunskap kvar och nya ubåtar och mindre 
farkoster projekteras. Utvecklingen står 
inte still. Det skulle vara oklokt att inte 
följa upp detta även fortsättningsvis. Om 
sedan sekretessen kunde lätta något på 
äldre materiel och framställningar om 
utlämning för forskning kunde bemötas 
mer positivt skulle säkert mer balanse-
rade skrifter kunna framtas istället för de 
oftast rena fantasiprodukter som tidigare 
präglat och som fortsätter sätta sin prägel 
på debatten. 

Försvarsmaktens slutsatser avseende 
omfattning, taktik, materiel etc. är grun-
dande främst på iakttagelser gjorda på 
svenskt territorium och som bildat ett 
kunskapsläge.

Ett annat kunskapsläge är grundat på 
underrättelsearbete med iakttagelser och 
information från annat lands territorium 
som grund. Det intressanta är att då man 
jämför de två kunskapslägena så överens-
stämmer de på flera områden.



225

Ledamoten
OLA TRUEDSSON

Överste Ola Truedsson är chef för amfibieregementet. Han har 
tidigare bl.a. varit chef för marinbasen. 

Marint basskydd - ja tack!?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm den 25 augusti 2010.

Jag har i mitt inträdesanförande valt att ha fokus på ett i mitt tycke viktigt men ef-
tersatt område, nämligen bas- och hamnsäkerhet. I rubriken ”Marint basskydd – ja 
tack!?” syftar utropstecknet på att i stort sett alla jag diskuterat frågan med bejakar 
behovet av ett effektivt och säkert basskydd. Frågetecknet syftar i sin tur på insikten 
om att förmågan blivit minst sagt eftersatt de senaste åren. Vad gör vi åt det? Som 
tidigare marinbaschef var det mitt ansvar att vidmakthålla och ansvara för driften 
av ordinarie baser (O-bas) och vid behov sätta upp tillfälliga baser (T-bas), både na-
tionellt och internationellt. Ett ansvar som också innebar att skydda baserna och de 
enheter som nyttjade baserna. I arbetet med att säkerställa detta gjordes en analys av 
vilka resurser som kunde användas både inom den egna organisation och inom övriga 
Försvarsmakten. I min nuvarande roll som chef amfibieregementet och Haninge gar-
nison har jag fått anledning att fortsätta analysen både av skydd av basområde och 
amfibieförbandens roll och möjligheter att verka inom denna funktion.

Finns en hotbild idag?
Jag hävdar att det gör det men att hotet 
ser olika ut i olika konfliktnivåer. Nedan 
kommer jag att kortfattat beskriva tre 
olika exempel.

Det första exemplet är från den sjunde 
december 1941 och Japans anfall mot 
USA och Pearl Harbor. Resultatet blev 
ca 2400 döda och 1300 skadade samt fem 
förstörda slagskepp, två förstörda jagare 
och 188 förstörda flygplan. Det fanns 

före anfallet underrättelser och signaler 
om att något var på gång men trots dessa 
signaler blev utgången ett stort nederlag 
för USA.

Exempel nummer två dateras den tolfte 
oktober 2000, platsen är Jemen och ham-
nen i Aden. USS Cole som höll på att 
bunkra utsattes för en terrorattack av en 
RIB1-liknande båt fylld med sprängäm-

1. RIB (eller RHIB = Rigid (Hull) Inflatable 
Boat), dvs. en gummibåt med hårt skrov.  
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nen. Denna självmordsattack ledde till 
17 döda och 39 sårade amerikaner. USS 
Cole fick ett ca 6x12 meter stort hål upp-
slitet på babordssidan. Den tredje januari 
samma år hade jagaren USS the Sullivans, 
i samma hamn, utsatts för en liknande at-
tack som misslyckades.

Det tredje och sista exemplet hämtas 
från sommaren 2009 och Karlskrona Ör-
logshamn. En kajak med två utländska 
turister paddlade helt sonika rakt igenom 
örlogshamnen och ut på andra sidan utan 
att upptäckas i tid och därmed utan åt-
gärd från vår sida.

Tre helt olika scenarios med tre helt 
olika utfall. I det första fallet blev det som 
nämnts tidigare ett stort nederlag och ett 
dråpslag mot USA och den amerikanska 
flottan med stora, allvarliga och långsik-
tiga konsekvenser. I det andra exemplet 
var den militära förlusten förhållandevis 

liten medan prestigeförlusten blev desto 
större. Attacken visade på sårbarhet och 
resulterade i minskad trovärdighet för 
USA samtidigt som terroristerna i detta 
fall kunde stoltsera med en stor framgång 
och ett rejält byte. Den tredje händelsen 
hade egentligen ingen säkerhetspolitisk 
inverkan men den hade en hög pinsam-
hetsfaktor då incidenten kom till lokal-
tidningarnas kännedom. Incidenten var 
harmlös med hänvisning till att det visa-
de sig vara helt vanliga turister men den 
kunde fått helt andra konsekvenser om 
det t.ex. varit aktivister med uppsåt att 
sprida sitt budskap med färg och pensel 
på ett av våra fartyg. En liknande händel-
se som den i Karlskrona inträffade även i 
Berga örlogshamn nu i somras.

Dessa tre exempel visar på vad som 
händer när det inte finns ett fungerande 
basskydd. Det är också tre exempel på 

Skadan på USS Cole efter attacken i Aden i oktober år 2000. Foto: US Navy
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att de underrättelser eller kunskaper som 
faktiskt fanns tillgängliga i förtid anting-
en misstolkades eller inte togs på allvar. 
Även i Karlskronafallet hade det tidigare 
under året och föregående år inträffat lik-
nande händelser som inte lett till några 
avgörande förbättringsåtgärder. Sanno-
likheten för att något liknande Pearl Har-
bor skall inträffa i dagens säkerhetspoli-
tiska läge måste betecknas som obefintlig 
men den andra typen av händelser skulle 
kunna mycket väl kunna ske idag.

Behovet av marina baser eller basom-
råden, såväl nationellt som internatio-
nellt, kommer sannolikt att finnas kvar 
under överskådlig tid. Detta behov finns 
oavsett hur utvecklingen av örlogsfartyg 
med bl.a. ökad uthållighet till sjöss ser ut 
i framtiden och oavsett om vi har ett el-
ler två stridsstödsfartyg av typ L10 eller 
motsvarande. Baser krävs för reparation 
och underhåll, förnödenhetsförsörjning 
(driv- och livsmedel), återhämtning mm. 
Kravet är att dessa baser skall vara väl 
fungerande med professionell personal 
och modern utrustning så att ”stoppet”, 
dvs. nedgången i operativ effekt för far-
tygen, blir så kort som möjligt. Målet är 
att varje fartygsindivid skall ha så hög 
tillgänglighet som möjligt. Samma krav 
ställs vid internationella insatser där till-
gängliga resurser hela tiden måste använ-
das på ett optimalt sätt. En av förutsätt-
ningarna för att dessa baser skall fungera 
på detta sätt är att det finns ett väl fung-
erande skydd som är anpassat för aktuell 
hotbild eller konfliktnivå.

Kravet på bassäkerhet finns även i da-
gens säkerhetspolitiska läge och med da-
gens hotbild. Förutom det dagliga skyd-
det av örlogshamnarna på ost-, syd- och 
västkusten finns bl.a. ett behov av att 
kunna ta emot och skydda utländska ör-
logsbesök där Sverige står som värdna-

tion. Skyddet skall då vara relevant och 
kopplat till gällande hotbild.

Väl fungerande baser eller hamnar är 
viktiga resurser även för landoperatio-
ner. Ju närmre operationsområdet dessa 
hamnar är desto snabbare och säkrare 
kan logistikedjan fungera. Val av hamn 
avgörs bl.a. av vilken säkerhet och skydd 
som kan uppnås. Exempel på hamnar 
som nyttjats för att stödja landoperatio-
ner i närtid är Thessaloniki för Kosovo, 
Douala för Tchad och Monrovia för Li-
beriaoperationen. Svårigheter finns i Af-
ghanistan där man saknar hamn och är 
helt beroende av flyg- och landtranspor-
ter vilket gör logistiken både tidsödande 
och mer komplicerad. Även operationen 
i Tchad hade ett stort inslag av flygtrans-
porter men merparten av förbands- och 
tyngre materiel transporterades över köl. 
Så även om Sverige nu gått in i ett inter-
nationellt samarbete avseende transport-
flyg kommer behovet av sjötransporter 
och därmed säkra baser och hamnar för 
att försörja och underhålla våra förband i 
internationell tjänst kvarstå.

Douala i Kamerun, vilken nyttjades för 
att stödja operationen i Tchad.
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Även på det civila området finns be-
hov av säkra och väl fungerande ham-
nar. Detta kan exemplifieras med Haiti 
där hamnen i Port-au-Prince under lång 
tid efter jordbävningen inte fungerade på 
ett effektivt sätt. Detta ledde i sin tur till 
att transporter och den humanitära hjäl-
pen försvårades. Det handlade inte bara 
om förstörd infrastruktur utan även om 
stora säkerhetsproblem med stölder och 
plundring av de förråd och lagerbygg-
nader som faktiskt fungerade. Detta be-
rodde till största delen på total avsaknad 
av fungerande polis, militär eller andra 
samhällsfunktioner som kunde hantera 
säkerheten i hamnen. I en sådan situation 
skulle militära förband, snabbt gripbara 
och tränade i och för den miljön, vara ett 
viktigt verktyg för att gå in och stabili-
sera läget och kanske tillsammans med 
civila hjälporganisationer driva hamnen 
tills det civila samhället kan återta kon-
trollen.

Men vi behöver inte gå till andra si-
dan jordklotet för att hitta civila till-
lämpningar eller behov av hamnsäkerhet. 
Sverige är som nation helt beroende av 
att handelssjöfarten fungerar med öppna 
sjöleder och väl fungerande och säkra 
hamnar. Civil hamnsäkerhet i fredstid är 
polisens ansvarsområde i Sverige. För-
svarsmakten har dock resurser och kan 
exempelvis i undervattensdimensionen 
stödja polisen och det civila samhället 
i övrigt inom detta område. Att detta är 
en uppgift för Försvarsmakten tydliggörs 
bl.a. i Inriktningsbeslut för Försvarsmak-
ten från januari i år.

Krav på ett fungerande 
bas- och hamnskydd
För att ha ett fungerande bas och hamn-
skydd krävs kontroll, eller något mer ut-
vecklat, kontroll i fyra dimensioner.

Med kontroll avses här att kunna möta, 
dvs. upptäcka och bekämpa hot från 
luften, hot från marken (omgivande ter-
räng), hot från vattenytan och slutligen 
undervattenshot. För att kunna utöva 
denna kontroll krävs flera olika sensor- 
och vapensystem och inte minst välutbil-
dad och tränad personal för att få ut bästa 
effekt av systemen. Det går inte att välja 
bort någon dimension då det då skapas 
ett ”hål” i skölden som kan utnyttjas av 
motståndaren. På motsvarande sätt som 
Försvarsmakten som helhet valt att be-
hålla hela den så kallade förmågebred-
den måste vi inom detta delområde, som 
bas- och hamnsäkerhet utgör, ha förmåga 
i alla fyra dimensionerna.

Förmåga till basskydd måste också 
vara flexibelt och/eller modulärt upp-
byggt så att skydds- och säkerhetsåtgär-
der kan anpassas till rådande hotbild. 
Förutom de mer traditionella marina 
stridsuppgifterna som förmåga att be-
kämpa sjömål på och under ytan eller 
olika typer av luftmål måste funktioner 
som bl.a. EOD (Explosive Ordnance Dis-
posal), sjötrafikkontroll, bordning och 
eskortering ingå som naturliga kompo-
nenter i ”verktygslådan”. Slutligen måste 
dessa förmågor organiseras på ett sätt 
som gör det enkelt och effektivt att leda 
och använda dem.

Dagens resurser
Nedan tar jag upp ett antal exempel på 
de resurser som jag identifierat som de 
viktigaste. Ambitionen är inte att ge en 
hundraprocentigt heltäckande bild av alla 
tänkbara resurser. Jag väljer att inleda 
med läget vid våra ordinarie örlogsbaser 
som Berga och Karlskrona. Idag är nivån 
satt till tillträdesskydd vilket i praktiken 
innebär skyltning av skyddsobjektet, fy-
siskt skydd i form av staket och grindar, 
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rondering av vaktpersonal på landsidan 
samt viss teknisk övervakning. Möjlighe-
ten att upptäcka och ingripa mot intrång 
på eller från vattnet är begränsad. Den 
”fredsmässiga” skyddsnivån har visat sig 
bristfällig och en översyn har påbörjats 
vid Marintaktisk stab (MTS) syftande till 
utökade möjligheter både till övervak-
ning, bl.a. med teknisk utrustning och 
möjligheter att ingripa på ett snabbt och 
trovärdigt sätt.

I insatsorganisationen utgörs de ma-
rina resurserna av följande förband. 

Marin basbataljon (basbat) som under 
MTS bl.a. har uppgiften att tillhandahålla 
basskydd. Trots detta finns det inom ra-
men för nuvarande basbat i princip inga 
reella resurser avsatta för basskydd. Ar-
bete pågår dock med avsikt att överföra 
ett kompani avsett för skydd av Sjöinfor-
mationsbataljonen till basbat. Kompaniet 
finns idag endast som en organisatorisk 
enhet utan reella resurser och utan en ge-
nomarbetad målsättning.

Inom Amfibiekåren finns numera två 
förband, 2.amfibiebataljonen (amfbat) 
och 17.amfibiebevakningsbåtkompaniet 
(bevBkomp). Amfbat skall enligt såväl 
Inriktningsbeslut som Försvarsmaktens 

utvecklingsplan (FMUP) m.fl. dokument 
omorganiseras till en manöverbataljon 
med amfibisk förmåga i enlighet med 
övriga manöverbataljoner ur Armén. 
Den viktigaste förändringen innebär att 
amfbat tillförs skyddade fordon för ett 
kompani i syfte att skapa taktisk landrör-
lighet. Hela amfbat är dock fortfarande 
båt- eller fartygsburet och har en mycket 
hög sjörörlighet i avsedda operationsom-
råden. Tillförsel av bl.a. svävare och am-
bulansbåtar har inneburit avsevärt ökad 
förmåga. Samtidigt är det mycket tydligt 
att den amfibiska förmågan, exkluderat 
rörlighet, ligger kvar på dagens nivå el-
ler till och med minskar successivt. Detta 
genom redan beslutade åtgärder och att 
Robot 17 endast vidmakthålls i nuva-
rande skick och ev. ersättning sker med 
seriemateriel (Military Of The Shelf, 
MOTS) utan specifik sjömålsstridsdel. 
Kvalificerad undervattensstridsförmåga 
är avvecklad i amfbat och återfinns nu 
endast i bevBkomp. Luftförsvarsför-
mågan reducerades kraftigt i och med 
avvecklingen av RBS 70 och är nu be-
gränsad till truppluftvärn. Den utpekade 
utvecklingen mot manöverbataljon inne-
bär därför sannolikt att amfbat förmåga 

Bevakningsbåten HMS Munther. Foto: Håkan Nyström, FBB
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att genomföra kvalificerat bas- eller 
hamnskydd successivt nedgår. BevB-
komp kommer i närtid att tillföras ett nytt 
ledningsfartyg (HMS Skaftö) som ersätt-
ning för den minutläggare (Grundsund) 
som används idag vilket ger en efterläng-
tad effektökning inom ledningsområdet. 
Bevakningsbåtarna kommer däremot 
endast att vidmakthålls på dagens nivå 
genom livstidsförlängande åtgärder. Det 
kontrollerbara sjöminsystemet M9 av-
vecklas samtidigt som det finns en plane-
rad men icke påbörjad modifiering för det 
rörliga sonarsystemet 618. Förmågan att 
bekämpa rörliga undervattensmål består 
av sjunkbomb m/33 samtidigt som kom-
paniet enligt nuvarande utvecklingsplan 
skall tillföras ROV-E (Remotely Opera-
ted Vehicle – Explosive) avsett för fasta 
mål eller stillaliggande mål. Någon fort-
satt utveckling av undervattensförmågan 
är i nuläget inte planerad. Bordningsför-
mågan fortsätter att utvecklas tillsam-
mans med förmågan till sjöövervakning, 
sjötrafikkontroll samt att eskortera fartyg 
in och ut ur bas- eller hamnområden.

Inom Flottan väljer jag att ta upp 
4.sjöstridsflottiljens röjdykardivison och 
då särskilt förmågan till ammunitions- 
och minröjning (EOD), såväl till lands 
som till sjöss, vilket är en mycket viktig 
komponent inom ramen för basskydd. 
Begreppet EOD omfattar i detta fall föl-
jande fyra områden CMD (Conventional 
Munition Disposal), UMD (Under water 
Munition Disposal), IEDD (Improvised 
Explosive Device Disposal) och ASU 
(Area Search Unit). 

Man kan även argumentera att samt-
liga fartyg är en del av basskyddet vilket 
naturligtvis är sant och såväl fartygens 
sensor- som vapensystem kan användas 
för både egenskydd och skydd av bas 
men detta bör i så fall ske i undantagsfall. 

När fartygen går in i bas skall de få den 
”service” som basskydd utgör serverad. 
Personalen ombord måste få möjlighet 
till förberedelser, uppladdning och åter-
hämtning inför nästa uppdrag eller ope-
ration. 

Övriga förband i Försvarsmakten ut-
anför Marinen som har uttalade upp-
gifter avseende bas- och hamnskydd är 
Hemvärnsbataljoner (HV-bat) med marin 
inriktning och Säkerhetsbataljonen (Säk-
bat) med säkerhetskompani sjö (Säkkomp 
sjö).

Idag finns tre HV-bat med marin in-
riktning som en resurs för skydd och be-
vakning av militära skyddsobjekt, bl.a. 
basområden, främst i skärgårdsmiljö. 
Dessa bataljoner är en del av de Natio-
nella skyddsstyrkorna vilket innebär 
att de inte är bundna till ett geografiskt 
område utan även kan nyttjas nationellt. 
Bataljonerna har viss sjörörlighet genom 
tillförda stridsbåt 90H (strb 90H) men 
deras huvudsakliga utnyttjande sker på 
land. HV-bat personella och materiella 
innehåll gör dem lämpliga att utgöra 
”bottenplatta” i basskyddet vilket möjlig-
gör taktisk rörlighet och ett mer flexibelt 
utnyttjande av mer kvalificerade förband. 
Samtliga hemvärnsförband leds idag av 
den Armétaktiska staben (ATS).

Säkbat är en ny förbandstyp där Ar-
mén genom Livgardet har huvudansvar 
för förbandets uppsättande och utveck-
ling. Amfibieregementet kommer från 
och med 2011 ansvara för utbildning och 
träning av säkkomp sjö och på så sätt 
även kunna påverka förbandets framtida 
förmågor. Avsikten är dock att skarpa in-
satser även fortsättningsvis skall ledas av 
ATS. Förbandet skall kunna inhämta och 
bearbeta säkerhetsunderrättelser samt 
genomföra säkerhetsoperationer. Över-
vakning med tekniska sensorer skall vi-
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dareutvecklas. Förbandet skall också 
utveckla kriminalteknisk kapacitet avse-
ende säkerhetsunderrättelser inom ramen 
för C-IED konceptet (Counter-Imrovised 
Explosive Device).

Ovanstående beskrivning visar att det 
finns brister i möjligheterna att skydda 
våra marina baser såväl i fred som vid 
högre konfliktnivåer. Det finns förband 
och resurser avsatta för bas- och hamn-
säkerhet men dessa förband saknar idag, 
bl.a. på grund av materiella brister, för-
mågan att på ett effektivt och trovärdigt 
sätt klara skyddet i samtliga fyra dimen-
sioner där luft- och undervattensdimen-
sionerna är de mest eftersatta. Antalet 
förband med överlappande förmågor är 
begränsade. För att få ut bästa effekt av 
tillgängliga resurser måste en priorite-
ring och en kraftsamling av förbanden 
ske till det viktigaste området.

Vad kan vi göra för att 
förbättra situationen?
Först och främst måste frågan upp till 
diskussion inom Försvarsmakten i syfte 
att öka medvetenheten om behovet av 
bas- och hamnskydd. De flesta åtgärder 
som därefter behöver vidtas är kopplade 
till någon form av kostnad vilket innebär 
att de skall vägas av mot ett stort antal 
andra viktiga områden som Marinen och 
Försvarsmakten har. Det finns dock ett 
antal åtgärder som kan genomföras i det 
korta perspektivet och detta utan några 
större kostnader.

Dessa handlar främst om hur de be-
fintliga resurserna organiseras och leds. 
Genom att samordna förbanden som har 
förmåga eller uppgifter att genomföra 
basskydd under en, marin chef, skapas 
förutsättningar för effektiv ledning och 
nyttjande av aktuella förband i planering 
utbildning och skarpa insatser. 

Det innebär att de tre HV-bat med ma-
rina uppgifter och säkkomp sjö bör un-
derställas MarinTaktisk Stab (MTS). För 
HV-bat krävs också att den planerade ut-
vecklingen mot Nationella skyddsstyrkor 
fortsätter och att personalen utbildas och 
tränas för mer komplexa uppgifter. Den 
materiella utvecklingen måste fullföljas 
och rörligheten ökas för ett mer flexibelt 
utnyttjande. Dessutom bör Säkkomp sjö 
”brytas ut” ur Säkbat och deras utbild-
ning och verksamhet samordnas med 
bevBkomp och röjdykardivisionen på 
västkusten.

För de marina enheterna krävs det 
en mer långsiktig och mer kostnadskrä-
vande utveckling för att skapa ökad tro-
värdighet och ett effektivare basskydd. 
Inledningsvis måste skyddet av ordinarie 
baser förbättras genom att den översyn 
som påbörjats vid MTS leder till reella 
åtgärder både avseende tekniska system 
och andra åtgärder som leder till möjlig-
heter att ingripa vid olika incidenter.

Utvecklingen av den Marina basba-
taljonen skall fullföljas genom att ett 
basskyddskompani skapas. Amfibieba-
taljonen skall fortsätta att utvecklas mot 
manöverbataljon, viktigt är att detta sker 
parallellt med en satsning på den amfi-
biska förmågan som bl.a. omfattar skydd 
av marint basområde. Bland de viktigaste 
åtgärderna finns att återskapa förmågan 
till mer kvalificerat luftvärn samtidigt 
som den planerade leveransen av fjärr-
manövrerad vapenplattform till stridsbå-
tarna fullföljs.

För bevBkomp måste undervattensför-
mågan förbättras avsevärt. Möjligheterna 
att upptäcka och bekämpa även små rör-
liga mål som dykare måste finnas vilket 
kräver utveckling och anskaffning av 
både nya sensorer och vapensystem. Av-
vecklingen av minsystem M9 bör stop-
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pas tills nya resurser för undervattenstrid 
finns framme.

Slutligen måste samtliga förband och 
resurser samtränas och övas i såväl led-
ning som taktiskt och operativt nyttjande 
i rätt miljö.

Med föreslagna åtgärder skulle svensk 
förmåga till marint basskydd förbättras 
avsevärt men fortfarande skulle resur-
serna endast räcka till ett effektivt skydd 
i ett basområde.

Slutsatsen blir att på längre sikt måste 

de idag mer eller mindre singulära re-
surserna ökas innebärande att två eller 
flera områden kan skyddas samtidigt, na-
tionellt och/eller internationellt. Ett sätt 
skulle kunna vara att en av de fyra fö-
reslagna reservbataljonerna för nationellt 
bruk sätts upp med amfibieinriktning.

Hamn- och bassäkerhet förtjänas att 
tas på största allvar och ingen av oss vill 
uppleva en liknande bild som den på USS 
Cole på exempelvis någon av våra korvet-
ter.

USS Cole ombord på fraktfartyget M/V MARLIN under återtransport till USA för 
reparationer. Foto: PH2 Leland Corner, US Navy
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Ledamoten
GUNNAR ÖHLUND

Gunnar Öhlund ansvarar för markandsföring, affärsutveckling 
och FoU inom Kockums AB. Han har varit anställd vid Kockums i 
snart trettio år och bl.a. arbetat som projektledare, divisionschef 
och teknisk chef. Under perioden 1992-95 tjänstgjorde han vid 
Australian Submarine Corporation i Adelaide som teknisk chef. 

Marinteknisk kompetens och utvecklings-
trender
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona den 24 mars 2010.

Inom Sverige har det under lång tid bedrivits avancerad teknisk utveckling inom det 
marinmilitära området. I detta anförande belyses att antal av de teknikområden där 
Sverige har unika kompetenser med fokus på ubåtar och komplexa ytfartygssystem. 
Utvecklingen har bedrivits i nära samverkan mellan försvarssektorns olika myn-
digheter, olika kompetenscentra med koppling till universitet och högskolor samt 
de ledande industrierna inom den marina sektorn. Detta har resulterat i att svensk 
teknologi ligger långt fram även i ett internationellt perspektiv inom de nischer som 
fokuserats på. Strävan att dessutom alltid finna kostnadseffektiva lösningar gör Sve-
rige intressant som samarbetspartner. 
Internationella materielsamarbeten och 
exportaffärer har varit en förutsättning 
för att kunna bibehålla och vidareutveck-
la en svensk kompetens under de senaste 
årtiondena, under en period då de direkta 
svenska materielanskaffningarna grad-
vis reducerats. För att vidmakthålla en 
konkurrenskraftig marin industri inom 
landet samtidigt som de svenska nyut-
vecklingsprojekten begränsas blir inter-
nationella affärer än mer viktiga.  

Detta kommer att accentueras ännu 
mer då framtida svenska upphandlingar 
enligt direktiv ska ske alltmer i inter-

nationell konkurrens. En sådan strategi 
riskerar dock på sikt att den framtida 
tekniska utvecklingen inom de marinmi-
litära teknikområdena i större omfattning 
kommer att bedrivas av andra länder, del-
finansierat genom de beställningar som 
Sverige lägger hos de utländska leveran-
törerna.  

Teknologier och 
kompetenser
Den svenska industriella kompetensen 
att utveckla och producera avancerade 
ubåtar och ytfartyg är i huvudsak kon-
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centrerad till företaget Kockums AB 
med verksamhet i Malmö, Karskrona 
samt på Muskö. Utveckling av de avan-
cerade systemen sker i nära samverkan 
med ett flertal leverantörer, såväl svenska 
som utländska. Inom Sverige finns ett 
väl etablerat nätverk med samarbetspart-
ners och leverantörer som alla bidrar vid 
genomförande av projekten. Genom sitt 
deltagande i projekten utvecklar samar-
betspartners och leverantörer sina kom-
petenser och produkter. 

Den tekniska kompetensen inom 
Kockums AB för att utveckla marina 
system består av knappt 400 ingenjörer 
i olika kategorier – i ett internationellt 
perspektiv är det närmast förvånande att 
med en så begränsad styrka ha förmåga 
att utveckla och konstruera både ubåtar 
och olika ytfartygssystem, med i många 
fall unika tekniska lösningar och pre-
standa. 

Några av de viktigaste tekniska kom-

petensområdena belyses genom exemplen 
nedan.

Smygteknik och signaturanpassning
Förmågan att kunna uppträda dolt i alla 
typer av operationsområden ställer höga 
krav på fartygen och dess delsystem.

För att framgångsrikt kunna konstru-
era marina plattformar med goda smyg-
egenskaper krävs ett holistiskt synsätt 
och att alla signaturer kan hanteras. Det 
krävs teoretisk kunskap om respektive 
signatur, förmåga till analytisk och nu-
merisk modellering, tillgång till och 
förmåga att inhämta experimentella 
mätdata, kunskap om hotsensorer, den 
operationella miljön och plattformarnas 
operationella uppträdande. 

Teknikområden som måste kunna be-
härskas fullt ut – från avancerade teoretis-
ka beräkningar och simuleringsmodeller 
till hur dessa omsätts i praktiken genom 
systemuppbyggnad och installation av 

Figur 1. Ubåtssignaturer. Illustration: Kockums
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utrustningar ombord - behandlas kortfat-
tat nedan, se även figur 1. 
Buller
I vatten kan ljudvågor spridas över myck-
et stora avstånd och upptäckas av spa-
nande enheter eller fasta sensorer. Under 
konstruktionsfasen måste därför alla 
potentiella bullerkällor och deras sprid-
ningsvägar genom skrov till omgivande 
vatten identifieras och behandlas. Att 
konstruera en ubåt eller ett ytfartyg med 
en låg bullersignatur är ett mycket om-
fattande arbete. Förutom kompetens och 
lång erfarenhet krävs det metoder, beräk-
ningsverktyg och inte minst tillgång till 
mätdata från genomförda sjöprov. 
Olika typer av buller som måste beaktas 
är exempelvis:
• Strömningsbuller runt skrov

• Propellerbuller

• Strömning av vatten och andra me-
dier i rörsystem 

• Vibrationsrelaterat buller från maski-
ner

Magnetik
Alla moderna minor har magnetiska sen-
sorer som möjliggör detonation av minan 
när ett fartyg eller ubåt passerar. För att 
skydda plattformarna mot detta hot måste 
den magnetiska signaturen minimeras. 
Genom att integrera ett magnetmin-
skydd, som består av ett antal strömspo-
lar i olika riktningar, går det att reducera 
den magnetiska signaturen väsentligt. 
Detta görs både på ubåtar och på ytfartyg. 
Förr användes ofta tumregler för att kon-
struera detta system, men idag används 
avancerade beräkningsverktyg kombi-
nerade med djup teoretisk kunskap. 

Även materialval är viktigt för att re-
ducera den magnetiska signaturen. Fö-

reträdesvis bör omagnetiska material 
väljas, vilket talar för att använda olika 
typer av kompositmaterial för ytfartyg. 
Inom ubåtssidan är det även viktigt att 
ha kunskap om skrovstålets magnetiska 
egenskaper under inverkan av mekanisk 
påverkan. 
Akustisk målstyrka
Eftersom det idag är mycket svårt att 
upptäcka en ubåt med passiv sonar har 
akustiska målstyrka blivit något av en 
nyckelsignatur för ubåtar. Genom att 
formge ubåten på ett optimalt sätt, kom-
binerat med goda materialval och olika 
typer av akustiska beläggningar, går det 
att reducera ubåtens ljudreflekterande 
egenskaper väsentligt. Idag används, av 
Kockums, egenutvecklade avancerade 
beräkningsverktyg, både för formgivning 
och materialval, kombinerat med olika 
typer av laboratorieprov.
Elektriska signaturer
När olika metaller kombineras ihop i salt-
vatten uppstår det korrosionsströmmar 
och de genererade elektriska fälten kan 
detekteras på avsevärda avstånd med sen-
sorer på havsbotten eller på minor. För att 
reducera de elektriska signaturerna måste 
korrosionsskyddet, bestående av mål-
ningssystem, offeranoder och material-
val, konstrueras med stor noggrannhet. 
Till detta används idag både numerisk 
och analytisk modellering.
Radarmålekostyrka
För ytfartyg är låg radarmålarea ytterst 
viktig eftersom detta ger ett taktiskt över-
tag i de flesta situationer och Kockums har 
arbetat under lång tid framgångsrikt inom 
detta område. Låg radarmålarea erhålles 
genom att konstruera fartyget med plana, 
radarreflekterande ytor som låter mot-
ståndarens radarvågor reflekteras bort i 
en ofarlig riktning. Radarreflektion åstad-
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koms genom att använda ledande kolfiber 
som armering i kompositkonstruktionen. 
Dessutom måste alla detaljer såsom luck-
or, sensorer, ventiler etc. studeras och de-
signas noggrant för att inte radarmålarean 
ska komprometteras. För speciellt kritiska 
områden kan även olika typer av belägg-
ningar användas för att reducera radar-
reflektioner. Avancerad modellering med 
numeriska verktyg används vilka kan ta 
hänsyn även till miljön i form av reflek-
tioner mot vattenytan.
IR
Infraröd signatur är i första hand viktigt 
för ytfartyg. Sandwich-komposit är ett 
mycket fördelaktigt material att använda 
tack vare den termiska isolationsförmå-
gan. Detaljer som måste studeras noga 
för att erhålla låg IR-signatur är t.ex. mål-
ningssystem, avgasskylning och val av 
beläggningar på glasytor.

Övriga signaturer

Utöver de ovan beskrivna signaturerna 
finns det ett antal till som måste hanteras. 
De marina plattformarna orsakar olika 
typer av hydrodynamiska störningar i 
vattnet t.ex. virvlar, vågor och tryckför-
ändringar. Dessa kan reduceras genom 
en god hydrodynamisk utformning vilken 
åstadkoms med hjälp av avancerad nu-
merisk beräkning.

Även den visuella signaturen, särskilt 
för ytfartyg, måste hanteras. Detta görs 
företrädesvis genom att välja rätta färger 
och mönster på fartyget.

Inom alla teknikområden beskrivna 
ovan är Sverige internationellt erkänt 
kunniga, ett resultat av en långsiktig och 
målmedveten satsning på forskning och 
utveckling samt realisering i operationella 
marina enheter. Detta har gjort det möjligt 
att även verifiera prestanda på de slutliga 

Figur 2. Ubåtars skrovmaterial. Illustration: Kockums
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produkterna vilket kräver tillgång till både 
avancerade laboratoriefaciliteter samt sjö-
baserade mätsystem. 
Strukturanalys och material- 
utveckling
Detta område täcker dels framtagning av 
skrovmaterial för både ubåtar och ytfar-
tyg men även höghållfasta material för 
rör och komponenter. Materialutveck-
lingen bedrivs i nära samarbete med ma-
terialleverantörerna vilket på ubåtssidan, 
figur 2, bl.a. lett till framtagning av ett 
höghållfast stålmaterial med mycket 
goda svetsegenskaper. Framtagning av 
detta unika material har sedan utgjort ba-
sen för en helt ny familj av stålkvaliteter, 
WELDOX-serien, som SSAB rönt stor 
framgång med.

På ytfartygssidan har sedan mer än 30 
år fokus legat på skrovmaterial i olika ty-
per av kompositlösningar, där den senas-

te generationen av Visby-korvetter har 
skrov i kolfiberarmerad sandwich-kom-
posit. Detta materialval har föranletts av 
ett antal faktorer bl.a.:
• Hög hållfasthet i kombination med 

låg vikt vilket kan nyttjas för att öka 
nyttolastförmågan, högfartsprestanda 
med relativt liten framdrivningsef-
fekt samt mindre bränsleförbrukning

• Utomordentlig korrosionstålighet

• God termisk isolering

• Omagnetiskt 

• Bra akustiska egenskaper

• Uppbyggnaden av kompositen i flata 
paneler, kombinerat med kolfiberns 
elektriskt ledande egenskaper, gör 
det dessutom möjligt att väsentligt 
reducera radarmålekostyrkan

Figur 3. Kompositmaterialets egenskaper. Illustration: Kockums
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Utvecklingen av kompositmaterialen, fi-
gur 3, har skett i nära samarbete mellan 
Kockums, Diab och KTH. Metoder för 
tillverkning och inte minst kvalitetskon-
troll har utvecklats parallellt.  

Inom Kockums är strukturanalys ett 
kärnkompetensområde och under lång 
tid har det här utvecklats beräknings-
modeller för att optimera skrov och an-
dra strukturer mot alla förekommande 
typer av belastningar. Stöttålighet dvs. 
förmåga att motstå dynamiska laster från 
explosioner är en nisch där den samlade 
kompetensen i Sverige är unik – under 
lång tid har man provat och uppmätt olika 
typer av både undervattens- och övervat-
tensstrukturers förmåga att motstå denna 
typ av belastningar. Idag är det därför 
möjligt att med mycket god noggrannhet 
kunna beräkna och prediktera fartygs-
konstruktioners totala förmåga att inte 
bara överleva utan även att fortsätta upp-
dragen efter att ha blivit utsatt för t.ex. 
detonerande minor. 

Energisystem och luftoberoende 
framdriftssystem
Energisystemet är i regel det största sys-
temet i en undervattens- och eller ytfar-
tygsplattform. Den begränsade tillgång-
en på energi är ofta dimensionerande. 
Lösningar måste uppfylla höga krav på 
låg signatur och hög tillförlitlighet. Om-
rådet omfattar framförallt energilagring, 
energi- och  omvandlarteknik, energi-
distribution och energioptimering. 

Genom den utveckling av Stirlingsys-
temet, dvs. luftoberoende maskineri för 
ubåtar, som inleddes för mer än trettio år 
sedan förbättrades ubåtens förmåga att 
uppträda i undervattensläge väsentligt. 
Från att tidigare behövt inta snorklings-
läge med ett par dagars mellanrum för att 
ladda batterierna kunde nu ubåten stanna 

i undervattensläge i veckor. 
Kockums utveckling av systemet möj-

liggjordes genom strategiska utveck-
lingssatsningar av det svenska försvaret 
samt egna medel som Kockums bidrog 
med. Framgångarna med systemet, efter 
omfattande utprovningar, gjorde att alla 
svenska ubåtar idag opererar med Stir-
lingsystemet. Kockums var här pionjärer 
och mer eller mindre alla planerade ubåt-
anskaffningar runt om i världen har med 
luftoberoende framdrift i kravställning-
en. Stirlingssystemet från Kockums finns 
idag även på japanska ubåtar och intro-
duceras för närvarande även på ubåtarna 
som kommer att levereras till Singapore.

Kompetensen att utveckla, konstruera, 
producera och testa stirlingmotorer finns 
på Kockums medan AGA Cryo (idag Lin-
de) bidragit med kompetens och system 
för hantering av flytande syrgas. 

Även på ytfartyg är energi och fram-
driftsystemen några av de mest komplexa 
och vitala installationerna. Visbykorvet-
ternas framdriftssystem utgörs av vat-
tenjetaggregat som utvecklats i Sverige 
av RollsRoyce/KaMeWa med förträffliga 
fartprestanda och manöveregenskaper. 
Kompetensen att specificera och integre-
ra sådana system på större fartyg (korvet-
ter och fregatter) finns inom Kockums.  

Hydrodynamik
Den hydrodynamiska utformningen av 
fartygen och ubåtarna har en avgörande 
betydelse för sjöegenskaper, framdriv-
ningseffekten, manöverförmågan och 
för uppkomst av akustiska signaturer och 
vakar samt för möjligheten att integrera 
sensorer på ett bra sätt. 

På senare år har metoderna för att ut-
föra hydrodynamiska beräkningar och si-
muleringar för att optimera fartygens och 
ubåtens konstruktion avsevärt förbätt-
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rats. Man kan idag beräkna prestanda och 
hydrodynamiskt utförande med mycket 
hög noggrannhet utan att, som tidigare 
var fallet, behöva genomföra omfattande 
modellprov. Det krävs dock specialist-
kunskap och erfarenhet hos de ingenjörer 
som arbetar med hydrodynamik för att 
genomföra beräkningar, kunna hantera 
avancerad beräkningsprogramvara och 
värdera de resultat som framkommer. 

Arbete med hydrodynamiska aspekter 
sker ofta i samverkan mellan Kockums, 
SSPA i Göteborg samt Försvarets Forsk-
ningsinstitut, FOI, genom vilket alla bi-
drar till utvecklingen med sin kompetens 
inom området. 

Systemintegration
Systemintegration är ett av de viktigaste 
teknikområdena för att kunna hantera 
stora projekt och skapa en produkt som 
består av ett stort antal olika delsystem 
som ska fungera tillsammans som en hel-
het i den operativa miljö som specifice-
rats. 

Området omfattar bl.a. framtagning av 
specifikationer för alla delsystem vilka 
utgår från den övergripande prestanda 
som specificerats för hela produkten. 
Detta sker genom en successiv nedbryt-
ning av kraven på delsystemnivå och med 
angivande av de funktioner som ska ingå 
och den prestanda som varje delsystem 
ska uppnå. 

Kockums specificerar och utvecklar 
många av de direkt plattformsanknutna 
delsystemen internt. Exempel på sådana 
system är:
• Energisystem
• Energidistribution
• Kontroll- och övervakningssystem
• Styrsystem och autopilot
• Maskinella system

• Ventilation och miljösystem
• Hydraulik- och pneumatiksystem
• Läns- och trimsystem
Merparten av de delsystem som ingår i 
vapensystemet upphandlas i regel i kon-
kurrens. Undantaget är när försvarsmak-
ten ställer krav på att samma familj av va-
pensystem som redan används av andra 
operativa enheter i marinen ska utgöra 
basen.

Exempelvis är ledningssystemen från 
Saab, som finns installerade på flerta-
let av de svenska ytfartygen och på alla 
svenska ubåtar, även specificerat som bas 
för den nya svenska ubåtsgenerationen 
A26. Här har Kockums och Saab ett väl 
utvecklat samarbete. 

Förmågan att specificera, upphand-
la och integrera många olika delsystem 
från ett stort antal leverantörer är ofta 
en av de mest kritiska faktorerna för ett 
lyckat projekt. Det är en enorm mängd 
information som ska hanteras i gränsytan 
mellan de olika aktörerna och allt måste 
kvalitetssäkras och koordineras tidsmäs-
sigt.

Kompetensnätverket
Bilden på nästa sida visar på en del av de 
samarbetspartners i Sverige som Kock-
ums använder sig av vid genomförande 
av marina projekt. Dessutom tillkommer 
ett stort antal leverantörer, både svenska 
och utländska, att delta i projekten.

Den samlade marina tekniska kom-
petensen inom landet måste dock anses 
vara imponerande. I princip täcker man 
i nuläget in hela kedjan av nödvändiga 
kompetenser med inhemska resurser, om 
så skulle behövas.

Stora utvecklingsprojekt där flera in-
hemska deltagare ges möjlighet att delta 
bidrar till att utveckla deras kompetens. 
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På sikt skapar detta möjligheter till nya 
affärer genom de nya tekniska innovatio-
ner som framkommer och genom de nya 
kontakter och nätverksbyggande som e-
tableras under projektens genomförande. 

Framgångarna i de stora utvecklings-
projekten är också beroende av en krä-
vande och kompetent kund. Den svenska 
utvecklingsmodellen som Försvarets 
materielverk (FMV) tillämpat med en 
process där de olika utvecklingsfaserna 
genomförs stegvis medför att tekniska 
risker och kostnader kan hanteras med ett 
gott resultat. 

Kompetensförsörjningen inom det ma-
rintekniska området, vilket inbegriper de 
flesta förekommande tekniska discipli-
nerna, är väl tillgodosedd genom närhet 
och samarbeten med tekniska högskolor 
och universitet.  

Utvecklingstrender
De utvecklingstrender som kan påvisas 
har sin bakgrund i att nya behov och 
förmågor efterfrågas av de marina enhe-
terna, i takt med en förändrade omvärlds-
bild. Från att tidigare ha varit inriktade 
mot ett invasionsförsvar krävs nu marina 
enheter som kan delta i internationella 
insatser och kunna möta andra typer av 
hotbilder. Detta ställer nya krav på farty-
gen och ubåtarna, exempelvis:
• Obemannande farkoster ska kunna 

hanteras ombord för att användas för 
exempelvis spaning, mindetektering 
och -röjning samt aktiv insats

• Framförande av specialförband

• Modularitet som medför att fartygen 
och ubåtarna ska kunna anpassas för 

Figur 4. Kompetensnätverket. Illustration: Kockums
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olika typer av uppdragsprofiler

• Övervakning av farleder för att skyd-
da mot pirater

• Internationell samverkan och intero-
perabilitet

• Utökade kommunikationssystem 
som medger deltagande vid interna-
tionella insatser och överföring av 
stora datamängder

• Utökad förmåga till luftoberoende 
uppträdande för ubåtar

• Smygteknik och låga signaturer

• Utveckling av prestanda på sensorer

• Ledningssystem där användande av 
en öppen arkitektur förutsätts för 
att enklare medge framtida modifie-
ringar 

• Förbättrade arbetsförhållanden för 
personalen ombord

Den utveckling som pågår och planeras 
inom Sverige stämmer väl överens med 
de trender man kan se även på det inter-
nationella planet.

Den nya ubåt av typ A26 som Sveri-
ge påbörjat utvecklingen av kommer att 
kunna ta hand om alla dessa nya krav-
ställningar. Ett flexibelt så kallat pay-load 
system, figur 5, kommer att utvecklas för 
medge hantering av olika typer av upp-
drag. 

Korvetterna av Visbyklassen som nu 
tagits i operationell drift har med sin 
speciella utformning och smygegenska-
per varit en föregångare i den klassen av 
fartyg och har förmåga att utföra olika 
typer av uppdrag.  Man kan också notera 
att många av de nya typer av fartyg som 

Figur 5. Flexibelt pay-load system. Illustration: Kockums
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presenteras internationellt utseendemäs-
sigt i högsta grad påminner om Visby-
korvetterna. Man kan också se att flera 
mariner nu övergår till kompositmaterial 
för fartyg för att uppnå de fördelar som 
beskrivits tidigare, bl.a. har Kockums ett 
ingående samarbete med japanska varv 
angående denna teknologi. 

Kockums har också under lång tid 
haft system för obemannade farkoster 
för minröjning och nyligen tagit fram en 
ny generation av denna, SAM 3. Paral-
lellt med detta har studerats tekniker för 
hantering och styrning av obemannade 
farkoster i grupp för andra typer av upp-
gifter, se figur 6.  

Sammanfattning
Inom Sverige finns en djup och bred 
kompetens inom det marina området som 
möjliggör utveckling och produktion av 
avancerade ubåtar och ytfartygssystem. 

Denna kunskap har byggts upp under 
lång tid genom ett nära samarbete mel-
lan Försvarsmakten, Försvarets materi-
elverk, industrin och olika forskningsin-
stanser.

Inom flera teknikområden, varav en del 
är belysta ovan, har Sverige en unik kom-
petens och de produkter som producerats 
i första hand för det svenska försvarets 
behov ligger på teknikens framkant.

Produktframtagningsprocessen som 
tillämpas mellan industrin och den 
upphandlande myndigheten, FMV, ger 
utrymme för att finna innovativa och 
smarta lösningar för att möta tekniska 
och operationella kravställningar på ett 
kostnadseffektivt sätt. Detta krävs för att 
med begränsade ekonomiska medel ändå 
kunna leverera avancerade produkter. I 
ett internationellt perspektiv står sig där-
för de svenska produkterna väl inte minst 
ur ekonomisk synvinkel där jämförbara 

Figur 6. Obemannade farkoster. Källa: Kockums
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produkter på den internationella markna-
den ofta betingar ett avsevärt högre pris 
än de som utvecklats i Sverige.

Det är få länder av Sveriges storlek som 
har den breda och djupa kompetens som 
krävs för att utveckla och producera dessa 
avancerade system. De flesta länderna har 
därför inte möjligheten att inom landet ta 
fram denna typ av system utan tvingas 
helt enkelt till att handla upp dem på den 
internationella marknaden vilken domi-
neras av ett fåtal stora aktörer. 

Det är positivt att notera att Sverige 
satsar på utveckling av en ny generation 
ubåt. Detta möjliggör att bibehålla och vi-
dareutveckla kompetensen och förmågan 
inom landet. Det finns goda förutsättnin-
gar för export och internationellt samar-
bete kopplat till detta projekt. 

Stora utvecklingsprojekt är viktiga för 
industrin och samhället i stort – det finns 
studier som pekar på att samhällsnyttan av 
stora utvecklingsprojekt genom så kallade 
spridningseffekter vida överstiger de me-
del som initialt satsas.  

För närvarande känns det mera osäkert 
hur kompetensen inom landet avseende 
utveckling och produktion av avancerade 
ytfartyg ska kunna tillvaratas och vida-
reutvecklas. Signalerna från politiskt håll 
och via myndigheterna är att behovet av 
framtida ytfartyg avses att tillgodoses 
genom upphandling av färdigutvecklade 

system som finns tillgängliga på den in-
ternationella marknaden. Detta kan vara 
rätt handlingslinje om man avser enklare 
system av standardkaraktär.

När det gäller mer avancerade system 
som dessutom ska passa in och samverka 
med andra enheter inom det svenska för-
svaret, och utnyttja redan befintliga led-
nings- och vapensystem, är det mera tve-
ksamt om behovet bäst tillgodoses genom 
”köp från hyllan” av en standardprodukt. 
En sådan produkt kommer med stor säker-
het att behöva anpassas genom modifie-
ringar vilka med stor säkerhet kommer 
att verka kostnadsdrivande. Det är därför 
stor risk att de initiala besparingar som 
man tror sig kunna göra inte kommer att 
förverkligas. 

Den mest allvarliga konsekvensen 
av att upphandla på den internationella 
marknaden när man i Sverige har för-
mågan inom landet är att kompetensen 
snabbt kommer att utarmas. Köp från hyl-
lan innebär samtidigt att man accepterar 
att den tekniska utvecklingen flyttas från 
Sverige och bedrivs av andra länder och 
utländska företag finansierat av svenska 
medel, detta eftersom varje beställning till 
ett företag, även om det avser en redan be-
fintlig produkt, direkt bidrar till företagets 
forskning och utveckling och framtagning 
av deras nya produkter. 
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Oavsett fartygstyp, följer vi på Stena en stark ledstjärna; att ta hand om det viktigaste vi har långsiktigt – våra kunder. 

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

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

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

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

Hos oss är det kunderna som styr

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

RONNEBYGATAN 39,  371 33  KARLSKRONA
TEL.0455-10298               www.nymansherr.nu

e-post: info@nymansherr.nu
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On Naval Theory
The value and critical importance of theory is generally either ignored or misun-
derstood by many naval officers. Too many of them believe that all what counts 
is practice. They are also contemptuous of theory because they overemphasize the 
importance of technology. They fail to appreciate that naval history, which is one 
of the main source of theory provides the most important guide to wise action.1 Like 
the Royal Navy’s officers prior to 1914 many naval officers believe that warfare is 
only based on common sense, rapid decision making, personality, and character.2 
Another cause of the distrust is the apparent lack of knowledge and understanding 
of many officers what naval theory in general is and what is its real purpose. 

Military vs. Naval Theory
In general, a theory can be described as 
a coherent group of general propositions 
used to explain a given class or phenome-
na.3 It is a precise consideration of a sub-
ject to obtain fundamental knowledge. 
Theory is the teaching of the truth or de-
velopment of the truth of the subject.4 Re-
cognition of the truth is highest purpose 
of all the human knowledge and efforts.5 

Theory consists of recognizing the truth, 
internal relationships relations of various 
elements and their mutual relationships. 
Yet this is an ideal which is difficult to 
achieve in practice. 

There are many commonalties but also 
considerable difference between military 

and naval theory. Military theory descri-
bes and tries to explain each component 
and element of war and their mutual re-
lationship. A sound military theory must 
also explain political, economic, and 
social relationships within a society and 
among the societies that create a conflict 
and lead to a war. It should not just des-
cribe a war in a certain era, but also try to 
penetrate the inner structure of warfare, 
to its component parts and its relations-
hips.6 The use of military force now also 
includes the prevention of war.7 In cont-
rast, naval theory is a part of and also 
subordinate to military theory. Properly 
understood, a naval theory describes and 
studies components and elements of na-
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val warfare and their mutual relationships 
across the spectrum of conflict at sea. It 
also describes the effect of nonmilitary 
aspects on the preparation and the con-
duct of war at sea. Sound naval theory 
should also study the ways and means of 
preventing conflict at sea.

Theory of war is derived from the em-
pirical evidence collected in many con-
flicts and wars. Although technology 
considerably affects all aspects of war, it 
is only one of many influences that shape 
military theory. The leading proponents 
of network-centric warfare (NCW) fal-
sely asserted that new technologies have 
ushered in a new theory of war.8 They 
claimed that NCW is an emerging theory 
of war because it identifies new sources 
of power (information sharing, informa-
tion access, speed), how they relate to 
each other, how they are brought to bear 
to gain the desired outcome, and how 
they link to the political objective.9 How-
ever, the theory of war is much broader 
and deeper and more complex than the 
rather simplistic emphasis on the new 
technologies. Despite many technologi-
cal advances and changes in society, the-
re have been relatively few times when a 
new theory of war emerged. Technology 
is only one, and not even the most im-
portant, factor in the emergence of a new 
theory of war. Historical evidence shows 
that a new theory of war emerged in eras 
of radical changes in politics, diplomacy, 
the military, and society combined with 
a number of violent conflicts, such as the 
French Revolutionary and Napoleonic 
Wars, World War I and World War II. 

Soundness of a military theory can be 
most realistically tested during a war.10  
Everything else is a poor substitute and 
inadequate for combat experience. Little 
in peacetime resembles to war suffi-

ciently for us to be confident of its les-
sons.11 Military theory is derived from 
large number of examples in past wars. 
Practice always dominates military the-
ory. Hence, whenever there is a serious 
disconnect between military theory and 
reality, theory must yield to reality. In 
contrast, theory of science such as math-
ematics, physics or chemistry is based 
on a certain hypothesis which is then 
repeatedly tested and then eventually 
either discarded, modified or accepted as 
a theory.

The Purpose
Carl von Clausewitz’s views on mili-
tary theory are equally valid to naval 
theory. Among other things, Clausewitz 
argued that not until terms and concepts 
have been defined can one hope to make 
any progress in examining the question 
clearly and simply and expect the reader 
to share one’s view.12 He believed that 
theory is most valuable when it is used to 
analyze and critically assess all the com-
ponents and elements of warfare. It then 
becomes a guide for anyone who wants 
to read about war.13 Theory should not 
pretend to solve the problems but only to 
shed the light and thereby provide gui-
dance for those who have the responsibi-
lity for solving them. In the application of 
theory often compromise must be made 
between what is ideal and what is realisti-
cally possible.14 

Theory should be an analytical in-
vestigation leading to a close acquain-
tance with the subject and when applied 
to experience, that is, military history, it 
would lead to through familiarity with 
it.15 Military theory should develop a 
mind-set or way of thinking rather than 
prescribe rules of war. In the former lies 
the key to victory in the midst of war’s 
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fog and friction.16 A sound theory is es-
sential both for the understanding of past 
wars and for successful conduct of a fu-
ture war. The starting point of theory is 
the reality of war.17 Military theory provi-
des that badly needed broader and deeper 
framework for understanding the entire 
spectrum of warfare.  In general, the lack 
of an accepted body of theory leaves a 
void in the basic philosophy that should 
guide officers in distinguishing between 
cause and effect; between the trivial and 
the important and between peripheral 
and central.18

A sound naval theory should deepen 
and clarify various concepts and ideas 
on the conduct of war at sea. It should 
become a guide in obtaining proper un-
derstanding of naval warfare in all its 
aspects. One of the most important prac-
tical values of a sound naval theory is 
to assist a capable officer in acquiring a 
broader outlook of all aspects of warfare. 
A commander armed with solid theore-
tical knowledge would have more solid 
grasp of the sudden change of a situa-
tion and then act with greater certainty 
and quickness obtain an advantage over 

the opponent than the one who lacks that 
knowledge. A sound naval theory provi-
des one of the most important inputs to 
the tactical and servicewide doctrine. At 
the same time, a comprehensive know-
ledge and understanding of naval theory 
should greatly help an officer to appreci-
ate strengths and weakness of one’s naval 
doctrine. 

Value
The lack of having a comprehensive the-
ory of war at sea at all levels invariably 
adversely affected a navy’s performance 
in combat. For example, prior to 1914 
fast technological advances led to the 
ascendancy of the so-called “materiel” 
school over the “historical school” in 
most of the major navies of the day. In the 
Royal Navy, the focus in combat training 
was then on the almost exclusive tacti-
cal employment of guns and torpedoes. 
The proponents of the British historical 
school (Julian S. Corbett, Herbert Rich-
mond, and K.G.B. Dewar) did not have 
much influence in the Royal Navy. Hence, 
both the theory and art of warfare at sea 
were grossly neglected. But even Royal 
Navy’s tactics dealt with relatively minor 
issues such fleet tactical evolutions while 
the tactics of combat arms and combined 
arms tactics was neglected. No real effort 
was made to work out the problem of the 
employment of the battle force in a ma-
jor battle. Most of the strategical games 
at the Royal Naval College in Dartmouth 
were based on the notion that naval war-
fare is nothing more than a “gladiatorial 
contest” between the opposing fleets. 
Although close blockade was played in 
these games reportedly there was no dis-
senting view about its practical utility.19  

Likewise, the U.S. Navy today sorely 
lacks a comprehensive theory of its em-

Carl von Clausewitz 1780-1831. Source: 
http://www.clausewitz.com
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ployment across the spectrum of conflict 
at sea. The Navy’s official views on such 
critically important issues such as what 
constitutes sea control and sea denial lack 
clarity.  For example, sea control is un-
derstood by many U.S. naval officers to 
exist in time of peace by the virtue of the 
forward presence of powerful U.S. car-
rier groups and amphibious forces. Ap-
parently, it is not understood that no navy 
in peacetime exercise sea control. For-
ward presence only creates a prerequisite 
to obtain quickly and then maintain sea 
control in the selected part of the world’s 
ocean once the hostilities break out. The 
Sea Shield component of Seapower 21 
improperly grouped littoral sea control, 
surface warfare, and antisubmarine war-
fare (ASW). Actually, surface warfare 
and ASW are part of either sea control or 
sea denial. Moreover, littoral sea control 
is inherently an offensive not defensive 
concept. Hence, it should have been the 
key part of the so-called Sea Strike com-
ponent of Seapower 21. Until very recent-
ly, the U.S. Navy claimed to be capable 
of exercising global sea control; an absur-
dity. The world’s ocean is so vast that no 
navy no matter how large and advanced 
can possibly exercise such a control even 
in a single maritime theater. This was fi-
nally realized by the authors of the new 
Naval Operations Concept (NOC) issued 
in 2010. The NOC’s authors explain that 
so-called sea control operations will be 
conducted to “enforce freedom of naviga-
tion, sustain unhindered global maritime 
commerce, prevent or limit the spread of 
conflict, and prevail in war.”20 However, 
properly understood the struggle for sea 
control starts with the opening of hosti-
lities and not in peacetime or a crisis si-
tuation. The authors also explain that sea 
control operations will be conducted in 

“environments ranging from uncertain to 
openly hostile.” The enemy can use such 
methods as opposed transit, anti-access, 
and area denial. They stated that the met-
hods to neutralize these threats will be 
offensive and defensive actions, inclu-
ding “routine protective measures, the 
episodic countering of imminent attacks, 
and actively locating and neutralizing, 
adversary forces that are holding naval 
forces at risk. The new document refers 
to that “major battles to achieve sea con-
trol have not occurred since World War 
II,” betraying the tactical mind set.21 Yet 
there is not in the entire document single 
reference to major naval operations which 
are the principal methods of combat em-
ployment of one’s naval forces to achieve 
sea control. A major problem is also the 
lack of frank debate among senior Navy’s 
officers in the professional press on vari-
ous aspects of naval theory. 

Development
The process of developing a military 
theory is usually long. Military theories 
are derived from the dominant science of 
the age in which the military theoretician 
lives. Theory describes the best way of 
waging war in the universe described by 
science and based on the nature of man in 
that universe as described by philosophy. 
The process by which scientific theories 
and their philosophical interpretations af-
fect military theory occurs over long pe-
riods of time. It takes time for society to 
digest and interpret these theories before 
they become ingrained into the culture.22

Any theory is based on certain as-
sumptions on the character of a future 
war. They might be stated openly or re-
main hidden.  These assumptions might 
be sound or partially or even completely 
false. They should be periodically reeva-
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luated and if necessary replaced. A mi-
litary theory is also based on some ana-
logy and sooner or later the theory fails 
because analogy turns out to be false.23

Military history is the main source 
for the development of both sound mili-
tary theory and naval theory of war. The 
analysis of historical events should lead 
to the development of theory that shows 
relationship and relative importance of 
elements or facets of the patterns.24 Clau-
sewitz derived his theory of war from 
the mass of military history, that is, the 
only body of evidence and collective 
experience available.25 By conducting a 
comprehensive analysis of past wars, it 
is possible to construct some fairly va-
lid hypotheses about future war. These 
hypotheses can be tested in exercises/
maneuvers and war games in peacetime 
and ultimately in combat. Historical ex-
amples clarify everything and also provi-
de the best kind of proof in the empirical 
sciences. They can be used as an explana-
tion of an idea. In absence of historical 
examples, the abstract discussion can be 
easily misunderstood, or not understood 
at all. An example can be used to illustra-
te or support a theoretical statement or to 
show its application in practice. Another 
advantage of using a historical example 
is that it provides a broader context in 
which an event occurred. This is in fact, 
a major difference between theory and 
practice. To remain valid, military theory 
must be constantly reevaluated, modi-
fied, and tested.

Content
The main components of military theory 
include the nature and character of mo-
dern war and its elements and the way the-
se elements are related to each other and 
how they interact. It should encompass 

not only military but also non-military 
aspects that affect preparation for and the 
conduct of war.26 Among other things, a 
sound military theory should include the 
impact of social factors on the conduct of 
war, ideology, science and technology in 
particular.27 It should encompass a detai-
led description of the nature and charac-
ter of modern warfare, and its elements 
and their mutual relationships. A sound 
theory links war with other constituent 
parts of society. Therefore, not only mili-
tary theory but also the theories of selec-
ted aspects of government, economic, fo-
reign, and domestic policies are integral 
parts of a theory of war.28

In contrast, theory of naval warfare 
is focused predominantly on the combat 
employment of naval forces. It should en-
compass the entire spectrum of possible 
conflict at sea with the emphasis on the 
high-intensity conventional war. It should 
describe relationship of war at sea to the 
war on land and in the air and their mutual 
interactions. A sound naval theory should 
include discussion of the nature and cha-
racter of warfare at sea and in which they 
differ from land and air warfare, the role 
and importance of the human factor, the 
principal objectives of naval warfare (sea 
control, sea denial, etc.), and methods of 
combat employment of naval forces (na-
val tactical actions, major naval opera-
tions, maritime campaigns). It should de-
scribe the importance of geography and 
technology on the conduct of war at sea.

Features
A sound naval theory should be general 
in its nature. Clausewitz avoided crea-
ting rigid structure of thinking. He did 
not want that someone think that all what 
is needed to fit the evidence in the pre-
existing framework and thus create a 
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theory that was “correct.”29 Clausewitz 
was against creating hard and fast rules 
concerning warfare or to postulate prin-
ciples of war that did not take into ac-
count man’s moral attributes. In his view 
only general statements and principles 
could be made about war.30 Naval theory 
must be comprehensive. This means that 
it should encompass employment of naval 
forces in peacetime, operations, short of 
war and in a high-intensity conventional 
conflict. It should also include the impact 
of nonmilitary factors on the conduct of 
war at sea. 

Optimally, naval theory should be 
timeless. Its structure should encompass 
a number of all-encompassing concepts 
that will retain their validity regardless 
of the context of situation and histori-
cal developments. At the same time one 
should be aware that this ideal will be 
difficult to achieve in practice. A sound 
naval theory must be flexible so to allow 
sufficient space for further development.  
It should be also simple and understanda-
ble. It should  be based on the constants of 
absolutes not on transitory occurrences in 
naval warfare. Naval theoretical concepts 
should be based on certain commonalties 
derived from the multitude of examples 
from naval/military history. A sound na-
val theory should search for questions in 
the conduct of war at sea but avoid giving 
answers to these questions. It must con-
stantly pass the test of reality. It cannot 
insist on something that is disproved by 
reality. 

Conclusion
Naval theory shares many commonalties 
with military theory. However, its scope 
is necessarily narrower because its fo-
cus is not on war as a whole but on the 
employment of naval forces across the 
spectrum of conflict at sea. Naval theory 
is also relatively less affected with po-
litic, diplomatic, economic, and social 
factors than is theory of war. Despite its 
proven value, too many officers mistrust 
or neglect or even ignore the importance 
of naval theory. Too much reliance is gi-
ven on advanced technologies as the key 
factors in the successful conduct of war 
at sea. Yet without full knowledge and 
understanding of naval theory it is very 
difficult or even impossible to have that 
badly needed broad outlook for success-
ful employment of one’s naval forces in 
combat. A sound naval theory is one of 
the key inputs for developing naval doc-
trine and then training one’s naval forces. 
The value and importance of naval theory 
should not be either overestimated or un-
derestimated. A commander might have 
a solid knowledge of naval theory and 
still not be successful in combat. Despite 
all the technological advances, warfare 
at sea remains, as it was in the past, lar-
gely an art rather than a science. Hence, 
the commander’s skill, character, expe-
rience and judgment are the key factors 
for a successful command. Naval theory 
is never final. To retain its validity, na-
val theory must be constantly improved, 
challenged, and tested.
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Årets redovisning (denna artikel) kom-
mer att redovisa följande områden:
• Avhjälpande materielunderhåll un-

der insatsen med korvetterna HMS 
Stockholm, HMS Malmö och stödfar-
tyget HMS Trossö i Adenviken 2009 
(ME 01)

• Risker för korruption vid statliga 

upphandlingar
• Sjösjuka
• Försvarssektorns utredande av un-

derhållsverksamheten
I vanlig ordning har jag valt att begränsa 
det vittomfattande underlag som rör ve-
tenskapsgrenen med hänsyn till kapacite-
ten att bearbeta detsamma.

Ledamoten
PER JENVALD

Överste Per Jenvald är ansvarig inom Kungl. Örlogsmanna-
sällskapets styrelse för Vetenskapsgrenen V, Humanteknik och 
underhållstjänst.

Humanteknik och underhållstjänst - trender 
och resultat det gångna året 
Årsberättelse för 2010 inom Vetenskapsgrenen V, Humanteknik och underhållstjänst, 
föredragen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
22 april 2010.

Inte heller under detta år har någon ny ledamot valts in med huvudinriktning mot 
Kungl. Örlogsmannasällskapets Vetenskapsgren V, ”Humanteknik och underhålls-
tjänst”, men förhoppningsvis kan det bli en ändring på detta faktum i samband med 
höstens valsammanträde. I de senaste fyra numren av TiS har dock två artiklar 
som berör vetenskapsgrenen publicerats. Det första av dessa är den välskrivna och 
initierade artikeln av ledamoten Mikael Wendel, ”Förändringsarbete och balansen 
uppgifter – resurser”, i TiS nr 3/2009 som bland annat tar upp utvecklingen av Ma-
rinens organisation för att hantera materielunderhåll och pekar på att densamma 
ändrats flera gånger under senare år och att FM i liten utsträckning använder sig 
av de kunskaper och utredningar som finns i ämnet förändringsarbete. Den andra 
av de bägge artiklarna var Christer Svenséns intressanta och tankeväckande artikel, 
”Traumakirurgi under operation Atalanta – erfarenheter från ME 01 i Adenviken”, 
vilken var införd i föregående nummer av TiS (nr 2/2010).
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Underhåll ME 01
Inledningsvis skall jag redovisa en hän-
delse i syfte att visa ett exempel på hur 
det avhjälpande underhållet genomfördes 
under ME 01 och filosofin bakom att en 
stor del av resurserna för genomförande 
finns hos industrin och köps där.

En bärande tanke inför ME 01 var att 
underhållet skulle genomföras på samma 
sätt i insatsområdet som vid verksamhet 
i hemmavattnen. Detta innebär att ett an-
tal leverantörer i konkurrensupphandling 
vinner rätten att leverera underhåll till 
angivna fartyg. Försvarsmakten anger 
vad som skall göras och kontrollerar hur 
arbetet utförs och att beställt arbete är ut-
fört. Industrin utför och tillhandahåller 
utrustning och infrastruktur för jobbet.

En omskriven händelse är HMS Tros-
sös problem med propelleraxeln som bör-

jade några timmar efter det att fartyget 
gått till sjöss för första gången i Adenvi-
ken. Orsaken var att kylningen till axeln 
av olika orsaker satts igen. 

Vid en kontroll av tillgängliga dock-
ningsresurser beslöt Försvarsmakten att 
försöka få tillstånd att genomföra repa-
rationen i Saudiarabien. Bogserresurser 
upphandlades av FMLOG och fartyget 
kunde efter flera dygn påbörja indock-
ning. En fördel med att ha en leverantör 
i en stor koncern (i detta fall Kockums 
inom ThyssenKrupp) innebär att det 
finns möjligheter till kontakter inom 
varvsindustrin över hela världen, så ock-
så här. Efter ett omfattande arbete inklu-
derande konsulära frågor gavs tillstånd 
att få påbörja reparationen. Personal från 
den Marina basbataljonen och Kockums 
hade då flugits in och fanns på plats från 
och med att HMS Trossö dockades in på 
reparationsvarvet. Arbetet med att dra 
den havererade axeln och mäta in den nya 
efter byte genomfördes i princip dygnet 
runt och i stark värme.

Många utomstående har uppfatt-
ningen att reparationen av HMS Trossö 
tog över en månad vilket är fel. Faktum 
är att tiden från indockning till provtu-
rernas avslutande enbart var ca fem och 
ett halvt dygn. Detta var, och är, ett av 
många tecken på att den valda principen 
med kompetenta civila leverantörer i 
kombination med en skicklig kundfunk-
tion inom Försvarsmakten fungerar såväl 
hemma som i insatsområden långt borta 
där de logistiska utmaningarna är stora. 

Korruptionsrisker
En tydlig trend, inte bara i Sverige, är den 
ökade andelen upphandlad verksamhet 
såsom infrastruktur och/eller materielun-
derhåll (som i exemplet ovan). Professor 
Cecilia Magnusson Sjöberg vid juridiska 

HMS Trossö i dockan i Saudiarabien. 
Foto: Jörgen Olsson, Kockums.
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institutionen vid Stockholms universitet, 
professor emeritus Peter Siepel, adj. pro-
fessor Tomas Ohlin och författaren och 
journalisten Anders R. Olsson skrev i en 
skarpt formulerad debattartikel i DN att 
statliga upphandlingar endast kan fung-
era i ett längre perspektiv om det finns 
en utpräglad offentlighetsprincip. Staten 
och inte minst Försvarsmakten går ju 
i allt större utsträckning mot att ”köpa 
från den så kallade hyllan”. Författarna 
till artikeln pekar på vad man menar är 
ett trendbrott avseende statens hållning i 
denna fråga:

I en nyligen lagakraftvunnen dom i 
kammarrätten rörande regeringens E-
delegation anser man att tjänster m.m. i 
framtiden kan upphandlas utan att med-
borgarna får reda på vad som levererats. 
Författarna menar att Sverige i och med 

detta slagit in på en ny (och underför-
stått farlig) väg och man drar paralleller 
till att det i stater utan en stark offentlig-
hetstradition ofta förekommer korruption 
i offentliga upphandlingar. En slutsats 
av ovanstående är kanske att med den 
ökande andelen offentlig upphandling så 
behöver mekanismerna för att säkerställa 
att korruption inte förekommer förbättras 
och utvecklas.

Sjösjuka
För att förtydliga för läsaren vad sjösjuka 
är så följer här den korrekta beskrivning-
en: En upplevd spatial desorientering. 
Man kan fråga sig om denna desorien-
tering är ett gissel som drabbar alla och 
vilka effekterna av detta är utöver de för 
de flesta det uppenbara illamåendet. 

Det finns forskning i ämnet sjösjuka, 

Den havererade propelleraxeln dras ur HMS Trossös skrov. Foto: Jörgen Olsson 
Kockums.
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eller mer korrekt, rörelsesjuka och jag 
har tagit del av Med.Dr. Joakim Dahlman 
från Chalmers forskning i ämnet. Det är 
intressant att konstatera att det från För-
svarsmaktens sida är armén som först ef-
terfrågar forskning i ämnet.

Redan år 2000 beställde markstrids-
skolan (MSS) en undersökning om strids-
dugligheten hos soldater som färdas i 
stridsfordon.  Skälet till beställningen var 
att MSS hade funnit att soldaternas skjut-
prestation (från stridsfordon i rörelse) 
påverkades på så sätt att avskjutna skott 
fick en större spridning och det fanns ock-
så rapporter om påverkan av ett antal sub-
jektiva psykofysiologiska markörer som 
mycket väl kan leda till både kognitiva 
och perceptuella nedsättningar!

Ett försök att tolka det ovan redovisade 
innebär att forskningen visar att sjösjuka 
påverkar vår prestationsförmåga nega-
tivt före den faktiskt gör sig påmind i en 
reell känsla hos den drabbade. Det finns 
mediciner men även medicinerna risk-
erar att påverka oss negativt. I marinen 
pågår tester ombord på HMS Carlskrona 
och HMS Gävle avseende kombinationer 
av befintliga preparat mot sjösjuka och 
preparat mot illamående i samband med 
cellgiftsbehandling, för att finna ut så ef-
fektiva kombinationer av medicinering 
som möjligt.

Utredningar av 
underhållstjänsten
Avslutningsvis vill jag peka på att för-
svarssektorn parallellt utreder olika delar 
av underhållstjänsten. Kustbevakningen 
undersöker genom den (offentligt upp-
handlade) externa konsulten SSPA hur 
besparingar kan göras inom myndigheten 
och i samband med detta har utredaren 
undersökt hur underhållstjänsten bedrivs 
i Marinen. Försvarsmaktens egen utred-
ning ”Reformerad försvarslogistik” antas 
utgöra delar av underlaget i Marie Haf-
ströms utredning om FM stödmyndig-
heter och används också inom ramen för 
det pågående arbetet med den så kallade 
Försvarsstrukturkommittén. Till detta 
kan läggas att marint underhåll återigen 
utreds inom Försvarsmakten, för vilken 
gång i ordningen är svårt att redovisa. 

Övergripande slutsatser
• Den marina underhållslösningen 

fungerar och är lätt att samordna med 
andra ”sjönationer”.

• Civila leverantörer kan leverera till 
insats på sjöarenan.

• Offentlighetsprincipen utgör fortsatt 
en garant mot korruption vid offent-
lig upphandling.

• Sjösjuka – inte enbart illamående….

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 

Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. 
Vänligen anmäl detta snarast till antingen: 
secretary@koms.se eller editor@koms.se 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Jerker Widén (fil.dr) är universitetslektor i krigsveten-
skap vid Försvarshögskolan.

Forskningsseminariet Marin taktik vid det kalla 
krigets slut – en slutrapport
Tisdagen den 17 november 2009 hölls ett forskningsseminarium vid Försvarshög-
skolan på temat Marin taktik vid det kalla krigets slut. Arrangörer var medlemmarna 
av ”Arbetsgruppen marin taktik”, som förutom undertecknad består av kommendör 
Göran Frisk (pensionerad) och kommendörkapten Christian Wollert. Seminariet 
syftade till att generera uppslag och ämnen för framtida forskning i marin taktik, 
forskning som är nöd vändig för att bl.a. stödja akademiseringen av den marina de-
len av officers utbildningen vid Försvarshögskolan. För hopp ningen är att den forsk-
ning som så småningom produceras skall öka vår kunskap om, och förståelse för, 
samtidens och framtidens marintaktiska problem. 

Marina experter och forskare bjöds in 
till seminariet och dessa delades in i tre 
grupper för att bl.a. diskutera doktrinens, 
teknikens, respektive utbildningens, öv-
ningens och de skarpa insats ernas påver-
kan på svensk marin taktik under perio-
den 1980-1992. Varje grupp leddes av en 
ordförande, och en forskare fungerade 
som sekreterare och vetenskaplig hand -
ledare. De inbjudna experterna höll var 
sitt anförande som fokuserade på viktiga 
marin taktiska prob lem, utvecklingstren-
der och händelser som var av av görande 
betydelse för den svenska utvecklingen 
under perioden och som skulle kunna ut-
göra grund för vidare forsk ning. 

Diskussionen i samtliga grupper var 
tänkt att omfatta den marina taktiken 
som skedde över, på och under ytan, 
dvs. inom luftstrid, ytstrid, minkrig, 
ubåts krigföring och amfibie operationer. 
I samband med seminariet uppmunt-
rades deltagarna att i möjligaste mån 
lämna skriftliga inlagor till arrangörerna. 
Många lämnade sådana skrivelser och 
till sammans med ordförandenas och sek-
reterarnas anteckningar från diskussio-
nerna har dessa fått tjäna som underlag 
för denna redogörelse. Medlemmarna av 
Arbetsgruppen marin taktik vill tacka 
alla de som deltog och som lämnade 
skriftliga underlag till denna rapport.
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Inledning – vad är 
taktik? 
Ordet ”taktik” härstammar från det gre-
kiska språket och betyder ursprungligen 
konsten att ordna och organisera en mili-
tär styrka för strid. Taktikreglemente för 
Flottan (TRFL) från 1987 och Taktikreg-
lemente för Kustartilleriet (TRKA) från 
1988 följer denna tradition och har defi-
nierat taktik som ”de varierande medel 
och metoder som används för att i varje 
situation på bästa sätt nå ett bestämt syfte 
med striden och övrig verksamhet som 
hänger samman med den.” Den senare de-
finitionen kan prosamässigt tyckas något 
omständlig och dessutom är den praktiskt 
inriktad vilket skapar problem då veten-
skaplig forskning rörande marin taktik 
står i centrum. Forskarens verksamhet är 
nämligen att studera taktik, inte att utöva 
taktik, vilket är själva kärnan i officerens 
och den militära chefens yrkesutövning. 
Vi måste alltså skilja mellan studiet av 
taktik och utövande av taktik. Förhopp-
ningsvis skall god kunskap och förståelse 
om det förstnämnda leda till bättre fär-
dighet och förmåga i det sistnämna. 

Vår definition av marin taktik har 
därför varit läran om de marina strids-
krafternas effektiva utnyttjande i strid. 
Denna marina verksamhet sker på, un-
der, över och i nära anslutning till den 
marina arenan. Taktik i generell mening 
har tradition ellt behandlat frågor om eld, 
rörelse och skydd. På det marina området 
har intresset fokuserats på vapnens eld-
kraft och effektiva räckvidder, plattfor-
marnas rörlighet och skydd, sensorernas 
förmåga prestanda och pålitilighet, samt 
manövrer och grupperingar med fartyg, 
flyg och marin trupp. I Sverige har man 
talat om taktiska uppgifter såsom av-
värja, hindra, störa, fördröja, skydda och 

stödja. Dessa har sedan knutits till olika 
sjökrigsföretag, t.ex. ubåtsjakt och min-
röjning (TRFL).

Den militär tekniska utvecklingen un-
der det kalla kriget har varit omfattande 
vilket påverkat utformningen av både 
taktik och stridsteknik för de marina 
stridskrafterna världen över. Vilken på-
verkan har denna teknikutveckling haft 
på de svenska marina strids krafterna 
och särskilt under den senare delen av 
det kalla kriget? I vilken utsträck ning 
har taktik an passningen fångats upp i nya 
reglementen och doktriner? Hur har tak-
tikutvecklingen på verkat utbildning, öv-
ningar och skarpa insatser i den svenska 
kontexten? Dessa är några av de många 
frågor som kan tänkas vara intressanta 
för vetenskaplig forskning på det marin-
taktiska området. Diskussionen nedan, 
och förslagen på forskning i marin taktik 
som här presenteras, kommer att katego-
riseras efter de teman som behandlades i 
de olika grupperna. Därutöver presente-
ras andra forskningsfrågor och områden 
som kan vara av potentiellt intresse. 

Innan vi ger oss in i diskussionerna om 
relevanta teman för forskning inom ma-
rin taktik är det viktigt att betona att vi 
idag har en ganska begränsad begrepps-
apparat rörande taktik generellt och ma-
rin taktik i synnerhet. Försök att diffe-
rentiera taktikbegreppet och skapa bättre 
precision i vår användning av begreppen 
skulle tveklöst tjäna det intellektuella 
samtalet om taktik. Följande frågor krä-
ver därför fördjupad analys: Vad är tak-
tik? Till vad syftar taktik? Vilka marina 
förhållanden påverkar taktiken i sin tur? 
Vem skapar taktik i det marina samman-
hanget? Vilka faktorer och processer styr 
det taktiska tänkandet och det taktiska 
utförandet?  

Ett traditionellt sätt att bättre diffe-
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rentiera begreppet taktik är att skilja det 
från strategi och operationskonst. Det-
samma gäller försöken att skilja taktik 
från stridsteknik. Genom att diskutera 
vad taktik inte är kan vi också bättre 
förstå vad begreppet faktiskt betyder. I 
svenskt militärt tänkande brukar man 
t.ex. skilja mellan formell och tillämpad 
taktik. Formell taktik avser (i det marina 
sammanhanget) reglerna och formerna 
för exempelvis fartygs och truppers upp-
ställning, förflyttning och gruppering 
utan närmare hänsyn till områdets geo-
grafiska beskaffenhet och fiendens age-
rande. Tillämpad taktik däremot utgör 
den taktik som chefen använder sig utav 
i själva striden eller i den stridsliknande 
situationen, där geografiska faktorer 
och fiendens agerande måste inkluderas 
i beräkningarna. Här fastställs också de 
taktiska målen samt vilka metoder och 
medel som skall användas för att lösa den 
aktuella uppgiften. 

En vidareutveckling av detta tema är 
att skilja mellan taktisk teori och taktisk 
doktrin. Den senare är ofta normativ och 
mer specifik och tidsbunden till sin ka-
raktär samt utgår från en nationell, tek-
nisk eller organisatorisk ram, medan den 
förstnämnda fokuserar på taktik i mer ge-
nerell mening och helst oberoende av tid 
och rum. Ytterligare ett sätt att differen-
tiera taktikbegreppet är att skilja mellan 
taktiskt tänkande och taktiskt agerande. 
Det först nämnda rör det idémässiga pla-
net medan det sistnämnda avser tillämp-
ning och praktisk handling. Här finns 
som synes utrymme för vidare studier av 
taktiska begrepp, av deras innehåll och 
relation till varandra. 

Doktrinens relation till 
taktiken
Doktriner och reglementen kan i modern 

tid beskrivas som formella uttryck för en 
militär organisations samlade kunskaper, 
erfarenheter och framtida ambitioner. I 
reglementen och föreskrifter har taktiska 
överväganden, rutiner och procedurer 
ofta en viktig roll. Vilket samband finns 
mellan doktrin/reglemente och taktik? 
Vilka delar av de taktiska erfarenheterna 
tenderar att formaliseras i doktriner och 
regle menten? I vilken utsträckning på-
verkar doktriner och reglementen i sin 
tur den taktiska utvecklingen? Vilka hän-
delser eller utvecklingstrender i Sverige 
under perioden kan tänkas skänka ljus 
över dessa frågor? Dessa var några av de 
frågor som våra experter fick diskutera 
och försöka ge svar på. 

Doktrinbegreppet användes sällan 
inom FM och HKV under 1980-talet. I-
stället talade man om taktik och opera-
tioner. Många av de närvarande intygade 
att de aldrig stött på doktrinbegreppet 
under sina marina karriärer. Doktrin 
tolkades ofta i strategiska termer, sna-
rare än operativa och taktiska termer, 
och låg därmed på ÖB-nivå snarare än 
inom ramen för de enskilda försvarsgre-
narna eller de enskilda vapenslagen. För 
en svensk marinchef på 1980-talet och i 
början av 1990-talet tänkte man snarare 
i operativa termer av ”möta, hejda, slå”. 
Dessa var de termer som dominerade var-
dagen. Frågor man kan ställa sig är vilka 
taktiska begrepp som användes inom den 
svenska marinen på exempelvis 1980-ta-
let och hur de användes på olika nivåer. 
Härrörde dessa begrepp från studier av 
taktiskt tänkande eller var de frukten av 
erfarenheter från övningar, etc.? 

Det svenska doktrinbegreppet skulle 
såhär i efterhand kunna tolkas som de 
rådande perspektiv som fanns på nyttjan-
det av de egna sjöstridskrafterna. Under 
det kalla kriget tenderade det politiska 



260

tänkandet ofta att påverka det strategiska 
tänkandet och därigenom den marina 
doktrinen. Statsmakten lade fast grun-
derna för krigsplanläggningen och prin-
ciperna för hur landet skulle försvaras 
mot yttre hot. Invasionsförsvaret var här 
den dominerande tanken och det svenska 
försvaret var ålagt att förhindra att en an-
gripare kränkte och ockuperade svenskt 
territorium. 

Djupförsvaret innebar att angriparen, 
vid hot om kustinvasion, så långt möjligt 
skulle bekämpas redan under förbere-
delserna och sedan med full kraft under 
överskeppnings fasen. Om angriparen 
etablerade ett brohuvud på svensk mark 
skulle de fortsatta sjö tran s porterna be-
kämpas. Här finns alltså ett embryo till 
en marin doktrin under perioden, även 
om den inte kallades så och inte forma-
liserades i en offentlig text. Utöver fokus 
på kustinvasion kan Sveriges ambition 
sägas ha varit att hålla sjövägarna öppna 
för import och export samt skydda dem 
längs kusterna. Även detta var en del av 
den informella doktrinen. 

Om djupförsvaret var den domine-
rande doktrinen och kustinvasion det hot 
man primärt försvarade sig emot, vil-
ket taktiskt tänkande och vilka taktiska 
dispositioner föranledde detta? Vidare 
är det intressant att studera hur marinen 
passade in i den krigsavhållande strategi 
som Sverige anammade under det kalla 
kriget. Var marinens doktrin verkligen 
krigs avhållande i alla delar? Vilken roll 
spelade de operativa studierna och opera-
tionsverken i utformningen av taktiken? 

Hotbilder var en annan sak som san-
nolikt påverkade det strategiska och i 
förlängningen det taktiska tänkandet. 
Vissa skulle gå så långt som att säga att 
taktiken helt är beroende av hur man be-
dömer den egna och motståndarens för-

måga. Vem var Sveriges fiender och hur 
skulle han kunna tänkas agera? Detta var 
sannolikt viktiga faktorer att ta ställning 
till när man planerade sitt försvar. Om 
hotbildsanalysen var felaktig och missvi-
sande finns även fog att tänka sig att detta 
påverkade effektiviteten i den taktiska 
planeringen och i själva utförandet. 

Trots att en kustinvasion från Wars-
zawapakten (WP) var det hot som man 
på svensk sida primärt planerade för 
fanns också andra scenarier. I mitten av 
1980-talet dök ett hot upp som beskrevs 
som strategiskt angrepp med kort militär 
förvarning. Här förespeglades ett sovje-
tiskt kuppanfall där den militära förvar-
ningen var så kort att endast delar av den 
svenska försvarsmakten skulle kunna 
tänkas ha mobiliserats. Från 1987 var 
detta en viktig grund för krigsplanering. 
En intressant fråga är om det marintak-
tiska tänkandet och agerande förändra-
des pga. denna ändrade hotbilds analys. 
Vilka taktikanpassningar gjordes för att 
hantera detta nya hot? 

Vidare är det intressant att fråga sig 
vilka utländska influenser som påverkade 
utvecklingen av svensk marin taktik? Ge-
nererade utbyte med andra länder något 
inflöde av idéer? Vilka tankar fick man 
via läsning av utländska doktriner och 
reglementen? Fanns ett utbyte av sådana 
formella skrifter? Studerades utländsk 
debatt i ämnet? Vilka erfarenheter drog 
man från sjökrig och marina operationer 
på andra platser än Östersjön och Väster-
havet? Tre intressanta fallstudier skulle 
kunna vara de svenska erfarenheter som 
drogs av Sexdagars kriget 1967, där en 
sovjetisktillverkad sjömålsrobot sänkte 
en israelisk jagare, Oktoberkriget 1973, 
där israeliska robotbåtar bestyckade med 
Gabriel-robotar sänkte ett antal syriska 
örlogsfartyg, samt Falklandskriget 1982, 
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där flera fartyg sänktes och skadades 
allvarligt av argentinska (men fransk-
tillverkade) Exocetrobotar. Dessa hän-
delser satte igång en livlig internationell 
diskus sion kring medel och motmedel 
rörande sådana robotvapen, samt större 
ytstrids fartygs eventuella sårbarhet. 

Många av de inbjudna experterna på-
talade de många samverkansproblem 
som fanns mellan flottan och kustartille-
riet. Dessa organisationer var ofta dåligt 
samordnade och de präglades av stup-
rörstänkande. Här inställer sig frågan i 
vilken utsträckning det taktiska tänkan-
det skiljde sig mellan flottan och kustar-
tilleriet? Vari låg de största skillnaderna? 
Var detta beroende av de olika system 
som användes och de olika uppgifter man 
hade eller fanns det även skillnader som 
låg på en djupare nivå? Ett relaterat pro-
blem är även samverkans svårigheterna 
mellan marinen och flyget på det mari-
tima området under 1980-talet. Hur på-
verkade dessa det taktiska tänkandet och 
agerandet? 

Slutligen finns anledning att titta när-
mare på de olika doktrintexter och reg-
lementen som förekom under det kalla 
kriget. TRFL och TRKA från 1987 resp. 
1988 har redan nämnts. I vilken utsträck-
ning påverkade TRFL och TRKA den 
taktiska utvecklingen i den svenska ma-
rinen? I vilka situationer användes dok-
trinerna? Var TRFL/TRKA produkter av 
taktisk utveckling eller själva utgångs-
punkten för en taktisk utveckling? Hur 
tillkom doktrinerna och vilka lärdomar 
kan man dra av dessa processer? Vilka 
skillnader finns mellan exempelvis Tak-
tiska föreskrifter från 1961 och de som 
formulerades i TRFL 1987? Vilken ut-
veckling i taktiskt tänkande skedde? 
Vilka influenser från klassiska marina 
tänkare såsom Alfred Mahan och Julian 

Corbett finns i TF 1961 och TRFL 1987? 
Vilket inflytande på TRFL 1987 hade 
den sovjetiske sjömaktstänkaren amiral 
Sergej Gorshkov och hans uppmärksam-
made bok Statens sjömakt (översättning 
på svenska 1977)? Hur skiljer sig svenska 
doktriner och reglementen från andra 
länders motsvarigheter? 

Teknikens relation till 
taktiken
Den teknologiska utvecklingen under 
det kalla kriget har varit omfattande. In-
förandet av nya robotvapen, datorer, ra-
darsignalspaningssystem och sambands-
system är bara några av de saker som 
påverkat den marintaktiska utvecklingen. 
Påståendet att tekniken påverkar taktiken 
i det marina sammanhanget betraktas 
ofta som en truism. Men är det så enkelt? 
Exakt hur påverkar tekniska förhållanden 
i så fall den marina taktiken och vilka var 
de viktigaste händelserna under slutet av 
det kalla kriget i detta avseende? Sker 
taktikanpassning föranledd av teknik-
utveck lingen, snabbt eller endast grad-
vis? Fanns det tillfällen under perioden 
då taktiska för hållanden faktiskt påver-
kade utvecklingen av tekniska system 
och vapen? 

Under seminariet framfördes flera för-
slag hur teknik och taktik interagerar. 
Någon hävdade att taktiken ofta stäl-
ler krav och skapar behov, där tekniken 
många gånger tas fram som svar på detta. 
Detta påverkar i sin tur stridstekniken. 
En intressant fråga i detta sammanhang 
är om den beskrivna processen sker grad-
vis eller i språng. Här uppkommer också 
frågan varför vissa vapen införskaffas 
och utvecklas. För att tillfredsställa tak-
tiska behov eller för att tekniken möjlig-
gör ett sådant system? Kanske finns även 
behov att tillfredsställa industrin och 
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deras tillverkning? Slutligen framfördes 
tanken att varje vapensystem tenderar att 
föda sin egen taktik och att denna taktik-
utveckling ofta sker i små grupper. Hur 
fungerar i så fall denna process? Vilka 
problem uppstår när flera sådana paral-
lella taktiska procedurer och tankesätt 
skall sam ordnas i större förband inom ra-
men för marina operationer? Var och hur 
samordnas i så fall denna gemensamma 
och generella taktik? 

Den Saab-tillverkade Robot 15 var ett 
viktigt svenskt vapensystem som infördes 
i mitten av 1980-talet, bl.a. på ytstridsfar-
tyg (robotbåtar) och stridsflygplan (Vig-
gen). Systemet anses allmänt ha påverkat 
det taktiska tänkandet och agerandet i 
den svenska marinen från omkring 1986 
och framåt. I och med införandet av detta 
potenta vapen gjordes ett stort språng 
i militär förmåga och systemet gav den 
svenska marinen god slagstyrka i förhål-
lande till Sovjetunionen. Ryssarna hade 
sedan länge egna sjömålsrobotar som ofta 
var av god kvalitet. Hur förändrades den 
svenska marina taktiken i och med infö-
randet av Rb 15? Ledde införandet till ett 
mer offensivt agerande på taktisk nivå? 
Vad kom först i fallet Rb 15 – var det tak-
tiska behov som styrde framtagandet av 
teknik eller tekniken som påverkade den 
taktiska utvecklingen? Hur skiljde sig Rb 
15 från tidigare robotsystem inom mari-
nen och vilka var skillnaderna i taktiskt 
hänseende? I och med införandet av Rb 
15 på robotbåtar sam ordnades även dessa 
med Rb 12-utrustade patrullbåtar. Detta 
ledde enligt vissa fram till en ny form 
av flottiljtaktik. Hur såg denna taktik 
ut? Hur gick detta till och vilka problem 
fanns med denna utveckling? Ledde detta 
till motdrag från vår tänkta fiende i öster? 

Stridsbåtssystem 90 och dess införan-
de i Amfibiekåren/Kustartilleriet är ett 

annat tänkvärt exempel på interaktionen 
mellan teknik och taktik. Här introduce-
rades ett mobilt och lättrörligt system som 
enligt många experter bidrog till en mar-
kant förändring av det taktiska tänkandet 
och agerandet inom den svenska Amfi-
biekåren. En intressant forskningsfråga 
är därför i vilken utsträckning införandet 
av stridsbåtssystemet påverkade det tak-
tiska tänkan det och agerandet samt hur 
denna taktikanpassning gestaltade sig? 
Var det taktiska behov som ledde fram 
till ny teknik eller ny teknik som skapade 
ett nytt taktiskt tänkande? En expert på 
området, som deltog i vårt forskningsse-
minarium, hävdade att stridsbåtssystemet 
primärt togs fram p.g.a. nya taktiska krav 
och att tekniken därmed medgav ett nytt 
taktiskt upp trädande. Dock var det inte 
tekniken som drev processen, utan den 
taktiska idén skulle i detta fall ha kommit 
före införandet av tekniken. Detta påstå-
ende är forskningsmässigt intres  sant och 
förtjänar fördjupade teoretiska och empi-
riska studier. Inom sjökrigsveten skapen 
brukar nämligen normalt tekniken sägas 
påverka taktiken snarare än tvärtom. Här 
är ett exempel som tycks tyda på motsat-
sen. 

En annan intresseväckande fråga är 
ubåtens roll inom det svenska invasions-
försvaret under det kalla kriget. Vilka 
taktiska förändringar i utnyttjandet av 
ubåten skedde i den svenska marinen 
under perioden? Vilka nya vapen- och 
spaningssystem, såsom nya torpeder och 
sonarer, gjorde att det taktiska uppträ-
dandet kunde förändras och förbättras? 
En expert som deltog i vårt forsknings-
seminarium menade att införandet av 
Sjöormensystemet i början av 1970-talet 
gav den svenska marinen kapacitet att 
agera tidigt och offensivt. Han menade 
dock att denna ökade förmåga inte riktigt 
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fick genomslag i det operativa tänkandet 
och därmed inte nämnvärt påverkade 
taktiken. Är det vanligt att ökad taktisk 
och teknisk förmåga inte får effekter på 
det operativa tänkandet (och doktrin) 
och vad beror i så fall det på? I vilken ut-
sträckning är det tekniken eller taktiken 
som är den drivande faktorn i utveck-
lingen av allt effektivare ubåtar? Vilka 
erfarenheter finns från svenska marinen 
beträffande denna fråga? 

Förutom införandet av Rb 15 och 
Stridsbåt 90 fanns även annan teknik 
som ledde till en kraftig modernisering 
på 1980-talet och början av 1990-talet. 
Bra exempel är modernare spanings- och 
signalspaningsutrustning, samt kommu-
nikationsutrustning som möjliggjorde 
krypterade såväl tal- som datameddelan-
den i realtid mellan fartyg, helikoptrar och 
lednings centraler i land. Andra exempel 
är nya ledningssystem, målsökarsystem i 
robotar och tor peder, radarsystem, sonar-
system och IR-system. De nya systemen 
medförde ökad eld kraft, för bättrad för-
måga att sortera ut en målbild, förbättrad 

förmåga att kommunicera, krypterat och 
i realtid. Även den operativa rörligheten 
och förmågan att försvara sig mot lufthot 
förbättrades. Hur påverkade denna tek-
niska utveckling det taktiska agerandet 
i dessa fall? Hur påverkade t.ex. den nya 
datortekniken det taktiska uppträdandet 
inom flottan och kust artilleriet? 

Vidare hävdade en av våra deltagande 
experter att den tekniska utveck lingen, 
med bl.a. IR-målsökare och satellitsys-
tem, tvingade fram ett förändrat basupp-
trädande där beroendet av krigsförtöj-
ningsplatser minskade till förmån för 
sakta förflytt ning inom avdelade bas-
områden. På vilket sätt bidrog vår tänkta 
fiendes teknikutveckling, generellt och i 
enskilda fall, till att den svenska marinen 
fick anpassa sitt taktiska beteende? Vil-
ken process låg bakom denna taktikan-
passning? Slutligen vore det intressant att 
studera hur enskilda vapentyper t.ex. mi-
nan och torpeden, samt spaningssystem 
såsom sonaren, utvecklades under det 
kalla kriget och hur dessa användes i det 
taktiska tänkandet och agerandet. 

Robot 15 avfyras från korvetten HMS Stockholm. Foto: Thomas Wingstedt, Försvarets 
Bildbyrå.
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Utbildningens, övningens 
och de skarpa insatsernas 
relation till taktiken
Utbildning och övning är nödvändiga 
faktorer för att säkerställa förbandens 
förmåga i strid. Viktiga bidrag ges även 
genom skarpa insatser i fred, något som 
ofta förekom i svenska vatten under det 
kalla krigets sista decennium. Men vil-
ken var då inter aktionen mellan fastställd 
taktik och genomförandet av utbildning, 
övningar och insatser? I vilken mån 
var taktiska bestämmelser vägledande 
för övningars upplägg avseende t.ex. 
mobiliserings prin ciper, tidsaspekter, 
rumsutnyttjande, hotbild, etc.? I vilken 
utsträckning kan erfarenheter från utbild-
ning, övning och skarpa insatser sägas ha 
påverkat utformningen av den svenska 
taktiken? Slutligen, i vilken utsträckning 

bidrog andra nationers verksamheter i 
Sveriges när het till att påverka planering-
en av övningar och insatser alternativt till 
implementeringen i de svenska taktikbe-
stämmelserna?  

Beträffande utbildningen och övnings-
verksamhetens eventuella påverkan på 
taktiken fram kom flera intressanta exem-
pel på frågor som med fördel kan stude-
ras djupare. Hur användes t.ex. de taktis-
ka reglementena och föreskrifterna i den 
marina utbildningen och fanns skillnader 
mellan olika utbildningsnivåer? Ett lämp-
ligt fall här skulle kunna vara använd-
ningen av TRFL eller TRKA. Hur be-
drevs taktikutbildningen inom marinen 
under exempelvis 1980-talet och hur har 
den förändrats över tiden? Hur mycket 
fokus lades på doktriner, personliga er-
farenheter, respektive klassiska tänkares 
skrifter om marin krigföring och strid?

Stridsbåtssystemet, en vital komponent i utvecklingen från kustartilleri till 
amfibiesystem. Foto: Försvarets Bildbyrå. 
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Vad gäller övningar kan frågan ställas 
om dessa dimensionerades och utforma-
des efter strategiska, operativa eller tak-
tiska behov? Vad var styrande i sådana 
sammanhang? Taktiska föreskrifter eller 
aktuella stridsplaner och bedömanden? 
Spelar det någon roll vilken nivå övning-
arna genomfördes på, kompani-/fartygs-
nivå, bataljons-/divisionsnivå, etc? Kust-
flottan spelade en central roll för att testa 
ny taktik som var av mer övergripande 
slag. Här samlades marinens olika funk-
tioner och komponenter och Kustflottan 
utgjorde därför ett forum för diskussion 
mellan olika befälsnivåer och verksam-
heter. Kustflottans årliga spel var, enligt 
många, särskilt viktiga för den svenska 
taktikutvecklingen. Vilken roll spelade 
Kustflottan och dess krigsspel i utveck-
lingen av den svenska marina taktiken? 
Vilka taktiska idéer låg bakom plane-
ringen av spelen och vad blev utfallen? 
Slutligen är det intressant att ställa sig 
frågan om högre förbands taktikutveck-
ling inom flottan respektive kustartille-
riet styrdes av krigsplanläggning, ÖB:s 
operativa verk, studier etc. medan lägre 
förbands taktikutveckling styrdes av 
tekniken och dess begräns ningar. Finns 
skillnader mellan olika nivåer och för-
ändras detta måhända över tiden? 

Skarpa insatser har alltid varit viktiga 
för materielutveckling och för att forma 
taktiskt uppträdande. Frågan är om in-
satserna, vare sig det gäller ubåtsjakten 
under 1980-talet eller dagens marina ope-
rationer i Medelhavet och Adenviken, på-
verkar den svenska marinen allmänt eller 
om de bara påverkar taktiken i de förband 
som själva deltar. Bidrog t.ex. ubåtsjak-
ten till en generell taktikanpassning eller 
bara till en sektoriell taktikanpassning? 
Vidare är det intressant att fråga sig vad 
som skiljer det marintaktiska uppträdan-

det i operationer av den typ som sker i 
Medelhavet och Adenviken med den som 
regelbundet sker i Östersjön och Väster-
havet? Finns fler likheter än olikheter? 
Slutligen vore det tänkvärt att studera 
erfarenhetshanteringen från någon av 
ubåtsjakterna på 1980-talet eller att jäm-
föra denna hantering med dagens marina 
operationer, t.ex. operationen utanför 
Libanon. Hur sköttes erfarenhetshan-
teringen och vilka brister hade den? Ett 
intressant empiriskt fall är också minröj-
ningen i Baltikum under 1990-talet och 
den påverkan denna fick på svensk taktik 
på området. 

Ubåtsjakterna under 1980-talet och 
början av 1990 är viktiga marina insat-
ser som alltjämt förtjänar fördjupade 
studier. Hur påverkades den svenska 
ubåtsjaktförmågan i taktisk mening av 
ubåtskränkningarna? Styrdes den taktis-
ka utvecklingen mest av motståndarens 
agerande eller av införandet av ny tek-
nik? I vilken utsträckning bidrog spän-
ningar mellan flottan och kustartilleriet 
till att ubåtsjakten försvårades? Vilka 
taktiska implikationer fick de förändrade 
arbetstidsbestämmelser som genomför-
des under 1980-talets ubåtsjakter och som 
enligt många resulterade i ett väsentligt 
förbättrat beredskapsmedvetande? Detta 
har lite raljant beskrivits som en föränd-
ring från en ”9 till 5-flotta” till en riktig 
”insatsflotta”.

Ubåtskränkningarna och de nya upp-
levda hoten mot Sverige på 1980-talet 
är också intressanta som utgångspunkt 
och empiriska fall för en studie av den 
svenska marinen som en ”lärande orga-
nisation”. Den senare termen används 
ofta inom samhällsforskningen som en 
modell för hur en organisation möter för-
ändring, korrigerar brister och hur den 
löser problem på ett rationellt sätt. Frågan 
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inställer sig då hur väl marinen lärde och 
anpassade sig inför dessa utmaningar, or-
ganisatoriskt såväl som taktiskt. Här kan 
teori möta empiri på ett spännande och 
intresseväckande sätt.

Vidare finns skilda uppfattningar om 
hur Kustflottan reagerade på utmaning-
arna som 1980-talets ubåtskränkningar 
skapade. Vissa hävdar att kränkningarna 
var skadliga för den marina organisa-
tionen medan andra hävdar att den var 
en källa till taktisk och organisatorisk 
utveckling och förnyelse. Hur låg det 
till med den saken? Allvarlig kris med 
negativa konsekvenser eller nödvändig 
väckarklocka som positivt bidrog till att 
förbättra den marina förmågan? 

En annan fråga som delvis överlappar 
med de problem som dryftades under 
resonemangen om doktriner och regle-
menten är hur bedömning av hotbild och 
inkomna underrättelser under ubåtsjak-
terna på 1980-talet påverkade den marina 
taktiken. Överskattning av WP:s för-
måga var vanlig, enligt erfarna experter 
på området, men även underskattningar 
skedde. Till svårigheterna bidrog den 
höga sekretessen som tidvis omöjliggjor-
de en relevant utvärdering av hur Sverige 
taktiskt skulle uppträda. MUST var ofta 
obenägen att delge marinen sina under-
rättelser, t.ex. information rörande mål-
sökarparametrar, vilket gjorde det svårt 
att optimalt utforma den marina taktiken. 
Hur fungerade relationen mellan MUST 
och den marina underrättelsetjänsten, 
främst i form av den Marina analysgrup-
pen (MAna)? En annan fråga är hur väl 
MAna fungerade som en marin underrät-
telsetjänst under 1980-talets ubåtskränk-
ningar? Här kan t.ex. underrättelsecykeln 
användas som modell för att kritiskt dis-
kutera hur underrättelsearbetet inrikta-
des, hur inhämtning och värdering gick 

till, samt hur delgivning skedde. Denna 
typ av forskning hämmas sannolikt av en 
brist på tryckta och skrivna källor men 
värdefull information kan troligen inför-
skaffas med hjälp av intervjuer. 

Utvecklingen av nya IKFN-bestäm-
melser och relaterade insatsregler var 
också viktiga faktor under 1980-talets 
ubåtskriser. Vilken roll hade IKFN i ut-
formningen av övningar och i skarpa si-
tuationer? Fungerade den som en hämsko 
eller var den effekthöjande? Andra in-
tressanta frågor är vilken påverkan yrkes-
försvaret kontra värnpliktsförsvaret kan 
tänkas ha på det marintaktiska tänkandet 
och utförandet? Medför ett yrkesförsvar 
större möjligheter till taktik anpassning 
och bättre effektivitet? Vidare kan frågan 
ställas om den militära byråkratin inom 
FM och konkurrensen mellan militära 
intressen har lett till suboptimering vad 
avser fram tagande av vapensystem och 
taktiskt utnyttjande. På vilket sätt har 
den militära byråkratin haft en inverkan 
på taktikutvecklingen i Sverige under det 
kalla kriget? Slutligen är frågan om tak-
tikanpassning sker annorlunda på lång 
och kort sikt. Den långsiktiga bygger 
kanske primärt på ny teknik och hotbil-
der medan den kortsiktiga i första hand 
bygger på erfaren heter från övningar, 
spel och insatser. Dessa är alla intressan-
ta marintaktiska problem som förtjänar 
fördjupade studier. 

Övriga forskningsfrågor 
av intresse
Förutom doktriners, teknikens, utbild-
ningen, övningars och skarpa insatsers 
förhållande till taktiken, diskuterades 
även andra saker som kan vara av intres-
se för marintaktisk forskning. En fråga 
som många av de närvarande experterna 
nämnde var helikopterns roll och funk-
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tion inom marinen under det kalla kriget. 
Hur användes helikoptern inom marinen 
och hur på verkades marinens taktiska 
agerande? Hur har helikopterfrågan han-
terats inom marinen utifrån ett taktiskt 
perspektiv? Från 1975 kunde t.ex. heli-
koptrar flyga i mörker vilket sannolikt 
måste ha lett till en taktikanpassning. 
Många av de närvarande marina exper-
terna hävdade att flygvapnet hade tende-
rat att monopolisera allt som hade med 
vingar och flyg att göra, men att marinen 
generellt sett varit mer intresserad av att 
använda helikoptern. Revirtänkandet 
försvårade sannolikt utvecklingen och 
samordningen av helikop tern inom det 
svenska försvaret. I vilken utsträckning 
skiljde sig marinens och flygvapnets syn 
på hur helikoptern skulle utnyttjas i ma-
rina operationer? I vilken utsträckning 
på verkades marinens förmåga att tak-
tiskt utnyttja helikoptern av dessa intres-
sekonflikter?

Intressanta frågor är även i vilken ut-
sträckning som olika förbandstyper ten-
derar att styra och utforma sin egen tak-
tik eller om den enskilde chefen är den 
styrande faktorn i sammanhanget. I det 
första fallet är det kanske så att mycket 
lite av det taktiska tänkandet är generellt 
till sin karaktär och att t.ex. ubåtsförban-
den tenderar att utforma sin taktik, heli-
kopterförbanden sin, ytattacken sin och 
minröjarna sin taktik, osv. Vissa av de 
närvarande experterna hävdar från egen 
erfarenhet att taktik ofta skapades i små 
grupper och relaterat till specifika vapen-
system och i enskilda förband. I vilken 
utsträckning är taktiken generell och i 
vilken utsträckning är den relaterad till 
enskilda förbands typer? Är marin taktik 
endast summan av de olika förbandens 
taktik eller finns det över gripande idéer 
på taktikens område som gäller för mari-

nen som helhet? 
I det andra fallet är det intressant att 

fråga sig i vilken utsträckning som den 
enskilde chefen, genom sitt ledarskap, 
sin personlighet, sina uppfattningar och 
intressen, påverkar utform ningen av tak-
tiken. Styrande faktorer skulle här kunna 
vara chefens bedömning av den lokala si-
tuationen, t.ex. hotbild, lägesbild, vapen-
system, besättningens/truppens förmåga, 
etc. Sannolikt fanns det exempel när två 
likartade förband hade samma utrust-
ning och operativa uppgift men där det 
taktiska agerandet skilde sig åt på ett mer 
eller mindre tydligt sätt. Varför var det så 
och vilken roll har den enskilde chefen i 
detta sammanhang? Kanske är det gene-
rella taktiska tänkandet ganska begränsat 
och istället är det olika förband eller olika 
chefer som producerar taktik, både i for-
mell och i tillämpad mening. 

Taktiska beslut kan vara baserade 
på många faktorer, t.ex. bedömningen 
av motståndarens enheter, prestanda, 
uppträdande, styrkor och svagheter etc. 
Kanske spelar också de egna förbandens 
styrkor och svagheter in, t.ex. besättning-
arnas/truppens kunnighet och vilja eller  
underlydande chefers förmåga att förstå 
de taktiska delmålen i större operationer. 
Andra faktorer är väder lek, radarräck-
vidder, geografi, navigationsmässiga pro-
blem, etc. Det borde således vara möjligt 
att studera och jämföra olika vapenslag 
och hur deras taktiska ut nyttjande har 
ut vecklats över tid. Detta gäller även 
enskilda vapensystem, t.ex. torped eller 
sjömålsrobot. Exempel på förbandstyper 
är ubåt, marinflyg, minröjning, etc. Finns 
olika taktik i olika förband, system eller 
funktioner? 

Inom krigsvetenskap och säkerhets-
politik är det idag vanligt att tala om 
”strategisk kultur”. Begreppet avser van-
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ligtvis ett lands strategiska traditioner, 
dess värderingar, attityder, symboler och 
ageranden, samt hur de ser på omvärlden, 
löser säkerhetspolitiska och militära pro-
blem och förhåller sig till användningen 
av våld. Viktiga källor till denna ”kultur” 
brukar sägas vara geografiska förhål-
landen, historiska erfarenheter, politisk 
struktur, försvars maktens organisation, 
m.m. Litteraturen på området är idag 
tämligen om fattande. I vilken utsträck-
ning kan man prata om en ”taktisk kul-
tur”? Finns det behov av ett sådant be-
grepp och i vilken utsträckning skiljer 
sig i så fall strategisk från taktisk kultur? 
Även om dessa begrepp delvis skär in i 
varandra skulle sannolikt en analys uti-
från det sistnämnda begreppet mer foku-
sera på olika länders syn på striden och 
dess karaktär snarare än på kriget och 
utnytt jandet av våld.

En annan intressant teori inom krigs-
vetenskapen är den om kombinerad be-
kämpning. Denna teori, som ligger till 
grund för bl.a. modern operationskonst 
och logiken bakom gemen samma ope-
rationer, avser vanligtvis en analys av 
styrkor och svagheter med egna och mot-
ståndarens vapenslag och vapensystem, 
och där styrkor i vissa delar är tänkta 
att väga upp svagheter i andra. Som re-
gel utgår dessa resonemang från opera-
tioner med vapenslag och system inom 
mark- och luftarenan, t.ex. det kombine-
rade utnyttjandet av infanteri och pansar, 
respektive pansar och flyg. Hur fungerar 
denna teori på det marina området? I vil-
ken utsträckning förekommer tankar om 
kombinerad bekämpning inom sjöstrids-
krafterna och hur relaterar det till det tak-
tiska agerandet? Teorin om kombinerad 
bekämpning är en intressant hypotes men 
den kräver fördjupade empiriska tester 
för att med större säkerhet kunna fastslås 

som relevant. 
Det finns även mycket inspiration att 

hämta bland samhällsvetenskapens ar-
senal av teorier och metoder. De statsve-
tenskapliga modeller som ofta används 
för att analysera utrikes politisk föränd-
ring, t.ex. den rationella aktörsmodel-
len, byråkratimodellen samt den interna 
maktkamps modellen, är sannolikt an-
vändbara teorier också för att studera 
marin taktik. Styrs det taktiska tänkandet 
och agerandet av externa faktorer såsom 
hotbilder, politiska beslut, ekonomisk 
tilldelning, etc. eller styrs det av interna 
faktorer såsom militära rutiner, procedu-
rer, personliga intressen, etc. Är t.ex. in-
körda taktiska procedurer och rutiner så 
rigida att möjligheten till flexibilitet och 
snabb taktikanpassning i praktiken är en 
omöjlighet? Detta skulle i så fall ligga i 
linje med tankarna om byråkratins roll i 
påverkan av utrikes politiskt agerande. 

Inom samhällsvetenskapen (särskilt 
socialpsykologin) talar man ofta om fe-
nomenet ”group-think” (sv. grupptän-
kande). Termen skapades ursprungligen 
1972 av den amerikanske psykologen 
Irving Janis. Här avses en situation där 
strävan efter enighet och lojalitet inom en 
grupp blir så stark att gruppen och dess 
individer tappar förmågan att realistiskt 
analysera och värdera olika handlings-
alternativ. Gruppens medlemmar kän-
ner sig starka och moraliskt överlägsna 
och bilden av motståndaren blir karika-
tyrartad. Avvikande uppfattningar hålls 
tillbaka och uppfattas lätt som uttryck 
för illojalitet. Självcensur förekommer 
och gruppens medlemmar försöker ofta 
stoppa inflöde av information som hotar 
den inre enigheten och de rådande upp-
fattningarna. Finns sådana fenomen i 
taktiska miljöer, t.ex. inom den svenska 
marinen? Är sådana tendenser vanligare 
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under extremt yttre tryck och i samband 
med konfliktladdade situationer? 

Slutligen finns det anledning att stu-
dera svenskt sjötänkande och dess ut-
veckling under det kalla kriget – detta på 
taktisk snarare än strategisk nivå. Viktiga 
epoker är 1950- och 60-talet med inrät-
tandet av den lätta flottan samt ubåts-
kränkningarna på 1980-talet. En inten-
siv debatt fördes under dessa perioder i 
svenska marina tidskrifter, såsom Kungl. 
Krigsveten skaps akademiens Handlingar 
och Tidskrift, Tidskrift i Sjöväsende, etc. 
Hur fördes debatten i taktiska frågor i 
ljuset av dessa strategiska och operativa 
förändringar? Relaterade frågor är synen 
på militärteoretiska begrepp. Fanns det 
ett fleet-in-being-tänkande i den svenska 
marinens försvar mot en sovjetisk kustin-
vasion och hur såg i så fall detta ut? Hur 
såg man på möjligheten av ett avgörande 
slag med de sovjetiska sjöstrids krafterna? 
Fanns något tänkande rörande sjöfarts-
krig och hur ett sådant skulle utkämpas 
i Östersjön? Detta är några av de många 
intressanta problem det finns anledning 
att titta närmare på.  

Avslutning
Som beskrivits ovan finns många intres-
santa marintaktiska forskningsfrågor 
som förtjänar fördjupade studier. Det 
har också framgått hur många potentiella 
faktorer det finns som kan tänkas påverka 
det taktiska tänkandet och dess praktiska 
utformning. Här finns plats för teoretiska 
studier som ytterligare preciserar dessa 
förhållanden, empiriska undersökningar 
som testar hypoteser och de kausala sam-
banden, samt jämförande studier som 
försöker utröna vilka av dessa faktorer 
som har störst påverkan. Här finns också 
plats för historiska beskrivningar av det 
taktiska tänkandet och det taktiska ut-

förandet i enskilda fall och under olika 
perioder. Tolv möjliga påverkans faktorer 
för marin taktik har hittills framkommit: 
• Hotbilder, motståndaren och hans 

kapacitet

• Kultur och värderingar

• Chefens personlighet

• Teknik och vapensystem

• Doktrin, strategi och operativt tän-
kande

• Politik och säkerhetspolitiska avvä-
ganden

• Geografi, hydrografi och meteorologi 

• Legala aspekter (IKFN) och insats-
regler (ROE)

• Utländska influenser

• Ledningsfilosofier

• Militära byråkratier

• Utbildning och övningar
Dessa faktorer måste naturligtvis definie-
ras noggrant innan de kan utgöra grund 
för vetenskapliga studier. Sannolikt kan 
även några av dem slås samman i större 
och mer användbara kategorier. Detta får 
vidare forskningen utröna. 

Det är även viktigt att behandla ett 
potentiellt problem i denna typ av forsk-
ning, nämligen den befintliga sekretes-
sen. Marintaktiskt tänkande och age-
rande är viktiga frågor för en fiende att 
studera och många av de förhållanden 
som behandlats ovan är fortfarande ak-
tuella och vapensystemen operativa. Om 
sekretess skulle utgöra ett problem i en-
skilda fall, får man istället producera mer 
teoretisk och abstrakt forskning som inte 
röjer tekniska och operativa detaljer. Ett 
annat alternativ är att studera tidigare pe-
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rioder, exempelvis 1960-tal. Finns viljan 
finns också möjligheterna. 

Den legendariske sjömaktstänkaren 
Alfred Thayer Mahan (1840-1914) var av 
uppfattningen att generella teorier och 
tidlösa principer rörande marin taktik 
var omöjliga eftersom taktiken var intimt 
sammanbunden med den ständigt pågå-
ende tekniska utvecklingen. Många delar 
fortfarande denna åsikt. Vi tror däremot 
att detta är en haltande argumen tation. 

Taktik handlar lika mycket om männis-
kor och deras agerande som om maskiner 
och deras funktioner. Även om vi alla kan 
vara överens om att tekniken är föränder-
lig så är den mänskliga naturen betydligt 
mer bestående till sin karaktär. Här finns 
således stabil grund för vetenskapliga 
studier, både av generella före teelser och 
enskilda fall.

Låt forskningen om marin taktik ta 
vid!

Arrangörerna och FHS vill tacka följande personer för deras deltagande: 

• Nils Bruzelius
• Dick Börjesson
• Jan Cederlund
• Robert Egnell 
• Herman Fältström
• Staffan Granberg
• Magnus Haglund
• Christer Hägg
• Michael Larm
• Kenneth Lindmark
• Göran Malaise
• Marcus Mohlin
• Peder Ohlsson
• Frank Rosenius
• Emil Svensson
• Håkan Söderlind
• Claes Tornberg
• Göran Wallén
• Lars Wedin
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kring ubåtsutveckling i Sverige och världen.
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Den bäste ambassadören – 
den marina diplomatins   
teori och praktik.
Korresponderande ledamoten i KÖMS, Hervé Coutau-
Bégarie, har nyligen utkommit med en högintressant 
bok om marin diplomati (Le meilleur des ambassadeurs. 
Théorie et pratique de la diplomatie navale). Coutau-

Bégarie utgår från James Cables klassiska Gunboat Diplomacy 1919 - 1991. Political 
Applications of Limited Naval Force från 1994. Anslaget är emellertid bredare, vilket 
framgår redan av en jämförelse mellan titlarna ”marin diplomati” respektive ”kanon-
båtsdiplomati”. 

Bokens syfte är att utforma en allmän teori om hur marina stridskrafter kan an-
vändas för att nå politiska mål samt att genom analys av praktiska exempel visa vilka 
resultat en sådan användning kan ge. Analysen är fokuserad på Frankrike men en lång 
rad andra länders aktiviteter, bl.a. Sveriges, analyseras som jämförelsematerial. 

Inledningsvis ger författaren en översikt över den marina diplomatins allmänna his-
toria från det Peloponnesiska kriget till idag. Särskilt intressant är kanske skildringen 
av den marina diplomatins roll inför det första världskriget. Agadirkrisen 1911 är ett 
exempel. Allmänt har det antagits att det var fråga om ett hugskott av kejsaren när pan-
sarkryssaren Panther skickades till Agadir. Men det var i själva verket en noga planerad 
operation som ledde till att Tyskland faktiskt fick en bit av Afrika samtidigt som man 
blev stämplad som fridsstörare, vilket ledde till att Frankrike diplomatiskt stärktes. 
Exemplet visar vikten av god planering samtidigt som det är svårt att i förväg beräkna 
det politiska resultatet.

Boken utgör ett viktigt bidrag till den marinstrategiska teorin. Detta gäller särskilt 
den typologi för marindiplomatiska operationer, som föreslås av Coutau-Bégarie. När 
det gäller funktioner skiljer författaren på permanenta uppgifter och uppgifter i kris. 
Till de förra hör klassiska uppgifter som att ”visa flaggan”, genomföra örlogsbesök och 
stödja exportindustrin – Sveriges samarbete med Singapore nämns som exempel. Till 
de senare hör humanitära insatser och interventioner av olika slag. En annan indel-
ning är i kategorier: förebyggande respektive reaktiv diplomati, samarbete respektive 
tvångsmakt samt nationell respektive multinationell diplomati. En tredje indelnings-
grund är medel: övervattensfartyg respektive ubåtar etc. 

Nyttan med den föreslagna typologin är att den medger strukturerade diskussioner 
om strategival. Indelningen skulle säkerligen kunna anpassas till svenska förhållanden 
och inarbetas i en marinstrategisk doktrin

Bokanmälan
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Bokens huvuddel utgörs av en genomgång av franska marindiplomatiska insatser 
efter 1960. Även små till synes ointressanta operationer tas upp, ty understryker för-
fattaren, det är kontinuiteten i insatserna som bygger upp inflytande. Och insatserna 
är många; inte minst är evakuering av medborgare – även av svenskar – en över tiden 
mycket omfattande uppgift.

Ett nästan lika långt avsnitt behandlar andra länder. Den sovjetiska marina diplo-
matin analyseras som ett historiskt och ganska avskräckande exempel. Intressant är att 
U-137 nämns som ett exempel på katastrofal diplomati med tanke på de politiska kon-
sekvenser grundstötningen fick. Ett långt avsnitt behandlar USA men mer intressant 
är skildringen av de nya asiatiska sjömakternas verksamhet. Slutligen diskuterar för-
fattaren förutsättningarna för en europeisk marin diplomati. Operation Atalanta – det 
svenska deltagandet nämns som ett framsteg – ger förutsättningar för en viss optimism 
i detta avseende. Här kunde emellertid en beskrivning av det omfattande samarbetet i 
Östersjön varit på sin plats. 

Coutau-Bégarie försöker också utvärdera insatserna och dra slutsatser härav. En 
grundförutsättning för att det önskade politiska resultatet skall nås är trovärdig kapa-
citet. En annan är att insatsen måste noga avvägas i förhållande till de politiska målen. 
En tredje är betydelsen av mediahantering. Men författaren noterar också att det många 
gånger är svårt att ange i vilken grad en insats lyckats - d.v.s. att koppla ett visst poli-
tiskt utfall till en viss verksamhet.

Boken ger anledning till flera reflektioner. Den kanske viktigaste är hur dessa ma-
rinteoretiska resonemang skall kunna föras in i ett Högkvarter, som domineras av 
markstridstänkande, och i ett regeringskansli okunnigt i marinstrategiska frågor. Har 
exempelvis någon funderat över vilken politisk förlust de inställda långresorna inne-
bär? Sannolikt inte eftersom marinstrategisk kompetens är ett bristområde. Det vore 
därför i hög grad önskvärt med en svensk upplaga, som också kunde användas vid 
utbildningen på FHS.

En annan reflektion rör materielen. Boken visar vilken nytta de planerade strids-
stödsfartygen skulle kunna ge, givet att dessa inte utsätts för alltför stora besparingar 
avseende kapacitet och kvalitet. Denna fartygstyp är ofta just vad som behövs vid kri-
ser av olika slag.

En tredje reflektion berör den geopolitiska utvecklingen. För inte så länge sedan var 
marin diplomati en exklusiv verksamhet för USA och europeiska stormakter. Nu drivs 
marin diplomati i ökande grad av de framväxande asiatiska stormakterna. Samtidigt 
försvagas såväl de europeiska stormakterna som USA i finanskrisens spår. För oss i 
Europa innebär detta att alla länder måste bidra; även de små. ”Man kan inte göra allt 
med det militära instrumentet; men utan detta kan man inte göra någonting.” Detta 
citat av Raymond Aron, återgivit i boken, visar tydligt Europas kommande utmaning. 

Lars Wedin
Le meilleur des ambassadeurs. Théorie et pratique de la diplomatie navale 
Hervé Coutau-Bégarie, korresponderande ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Paris: Économica 2010. 384 sidor
ISBN 978-2-7178-5682-8
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