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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/2000 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 25 okto
ber 2000 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Stockholm i närvaro av 40 
ledamöter varav 38 röstberättigade. 

§2 

§4 

§5 

§6 

§7 

§8 

§ 9 

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamoten Folke Hallbjör
ner avlidit. 

Fastställdes att sammanträdet i enlighet med § 18 i stadgarna var beslutsmäs
sigt. 

Beslöts att sekreteraren inträder som mötesordförande under § 5, beslut om 
belöningar för 2000. Beslutades om belöningar för 2000. 

Valdes ledamöterna Sölve Lars by, Bo Rask och MatsWestintill styrelseledmö
ter samt korresponderande ledamoten Marie Jacobsson till styrelsesuppleant 
för perioden av två år. 

Valdes ledamöterna Nils Eklund och Sune Birke till revisorer samt Håkan Ru
geland och Hans Wieklander till revisorssuppleanter för kommande verksam
hetsår.. 

Valdes ledamöterna Magnus Bergman, Göran Gunnarsson och Tommy Åsman 
(sammankallande) till valberedning för kommande verksamhetsår. 

Höll ledarnoten Michael Tulldahl inträdesanförande under rubriken "Laser 
under vatten- bakgrund och tillämpningar" . 
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§ 10 Förrättades inval av nya ledamöter. I ordning invaldes till nya ledamöter ne
danstående personer: 

Hedersledamot 
Admiral (l) Angelo Mariani 

Ordinarie ledamöter 
Kommendörkapten Anders Grenstad 
Kommendör Bengt larv id 
Kommendörkapten Peter Bager 
Kommendörkapten Anders Järn 
Kommendörkapten Mikael Wendel 
Kommendörkapten Jan Berglöw 
Kommendörkapten Anders Johnson 
Kommendörkapten Håkan Magnusson 

Korresponderande ledamöter 
Departementsrådet Dag Hartelius 
Docent Klaus-Richard Böhme 
Marknadschef Manne K A Koerfer 
(/)rlogskaptajn (DK) Per Nielsen 
Överstelöjtnant Allan Arnström 
Herr (FIN) Jaha Nurminen 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Nr 6/2000 Kungl. Örlogsmannasällskapets 229:e högtidssammanträde i Stockholm 
onsdagen 15 november 2000 

Sammanträdet hölls på Vasamuseet i närvaro av Deras Majestäter Konungen och 
Drottningen samt 98 ledamöter och inbjudna gäster. 

§ 3 Föredrogs årsberättelsen som lades till handlingarna. 

§ 4 Valdes ledamoten Bertil Björkman till ordförande för kommande verksam
hetsår. 

§ 5 Valdes ledamoten Bengt Andersson till vice ordförande för kommande verk
samhetsår. 

§ 9 Redogjorde sekreteraren, ledamoten Herman Fältström för verksamheten un
der det gångna året samt uppläste ledamoten Jan Bring utdrag ur minnesteck
ningar över bortgångna ledamöter. 

§ 10 Tillkännagavs årets belöningar, vilka överlämnades av Hans Majestät Ko
nungen. 

§ 11 Höll korresponderande ledamoten Sven H. Salen anförande under rubriken 
"Behöver vi sjömän? Om maritima yrken och yrkesroller." 

§ 12 Höll korresponderande ledamoten Dag Hartelius inträdesanförande med rub
riken "M are Balticum -från vallgrav till samarbetskälla." 

§ 13 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, ledamoten Bertil Björkman höll 
anförande över ämnet "Östersjön - hot och möjligheter" vid nedläggande av 
sitt ämbete. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 2001 

Onsdagen l 3 december 2000 kll730- 2100 

Ordinarie sammanträde i Karlskrona, Sjöofficerssällskapets lokaler, Amiralitetstorget 

Mötesförhandlingar, inträdesanförande av hedersledamoten Tim Sloth J(Zirgensen 
samt utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen I, ledamoten Lars Wedin 

Tisdagen 30 januari 2007 kl1730 · 2100 

Ordinarie sammanträde i Sjöofficerssällskapets lokaler, Nya Varvet i Göteborg 

Mötesförhandlingar, in trädesanförande av ledamoten Anders Grenstad och korre
sponderande ledamoten Manne Koerfer 

Onsdagen 28 februari 2001 kl1730- 2100 

Ordinarie sammanträde i Karlskrona, Sjöofficerssällskapets lokaler, Amiralitetstorget 

Mötesförhandlingar, inträdesanförande av ledamoten Bengt Jarvid, ledamoten Håkan 
Magnusson och korresponderande ledamoten Allan Arnström 

Onsdagen28mars 2001 kl. 1300-1500 

Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar, inträdesanförande av ledamoten Anders Järn och korresponde

rande ledamoten Per Nielsen 

Onsdagen 25 april2007 kl 1300 - 1500 

Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar (revisionsberättelse för år 2000, ansvarsfrihet för styrelsen.), 
inträdesanförande av ledamöterna Jan Berglöw och Peter Bager. 

Onsdagen 26 september 2001 kl. 1300- 1500 

Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

stadgenliga förhandlingar (fastställande av högsta antal ledamöter att inväljas 2001 , 
fastställande av vallistor och beslut om belöningar för) , inträdesanförande av ledamo
ten Mikael Wendel korresponderande ledamoten Klaus-Richard Böhme 

Onsdagen 31 oktober 2001 kl. 1730 - 2000 

Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 

Mötesförhandlingar (val av styrelse, revisorer och valberedning samt fastställande av 
årsavgift och sammanträdesplan för 2002) , inträdesanförande av ledamoten Anders 
Johnson samt utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen I (ledning) av ledamoten 
Hans Jevrell. 
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Torsdagen den 15 november kl.1600- 2300 

230:e högtidssammanträdet i Karlskrona på Marinmuseum 

Sluten del (val av ordförande och vice ordförande, införande av nya ledamöter samt 
föredragning av verksamhetsberättelse). Öppen del med redogörelse för verksamhe
ten under det gångna året, minnesteckningar över avlidna ledamöter, anföranden , 
musikprogram m.m. 

Högtidsmiddag på Sjöofficersmässen , Amiralitetstorget 
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Ledamoten 
MICHAEL TULLDAHL 

Örlogskaplen Michael Tulldahltillhör Försvarshögskolan, 
men är verksam vid FOA:s institution för lasersyslem 

Laser under vatten - bakgrund och tillämpningar 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 25 oktober 2000 

I detta anförande avser jagförklara vaiför laser kan användas under vatten och vad 
den kan användas till. Jag begränsar mig till undervattenstillämpningar och ute
lämnar därmed andra militära marina tillämpningar såsom avståndsmätare, laser
störare, laservarnare, sikten och kommunikationsmetoder t ex mellan ytfartyg. La
serområdet är ungt. Denförstafungerande lasern började lysa 1960. Sedan dess har 
själva lasern utvecklats mycket och den har börjat tillämpas inom mycket varieran
de områden. Denna utveckling kommer med säkerhet attfortsätta även i den marina 
världen. 

Bakgrund 
Vattnets elektromagnetiska egenskaper 

Ljus är elektromagnetisk strå lning pre
cis som radar- e ller radiovågor men med 
andra, kortare våglängder. När man tit
tar närmare på ljus går det också att ur
skilj a att ljuset har partikellika egenska
per. Dessa partiklar brukar benämnas 
foton er. I det följande ska ll vi använda 
båda dessa beskrivningar, ljus som vå
gor eller ljus som fotoner, för att försöka 
förklara varför laser med våglängder i 
det synliga området kan utbredas i vat
ten. Fotonbeskrivningen är användbar 
för att för klara mikroskopiska fenomen 
och vågbeskrivningen för a tt beskriva 
vad som händer med grupper av milj on-
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tals foton er, som tillsammans t ex ska
par en ljusstrå le. Den enskilda fotonens 
energi beror på dess våglängd. Ju kor
tare våglängd , desto högre ä r fo tonens 
energi. En foto n kan påverkas på två 
olika sätt då den träffar en molekyl , t ex 
en vattenmolekyL Å ena sidan kan mo
lekylen sprida fotonen så att den får en 
ändrad färd riktning, utan att påverka 
den på annat sätt. Å andra sidan, om fo
tonens energi överensstämmer med nå
gon av moleky lens många nivåer för en
ergiutbyte, kan molekylen absorbera fo
tonens energi . Vattnets spridande och 
absorberande egenskaper för e lekt ro
magnetisk strå lning är således beroende 
av strå lningens våglängd . Dessa egen
skaper uttrycks ofta pe r längdenhet i 
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Figur l. Figuren visar absorption av olika våglängder av elektromagnetisk strålning i 
vatten. Absorptionen anges som andelen absorberad strålningseffekt efter en normerad 
gångsträcka på en meter i vatten. (Data från Mobley.') 

vattnet med dess spridningskoefficient 
respektive dess absorptionskoefficient 

Absorption 
Figur l visar den våglängdsberoende ab
sorptionskoefficienten för elektromag
netisk strålning i vatten. ' Det anmärk
ningsvärda särdraget i figuren är det 
smala " fönster" där absorptionen mins
kar med mer än nio tiopotenser för syn
ligt ljus relativt absorptionen för ultravi
olett (UV) och infrarött (IR). Absorp
tionskurvans utseende kan grovt förkla
ras en ligt följande. Vid våglängder för 
synligt ljus är fotonenergin strax under 
nivåer som kan höj a vattenmolekylens 
e lektroner till högre energinivåer. Dess
utom är fotonenergin inte tillräckligt låg 
för att energiutbyte med vattenmoleky
len som helhet lätt ska kunna ske. Fo
tonerna har därför endast ett svagt ener-

gintbyte med vattenmolekylerna och ab
sorptionen har därmed ett minimum för 
dessa våglängder. För minskad våglängd 
mot UV, överensstämmer fotonenergin 
med atomernas energiövergångar och 
absorptionen ökar kraftigt. För extremt 
korta våglängder såsom Röntgenstrå l
ning och gammastrå lning (radioakt iv 
strålning) inverkar fenomen som den s k 
Camptoneffekten (vinkelspridning av 
fotoner som träffar e lek tron er),2 där den 
relevanta parametern bara är materialets 
täthet, inte dess struktur t ex i form av 
vattenmolekyler. D å våglängden ökar 
från rött synligt ljus till nära infrarött har 
fo tonerna rätt energi för att utbyta ener
gi med vattenmole kylernas vibrations
och senare rotationsnivåe r (för ytterliga
re ökad våglängd) och absorptionen ökar 
därmed kraftigt. Molekylerna utsä tts då 
för krafter från det e lektriska fältet från 
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den elektromagnetiska vågen som får 
dem att vibrera och rotera. Molekylerna 
svänger runt och försök er att följa med 
det elektriska fältet. Detta sker med spe
ciell framgång vid vissa våglängder mot
svarande frekvenser för s k rotationsre
sonans hos vatten.3 Mikrovågsugnen 
(våglängd 12.2 cm) är en uppenbar til
lämpning av detta fenomen. Förutom 
själva vattnets absorberande egenskaper 
påverkar också absorptionen från partik
lar och växtlighet såsom plankton. Dess
utom finns det lösta ämnen i vattnet som 
absorberar ljus. Lösta organiska ärrmen 
brukar benämnas gulsubstans (gelbstoff 
eller yellow matter) eller helt enkelt "co
lored dissolved organic matter" 
(CDOM). Dessa lösta ämnen kommer 
bland annat från floder och älvar. I Öst
ersjön är det CDOM som är den domine
rade faktorn på de optiska egenskaperna. 
Som jämförelse är det i Adriatiska havet 
och Nordsjön både sedimentpartiklar 
och CDOM som inverkar till ungefär 
lika stor del.4 Närvaron av CDOM för
klarar den gulbrunaktiga färgen som i
bland syns i vårt strandnära vatten , och 
vissa tider även långt ut i kustbandet. Lo
kala eller tillfälliga variationer och för
oreningar påverkar också den aktuella 
absorptionen. 

Spridning 
På samma sätt som absorptionen, påver
kas också spridningen av våglängden på 
den elektromagnetiska strålningen. För 
synligt ljus är spridningen i vatten en vik
tig prestandabestämmande faktor. Om 
inte ljuset spreds i vatten, så skulle det 
räcka med att höja ljuseffekten för att 
övervinna absorptionen och därmed öka 
räckvidden, men så är inte fallet. Med 
ökad gångsträcka i vatten breddas en 
ljusstråle, även om ljuset från sändaren 
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ursprungligen består av helt parallella 
ljusstrålar. Denna spridning av ljus upp
står även i luft, dock är spridningen i luft 
av synligt ljus avsevärt mindre i luft än i 
vatten. Vi ser ju relativt lätt detaljer på ca 
25 meters avstånd i luft. Om vi sänker 
huvudet under vattenytan i en 25-meters 
simträningsbassäng, ser vi linjerna utef
ter botten hela vägen fram till andra 
kortändan. De framträder dock alltmer 
diffust ju längre bort vi tittar. Denna jäm
förelse kan ge en intuitiv känsla för hur 
ljus och laser under vatten fungerar. 

Med absorption och spridning från 
vatten med innehållande partiklar och 
lösta ämnen sammanvägd, framstår blått 
till grönt ljus som de lämpligaste ljusvåg
längderna för tillämpningar i naturligt 
vatten. Summan av absorption och sprid
ning brukar för övrigt benämnas total 
dämpning. Exakt vilken våglängd som 
har lägst dämpning beror på den aktuella 
sammansättningen. f oceaner (blå vat
ten) är vanligen minimal dämpning vid 
något kortare ljusvåglängder-just det 
blått ljus, medan innanhav och sjöar van
ligen har minimal dämpning vid något 
längre ljusvåglängd-grönt ljus. 

Laser 
Skillnaderna mellan laserljus och vanligt 
ljus är att laserljuset har väl samlade, rik
tade i stort sett parallella strålar, att det 
här går att alstra högre effekttäthet per 
tvärsnittsyta i strålloben än den som 
finns i naturligt ljus, samt att det är mo
nokromatiskt (har en färg eller våg
längd). Dessutom är laserljuset koherent, 
d v s alla fotoner svänger i fas med varan
dra. Att laserljuset är riktat medför att 
det kan riktas om, skannas och fokuseras 
på kontrollerade sätt medhjälp av linser, 
prismor, speglar o s v. 

Det har funnits ett stort intresse för 

utveckling av driftsäkra lasrar som avger 
strålning i det blågröna våglängdsområ
det. Många av dessa har varit stora, dyra 
och underhålls krävande. Mot denna bak
grund är s k frekvensdubblad Neodymi
um (Nd) laser ett attraktivt val. De akti
va joner (Nd) som alstrar laservågläng
den är placerade i en s k värdkristall van
ligen YAG (Yttrium Aluminium Gar
net)-3 Man brukar säga att kristallen är 
dopad med jonerna. Kristallen är utfor
mad som en rundstav med en längd av
stämd mot våglängden på laserljuset som 
ska alstras. Kristallen och Nd-jonerna 
tillförs energi (pumpas eller exiteras) ge
nom att staven belyses med blixtlampa 
eller diodlasrar. Diodlaser är en typ av 
lysdiod som kan alstra laserljus. Laserlju
set kan släppas ut kontinuerligt eller pul
sas ut ur staven (laserkaviteten). Pulsat 
laserljus används vanligen då avstånd 
skall mätas med lasern, men avstånds
mätning kan även göras med kontinuer
lig modulerad laserstrålning. 

Tillämpningar 
Generellt kan en lasersändare och mot
tagare placeras både över och under vat
tenytan. Lasern kan t ex användas från 
flygplan för att sända information till en 
mottagare på en undervattensterminal , 
som en ubåt eller autonom undervattens
farkost (autonomous underwater vehicle 
- AUV) . Eller, både sändare och motta
gare kan sitta på samma undervattenster
minaL Om vi sätter sändare och mottaga
re på samma plattform får vi en självstän
dig enhet som exempelvis kan mäta av
stånd, varna för hinder, skapa fotografis
ka bilder eller liknande. Då laser används 
som avståndsmätare används samma 
princip som för radar och ekolod eller 
sonar, d v s tiden mellan utsänd och mot
tagen puls mäts och räknas om till ett av-

stånd. Skillnaden mellan laser och radar 
är att laser, på grund av dess kortare våg
längd och smalare lob, vanligen ger ett 
noggrannare avstånds- och riktnings
mått. Skillnaden mellan laser under vat
ten och sonar är att sonar (ljud) har en 
längre räckvidd samt långsammare ut
bredningshastiget än laserljuset. På korta 
avstånd ger även laser en högre upplös
ning än sonar. En annan viktig skillnad 
mellan laser och sonar är att laserstrålen 
kan tränga igenom vattenytan utan att 
förvrängas alltför mycket medan detta är 
avsevärt svårare för sonarloben. Detta 
medför alltså att sensorn kan placeras på 
en flygburen plattform. Då laser används 
för riktnings och avståndsmätning bru
kar förkortningen "lidar" (light detection 
and ranging) användas. 

Djupsondering 
FOA utvecklade under 70- och 80-talen 
ett helikopterburet system kallat 
FLASH, som skulle kunna upptäcka 
ubåtar på grunda djup. Projektet blev en 
framgång och har rönt stort internatio
nellt intresse. Tekniken apparatiserades 
av dåvarande Saab Instruments samt det 
kanadensiska företaget Optech, till två 
system med namn Hawk Eye. Det ena av 
dessa system används idag operativt av 
Sjöfartsverket för kartering. Systemet är 
godkänt enligt internationella hydrogra
fiska organisationens (IHO) normer för 
framtagning av data för sjökort. Djup
noggrannhet varierar med djup och aktu
ella siktförhållanden i vattnet, och är ofta 
bättre än femton centimeter. Man anpas
sar sjömätningen till de årst ider då för
hållandena är gynnsamma. Detta inne
bär att mätningar sällan genomförs un
der sommartid då sikten försämras på 
grund av algblomning. Sjömätning med 
flygburen laser inleder idag så gott som i 
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alla Sjöfartverkets sjömätningsuppdrag i 
skärgården. Metoden medger en snab
bare och per kvadratkilometer avsevärt 
billigare sjömätning än fartygsbaserad 
akustisk multibeamsondering. Efter för
sta flygburna sonderingen känner man 
till de områden där laserräckvidden inte 
var tillräcklig för att nå till botten med 
kravställd noggrannhet, och dessa områ
den fylls då i med fartygsburen sjömät
ning. Djupgränsen brukar idag ligga mel 
lan 15 meters och 20 meters djup för att 
få tillräcklig noggrannhet med laser. So
nar och laser kompletterar alltså varan
dra. Idag används flygburen djupsonder
ande laser för sjömätning i huvudsak i 
Sverige, USA och Australien 5 Med för 
ändamålet anpassat system, kan flygbu
ren djupsondering användas för detek
tion av små objekt eller minor på små 
djup. Djupräckvidden beror på vatten
kvalitet, mål och bottentyp."~9 

Övriga tillämpningar 
Följande tillämpningar har inte överhu
vudtaget, eller endast begränsat, under
sökts för det svenska försvaret. l det föl
jande kommer jag inte att skilja mellan 
lasersystem på flygande plattform och la
sersystem på yt- eller undervattensplatt
form. I allmänhet kan blågrön laser an
vändas på alla plattformarna i samtliga 
nedan uppräknade tillämpningar, med 
skillnaden att den flygburna sensorn ger 
en lägre upplösning på grund av stör
ningen som uppstår då laserpulsen eller 
laserstrålen passerar vattenytan. Flygtil
lämpningen är förstås ändå attraktiv i 
vissa tillämpningar där hög yttäcknings
hastighet önskas. 

Som nämndes ovan kan lasersystem 
användas för att skapa fotografiska bil
der. Det finns i huvudsak två metoder 
som används för bildalstring, skannande 

226 

respektive grindade system. Det skan
nande systemet sveper en smallaserstrå
le och en smal mottagarlob över scenen 
och den reflekterade intensiteten åter
skapas på ett bildrör eller sparas i ett 
elektroniskt minne för automatisk bild
behandling eller manuell tolkning. I ett 
grindat system sänds en kort laserpuls ut 
över en bredare lob, och mottagarens för
stärkning tidsstyrs så att endast bilden 
från det intressanta avståndet förstärks. 
På detta sätt dämpas det spridda ljuset 
från vattnet, och objekt på det valda av
ståndet framträder tydligare. Båda dessa 
metoder ger större räckvidd och tydliga
re bilder än t ex vanlig videokamera med 
lampbelysning. Dessutom kan avstånds
information till objekt erhållas med la
sersystemen.10 Det finns idag kommersi
ella system för bildalstring under vatten, 
men de är ännu så länge ganska ovanliga. 
System har också provats för militära än
damål såsom minidentifiering. 

Genom att använda lasrar och motta
gare med olika ljusvåglängder, kan inte 
bara en intensitets- och avståndsbild er
hållas, utan också en slags färgsignatur. 
Färgsignaturer kan utnyttjas för att t ex 
identifiera, analysera mål eller växtlighet. 
Speciellt starka kontraster mellan växt
lighet och "döda ting" kan fås genom att 
utnyttja s k fluorescens. Fluorescens 
innebär att den reflekterade ljusvågläng
den blir en annan än den utsända laser
våglängden. Fluorescens och olika ljus
våglängder används flitigt t ex för biolo
giska undersökningar av halter av olika 
klorofyll i vatten.4· 

11 Militära tillämp
ningar är ännu ovanliga, men prototyp
system har demonstrerats bl a av US 
N a vy. 

Slutligen bör nämnas två tillämpning
ar som visats teoretiskt eller på forsk
ningsnivå nämligen temperaturmätning 

och kom m unika tio n. Temperaturmät
ning utnyttjar fenomenet att vatten re
flekterar tillbaka en något skiftad ljus
våglängd från den utsända laservågläng
den. Den reflekterande våglängden be
ror av vattnets temperatur.12· 13 Genom 
att analysera den reflekterade signalen 
från vattenvolymen och att göra detta 
med tidsupplösning, kan man även erhål
la en djupprofil av temperaturen . Forsk
ning pågår inom detta område, där man 
bl a utvecklar hårdvara som kan detekte
ra våglängdsvariationerna tillräckligt 
noggrant. Kommunikation med laser kan 
vara attraktivt främst av två anledningar; 
hög överföringshastighet och svårupp
täckt av icke behöriga. Lasern kan riktas 
så att hela eller huvuddelen av effekten 
enbart träffar avsedd mottagare. Om 
sändaren befinner sig under vatten, däm
pas också effekten relativt snabbt med 
ökande avstånd. Undervattenskommuni
kation med laser är idag teknisk möjligt, 
men få operativa system är kända. 

Avslutning 
Det är svårt att avgöra vilka tillämpning
ar som kommer att slå igenom och vilka 
som inte kommer att göra det. Den tek
niska utvecklingen är förstås viktig, och 
den kommer med säkerhet påverkas av 
vad som blir kommersiellt framdrivet. 
Viktiga komponenter i lasersystemen är, 
förutom lasrarna, mottagarelement (fo
todetektorer), övriga elektraoptiska 
komponenter och datorer. Priser, pre
standa och inte minst mått och vikter på 
komponenterna är väsentliga faktorer 
för hur lätt det blir att implementera sys
temen i t ex obemannade eller fjärrstyr
da farkoster. En intressant utveckling är 
på gång inom autonoma undervattens
farkoster. Flera sådana provas i USA, där 
de bl a används under fl erdygnsopera tio-

ner för att kartlägga miljödata (tempera
tur, optisk vattenkvalitet m m) över rela
tivt stora områden. De föränderliga mili
tära operativa och taktiska kraven på 
våra förband får vägas mot de likaledes 
föränderliga tekniska möjligheterna och 
kostnaderna för dessa system, samt på ett 
klokt sätt balanseras mot andra typer av 
sensorer och system. 
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Östersjön har spelat många olika roller i Sveriges historia. Den utgjorde en central 
transport- och handelsväg under vikingatiden och i århundraden därefter. Den var 
under lång tid näst intill ett svenskt innanhav. Den var källan till tillväxt och ut
veckling för oss ochför många andra strandstater. Det tyska inflytandet på arkitek
tur och kultur i Sverige och Baltikum är ett exempel. Det tydliga sambandet mellan 
svensk och baltisk tradition och hantverk är ett annat. Från och med den sovjetiska 
ockupationen av de baltiska länderna och sovjetblockets utbredning till Polen och 
östra Tyskland kom Östersjön emellertid att bli en vallgrav mellan frihet och för
tryck, mellan demokrati och diktatur, mellan marknadsekonomi och planekonomi. 
Många har kanske hunnit glömma att det bara var tio år sedan som det tog en hel 
dag attflygafrån Stockholm till Tallinn eller Riga- via Moskva, en omväg på 150 
mil! Idag är vi där på mindre än en timme. 

Från andra sidan vallgraven upplevde vi 
under 45 år ett hot- risken för anfall i stor 
skala mot det fria Sverige. Den sovjetiska 
krigsmaskinen föreföll oändligt stor och 
omåttligt effektiv. Vi levde med det kalla 
kriget på ett ofta mycket konkret sätt; 
nedskjutningen av DC 3:an 1952, spionaf
färer , ubåtskränkningar. Baltikum blev 
för många av de svenskar som växte upp 
under efterkrigstiden något som man 
mest hörde talas om i väderleksrapporten. 
Bilden av tre distinkta, men förtryckta , 
nationer var för de flesta ganska diffus. 
Kontakterna över Östersjön var minima-

la. Idag finns inte längre detta "traditio
nella" hot. Men det betyder inte att bilden 
är klar eller att risker saknas. Tvärtom 
finns många nya utmaningar som vi måste 
försöka möta. Framför allt måste vi se till 
att utmaningarna blir och utnyttj as som 
möjligheter för Sverige och för vår region. 
För det förhåller sig faktiskt på det viset 
att Östersjöregionen, som nog av många 
utomstående har setts som en bakgård, 
kan komma att bli ett av Europas främsta 
tillväxtområden. Lyckas vi göra den till 
det, kommer den kanske också att bli Eu
ropas säkraste region! 
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Säkerhet är idag ett begrepp som 
innehåller betydligt mer än militär säker
het. Vi behöver bara ta en titt i terrängen 
för att konstatera detta; några konventio
nella styrkor som kan hota Sverige finns 
inte längre i vår närhet. Inte heller finns 
några konkurrerande politiska system el
ler block. Däremot ser vi betydande hot 
mot vår miljö -framför allt från osäkra 
kärnkraftverk och det närmare hundra
tal skrotade reaktordrivna ubåtar som 
ligger och rostar på Kolahalvön -var och 
en att likna vid ett potentiellt Tjernobyl. 
Föroreningarna av luft och vatten från 
industrier och kommunala avlopp är allt
jämt stora på andra sidan Östersjön. Ut
skeppningen av rysk olja via Östersjön 
kommer troligen att öka- kanske på far
tyg som inte är av den standard som vi 
skulle vilja se för att känna oss lugna. 

Den sociala nedgång som följt i spå
ren av den svåra ekonomiska omställ
ningen i Ryssland och de baltiska länder
na har medfört en snabb tillväxt av både 
organiserad brottslighet och smittsamma 
sjukdomar, inte minst HIV och en ny, 
svårbehandlad form av TBC. 

Jag kan inte tänka mig att någon vill 
förflytta oss tillbaka till det kalla kriget, 
även om mycket på ytan då kan tyckas ha 
varit enklare, svart och vitt , god och ond, 
säkerhet- militärt försvar. Vår omvärld 
och vår säkerhet har visserligen blivit 
mycket mer komplicerad och svårhanter
lig och dagens hot kan te sig mer konkre
ta- smittsamma sjukdomar, stora oljeut
släpp utanför sommarstugan i skärgår
den, ryska brottslingar på Stockholms ga
tor, radioaktiva nedfall över stora svens
ka områden - och därmed kanske mer 
akuta än det mer abstrakta sovjetiska in
vasionshot som vi levde under från 
Koreakriget till Hårsfjärden . Men till 
skillnad från under det kalla kriget, går 
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utvecklingen idag åt rätt håll -snabbare 
än många tror. Hur många av er vet att 
Estland idag är Europas elfte TT-nation, 
med samma Internet-täthet och samma 
antal mobiltelefonabonnemang per 1000 
invånare som Tyskland? Eller att det är 
lika lätt att läsa lokaltidningen i Pskov på 
nätet som att surfa fram till Sala Allehan
da? Den förra kan kanske till och med 
vara intressantare! Vi kan via Internet 
också följa hur det går för hedersledamo
ten Jegorov i det pågående guvernörsva
let i Kalini n grad. 

Till skillnad från det massiva hotet 
från den sovjetiska krigsmaskinen, som 
vi trots allt inte kunde göra så mycket åt, 
finns saker som vi - Sverige - och våra 
grannar kan göra för att bidra till att han
tera dagens hot och risker - och vi får ju 
för den delen inte glömma att dessa hot 
fanns där också tidigare även om de inte 
var lika kända och definitivt inte ett om
råde som man samarbetade om. Man ta
lade inte ens om dem. Det mesta som 
görs på kärnsäkerhets- och miljösidan är 
visserligen mycket kostsamt, men genom 
att samverka med andra givare och inter
nationella finansieringsinstitutioner kan 
vi steg för steg eliminera dessa faror. Den 
organiserade brottsligheten och de smitt
samma sjukdomarna är övergångsfeno
men, som kan och måste bekämpas både 
kort- och långsiktigt. 

Det långsiktiga perspektivet för en 
positiv utveckling i dessa länder heter 
förstås en levande demokrati, en sund 
marknadsekonomi och en fungerande 
rättsstat. De tillhör på samma gång de 
viktigaste förutsättningarna för Sveriges 
framtida säkerhet och välstånd. sexmil
jonerstaden S:t Petersburg med en gigan
tisk forsknings- och utvecklingskapacitet 
och en stor rysk marknad kan ge svenskt 
näringsliv ett hisnande perspektiv på litet 

sikt. Nya och förhoppningsvis likasinna
de EU-medlemmar i form av Estland, 
Lettland, Litauen och Polen skapar inte 
bara en ny del av den inre marknaden i 
vår omedelbara närhet, utan kan också 
stärka Nordeuropas röst på kontinenten. 

Det är dags att tänka i dessa termer 
redan idag. Som jag sade, har vi mentalt 
inte följt med i den snabba politiska och 
ekonomiska utvecklingen på andra sidan 
Östersjön. Vi behandlar alltför ofta de 
baltiska länderna som ett slags utveck
lingsländer. Vi måste istället behandla 
dem som fullfjädrade partners och fram
tida allierade ED-medlemsländer. Också 
Ryssiand måste behandlas mer "nor
malt", ärligt och robust: varken med 
överdriven misstänksamhet eller med 
undfallenhet med hänvisning till s. k. legi
tima intressen (vilka i retoriken ibland 
brukar innebära att mindre länders lika 
legitima intressen skall stå tillbaka för en 
stormakt). Nordeuropa kommer i framti
den i ännu högre grad bli Rysslands 
främsta kontaktyta med EU som i sin tur 
snart kommer att stå för mer än hälften 
av den ryska utrikeshandeln. Och Öster
sjön fortsätter att växa i betydelse som 
skeppningsområde för varor till och från 
Ryssland. 

Sverige har också en roll att spela för 
att bygga bort den enda latenta spänning 
som idag finns i vår region- mellan Ryss
land och de tre baltiska länderna. Vi be
höver fortsätta att ta ledningen för att 
omvärlden skall stå upp och tydligt be
möta ryska politiska kampanjer mot de 
baltiska länderna. Ryssland har inte och 
kan inte ges några särskilda rättigheter i 
Estland, Lettland och Litauen vilka alla 
har samma fulla rätt som Sverige, Dan
mark och Tyskland att själva välja sin sä
kerhetspolitiska väg. Men vi kan också 
bidra till att skapa en god miljö för dialog 

och praktisk samverkan mellan Ryssland 
och de tre länderna, där Ryssland deltar 
och inte känner sig isolerat och där de tre 
baltiska länderna känner sig trygga. 

En av de mest spännande nya fakto
rerna bakom en fortsatt dynamisk ut
veckling i Östersjöregionen återfinns i 
det snabbt framväxande samarbetet över 
nationsgränserna mellan län och kom
muner, där den offentliga och privata 
sektorn ofta går hand i hand, där nära 
band byggs mellan människor på båda si
dor Östersjön både i arbetet som på det 
personliga planet, där regioner i ett par 
länder går samman om gemensamma 
frågor som de ibland driver mot central
makten i sina respektive huvudstäder. 
Denna form av nya nätverk mellan myn
digheter, organisationer, företag och 
framför allt mellan människor kan inte 
bara skynda på den ekonomiska utveck
lingen, den kommer också att bidra 
starkt till en hållbar säkerhet i Östersjö
området I ingen annan del av Europa 
går utvecklingen idag så snabbt på detta 
område som just här. l en tid när natio
nalstaten alltmer ifrågasätts som styrel
seform, blir betydelsen av starka regio
ner allt större. 

Numera inser nog de flesta att vi i 
Sverige inte kan bygga vårt välstånd och 
vår säkerhet annat än på ett djupt euro
peiskt och euroatlantiskt samarbete. 
Nära samverkan och genuin solidaritet 
krävs för att hantera framtidens politiska 
och ekonomiska svängningar. Men i det 
pussel av olika samarbetsformer som ex
isterar, får vi inte glömma bort eller un
derskatta den regionala biten. Östersjö
området är dynamiskt och ingen annan
stans har vi själva så stora möjligheter att 
påverka vår omgivning. Ingen annan
stans har vi så stora fördelar att vinna. 
Ingen annanstans är framtiden så nära. 
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Behöver vi sjömän?- Om en samhällssektor i 
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Behöver vi sjömän? Det kan te sig som tidsspillan att framställa denna fråga inför 
en så lysande församling av beckbyxor. Men frågan förtjänar ett genomtänkt svar, ef
tersom den tvivlande landkrabban kan uppbåda besvärande sifferserier till stödför 
sitt tvivel. Sverige är funktionellt en ö. Vi har visserligen långa landgränser, men de 
korsas framför allt av renar och hjortronplockare samt c: a 15 millioner ton järn
malm. Mer än 90% av vår utrikeshandel fraktas på sjön och en motsvarande andel 
av utrikesresandet sker till sjöss eller i luften. Redan därför kunde det tyckas själv
klart att Sverige skall ha sjöfart och sjömän. Lägg därtill att våra kuster är längre än 
våra landgränser; de behöver försvaras mot främmande makter, skyddas mot intrång 
och miljöskador, mot olaglig invandring av människor och hembränt. Någon brist 
på uppgifter för den som vill arbeta till sjöss borde inte föreligga. För att motivera 
frågan måste jag nu därför anlägga tvivlarens perspektiv. 

Jag börjar med handelssjöfarten. Under 
efterkrigstiden utvecklades Sverige till 
en framstående sjöfartsnation. Svenska 
rederier sökte sig ut på världshaven och 
konkurrerade framgångsrikt på många 
marknader. De kunde göra detta på 
grundval av en slagkraftig kombination 
av stort yrkeskunnande och, med rådan
de kronkurs, attraktiva lönelägen. Ge
nom tekniskt nytänkande och kommer
siell uppfinningsrikedom kunde de ta ini
tiativet och bli ledande på ett antal områ
den; jag nämner här roro-trafiken, bil-
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transporterna och kylfarten som exem
pel. Den svenska handelsflottan nådde 
zenit under andra halvan av 60-talet och 
början av 70-talet. Som mest omfattade 
den drygt 13 mDWT (Sovjetunionen 
hade som jämförelse vid samma tid 19 
mDWT) och sysselsatte drygt 50.000 per
soner till sjöss. 

Sedan vände det. I backspegeln kan 
man se 1974 som ett ödesår. Då slog effek
terna av oljekrisen igenom både på sjö
fartsmarknaderna och i den allmänna 
konjunkturen; då skrev Sveriges arbetsgi-

vare på kollektivavtal som hällde fotogen 
på den redan flammande inflationsbrasan 
med Redareföreningen som ledande py
roman; slutligen släppte Sjöfolksförbun
dets ordförande Gunnar Karlsson den s. k. 
flaggfrågan ur flaskan, varigenom varje 
verklighetsanknutet resonemang om den 
svenska sjöfartens förutsättningar förhin
drades i två årtionden . 

Svensk sjöfart har det senaste kvarts
seklet befunnit sig i utförsbacke. Varje 
lågkonjunktur har sett ett antal stora re
derier slås ut. I dag omfattar den svensk
flaggade handelsflottan drygt 2 mDWT 
och antalet sjöanställda är c: a 9.000- där
till kommer ett par tusen om man dessut
om räknar med c:a lO mDWT som seglar 
under andra flaggor, men med väsentligt 
svenskt intresse. 

Men strukturförändringarna har tagit 
sig ännu mera dramatiska uttryck. De 
svenska varven, hade ett uppsving paral
lellt med och i hög grad kopplat till de 
svenska rederiernas. Fram till sj uttiota
lets första hälft var Sverige en stormakt 
inom varvsindustrin : fyra av världens le
dande nybyggnadsvarv fanns i Sverige. 
Som mest sysselsatte industrin 25.000 
man direkt och c:a 50.000 i underleveran
törsledet. l dag återstår en bråkdel: 
Kockums ensamt bland de stora varven, 
nu med helt ny specialinriktning på ubå
tar, samt ett antal mindre varv längs kus
ten för reparationer och underleveranser 
till utländska varv. 

Den kraftiga minskningen av rederi
och varvsnäringarna har naturligen med
fört en motsvarande minskning av andra 
närliggande sysslor. Behovet av skepps
mäklare och skeppsbyggnadsingenjörer 
har minskat. Antalet sjöbefälsskolor har 
gått från fem till två . Exemplen kunde 
mångfaldigas. 

Om vi nu vänder blicken mot den an-

dra viktiga delen av det mant1ma 
Sverige, nämligen Marinen, går det att 
frammana en lika dramatisk bild. Inför 
andra världskriget var Sveriges bered
skap usel. Energiska ansträngningar gjor
des för att rätta till förhållandet , an
strängningar som fortsatte långt efter 
krigsslutet. Därför är det möjligt att säga, 
att även örlogsflottan nådde sitt maxi
mum under sextiotalet, för att därefter 
stadigt krympa. Antalet sjögående enhe
ter har minskat avsevärt. Högsjöenheter
na har försvunnit - kustflottan gör i dag 
skäl för namnet. Kustartilleristerna har 
upplevt en ännu mera uppseendeväckan
de transformation: från bergrummens 
riddare till rörliga, amfibiska stridsför
band. Processen medför en halvering av 
antalet kustartilleriofficerare. 

Det finns andra myndigheter med 
maritim anknytning, som jag skall åter
komma tilL Men sammanfattningsvis har 
Sverige under det senaste kvartsseklet 
gått från att vara ett stort maritimt land 
till att vara, generöst uttryckt, ett me
delstort. Den som vill kan dra ut kurvor
na och finna att handelsflottan bör ta slut 
ungefär om något decennium. Marinen 
kurar i sina allt färre baser och smörjer 
sina allt färre vapenbärare. Spelar det nå
gon roll om t. ex . yrkesbeteckningen mat
ros förpassas till det historiska kuriosa
kabinettet, inställd i ledet bakom parm
mätare, sumprunkare och pontonjärer? 
Behöver vi sjömän? Jag tror det, och 
skall ge några skäl till varför jag gör det. 
Men innan jag gör det skall jag peka på 
en annat fråga, som den skisserade ut
vecklingen aktualiserar: om vi behöver 
sjömän, kan vi skaffa fram dem? Eller 
har det som norrmännen kallar "det ma
ritime miljö" blivit för litet? Är Sjöfa
rarsverige underkritiskt? Är framtidsut
sikterna för dystra , valmöjligheter och 
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karriärvägar för begränsade för att vi 
skall kunna rekrytera människor av den 
kaliber som dagens tekniskt kvalificera
de sjömansuppgifter kräver- liksom den 
landbaserade delen av såväl civil som mi
litär sjöfart? Detta menar jag är ett prob
lem att ta på största allvar. 

Den som vill ställa sig skeptisk till den 
svenska sjöfartens respektive Marinens 
framtidsutsikter kan alltså argumentera 
på grundval av närmare 25 års utveck
lingstendenser. Ändå är den bild jag 
tecknat på skeptikerns vägnar inte hela 
bilden. Låt mig fylla i dagarna: 

Den svenskflaggade handelsflottan 
har minskat drastiskt, men samtidigt har 
svenskt engagemang i sjöfart under an
nan flagg ökat så att det i väsentlig grad 
uppväger vad som bortfallit i Sverige. Att 
utvecklingen blivit sådan beror naturligt
vis på ändrade omvärldsförutsättningar, 
men i lika hög grad på den långa svit av 
politiska halvmesyrer och stolpskott, 
som fått den missvisande beteckningen 
"svensk sjöfartspolitik" . Sammantaget 
har branschen genom denna anpassning 
lyckats behålla en avsevärd kommersiell 
kompetens, som är en nödvändig förut
sättning för framtida utveckling av sjö
fart i Sverige. Att antalet sjöanställda gått 
ned så kraftigt beror delvis på förbättrad 
produktivitet - ett fartyg som på femtio
talet gick till sjöss med 50 man ombord 
kan i dag nöja sig med 16. Arbetsupp
gifterna ombord har i motsvarande mån 
blivit alltmer kvalificerade och intensiva. 
- De kvarvarande sjöbefälsskolorna har 
många och väl kvalificerade sökande till 
utbildningsplatserna, och, bättre upp, re
presentanter för såväl svenska som ut
ländska rederier slår sina lovar runt exa
mensklasserna i god tid före examensda
gen. Svenskt sjöbefäl är i dag en export
artikel. Det må vara mindre lyckat natio-
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nalekonomiskt, men det gör yrket intres
santare och därmed rekryteringsmöjlig
heterna bättre på sikt även för svensk 
sjöfart. -Efter nästan tre decenniers po
litisk ökenvandring begåvades bran
schen med ett verklighetsnära sjöfartsbe
tänkande år 1998, och det antyds att 
ännu mera realism skall erbjudas i den 
sjöfartspolitiska proposition som är avi
serad tillnästa år. Den som lever får se. 

För Marinens del går det också att 
teckna en betydligt ljusare bild. Omvand
lingen av KA liksom minskningen av an
talet sjögående enheter är inte bara re
sultatet av svångremspolitik utan i lika 
hög grad anpassning till nya taktiskt-ope
rativa förutsättningar. Marinen är kan
ske mindre än den var, men den befinner 
sig på en högst slagkraftig teknisk nivå 
och är väl rustad att lösa de uppgifter 
som nu avtecknar sig i närområdet. Att 
denna uppfattning delas av andra än fest
talare styrks av tillströmningen till offi
cersskolorna, där det kan gå fem sökande 
på varje studieplats. l flottan har officers
numerären varit i huvudsak konstant 
över en 20-årsperiod. r nu existerande 
planeringsperspektiv kan man inte heller 
förutse någon krympning, snarare någon 
tillväxt av kadrerna när Visby-klassens 
enheter blivit levererade. För ungdomar 
som skall välja väg avtecknar sig ett kva
lificerat yrke med högt tekniskt innehåll, 
stabil bas och- som ansvariga personal
planerare vet - bra alternativvärde på 
marknaden. Kanske inte lika hett som att 
vara !T-konsult, men spännande nog! 

Bilden av det maritima Sverige behö
ver några kompletterande retuscher. Jag 
antydde att det fanns andra myndigheter 
med maritim inriktning. Jag vill här peka 
på Sjöfartsverket, som utför en mängd 
för sjöfarten väsentliga uppgifter, både 
som tillsynsmyndighet och infrastruktur-

hållare, och därvid blir bl.a. en av landets 
största arbetsgivare för sjöbefäl. Vi har 
vidare Kustbevakningen , som inrättades 
1988 och då tog över uppgifter som tidi
gare legat hos tullen, polisen respektive 
Marinen. Kustbevakningen har f.n. 600 
tjänster, varav 450 är sjögående eller fly
gande. Även dessa myndigheter utgör en 
stabil komponent i "det ma ritime miljö". 

De stora varven är i stort sett stängda, 
men mycket kunskap finns kvar och salu
förs på konsultbasis. Ä ven om kompe
tensen att konstruera, projektera och 
upphandla nya fartygstyper är just den 
typ av komplicerad systemkompetens, 
som kan drabbas särskilt av att den mari
tima sektorn blir underkritisk, så inger 
det gott hopp att se vad som åstadkom
mits med den nya Visby-klassen, som 
Marinen presenterat för en intresserad 
omvärld. 

Bilden är alltså, som så ofta, inte enty
dig. Sjöfararsverige har problem. Samti
digt finns det hoppingivande tendenser. 
Behöver vi sjömän? Här följer några skäl 
att svara ja: 

l) Jag börjar med de fasta punkterna: 
marinmyndigheterna. Marinen, Sjöfarts
verket, Kustbevakningen . För en kust
och handelsstat som Sverige har de alla 
funktioner, som måste skötas kompetent 
för att vi skall kunna slå vakt om vår su
veränitet och vår position i de internatio
nella maritima sammanhangen. Här 
krävs framstående nautisk och teknisk 
kunskap liksom insikt om den maritima 
myndighetsutövningens villkor. 

2) När det gäller handelsflottan är ar
gumentet inte lika enkelt. l princip kan 
man naturligtvis tänka sig, att Sverige kö
per alla sjötransporttjänster som behövs 
från utlandet. Om man därigenom sänkte 
transportkostnaderna för folkhushållet 
skulle alla vinna på arrangemanget. 

Ändå förefaller detta på sikt vara ett icke 
önskvärt sakernas tillstånd . Redan för att 
skickligt upphandla dessa tjänster krävs 
kompetens, som inte väl kan vinnas an
nat än genom yrkeserfarenhet från sjö
farten. Förmågan att skapa innovativa 
lösningar på olika transportprobl em för
utsätter likaså praktisk erfarenhet. Och 
inte minst: handelssjöfarten är ännu i dag 
till övervägande del en exportnäring, 
som bidrar till handelsbalansen. Vi måste 
vara kapabla att väl försörja vårt trans
portbehov Vi har möjligheten att göra 
handelssjöfarten till en pluspost i det 
större handelsmönstret För detta krävs 
svenskbaserad sjöfart med svenska sjö
män till sjöss och lands. 

3) Ett an nat argument utgår från sjö
fartens kringeffekter. Var för sig kan de 
olika maritima sektorerna synas vara 
ointressanta: några tusen- eller kanske 
tiotusental sysselsatta på en arbetsmark
nad som räknar i millioner. Men genom 
s. k. klusteranalys kan man konstatera, att 
om sjöfarten direkt sysselsätter 10-
15.000 personer, så finns det ytterligare 
c:a 50.000 sysselsatta i angränsande nä
ringar, som är direkt beroende av sjöfar
ten och ytterligare bortemot 100.000 som 
är det i viss mån. Allt detta arbete förut
sätter inte svensk sjöfart, men det kan 
konstateras, att ju mindre det svenska 
elementet i denna analys är, desto mind
re blir de positiva spridningseffekterna i 
det svenska samhället.- Naturligtvis går 
det att göra motsvarande analys av de 
maritima myndigheternas verksamhet. 

4) Ett ytterligare argument kunde 
skrivas: "Förvalta ditt pund". Under fram
gångsåren byggde Sverige upp en interna
tionellt ledande kompetens på många ma
rina områden. Trots många år av kräft
gång och minskad rekrytering finns myck
et av detta kvar. Det finns alla skäl att hål-
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Ja fast vid och utveckla kunnande, som vi
sat sig så berikande för Sverige. 

Låt mig då avslutningsvis återvända 
till "det maritime miljö". Det finns ett an
tal underavdelningar inom den i Sverige. 
De är relativt små, men står på stabil 
grund. Ett antal goda skäl kan anföras, för 
att det skall ses som önskvärt att slå vakt 
om den maritima sektorns potential. Men 
även om Sjöfararsverige totalt sett har 
kritisk massa har vi riskerat den genom 
att tillämpa principen: där det finns vatten 
ska ll det också finnas vattentäta skott. Ör
logsmän och kofferdister har inte för
brödrats i onödan. Kustbevakningen går 
med egna vågor genom havet. Sjöfartsver
ket betraktar världen ur eget perspektiv 
från sin upphöjda position vid Motala 
ströms utlopp. Och vi kan alltså få ett an
tal underkritiska enheter inom en totalt 
sett tillräckligt stor maritim värld. Nu kan 
man säga att de nämnda underavdel
ningarna motsvarar verkliga olikheter i 
arbetsuppgifter, som inte lätteligen kan 
blandas ihop. Det är alldeles riktigt. Men 
omsorgen om specialistkunnandet riske
rar att skymma vad som är gemensamt för 
hela Sjöfararsverige. Jag ser det som ange
läget att dessa osynliga barriärer monte
ras ned och att man lär sig att betona lik
heterna snarare än olikheterna mellan de 
maritima sektorerna. Ett lovande tecken 
är den för en månad sedan framlagda ut
redning, som syftar till att göra behörighe
ten hos Marinens officerare jämförbar 
med den hos befäl i handelsflottan. Om 
slutresultatet blir, att det blir lättare och 
naturligt att flytta mellan de olika delarna 
av Sjöfararsverige, uppnås flera fördelar. 
För den yrkesverksamme sjömannen (till 
sjöss eller lands) ökar valfriheten och kar
riärmöjligheterna. Tillfälliga krympningar 
på något håll i systemet kan i lyckliga fall 
motvägas av expansion någon annanstans 
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och den befintliga kunskapsbasen så ut
nyttjas bättre. Framför allt föreställer jag 
mig att en rikare korsbefruktning mellan 
de olika delarna av systemet kommer att 
göra hela sektorn intressantare, arbetsin
nehållet på sikt mera givande, och möjlig
heterna till innovativ utveckling större. 
Således: låt oss betrakta hela Sjöfararsve
rige som en gemenskap, där framsteg för 
någon del skall ses som framsteg för hel
heten! 

Denna gemenskap krävs också av ett 
annat skäl: Sverige borde vara en sjöna
tion , men är det inte. Svenskarna är bön
der, eller åtminstone barn och barnbarn 
till bönder, som står med fötterna stadigt 
på jorden och ryggen mot havet. Trots 
sjöfartens och de maritima verksamhe
ternas betydelse för vårt land, är det inte 
så många som känner till dem. Åskåd
ningsunderlag finns bara i några större 
hamnstäder. För att säkra Sjöfararsveri
ges framtid räcker det inte med dess egen 
styrka. I ett ständigt växande brus av me
diadrev och påtryckarmummel måste in
sikten om dess tillstånd och möjligheter 
ständigt väckas på nytt hos beslutsfattare 
och allmänhet. Detta är i hög grad ett 
sektorsintresse, som bör hanteras i sek
torsgemenskap. Den engelska Naval Pre
sentation Team kan kanske tjäna som ett 
slags förebild. Om inte andra organ finns 
kanske det nyligen inrättade Sjöfartens 
Nationella Samrådsorgan kan anförtros 
med ett informationsuppdrag? 

Vi behöver sjömän, t.o.m. flera än de 
här närvarande. När vi skall övertyga 
nästa generation om detta har vi goda 
skäl. Men låt oss utöver de nyttobetinga
de jag anfört också påminna oss, att inget 
yrke i högre grad än sjömannens tilldra
git sig sångares och diktares intresse. Ha
vet bär oss, men det sjunger också för oss. 
Låt oss lära flera svenskar att lyssna! 

Ledamoten 
BERTIL BJÖRKMAN 

Konteramiral Bertil Björkman är chefför 
produktionsledningen vid Försvarets materielverk 

Östersjön - hot och möjligheter 
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholrn 
15 november 2000 

Som nytiiiträdd ordförande i Kungl Örlogsmannasällskapet och som traditionen bjuder 
har jagfått äran att ge min syn på hur omvärldsutvecklingen kan tänkas komma att på
och inverka inom det kompetensområde Kungl Örlogsmannasällskapet företräder. Jag 
kan redan nu avslöja att jag inte kommer att komma med några sensationella nyheter 
eller synpunkter, men nog så viktiga för att försöka skapa en förståelse för de maritima 
möjligheter vi har. Alltsedan instiftandet av akademin 1771, har många ordföranden 
före mig stått inför liknande kvalificerade församlingar och lagt sin syn på hur sjöför
svaret borde utvecklas med hänsyn till vad som händer och förväntas komma att hända 
i vår omvärld Självklart har ett fokus kommit att ligga på de säkerhetspolitiska fråge
ställningarna kopplade till Östersjön, Östersjöutloppen samt det närliggande Västerha
vet ochflottans roll i det ständigt skiftande maktspel som pågått under seklen. 

Kampen om Östersjön 
Går vi tillbaka i vår historia , så var 
Sverige för drygt 400 år sedan en perifer 
småstat i norra Europa, som började ex
pandera längs Östersjökusten. Under 
1600-talets första hälft etablerade sig 
Sverige som Europas nya stormakt. Re
dan då kretsade de strategiska frågeställ
ningarna kring Rysslands nedgång lik
som kring handeln som då gick från Väst
europa, genom Österjöinloppen, mot 
Baltikum och vidare in i Ryssland. Ett 
annat område av vitalt intresse var att sä
kerställa de svenska sjötransporterna, 
inte bara till stormaktsväldets handels-

metropoler i Baltikum, utan också mot 
kontinenten där den svenska armen var i 
stort behov av säkra förbindelser till och 
från moderlandet. De svenska framgång
arna på slagfälten under 1600-talets för
sta hälft hade naturligtvis många orsaker. 
Bland framgångsfaktorerna fanns den 
svenska flottans förmåga att behärska 
havet ~ även om det frysta havsområdet 
över Stora Bält kanske kom att bli direkt 
avgörande för att undanröja Danmarks 
möjligheter att hota den framväxande 
svenska stormakten. 

Genom Peter den Store kom Ryss
land åter att bli en stormakt och Sverige 
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reducerades till en andra rangens stat. En 
viktig kugge i denna process var sats
ningen på återuppbyggnaden av den rys
ka flottan med målet att den skulle bli så 
stark att den kunde behärska Östersjön. 
strategin lyckades bl.a. beroende på att 
den svenska flottan, efter det stora Nor
diska Kriget, gick in i en långvarig defen
siv period. Under 1700- och 1800-talet 
kom Östersjön att domineras av ryska in
tressen varvid Sverige åter kom att bli en 
småstat i Europas ytterkant. Detta för
hållande kom att stå sig fram till första 
världskrigets slut då de båda tidigare 
"stormakterna" föll samman. Resultatet 
av detta blev att Östersjöns strandägare 
kom att utgöras av nio mer eller mindre 
västorienterade, demokratiska stater, 
med undantag av det i världskrigets slut
skede nybildade Sovjetunionen som med 
resterna av den ryska kejserliga flottan 
var inträngda i Finska vikens innersta 
hörn. 

Efter andra Världskriget kom Sovjet
unionen med sina erövrade landområden 
i Baltikum samt dess kontroll över Polen 
och Östtyskland åter att bli Östersjöns 
dominerande makt - en situation som 
varade fram till slutet av 80-talet då Sov
jetstatens och Warszawapaktens kollaps 
skapade förutsättningar för en demokra
tisk återkomst av de tidigare ockuperade 
länderna. Under denna period kom 
Sverige, från att ha varit en barriärstat i 
det kalla krigets Europa , att bli en euro
peisk aktör och Östersjöstat där dock 
dess militära roll i Östersjöregionen kom 
att bli otydlig. 

Östersjön i ett maktvakuum 
Idag kan vi konstatera att Ryssland har 
en ekonomi i stagnation och en krigs
makt med uppenbara problem samt ett 
Tyskland med en relativt tydlig oriente-
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ring mot kontinenten. Därmed har Ös
tersjön kommit att hamna i ett maktva
kuum. Sverige har återigen kommit att 
bli Östersjöns geografiskt centrala stat 
som aktivt kan och bör bidra till säkerhe
ten inom området. 

Mot bakgrund av många århundra
dens växlande förhållanden förefaller 
det väl optimistiskt att räkna med att ett 
varaktigt stabilt läge i Östersjöområdet 
nu uppnåtts. Det finns dock goda förut
sättningar för att kunna integrera regio
nen i ett sammanhållet Europa och där
med uppnå stabilitet. Detta förutsätter 
dock att ett i gemenskapen fast integre
rat Sverige har ett framgent behärskande 
inflytande i Östersjön. Jag anser att 
Sverige har en skyldighet att som största 
strandägare ta initiativ för att säkerställa 
att regionen utvecklas till en integrerad 
del av den europeiska gemenskapen, en 
uppfattning som också framförts av vår 
statsminister. Skall detta lyckas måste 
Sverige våga säkerställa ett tydligt infly
tande i Östersjön. Vi måste i handling 
visa att vi har en vilja att bevara frihet , 
demokrati och fred. 

Det har sagts förut , men det tål att 
upprepas: Den fria tillgången till sjö
vägarna är en grundläggande förutsätt
ning för vår nations välstånd. Vår handel 
är till ca 90 % hänvisad till transporter på 
köl. I och med detta är frågan av vitalt 
strategiskt intresse för vårt land. Till det
ta kommer att Sverige har proklamerat 
en ekonomisk zon där vi folkrättsligt är 
skyldiga att ta ett ansvar. Är dessa våra 
intressen hotade måste vi vara beredda 
att agera och om det krävs tillgripa 
tvångsmede l. Samma förhållande gäller 
naturligtvis för övriga Östersjöländer. 
Genom Sveriges medlemskap i EU blir 
vårt agerande inte enbart ett individuellt 
nationalstatsintresse. EU som fredspro-

jekt och allians ställer krav på oss att 
också stödja medlemmar som utsätts för 
kris och hot dvs. omfattar även medlem
mar utanför Östersjöregionen. 

Svenska vitala intressen 
Genom vårt EU-medlemskap, NATO/ 
PfP- engagemang, vårt starka stöd till de 
baltiska staterna bl. a. i form av vapenma
teriel samt inte minst de pobtiska dekla
rationerna om att aktivt bidraga till fred 
och säkerhet i omvärlden, har de svenska 
intressena tydliggjorts på ett dramatiskt 
sätt. Utgående från Östersjön är fria han
delsvägar samt Finlands, Estlands, Lett
lands och Litauens säkerhet som fria de
mokratiska stater vitala svenska intres
sen - något som jag tycker också bejakats 
i den senaste tidens försvarsdebatt. Vad 
skulle då kunna störa ordningen? Enkelt 
uttryckt skulle svaret kunna vara: Ut
vecklingen i Ryssland och/eller Vitryss
land. Även om Ryssland idag inte före
faller kunna ges epitet "stormakt", om 
jag bortser från kärnvapeninnehavet, så 
finns tecken på att ambitionen finns kvar 
att återigen bli en maktfaktor på den in
ternationella arenan . Detta anser jag be
kräftas av president Putins strävan att se 
bort från gårdagens och nuets problem 
och istället tala om morgondagens möj
ligheter. 

Utifrån ett ryskt såväl ekonomiskt 
som strategiskt perspektiv torde Öster
sjöregionen vara den mest intressanta re
gionen inom Europa att påbörja posi
tionsframflyttning inom. Det ryska bero
endet av baltiska hamnar såväl för im
port som export är strategiskt. Det kan
ske inte är allmänt känt att nära 50 % av 
Rysslands handelssjötransporter går 
över baltiska hamnar liksom mellan 70 
och 90 % av all transitgods mellan Ryss
land och Västeuropa också passerar över 

baltiskt territorium. Beaktar man också 
det ryska behovet av sjö- och landtran
sporter till och från Kaliningrads Oblast 
liksom den latenta oroshärd som den rys
ka minoritetsbefolkningens situation i de 
baltiska länderna utgör, så inses lätt att 
en liten störning i sakförhållandena 
snabbt kan leda till stora konsekvenser. 
Tilläggas kan att ekonomin dessutom 
inte torde tillåta några större infrastruk
turella satsningar på motorvägar och 
järnvägar inom överskådlig framtid. 

Ändrad strategisk tyngdpunkt 
i norra Europa 
Om Kolahalvön var det kalla krigets vik
tigaste område - bekräftat av de allra 
flesta säkerhetspolitiskt sakkunniga - så 
torde det inte vara helt fel att påstå att 
det baltiska området idag utgör en skarp 
skärningslinje mellan europeiska och 
ryska intressen. Baltikum är därmed ock
så ett potentiellt ekonomiskt, etniskt och 
militärt konfliktområde även om detta 
inte uppmärksammats tillräckligt i den 
säkerhetspolitiska debatten. Att Ryss
lands fokus på Balkan skulle kunna hän
föras till att Bosnien och Kosovo skulle 
tillhöra gruppen "strategiskt viktiga om
råde" anser jag mindre sannolikt. Mer 
troligt är att det handlar om de slaviska 
broderfolkens historiska band och där
med om en stor portion rysk inrikespoli
tik. 

Utifrån ovanstående fakta är det inte 
svårt att påstå att Östersjöns strategiska 
betydelse alltfort är stort. Man kan också 
lägga fast att den strategiska tyngdpunk
ten för Ryssland förskjutits från Öster
sjöutloppen till det baltiska området. I 
och med detta har Sverige, vare sig vi vill 
det eller inte, kommit att hamna i händel
sernas centrum. Sverige är inte en kust-
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stat. Vårt geografiska läge gör oss till en 
maritim nation. Detta faktum ställer krav 
på oss att också axla vår del av ett mari
timt ansvar för Östersjöregionen. 

Ingen ifrågasätter att Sverige ska ll 
stödja en fredlig utveckling i Östersjö
området och Västerhavet. Detta sker 
bl.a. genom att aktivt stödja utvecklingen 
av olika säkerhetsstrukturer i Europa. 
Idag strävar Polen efter medlemskap i 
E U. Man är medlem i NATO sedan ett år 
tillbaka. De baltiska länderna står och 
knackar på dörren till EU samtidigt som 
ett NATO-medlemskap kanske inte är 
alltför långt borta- ett medlemskap som 
rimligen borde vara ett svenskt säker
hetspolitiskt intresse. Oaktat vad som 
händer i medlemsfrågan vågar jag påstå 
att Östersjöländerna genom Östersjön 
kommer att knytas allt närmare varan
dra. I och med detta blir regionen , till
sammans med Östersjöutloppen/ Väster
havet, ett gemensamt intresseområde där 
koordinering och samordning måste ske 
av all pågående verksamhet och med ut
nyttjande av alla gemensamma resurser 
för att hantera olika typer av "hot". Att 
detta kräver såväl resurser som långtgå
ende förberedelser framgick med tydlig
het av erfarenheterna från operationerna 
i Adriatiska havet i början av 90-talet. 
Här ställdes de involverade aktörerna 
med mycket kort varsel inför synnerligen 
kvalificerade lednings- och koordine
ringsfrågor som bl.a. upprätthållande av 
embargot mot f.d. Jugoslavien , kontroll 
av illegal invandring till Italien , massiva 
humanitära hjälpinsatser till Albaniens 
civilbefolkning, evakuering av civilbe
folkning från stridszon er, stöd åt flygope
rationerna samt deltagande i luftförsva
ret , antiterroristoperationer, deltagande i 
minröjningsoperationer, beivrande av 
smuggling mm. Erfarenheterna är enty-
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diga: dels att framgången i denna typ av 
operationer står i direkt relation till gjor
da förberedelser, dels att närvaro på 
plats är ett måste. 

Krav på ökad samordning 
En förutsättning för att kunna lösa alla de 
uppgifter man ställdes inför var en sam
ordning av de samlade resurserna. Häri
genom skapades också ett säkerhetspoli
tiskt redskap för fredsfrämjande alterna
tivt fredsframtvingade insatser. Genom 
samordningen skickades en mycket tydlig 
signal till omvärlden om viljan att ta ge
mensamt ansvar. Att transformera hän
delserna i Adriatiska havet till ett Öster
sjöscenario är inte särskilt svårt. En förut
sättning för att då klara ovanstående ut
maningar är att det grundläggande kravet 
på kontinuerlig övervakning och uthållig 
närvaro i kombination med en god bered
skap tillgodoses. Detta förutsätter dock en 
samordning av Östersjöns maritima resur
ser. Skall i sin tur detta lyckas krävs att 
våra historiska barriärer baserade på 
funktionella eller organisatoriska särin
tressen rivs, såväl mellan nationella orga
nisationer och myndigheter som inom de
samma. 

Sverige har redan idag en kärna av 
marina stridskrafter som utgör en viktig 
resurs för att öka förtroendet och samar
betet i Östersjön. Exempel på detta är 
minröjningsoperationerna i de baltiska 
länderna, deltagande i PfP-övningar, sjö
räddning, miljöövervakning mm. Mer 
kan dock göras. V årens försvarsbeslut 
innebar att det traditionella invasionsför
svaret nu skrotas och att Försvarsmakten 
har getts delvis nya uppgifter med en tyd
lig inriktning mot att bl.a. bygga upp en 
förmåga för att kunna deltaga i interna
tionella operationer liksom en förmåga 
att ge stöd åt det civila samhället. Den in-

riktning som försvarsbeslutet fått, kräver 
mer än att bara lägga ner det gamla för
svaret! 

När Sverige nu i ökad omfattning 
skall deltaga i internationell t säkerhets
samarbete handlar det inte om någon 
form av säkerhetspolitisk välgörenhet. 
Inte heller om att hitta motiv för eller 
sysselsättning åt Försvarsmakten. Det 
handlar i allra högsta grad om att hävda 
svenska nationella intressen. Försvaret 
är således ett viktigt verktyg för våra po
litiker. För att lösa uppgifterna krävs att 
försvaret också är och kan vara närva
rande då det erfordras. Enbart genom 
mi litär närvaro, uppbackad av en uttalad 
politisk vilja, kan potentiella konflikter 
begränsas. 

Behov av en marin strategi 
För att de marina stridskrafterna skall bli 
det redskap som speglar våra beslutsfat
tares säkerhetspolitiska vilja måste en 
maritim strategi stadfästas. Av denna 
måste det tydligt framgå vad som är våra 
svenska intressen och med vars hjälp vi 
kan agera så att inte regionens och/eller 
vår egen nationella säkerhet hotas. Ge
nom att göra våra marinstridskrafter i 
hög grad interoperabla med NATO
medlemmarnas, får Sverige inte bara en 
roll i vårt närområde som " länk" mellan 
NATO och PfP-länderna, vi skapar där
med också förutsättningar för att våra 
stridskrafter, i händelse av en gryende 
konflikt , snabbt kunna integreras i en in
ternationell fredsbefrämjande styrka där 
ell er annorstädes. 

Vi går mot en framtid med ökad osä
kerhet och ökad risk för instabilitet. För
svarsmakten befinner sig i en tid av radi
kal omstöpning där inslag av särintressen 
och revirtänkande kan komma att utgöra 
besvärande ingredienser i utmejslingen 

av morgondagens Försvarsmaktsstruk
tur. Den övertro till informationstekno
logins möjligheter i bl.a. den marina mil
jön, som idag tenderar att styra Försvars
maktens organisatoriska och materiella 
utveckling kan bli en kvarnsten för vår 
framtida maritima förmåga. 

Grunden för den nya strategin är att 
dominera och bestämma. Resonemanget 
har sitt ursprung i Stormakten som tror 
eller förutsätter att han hela tiden har 
försteg dvs. har alltid mer och bättre in 
formation än andra , vilket leder till ide
bilden om ett centraliserat informations
och kontrollsystem. Sintsatsen som se
dan dras är att det endast handlar om att 
optimera resursutnyttjandet. Denna in
ställning kan vara farlig. Det är inte sä
kert, inte minst för en liten nation som 
Sverige, att man tillåts få veta allt. 
Clausewitz's "Frictions of war" tror jag 
kommer att gälla även i det Tjugoförsta 
århundradet! 

Frågor att besvara 
Det är inte utan en viss oro jag ser framti
den an. Jag tycker att det utifrån vad som 
idag är sagt och känt är rimligt att ställa 
ett antal grundläggande frågor. För en
kelhetens skull har jag också valt att be
svara dem själv. 
• Har vi, utifrån vårt senaste försv ars

beslut, en försvarsmaktsdoktrin som 
speglar vårt säkerhetspolitiska intres
se i regionen? Jag anser inte det! 

• Är vi , som Östersjöns största strand
ägare, berett att ta vårt ansvar för den 
säkerhetspolitiska utvecklingen i re
gionen? Jag anser att vi har en skyl
dighet att göra detta! 

• Är det rim ligt att Sverige deklarerar 
en vilja att ta ett ökat ansvar för Eu
ropas kollektiva säkerhet utan att 
självt ha formulerat en konsistent ma-
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ritim strategi? Jag anser inte det. Be
hovet av en maritim strategi som stö
der våra säkerhetspolitiska intressen 
är uttalat! 

• Är det rimligt att Sverige, med de be
gränsade resurser som står till buds, 
kan anse sig ha råd att ha fem (För
svarsmakten, Kustbevakningen, Poli
sen, Sjöfartsverket och Tullen) myn
digheter fritt opererande utan närma
re koordinering i samma mycket geo-
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grafiskt begränsade, område? Nej. 
Det är orimligt! Försvarsmaktens nya 
uppgifter att bl.a. stödj a det civila 
samhället förutsätter en samordning. 
Mot bakgrund av vad som framförts 

ovan, anser jag att det finns i högsta grad 
angelägna frågeställningar att ta tag i -
såväl för våra politiker och myndigheter 
som för Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Omvärlden ger oss inte lösningen. Vi 
måste komma med den själva! 
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LEVERANTÖR TILL FÖRSVARET 

Marin folkrätt - en ny kurs vid Försvarshögskolan 

Efter ett initiativ av ledamoten Göran Frisk genomfördes under 1999 den första kur
sen i marin folkrätt vid Försvarshögskolan. Kursen motsvarar sju akademiska poäng. 
U ndertecknad och professor Ove B ring - båda korresponderande ledamöter i KÖMS 
-var akademiskt ansvariga för kursen. 

O rsaken till att kursen kom att håll as är enkel och väl känd. Det saknas helt enke lt 
en sammanhållen utbildning i folkrätt för marinofficerare. Enstaka utbildningstill
fällen räcker inte till att möta de nya säkerhetspoliti ska ambitionerna på det marina 
området, t. ex. ett allt större deltagande i internationell a operationer. Det behövs dess
utom offi cerare som i sin tur kan bidra till att arbeta fram en naturlig fo lkrättskompe
tens inom marinen. Intresset för marin folkrätt är det inget fel på, däremot kan det 
innebära praktiska svårigheter för den enskilde officeren att genomfö ra utbildningen 
parallellt med en krävande tjänst. 

De mål som sattes upp för kursen var: 
• Att eleverna skall känna till folkrättens grunder, framförallt vad gä ller frågor som 

rör aggression, självförsvar och fredsoperationer. 
• Att eleverna skall få kännedom om grundläggande humanitärrättsliga principer 

och mänskliga rättigheter. 
• Att eleverna skall få fördjupad kunskap i havsrättens regler, i synnerhet de som är 

av relevans för örlogs- och statsfartygs operationer. 
• Att eleverna skall få en bild av havsrättens roll i det internationell a samarbetet. 
• Att eleverna skall få en tydlig bild av havsrätten i närområdet. 
• Att eleverna skall kunna redogöra för svensk havsrättspolitik. 
• Att eleverna skall se kopplingen mellan havsrätt, säkerhetspolitik och incident

beredskap. 
• Att eleverna skall få en kapacitet att själv söka efter information som rör havs

rättsliga frågor. 
Examinationen bestod i en uppsats som under examensdagen ventilerades på tra

ditionellt akademiskt vis. Varje elev fick då fungera som opponent på en annan elevs 
uppsats och respondent på sin egen. Flera av uppsatserna är så pass intressanta att det 
vore synd om de bara göms och glöms. Många har en substans och innehåller re
flektioner som är av intresse för en större publik. På uppmaning av redaktören kom
mer därför några av elevernas uppsatser att presenteras (i vissa fall i förkortad form) i 
Tidskrift i Sjöväsendet 

Den första uppsatsen är skriven av löjtnant Anders Bröd je, som ger en annorlunda 
och något okonventionell syn på vattenvägarna till och från Östersjön. 

Marie Jacobsson 

243 



Löjtnant 
ANDERS BRÖDJE 

Löjtnant Anders Brödje, som för närvarande är elev på 
taktiska programmet vid Militärhögskolan Karlberg har 
tidigare studerat statsvetenskap med inriktning mot 
Ryssland vid School ofSlavonic and East European 
Studies i London 

The Baltic Straits - Problems and possibilities 
Examensuppsats från kurs i Marin folkrätt 1999 vid Försvarshögskolan 

The Baltic Sea ma y be reached through a number of waterways, the Kiel C anal, the 
White-Sea C anal, via the Åland Islands and through the Baltic Straits, of w h ich the 
latter is the most important. The Baltic Straits is not on/y the single natural route for 
ocean-going traffic in connection with the high seas, but i t a/so allo w s for the pas
sage ofnearly any kind ofvessel- no matter the size. Henceforth, the Baltic Straits is 
the major route for international trade to and from the region of the Baltic Sea, 
which has a/so been the case throughout history. Thus, the geopolitical position of 
the two tittoral states incorporating the Baltic Straits is of a huge political and mil
itary strategic importance, as weil as is the legal regime of the straits. As the legal 
regim e of the straits affects the use of the Baltic Sea, various power clusters have had 
different notions on what status the Baltic Straits should bear. This essay endeavours 
to clarify part of these concepts and to light/y study whatfuture ma y have in store. 

A brief historical in terJude of 
the Baltic Sea 
In order to discuss the legal aspects of 
the idea of the Baltic Sea as a ma re clau
sum and a/so what implications for - a 
continuation of - the mare clausum-idea 
the building of concrete bridges over the 
Baltic Straits will have, it is necessary to 
begin by briefly Jooking upon the history 
of the Baltic Sea and its Straits. However, 
before running through a historical refer
endum, it is at its place to further three 
denominations, quite connected to the 
subject. 
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An introduction to historical 
and present day denomination 
T11e most obvious denomination in rela
tion to this subject, mare clausum', 
speaks of a sea closed to vessels of other 
nations than those of the coastal States. 
A mare ciausum is normally connected 
to the High Seas2 through one or several 
straits- a subsequence of this is t hat s u ch 
a strait cannot be regarded as an interna
tional strait3

. Moreover, the coastal 
States of a mare ciausum decide in uni
son what order should be applied to 
"their" sea, e. g. what vessels should be al-

lowed to en ter, etc. At times, a mare ciau
sum has been preluded by a regime 
called dominium4

• In this case, a single 
State is in a domirrating position. Thus, 
the usage of the sea and for instance, the 
admission for vessels to enter and leave 
the sea is governed by a single state. A 
dominium is comparable to a mare ciau
sum in most respects apart from the 
number of States invalved in its govern
ing. Most seas, however, are described as 
being mare liberums. The Dutch jurist 
Hugo Grotius (1583-1645) , in his book 
De jure praedae commeniaris (1609), pre
sent ed the idea of mare liberum5 Grotius 
main argument was that the oceans were 
not open for a single power to reign, due 
to the specific nature of the seas. Today 
mare liberum refer to a sea where the 
ruling regime has its stance in the United 
Nations Conventian on the Law of the 
Sea (UNCLOS) 1982. Referring to the 
Baltic Sea, it is noticeable, however, that 
its history reflects all three of these re
gimes, hence a certain inclination to po
litical controversy concerning the sea 
and its straits. 

Dominium rnaris Baltid 
As has been discussed above, the concept 
of mare ciausum is somelimes being re
garded as the continuation of a domini
um, which is the case with the Baltic Sea. 
Prior to what formally became known as 
mare ciausum in a trea ty between Russia, 
Sweden and Denmark-Norway dated 
17806, the ruling regime is best described 
as Dominium rnaris Baltici. The era be
gan with the Hanseatic7 upsurge in the 
early 14th century and Iasted until the 
peace in Nystad 172J8. Typifying for this 
period is the fact that the Baltic Sea pre
vailed under a single power. At an early 
stage, this domination was held by the 

Hanseatic League, only to be concurred 
by the Danish Dominium rnaris Baltici. 
The Danes took an overhand following 
the early signs of stagnation of the 
Hanseatic League in the mid 15th centu
ry. The apex being the Danish imposi
tioning (1436) of duties on goods being 
transported through the Baltic Straits9

• 

The Danish sound du ties, as sh all be em
phasised upon at a later stage, were in et
feet until the abolition treaty in 1857 10

• 

The Danish Dominium rnaris Baltici, 
however, Iasted on! y until1648, w hen the 
supremacy shifted to Sweden through 
the Peace of Westphalia 11

• This regime 
was further strengthen by the Peace of 
Roskilde (1658)'2, w hen Denmark lost all 
of its provinces east of the Sound (nota
bly Skåne) to Sweden, thus ha ving a di
rect effect on the status of the Baltic Sea 
as a Danish dominium rnaris Baltici. 

Mare ciausum Baltid 
The state of Dominium rnaris Baltici was 
broken with the Peace of Nystad in 
1721 13

. Whereas the previous state of Do
minium rnaris Baltici was characterised 
by single powers in reign at different 
times, the new regime - mare ciausum -
was formed by several States in reign at 
the same time. Y et, this new modus oper
andi did not change the actual state of 
the Baltic Sea as a closed sea to nations 
not being coastal States. Apart from the 
two, in perspective, short periods of the 
World Wars, this new reign, through 
which Russia, Denmark and Sweden 
"shared" the contra! over the Baltic 
Sea14

, did not last very Iong. The Napo
leonic W ars of the ear! y 19th century tore 
the three countries out of a peaceful peri
od , which had lasted , from 1721. A neu
trality treaty between Denmark and 
Sweden 15 - a similar treaty was later 
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agreed upon by Russia and Prussia- was 
viewed as an hastile act by Great Britain, 
as "ruler of the seas". In 1801, the Danes 
lost partits fleet to the British in a battle 
in the harbour of Copenhagen 16. The 
British navy then proceecled to threaten 
the Swedish naval port of Karlskrona, a 
result of this being that Russia be gan ne
gotiation s with Great Britain. Sweden 
was later (1802) forced to adapt to the 
agreement made by Great Britain and 
Russia. In 1807, following the Battle of 
Trafalgar, Great Britain feared that the 
Danes woulcl side with the conlinental 
powers, which would use the Danish 
navy to invade Great Britain 17. To pre
vent this, British troops in vad ed the Dan
ishisland of Sjaelland in August andlater 
began bombarding Copenhagen. The 
Danish commanderwas forced to capitu
late and on October 21, the British force 
sailecl away with the whole of the Danish 
fleet - later known as "the fleet rob
bery"18. The British interests in the re
gion came to pose an end to what hacl 
been known as M are ciausum Baltici: 

"The new political and military eonstella
tians in Europe, were accompanied by, 
from a Swedish view - later also a Danish 
view-a wish for the British navy to freely 
enter and serve as protection against the 
threat from now on coming from the 
East." 19 

The above was clearly shown as the 
Danish and Swedish governments al
lowed the coalition of British and French 
naval units to pass through the Baltic 
Straits, in an effort to use the Baltic Sea 
as a route of attack against Russia, dur
ing the course of the Crimean War 
(1853-56)20 . With a vague hope of win
ning the Åland islancls back21, Sweden 
even tried to incluce the British and 
French governments to, with the aicl of 
Swedish troops, invade St. Petersburg. 
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The peace treaty concluded in Paris 
(1856)22, ending the Crimean War, how
ever, also eneled the hopes cherished by 
Sweden. Among other things, the treaty 
adelressed the question of the Åland Is
lands, on which it was agreed "that the i s
lands of Åland shall not be fortified and 
no military or naval base shall be main
tainecl or createcl there"23

. 

Mare liberum Baltid 
The last bastion of the Danish domi
nance over the Baltic Sea fell with the 
Sound Treaty of 185724. The latter had its 
origin in the US refusal to oblige to the 
Danish Sound clues. The Danish govern
ment called upon all interested parties 
and on March 14, 1857, a conference was 
hele! on the subject of the Danish duties25

• 

The outcome was two separate treaties: 
one between the U.S. and Denmark and 
one between a number of the European 
States and Denmark26

• The legal implica
tions, apart from the abolition of the 
sound dues, of the two treaties (hereinaf
ter regarded as on e) was however quite 
clear. The Baltic Sea was being viewed 
upon as an open sea, free for all nations 
to sail upon, and subsequently the Straits 
as open for international navigation . 
Thus was created the M are liberum Balti
ci. However, the latter was not quite true, 
since the trea ty die! not affect the passage 
of naval vessels, as shall be emphasisecl 
further on. 

Between the Crimean War and the 
outbreak of World War I (WWI), non e of 
the littoral States of the Baltic Sea were 
in volved in a war in which the Baltic Sea 
served either as an arena or where the 
present regime served as a subject of war. 
Neither the Franco-Prussian War (1870-
71), nor the Russo-Turkish War (1877-
78)27 in volved the Baltic Sea. As is widely 

known, Germany - at the outbreak of 
WWI - forcecl Denmark to lay mines in 
the Store Baelt in August 191428• This 
form of blockade was later re-enacted 
during WWII . However, none of these 
enforcing measures to barnper Russian 
trade and reinforcement from her allies, 
outlivecl the course of the two wars. The 
petite legal consequences- to the regime 
of the Baltic Sea- of the two World W ars, 
givesthese two periods an atmosphere of 
being interludes in the history of the Bal
tic Sea. Nonetheless, the World Wars can
not be ignored with respect to the differ
ences in Russian and later Soviet Baltic 
Sea objectives before, during, between 
and after the wars. 

Following the peace trea ty enelin g the 
Crimean War (1856) and into the early 
20th century, the question of the Baltic 
Sea regime, still played the role of Harle
quin in Russian foreign policy. In their 
strive to - as it was called at the time -
neutralise29 the Baltic Sea, a trea ty of sta
tus-quo in the North and Baltic Sea-are
as (1908) was concluclecl between Ger
many, Prussia, Russia, Sweden and Den
mark.30 With the fall of the Russian Em
pire (1917) and the formation of its suc
cessor, the USSR, the matter lost some
what in relevance in the period between 
the two wars. Y et, it was to surface again 
at the beginning of WWII. Bearing in 
mind the blockade of WWI, Soviet em
phasis- in the negotiations leading up to 
the Molotov-Ribbentorp Pact of 194031 -
h ad changed radically. The USSR shifted 
from the earher position of neutralising 
the Baltic Sea, to what can only be char
acterised as a strive for an internationali
sation of the same sea. Hence, the Baltic 
Sea regime would have taken a form very 
much like the present. This sudden Soviet 
change of mind on the regim e of the Bal-

tic Sea was held during the course of the 
whole war. As hacl been the case several 
times earlier, Stalin - in Teheran, 1943 -
brought up the question of an interna
tionalisation of the Baltic Straits.32 At 
Yalta, Stalin suggested a Soviet Kiel-Ca
nal-Zone, though this was not agreed to 
by his counterparts Roosevelt and 
Churchill. At the time of peace (1945), 
there bad still been no agreement upon 
the regime of the Baltic Straits. Though 
the Soviet Union bad repeateclly 
prompted for a convention, the Western 
powers hacl withhelcl a decisive course of 
action. In an effort to strengthen her po
sition in the Baltic Straits-area, the Sovi
et Union maintainecl the occupation of 
Bornholm after the peace in Europe 
(1945), though i t was finally convincecl to 
leave the island in 1946.33 

During negotiations for the 1958 Ge
neva Conventian on the High Seas, Sovi
et jurists argued that - counter to other 
participants of the conference- the trea
ties of 1857 (the abolition treaty), 1780 
and 1800 (the neutrality conventians be
tween Russia and other littoral states) 
were still in effect.34 Incidentally, even 
though the impetus for this argument 
was quite coherent with Danish policies, 
the s tri ve for leaving the then present re
gime of the Baltic Straits unalterecl, cor
responded en !arge. Art. 35c35 of the UN
CLOS, exempting straits in whole or in 
part regulated by historical treaties from 
the rules of transit passage, was later em
beddecl in the UNCLOS as a result of 
persistent Danish clemands.36 The Soviet 
intention was, however, that the Baltic 
Sea be rulecl by a regime closing the sea 
to non-littoral states. This arrangement 
was certainly meant to allow the passage 
of merchant vessels from all nations- af
ter all, this was statued in the Sound Trea-
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ty (1857) which was also the core of the 
Soviet argument - but would have in
fringed the right of passage by non-litto
ral naval vessels. Yet, with the Uniform 
Interpretation of Rules of International 
Law Governing Innocent Passage 
(J 989)37 between the U.S. and the USSR, 
the Soviet notion of mare ciausum Baltici 
seem to have been left astray. Paraphras
ing the UNCLOS in accordance with the 
Uniform Interpretation, "all ships, in
cluding warships, regardless of cargo, ar
mament or means of propulsion , enjoy 
the right of innocent passage through the 
territorial sea in accordance with inter
nat ionallaw, for w hi ch neither prior noti
fication nor authorization is required."38 

The Baltic Sea - a Regional 
Regim e? 

"Sweden and Denmark have, from their 
geographical positions and the Peace in 
Roskilde 1658, been granted the role of 
"guardians of the Straits". Thus, they have 
had a central function regarding the use of 
the Baltic Sea- intimes of peace as weil as 
in war."39 
In the past - as well as at present -

there has always been a strive, by one or 
several of the littoral States of the Baltic 
Sea, for closing the sea to nations other 
than coastal States. The concept of a 
closed sea has varied in its image. At 
times, the ruling regim e too k the form of 
a dominium, where by a single power h ad 
supremacy over the sea. As a conse
quence of military and political power
shifts, this authority natura lly shifted. 
Thus, what at one time was a dominium , 
evolved into a mare clausum. Through 
this, several States agreed upon the use 
of the sea - usually in treaties (though , 
with time, these treaties came to change 
the status of the Baltic Sea regime). A 
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number of these treaties still apply -
which gave rise to Art 35c in the UNC
LOS40, concerning the lega l regime of 
historical sounds. In order to clarify the 
topic slightly, a concise examination of 
treaties and nationallegislation currently 
applicable, to the Baltic Straits, will fol
low below.41 

Treaties and national 
legislatio n 
The United Nations Conventian on the 
Law of the Sea42

, 1982. A multilateral 
"package deal" covering most legal as
pects of the use of the world oceans, the 
air above them and the resources be
neath their bottom soil. Specifically, the 
UNCLOS has a bearing on the legal re
gime of the Baltic Sea and the Straits in 
Art 35c as weil as in Part IX (En el osed or 
Semi-endosed Seas). 

The Sound Treaty43
, 1857. A multilat

eral treaty concerning the abolition of 
the Danish Sound Dues. The wording has 
given rise to hefty discussions on wheth
er the Straits are open for international 
military navigation. 

The Hauge Conventians on Neutrality 
- Conventian Respecting the Rights and 
Duties of Neutral Powers in Naval War 
(Xll/)44

, 1907. A multilateral convention, 
specifying the duties and rights of sta tes, 
which have declared themselves neutral 
in war. The convention also defines the 
duties and rights of belligerents, with re
spect to actions conveyed upon neutral 
sta tes. 

The Danish and Swedish unilateral 
border ad5, 1932. The declaration marks 
the positions of the border between Den
mark and Sweden in the Sound area. 
Added to - and part of- the treaty is a 
diplomatic note from the Swedish For-

eign Minister (F.Ramel) declaring that 
"the Swedish government confesses to the 
principle of keeping the routes of Flin
trännan and the passage east of the is land 
of Ven open for passage to all Danish 
ships, both merchant and naval ships [. . .} 
The Swedish government also agree upon 
the Danish government's right to decide 
the borders of the Capenhagen roadsred 
in the same way as has been done until 
present and to trea t this narned area as in
ternat D anis h waters. "46 

The Danish and Swedish revised uni
lateral border act7

, 1995. The convention 
is merely an agreement on revising the 
demarcational Iine in the southern part 
of the Sound, originating from the Dan
ish and Swedish bilateral border conven
tion, 1932. The revision was completed on 
a Danish initiative and based upon a 
modern geodetical chart datum. 

The Danish and Swedish exchange of 
nates on passage through the Sound48

, 

1979. The agreement is a result of the 
Swedish en largement of its territorial 
sea, to 12 nautical miles (NM), whereby 
the whole Sound-area would become the 
territorial waters of the two States, 
should Denmark in the future wish to en
large its territorial waters in the same 
way. Hence, the two States bind them
selves not to declare the whole of the 
Sound-area as their territorial waters, bu t 
to keep a stretch just north and south of 
the Sound open for international naviga
tion. 

Act conceming the Territorial Waters 
of Sweden49

, 1966. Apart from setting out 
rules for the calculation and drawing of 
national borders at sea, there is a sepa
rate part regarding the border in the 
Sound area, according to which the bor
der detailed in the bilateral trea ty of 30th 
January 1932 apply. 

Ordinance concerning the Admission 
to Swedish Territory of Foreign State Ves
sels and State Aircraft (Admission Ordi
nance)50, 1992. The law is divided in two 
separate parts, applicable in times of 
peace and war respectively. 1-11§§ de
rive in part from the UNCLOS, concern
ing the right of innocent passage, etc. 12-
26§§ are closely linked to the Hague 
Conventian (1907), though there are two 
separate paragraphs specifically affect
ing the passage through the Swedish part 
of the Sound. According to13§ passage, 
through Swedish territorial waters dur
ing times of war, of submarines and hov
ercrafts is only allowed in the Sound
area . 15§ regulates the passage of state
aircrafts, contining innocent passage to 
the air above the territorial sea in the 
Sound. 

Ordinance concerning Intervention by 
Swedish Forces in the e vent of Violatians 
of Swedish territory in Peacetime and in 
Neutrality etc. (!KFN Ordinance)5 1

, 1982. 
As the heading convey, the law concerns 
the restrictions placed upon the Swedish 
arrned forces with regard to interven
tions at times of violation of the Swedish 
territory. The la w is mainly developed on 
the principles set in the Hague Conven
tian (1907) as weil as in part from the 
UNCLOS. A nu m ber of paragraphs have 
a direct bearing on the Sound and the 
uses thereof. 

Act concerning the Demareatian of 
Danish territory at sea52 , 1999. The law is 
the res u! t of a Danish extension of its ter
ritorial sea, to 12 NM. Notably, the law 
includes a separate paragraph on the 
passage of the Danish part of the Sound 
as weil as through the Little and Great 
Belts. 

Ordinance concerning the Admittance 
of Foreign Naval Vessels and Military Air-
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crafts to Danish Territory in Times of 
Peace53 , 1999. According to the wording 
of this la w, the term "naval vessel s" imply 
both naval vessels-in its more common 
meaning- as weil as other governmental 
vessels not used for commercial purpos
es. In part, the content of this la w is main
ly based upon the UNCLOS. The law is 
thoroughly explicated in order to darify 
specific areas. 

The Danish and Swedish agreement 
on a permanent fink over the Sound54, 

1991. The treaty is the final accord on the 
construction of a fixed !ink over the 
Sound, conveying an overall view of the 
legal status of the construction as weil as 
the political aims with the construction. 
An annex has been added to the treaty 
compiling a brief statement on certain 
technical aspects of the construction. 

Mare ciausum Baltici - a 
sound substance within the 
present legal regime? 
Although the above question may seem 
far fetehed in the present legal context, 
only as late as in the 1970's, the Soviet 
leadership forwarded thoughts and ideas 
concerning a reenaction of a Mare Ciau
sum Baltici- though at the time present
ed as "The Sea of Peace"55 . Y et it is clear 
that the Baltic Sea, to a certain extent, 
still can be regarded as a condominium56 

of its tittoral states - though not in the 
word's historical meaning. This is demon
strated in Part IX Art. 122-123, of the 
UNCLOS, whereby a sea is regarded as 
being endosed or semi-endosed should 
it be; 

" ... surrounded by two or more States and 
connected to another sea or ocean by a 
narrow outJet or consisting entirely or pri
mari ly of the territorial seas and exclusive 
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economic zones of two or more coastal 
States."57 

Studying a map covering the region of 
the Baltic Sea, it is quite obvious that the 
Baltic Sea belongs to this group of seas. 
Part IX Art. 123, continues; 

"States bordering an endosed or semi-en
elosed sea shou ld cooperale with each oth
er in the exercise of their rightsand in the 
performance of their duties under this 
Convention."58 

lt is noticeable that the ehosen phras
ing of the above sets an atmosphere of 
encouraging the littoral states, of an en
closed or semi-endosed sea, to work to
gether. Yet, referring again to Art. 123, 
littoral states are bound by the conven
tian to work jointly, as 

" they shall endeavour [ ... ]: 

(a) to coordinate the management , conser
vation, exploration and exploitation of 
the living resources of the sea; 

(b) to coordinate the implementation of 
their rights and duties with respect to 
the protection and preservation of the 
marine environment; 

(c) to coordinate their scientific research 
policies and underlake where appro
priate joint programmes of scientific 
research in the area; 

(d) to in vite, as appropriate, other interest
ed States or international organiza
tions to cooperale with the m in further
ance of the provisions of this article."59 

Counter to history, this 'new' interest 
is not based upon political and military 
strategic concerns, bu t on ca-operation in 
the fields of resources, environment and 
science. Though "forcibly" put upon 
them, the coastal states have mutual in
terests, apart from the more obvious po
litical and military aspects, in the region
thus enabling the use of the term condo
minium in a wider sense. However, Art. 
123 is also thebasefor severallegal com-

plications, as i t limits the rights ' of the Iit
tora! states - foremost by restraining 
them from freely utilising the resources 
of their respective Exdusive Economic 
Zone (EEZ). 

Studying the matter from another an
gle, the Sound Treaty of 1857 is a strong 
contender for discussion. A dose exami
nation of the trea ty shows that regulation 
on the passage of naval vessels is no
where to be found. Thus, paraphrased 
stricLO sensu, the trea ty does not raise the 
question of free and uninhibited passage 
of naval vessels; " ... the abolition, now 
and forever, of all dues, paid for by the 
ships and their cargoes"60 on passage of 
the Baltic Straits. Elsewhere in the trea ty, 
the Danish government agree; " ... not to 
collect an y charges on or for goods, char
coal, lighthouses or boats nor to collect 
any charges for the maintenance of sail
ingmarks or other charges - of whatever 
kind - calculated on ships or their car
goes, for ships passing through the Belts 
or the Sound ... "61 The Soviet Union- be
inga late signatory to the trea ty - argued 
that the treaty lacked jurisdiction on the 
passage of naval vessels.62 Hence, the So
viet Union disagreed to the right of pas
sage by non-tittoral naval vessels. From a 
historical point of view, the Soviet way of 
reasoning is both correct and incorrect. 
Stricto sensu the treaty does not indude 
any regulation on the passage of naval 
vessels. At the time of completion of the 
Sound Treaty, the two key States - Den
mark and Sweden respectively- already 
consented to passage by naval vessels. 
Thus, the agrcement did not need to in
dude legislation on the passage of naval 
vessels since this question had already 
been resolved earlier. Considering this, 
while reflecting on the implication of Art. 
35c of the UNCLOS, the effect would be 

that the regime of the Baltic Straits- in 
questions concerning the passage of mili
tary vessels and aircrafts- is sol el y deter
mined by the two bordering states. This, 
since an all-embracing treaty on the spe
cific question has never been agreed 
upon. 

Analysing the matter with the latest 
mentioned in mind , the attentive reader 
will hastily point to the Hauge Conven
tians on Neutrality- the Conventian on 
Respecting the Rights and Duties of 
Neutral Powers in Naval War (XIII), 
190763 • Most definitely, this is a multilat
eral trea ty covering aspects of passage by 
military crafts through and over for in
stance the Baltic Straits. True, the Hague 
Conventian does actdress the question of 
this form of passage through the territo
rial waters of any neutral state - in time 
of conflict. Effectively, should an y on e or 
even both Denmark and Sweden take 
part in a conflict invalving the northern 
part of Europe, enforcing the rules of the 
Hague Conventian (1907) would be sig
nificantly hampered if not at all impossi 
ble. A consequence of this is certainly an 
eventual closure of the Straits for non
aligned military crafts, should that be 
necessary. Serving as an instrument for 
keeping passage open to all vessels and 
crafts in times of conflict, the effect of the 
Hague Conventian (1907) only stretch as 
far as has just been shown in the case of 
the Baltic Straits. 

Apart from the Sound Treaty (1857) 
and the Hague Conventian (1907), any 
legislatian concerning the Baltic Straits 
exist either as bilateral agrcements be
tween Denmark and Sweden or in the 
form of national legislation. 

" Freedom of navigation in straits used for 
international shipping between various 
parts of the open sea is of cxceptional im-
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portance for the entire international com
munity. [ ... ] Meanwhile, some coastal 
states would like to do away with the free
dom of navigation in straits and establish a 
regime giving them unilateral actvantages 
to the determinant of the interests of doz
ens of countries which, by virtue of their 
geographical Jocation, are forced to use 
stra its to maintain ties with other coun
tries or, like the Soviet Union , to carry 
freight by sea between various parts of its 
own territory."64 

As the quote shows, the Soviet Union 
was a strong contender in debating the 
emergence of Art. 35c of the UNCLOS. 
However, in the case of the Baltic Straits 
- the Soviet reasoning fail in essence, 
since it was built on the question of the 
"freedom of navigation in straits used for 
international shipping" in order "to carry 
freight by sea"65. Neither Denmark nor 
Sweden contested the right of passage 
for merchant vessels through the Baltic 
Straits. The latter is demonstrated by the 
two border conventians - The Danish 
and Swedish unilateral border act (1932) 
and the Danish and Swedish revised uni
lateral border act (1995) - showing that 
the region of the Sound has since Iong 
been regarded as territory of the two na
tions. Yet, the diplomatic note added to 
the earlier of the two 'treaties' announc
es that certain parts of the Swedish side 
of the Sound will continue to be open to 
Danish vessels, as it had been in the past; 
"they (as in Danish vessels) shall not, in 
any case of event, be treated less favour
ably than a Swedish, or for that part any 
other nations' , ship"66- through this, af
firming the Swedish government's inten
tion to keep the Sound open to passage 
by vessels of all nations. Being an amend
ment to the unilateral border act (1932) , 
the declared position of the Swedish gov
ernment is of course binding. 
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The envisaged need for an article 
such as 35c, in UNCLOS, exempting the 
Baltic Straits from a new regime was 
built on the wish for the legal regime to 
be left unaltered. Thus ensuring the two 
littoral States' right of jurisdiction con
cerning passage by military crafts, thus 
being ab le to avoid the concept of transit 
passage as presented in the UNCLOS. 
The phrasing concerning transit passage 
follows in Art. 39: "Ships and aircraft, 
while exercising the right of transit pas
sage, shall: [ ... ] refrain from an y activities 
other than those incident to their normal 
modes of contin u os and expeditious 
transit..."67 The dilemma for the two 
States, was most certainly the question of 
passage by submarines. According to Art. 
39c, submarines are empowered to pas
sage through international straits, in their 
normal mode - submerged. To further 
sateguard themselves against transit pas
sage through the Sound, Denmark and 
Sweden completed a treaty (1979) on the 
question of passage through the Sound: 
"In order to maintain unaltered possibili
ties for the passage of these waters ... "68 

The purpose of this agrcement was to 
save strips of open sea between the terri
tories just north and south of the Sound. 
Thereby, when passing the immediate 
Sound-area, military crafts would be 
forced to proceed using these undairned 
strips of sea, ensuring that submarines 
would not be warranted the use of the 
whole of the territorial seas of the two 
States. A consequence of the latter, being 
the possibility for submarines tonavigate 
very close to the shorelines of the two lit
toral States. Regarding the Sound as 
such, passage by military crafts is Iegislat
ed through the Swedish Actmission Ordi
nance (1992) and the IKFN Ordinance 
(1982) as weil as in the Danish Act con-

cerning the demareatian of Danish terri
tory at sea (1999) and the Ordinance 
concerning the admittance of foreign na
val vessels and military aircrafts to Dan
ish territory in times of peace (1999). 

Notably, the ordinances on the admit
tance of foreign crafts and the Swedish 
IKFN Ordinance are effective only so 
Iong as the respective state is at peace. In 
the case of the Swedish Actmission Ordi
nance, it is emphasised that this will also 
be in effect should Sweden declare itself 
neutral in a conflict. The ordinance is 
very comprehensive in comparison to its 
Danish counterpart, actdressing a wide 
spectrum of possible events and scenari
os, though in general the two laws are 
very similar in effect. Both the Swedish 
Actmission and IKFN Ordinance are 
founded on the rules of innocent passage 
as given in Arts. 17-26 in the UNCLOS69

, 

as well as the Hague Conventian (1907). 
"Passage is innocent so Iong as it is not 
prejudicial to the peace, good order and 
security of the coastal State"70 Supple
menting this statement, Art. 19.2 thor
oughly lists activities, which may not be 
engaged in by foreign vessels exercising 
the right of innocent passage. A separate 
article concerning innocent passage by 
"submarines and other underwater vehi
cles"71, stating that such passage shall be 
made on the surface and showing their 
flag, this is also required by surface ves
sels when being within Swedish territori
al waters. According to clause 4 of the 
Actmission Ordinance, foreign govern
mental crafts wishing not only to pass 
through the territory of Sweden , are re
quired to have a permit issued through 
diplomatic channels by the Swedish gov
ernment.72 Further, all foreign govern
mental vessels, when travelling through 
Swedish interna! waters are required to 

sta y on the ordinary routes of navigation 
and to- when larger than 12 by 4 metres 
- have a authorised Swedish pilot on
board .73 In the area of aviation , govern
mental flights are to follow the civilian 
regulations on aviation, as given by the 
International Civilian Aviation Organi
zation (ICAO), and follow the guidance 
given by the Swedish ground controi.74 ln 
all cases, both in aviation and at sea, 
should a governmental craft, by force 
majure, have to pass through or over 
Swedish territory, this should be trans
mitted by international code as soon as 
possible. 75 Tims, given all of the above, as
suming that Sweden is not part of a con
flict, passage is free to vessels of all na
tions at all times in the Swedish part of 
the Sound, though belligerent ships are 
bound to make their passage within 24 
hours.76 

The Danish position is more compli
cated in nature than that of the Swedish. 
Clause 4 of the Danish Act concerning 
the demareatian of Danish territory at 
sea (1999)77 , emphasises the Danish gen
eral policy on passage by foreign vessels, 
stating that; "The persistent right of for
eign ships to passage through those parts 
of the interna! waters of the Little Belt, 
the Great Belt and the Sound that are 
normally used for this form of passage, 
shall maintain in an unchanged man
ner."78 However, studying the more de
tailed Ordinance concern ing the admit
tance of foreign naval vessels and mili
tary aircrafts to Danish territory in times 
of peace (1999)19, i t is el ear that the Dan
ish view is somewhat different to that of 
Sweden. As an overall rule, the Danish 
La w on admittance acthere to the regula
tions of innocent passage, though there 
are separate specifications concerning 
certain areas of the territory8 0 The ordi-
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nance makes a distinction between pas
sage through the Great Belt and the 
Sound and passage through Hollaender
dybet/Drogden and the Little Baelt. Pas
sage through the previous follow the 
general rul e of innocent passage, where
as for the latter areas, prior notification 
has to be made via diplomatic channels, 
three working days in advance.81 This is 
al so the case, should mo re t han three for
eign naval vessels wish to pass through 
the Great Baelt or the Sound within a set 
time. However, should a foreign naval 
vessel intend to stop or anchor in Danish 
territorial waters, permission has to be 
sought through diplomatic channels at 
!east ten working days in advance.82 The 
latter is also applied should a foreign na
val vessel intend to pass through or stay 
within Danish interna! w a ters. Regarding 
submarines, these must always move on 
the surface w hen passing through Danish 
territory, showing their flag-as must an y 
other vessel on Danish territory.R3 Apart 
from the passage offoreign naval vessels, 
the Danish ordinance of actmission regu
lates passage by military aircrafts. Pas
sage or landing may only be carried out 
with the permission of Danish authori
ties, which should be sought through dip
lomatic channels ten working daysin ad
vance. The flight route must comply in 
compliance with l) the flight-plans of the 
ICAO and 2) with the Danish aviation 
authority.R4 Separate rules on certain 
technical details- with regard to Danish 
national security- are also suppli ed with 
the ordinance. In all cases, whether naval 
or aviation , the ordinance allows for in
stances of force majure. 

With the above comparison in mind, 
it is possible to realise the differences be
tween the two states' genera l policies on 
passage through their territorial waters. 
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The geographical position of the two 
countries is an important factor to which 
these differences are due. Whereas pas
sage by foreign naval vessels through 
Swedish territorial waters (in the Sound) 
maynot pose an immediate threat to the 
peace and security of the state, passage 
through the Danish part of the Sound or 
the Baelts ma y, since this will always tak e 
place using Danish interna! waters- thus 
have evolved a stricter legisla tian . 

Concrete bridges over the 
Baltic Straits 
The building of permanent !inks over the 
Baltic Straits is nearing completion. 
Within the Danish part of the Straits, the 
bridges over the Little Baelt and Great 
Baelt have already been completed, the 
previous for a number of decades in con
trast to the latter, which have been in use 
only for a few years. Although not quite 
ready for traffic, the bridge over the 
Sound has been completed regarding the 
main constructional works. Plans are also 
taking form concerning the building of a 
permanent !ink over the Femern Baelt85

, 

though this is not part of the Baltic 
Straits, between Rödby in Denmark and 
Puttgarten in Germany. However, disre
garding the positive effects the construc
tion of permanent !inks over the Baltic 
Straits may have on road-bound trans
portation, three main problems linger on 
the horizon: l) Apart from du ring the ac
tual construction, does the completion of 
fixed links over the Baltic Straits in any 
way hinder sea-bound transportation? 2) 
The construction of permanent !inks and 
the concept of mare clausum. 3) Environ
mental effects on the Baltic Sea. Whereas 
the two previously presented problems 
will be accentuated , the latter belongs in 

an environmental discussion. Henceforth 
further emphasis will not be put on this 
JSSUe. 

lgnoring multilateral treaties con
cerning the environmental issues of the 
Baltic Sea and the Straits, there are four 
treaties having an effect on the construc
tion of permanent !inks over the Baltic 
Straits. Jn order to clarify which these 
four treaties are and in what way they af
feet the bridges over the Baelt and the 
Sound, a brief introduction will follow 
below: 

The UNCLOS; specifically Art. 24 on 
the duties of the coastal State regarding 
innocent passage and Art. 44 on the du
ties of States bordering straits concern
ing transit passage.86 

The X/11 Hague Conventian defines 
regulation applicable to passage of cir
cumstantial stops - of belligerents- with
in the territorial sea of a State, ha ving de
clared itself neutral in a conflict.87 

The Sound Treaty, directing the main 
uses of the Baltic Straits. Primarily, Arts. 
l and 2 are affecting the actual usage of 
the Straits, actdressing practical issues 
such as the keeping of navigational aids, 
pilotage, etc.88 

The bilateral agreement on a penna
nent fink over the Sound, among other 
things declaring that the construction as 
sound and in accordance with the two 
States' international obligations89 

The decision to construct permanent 
!inks over the two main navigational 
routes of the Baltic Straits (the Great 
Baelt and the Sound), fused discussions 
on whether this is con troversial to the 
ruling legal regime. The predominant 
part of present legislatian applicable to 
the Straits is either bilateral treaties be
tween the two littoral States or national 
legislatian of the same. Yet, the remain-

ing part constitutes a major institute gov
erning practical usage of the Straits. Art. 
24.1 of the UNCLOS, cancerned with the 
practice of innocent passage, states that 
"the coastal State shall not hamper the 
innocent passage of foreign ships 
through the territorial sea"90 A problem 
with the construction of a permanent 
!ink over a strait used for navigation is 
obviously the fact that, to an extent, pas
sage through such a strait will be restriet
ed to ships of a size fit to pass beneath 
the concrete framework of a bridge. Al
though the regime of transit passage, in 
accordance with Art. 35c of the UNC
LOS, is not applicable to the Baltic 
Straits, the warding of Art. 44 regarding 
the duties of States bordering straits, is 
quite interesting: "S tates bordering 
straits shall not hamper transit passage 
[ ... ] Thereshall be no suppression of tran
sit passage."91 The first part of this ph rase 
is, in substance, close to that of Art. 24, 
though the latter part is far more strin
gent than regulations on innocent pas
sage. According to the phrase, even 
though a suspension of the right to tran
sit passage would only be partial in kind , 
ciasing the strait for a certain size or type 
of vessel, a fixed construction would be 
illegal. Further, the Sound Treaty speci
fies, in Art 1.1, that "no ship [ ... ] shall be 
delayed nor hindered on its passage 
through the straits."92 As rendered in all 
three articles, passage through the Baltic 
Straits shall not be restricted. Yet only 
nearing final construction, the bridge 
over the Great Baelt came to be the fo
cus of attention in an argument between 
Denmark and Finland.93 The case, w h ich 
was submitted to the International Court 
of Justice, though later withdrawn after 
an out-of-court solution, cancerned the 
passage of oil-rigs constructed at a Finn-
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ish shipyard and their passage through 
the Great Baelt on their journey to active 
service.94 The Finnish argument was built 
on the phrasing in Art. 24 of the UNC
LOS, stating that passage shall not be 
hampered , implying that this applied to 
all vessels navigating on the seas. The 
construction of the bridge would have 
had to be different, in order to leave the 
possibility open for any kind of vessel to 
pass through the straits. Part of the Dan
ish argument was that, since the Sound 
was not being obstructed by any fixed 
construction, the oil-rigs had an alterna
tive route (though the Finnish response 
was that the oil-rigs needed more depth 
beneath the keel than what was allowed 
for in the Sound). However, since the 
out-of-court settlement to this legal con
flict , there has been no further contraver
sy on this issue. Hence, i t is possible to ar
gue that the dimensions of the bridges 
over the Great Baelt as weil as the Sound 
may be regarded as being sufficient for 
present and, probably, future forms of 
navigation.95 

According to Art. 1.2 of the Sound 
Treaty, ships passing through the Baelts 
and the Sound "shall not bear an y charg
es[ ... ] nor s hall charges be reinvented [ .. . ] 
through charges on seafaring or customs, 
or whatever kind ."96 With its con tent, Art. 
1.2 limited the planning for the construc
tion of the permanent !inks over the 
Straits to either fixed bridges or tunnels. 
Since none of the constructions was to 
collect an y charges on the seafaring com
munity, a leaver-bridge was not part of 
the possible planning solutions. Further, 
passage through the Baltic Straits had to 
be free from the use of a pilot; "it shall 
always be free for the master mariner or 
shipper to render the assistance of the Pi
Iotage Services or not"97

• Thus to safe-
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guard the bridges and their users, as weil 
as the ships, from an y accidents, the con
struetians had to be both high and wide 
in order to allow for navigating traffic to 
pass unregulated - which may not have 
been a subsequent measure, had there 
been a requirement for pilotage. 

Concluding Remarks 
Studying the legal regime of the Baltic 
Sea, i t s tands el ear t hat this is determined 
by the regimes of its influxes. In all four 
cases - the Åland Conven tian, the Sound 
Treaty and the national legislatian gov
erning the great Baelt, the nationallegis
Iation concerning the White-Sea Canal 
and the separate regulation on the Kiel 
Canal - independent regulation govern 
the usage of the Baltic Sea. Collectively 
these regional regimes contribute to the 
general legal status of the Baltic Sea. 
However, camparing the four regions, 
the Baltic Straits have a more weighty 
position- being the on ly natural connec
tion with any high sea and a navigable 
route open to nearly every kind of ves
sels. Hence, in practice, only two States 
are liable in regulating passage to and 
from the Baltic Sea. Although the politi
cal and military power has shifted be
tween various regimes, the geopolitical 
location of the two States has remained. 
For centuries, both in historical terms 
and in the future, the regime controlling 
the area of the Straits will also be in con
tro! of who and what passes through 
those straits. Thus, the ability to exercise 
power and controlover the Baltic Stnits 
have always been, and will be in the fu
ture, a potential source of conflict. 

Regarding the present regim e of the Bal
tic Straits, this is made up of bot h trea ties, 
having a stance in public international 

law, and nationallegislation , though this 
is in part based on public international 
la w as weiL However, apart from treaties 
and Iegislation, lang-standing customary 
law also governs the present regime of 
the Baltic Straits. This becomes apparent 
w hen examirring the history of the strai ts. 
On e of the most distinctive forms of cus
tomary law in the case of the Baltic 
Straits, is the littoral States' modus viven
di concerning the passage of naval ves
sels through the straits. Collectively, the 
institutions of public international law 
form a very strong base on which the re
gime of the Baltic Straits is founded. 
Thus, for an alteration to take place in 
the present regulations governing these 
straits, all interested parties will have to 
be in agreement with the suggested re
modelling. Such a requirement would 
most certainly be the case, should the 
need for pilotage through the Baltic 
Straits be revised. Yet, this also imply 
that the school of rebus sic stantibus9g 

govern the regime of the Baltic Straits. 
At the time of the composition of the 
Sound Treaty, in 1857, pilotage through 
the straits were not regarded as being a 
requirement (since i t had been a misused 
way of levying charges on ships passing 
through the Baltic Straits) , though at 
present this would certainly be a require
ment should i t be applicable according to 
the Sound Treaty. 

Purther examirring the legislatian ap
plicable to the Baltic Straits, it stands 
clear that the question , on whether the 
concept of mare ciausum is a sound sub
stance within the present legal regime, is 
quite relevant. The present legal frame
work opens the door to the concept of 
mare ciausum baltici, though at the mo
ment, that opening is the size of a fissure. 
National legislatian in the Baltic Straits 

is mainly focused on the protection of se
curity and the demareatian of territory. 
There are also bilateral treaties between 
the two littoral States, cancerned with 
certain aspects of the territorial question; 
demarcation, size of territory, etc. Fur
ther, there are also the three main multi
lateral treaties; the XIII Hague Conven
tian on Neutrality (1907) , the Sound 
Treaty (1857) as weil as the UNCLOS 
(1982). It was shown, previously, that the 
XIII Hague Conventian only apply if at 
least one of the littoral States is not part 
of a conflict. Hence, this convention is 
only effective so Iong as at !east one of 
the coastal States has declared itself neu
tral in an arrgoing conflict. Regarding the 
Sound Trea ty, this caters only for passage 
by merchant vessels and leaves the ques
tion open for regulation on naval vessels 
and other military crafts. Although i t has 
been argued that the State of Denmark is 
bound to keep the Straits open at all 
times, notbing in the actual warding 
proves this to be the case. According to 
the UNCLOS, there are two different 
forms of passage, innocent and transit. As 
shown, the regulation on transit passage 
in not applicable to straits used for inter
national navigation, should these in 
whole or in part be regulated by lang 
standing international conventians (Art. 
35c the UNCLOS). Concerning the Bal
tic Straits, it is almost uniformly recog
nised, that these belong to the group of 
so called "historical straits" . Innocent 
passage, in tum, is limited in its rights to 
the vessel exercising this form of passage 
- which shall not be "prejudicial to the 
peace, good order and security of the 
coastal State" .99 However, regulation on 
innocent passage is also hampered by 
Art. 25 on the "rights of protection of the 
coastal State" 100 and reads 
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"the coastal State ma y, without discrimina
tion in form or in fact among foreign sh i ps, 
suspend temporarily in specified areas of 
its territorial sea the innocent passage of 
foreign s hi ps if such suspension is essentia l 
for the proleetian of its security ... " 10 1 

Thus, the Baltic Straits, or any part of 
these, may be closed to passage by for
eign sh i ps. The result of such a step would 
in whole or in part close the main en
trance to the Baltic Sea. In practice, such 
an action would create a closed sea. With 
the above fresh in mind; should Sweden 
en ter Nato, in what way would this affect 
the status of the Baltic Straits? In times 
of peace the modus vivendi of the littoral 
sta tes, would most certainly remain unal
tered. Yet, such an enlargement of Nato 
is bound to trigger the notion of Russian 
acceptance of the present legal regime. 
The question of the Sound Treaty as be
ing applicable under Art. 35c will again 
arise - this time in order to secure the 
'freedom of navigation' through the 
straits. 

With the completion of fixed !inks 
across the Baltic Straits, several philo
sophical questions arise, though many re
main unanswered. However, some still 
deserve to be introduced: Should there 
be an accident whereby a vessel was to 
coliide with a segment of any of the two 
bridges - or for that matter run aground 
on the stretches of rocks airned at hinder
i ng a collision - would not public and po
litical opinion turn in favour of pilotage 
in the areas of the !inks and force jurists 
to regulate this in national legislation? 
Should this happen, it would obviously 
be a bre a ch of Art. 2.3 of the Sound Trea
ty, although rendering the service of a pi
lot would be free of charge. Further, if a 
b rea ch of the Sound Trea ty was to be reg
ulated in national legislation, would the 
treaty as such be exhausted and if so, 
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would the present legal regime of the 
Baltic Straits as being historical straits, 
according to Art. 35c of the UNCLOS, be 
declared void? Arguably, this is the con
sequence should the Sound Trea ty be for
feit, yet this effect does not seem to have 
been accounted for. Another effect of the 
previous, would clearly be that the re
gime of transit passage be applied , thus 
weakening much of the presently appli
cable legislation and treaties between the 
littoral States- though the re by, a ny argu
ment for a ma re ciausum be squandered. 
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Överstelöjtnant 
PEDER UGGLA 

Översielöjtnant Peder Uggla, som fram till l juli 2000 var 
chefför underhållsavdelningen i Marinkommando Osl, är 
numera verksam inom MKO:s avvecklingsorganisation. 

Underhåll av marin insatsstyrka - slutsatser från 
Sammarin 99 

1999 fick marinen till sin slutövning ett nytt övningskoncept efter decennier av 
invasionsförsvar. Under Sammarin 99 övadesför första gången en marin insatsstyr
ka i en fredsbevarande operation. I övningen deltog marinens grundutbildningsför
band och vissa inkallade enheter i allt ca 2 600 man, 25 stridsfartyg, JOO-talet övri
ga fartyg och båtar samt l O helikoptrar. Övningen genomfördes i området mellan 
Rådmans ö och Grisslehamn - Hargs hamn, men insatsområdet förutsattes ligga på 
ca 50 mils avstånd från svenskt sjöterritorium. För underhållsplaneringen innebar 
detta en ny och väsentligt utökad dimension. Övningens längd var dessbättre sådan 
att en realistisk stabsbehandling av operationens olika skeden kunde genomföras. 
Det skedde med deltagande av understödjandeförband och enheter. Samverkan mel
lan marinkommandostaben och marinkommandounderhållsbataljonen, ekipage
kompaniet, örlogsvarvet och underhållsgrupp Stockholm blev naturliga inslag i öv
ningen. Erfarenheterna är direkt överförbara i den nya förbandsstrukturen med 
bland annat marintaktiskt kommando och marinbaser. 

Inledningsvis baserades de deltagande 
förbanden i Rådmansöområdet och de
lar av Roslagens marinregemente övade 
skydd och bastjänst De deltagande för
banden genomförde grupperingsövning
ar, vapenövningar etc. Under den andra 
veckan organiserades en marin insats
styrka under ledning av stf CMKO och 
en tillfälligt sammansatt stab sattes om
bord på HMS Visborg. Med hjälp av ett 
par inhyrda fartyg bildades en konvoj 
som efter ombordlastning, kolonn- och 
eskortbildning överskeppade insatsstyr-

kan till Grisslehamn, Singöfjärden och så 
småningom Hargshamn. Verksamheten 
på fältet speglades därefter av den 
"fredsskapande verksamheten " och be
rörs icke vidare här. Underhållet av styr
kan och framförallt uppbyggnaden mot 
en joint dvs försvarsmaktsgemensam 
styrka som skall kunna verka över lång 
tid, kanske halvårsvis, ställer dock helt 
andra krav än vad vi i marinen är vana 
vid och det var det som jag i min egen
skap av kvartermästare vid MKO hade 
anledning att koncentrera underhållsav-
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delningens arbete mot. Parallellt med 
detta försiggick annan planering och na
turligtvis också det akuta understödet till 
den övade styrkan. 

Underhållsavdelningens (i MKO 
stab) deltagande i övningen bestod av en 
örlogskapten ingående i insatsstyrkans 
stab ombord på Visborg, tre officerare 
(örlkn, mj, kn) som tjänstgjorde i skift 
som vakthavande officer underhålls
tjänst (VO Uh) i MKO ledningscentral 
samt jag själv, stabsläkaren, en inkallad 
mariningenjör och avdelningens krigsor
ganisationshandläggare med beredning 
av underhållsfrågorna i ordinarie krigs
stabsplats i anslutning till ledningscentra
len. Arbetssättet kan liknas vid en trede
lad stab med l) en främre stabsplats på 
Visborg som avkännare av insatsstyrkans 
behov och som kravställare, 2) VO Uh 
som löste akuta ärenden och samordna
de i det korta perspektivet - upp till ett 
dygn - samt sammanställde rapporter 
och 3) vi övriga- huvuddelen- som del
tagare i arbetsgrupper, med analys och 
slutsatser, beredning och plan/order
skrivning som huvuduppgifter. 

Marinkommandostaben kom ganska 
snabbt att verka som i en matrisorganisa
tion, där den ena axeln utgjordes av ordi
narie indelning och den andra i en ge
nomförandedel och en planeringsdeL In
tressant i sammanhanget var att konsta
tera att sjö- resp markoperationshand
läggningen i huvudsak för stabens del ge
nomfördes i skilda tidsperspektiv. Sjöop i 
nutid dvs i genomförandedelen medan 
markop med traditionell orderhantering 
med krav på minst ett dygns framförhåll
ning kom att ske i planeringsdelen. Som 
underhållschef var planeringsfrågorna i 
3-7 dygnsperspektivet viktigast och jag 
hade mest anledning att samarbeta med 
mark- och sjöfartssektionerna i taktikav-

266 

delningen liksom med underrättelsesek
tionen i undsäkavdelningen. 

I det långsiktiga uppbyggnadsarbetet 
hann vi planera för i huvudsak tre skeden 
utöver landstigningskedet, nämligen ett 
etableringsskede där underhållssäkerhe
ten succesivt byggdes upp till ca 7 dygn , 
ett förstärkningsskede där en stridsgrupp 
ur armen med mekaniserad bataljon till 
fördes och slutligen som beredduppgift 
en evakueringsplan, därest operationen 
av något skäl skulle behöva avbrytas 
med kort varsel. 

Planeringen genomfördes i form av 
beredningar till vilka kallades represen
tanter från understödjande enheter, de 
s.k. bakre underhållsförbanden. Efter
som frågan om dessa nyligen utretts un
der ett stort mått av revirtänkande och 
prestige från de inblandades sida förut
såg jag vissa samarbetssvårigheter, som 
dock glädjande nog uteblev så snart vi 
närmade oss de konkreta sakfrågorna. 
Inte vid något tillfälle fastnade vi på vad 
som understundom framhållits som "ma
rinspecifik teknisk tjänst". Tvärtom visa
de sig underhållsförbanden ganska bra 
komplettera varandra och inte alltid på 
det sätt som man kanske skulle kunna 
tro. För att ta ett exempel kunde jag kon
statera pjäsunderhållet påKA-pjäs 12/80 
(då ännu i grund- och krigsorganisation) 
i realiteten sedan lång tid ägt rum på mi
loverkstaden i Norrtälje. Nedan följer 
huvuddragen av planeringen för de olika 
skedena och de viktigaste slutsatserna. 

Fas l etableringsskede 
Den marina insatsstyrkan är som mest 
sårbar i samband med och efter genom
förd landstigning. För att behålla fotfästet 
erfordras snabb ersättning av förstörd 
materiel och uppbyggnad av anbefalld un
derhållssäkerhet. Drivmedel, färskvatten 

Trots överkapacitet befanns M/S Tjelvar (el motsv) (1.800 passagerare, 440 personbilar) 
lämpligast för insatsstyrkans transportbehov tvärs Öster~jön. Med fartyg i denna stor
leksordning vinner man ett relativt väderoberoende och handlingsfrihet. 

och livsmedel har nedgått till ett mini
mum efter en så lång överfärd och solda
terna i land livnär sig i huvudsak på med
förda jägarstater. Efter stabens beredning 
med Uhgrp Sthlm avseende försvars
maktsgemensamma förnödenheter, Eki
pagekomp avseende förhyrning av lämp
ligt tonnage och MKUhbat avseende ma
rin teknisk tjänst utgavs en marinkom
mandoorder av följande innehåll avseen
de inriktning och underhållssäkerhet 

"Underhållstjänsten inriktas mot att 
inom ZOS (zon of separation) bygga upp 
en rörlig, begränsad underhållsbas. Del av 
denna skall vara beredd att avdelas för un
derstöd av främst stridskrajter på marken. 

Den rörliga marina insatsstyrkan skall 
successivt och senast efter 7 dygn i opera
tionsområdet generellt ha minst 3 dygns 
underhållssäkerhet samt därutöver 7 
dygns stridsportioner för förbanden på 
marken". 

Planeringen byggde på en varann
dagstransport med förhyrd M/S TjeJvar 
(tagen ur ordinarie trafik) medförandes 
bla mjölkcentralens bilar med färskvat
ten och komplettering av utrustning bia 

torrklosetter och containrar för hante
ring för miljöavfall samt andra påkomna 
behov av tex personalvårdsfunktioner 
som begränsade fältmarketenteri och 
fältpostkontor. Komplettering med ett 
renodlat sjukvårdsförband visade sig 
också nödvändigt redan på detta tidiga 
stadium. För drivmedel mm avsågs en 
smärre tankbåt (M/S Tärntank) rekvire
ras för att genomföra farliga transporter i 
3-dygnsskift. 

Fas 2 förstärkningsskede 
Redan efter genomförd landstigning (el
ler kanske i verkligheten redan innan) 
genomfördes så en beredning som gick 
ut på att förstärka den marina in
satsststyrkan med en mekaniserad batal
jon ur armen. Styrkan blev därmed joint 
dvs sammansatt ur flera försvarsgrenar 
och förbanden på marken blev samman
taget av stridsgrupp/ eller brigadstorlek. 
Beredningsgruppen förstärktes självklart 
med en samverkansofficer ur armen och 
skulle kanske i verkligheten ha letts av 
en MB representant. 

MKO takavd sjö föreslog roro-farty-
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M/S Obbola. Fartyg av denna typ har använts för mekaniserade förbands transporter 
från Syd- till Nordsverige under övning 

get M/S Obbola (normalt papperspro
dukter) vilken med tre lyft under lika 
många dygn skulle möjliggöra över
skeppningen av en bataljonsstridsgrupp i 
taget. 

För att understödja förbanden på 

marken fastställdes behov av ett försörj
ningskompani som tillsammans med den 
marina underhållsbataljonen och tillförd 
förbandsplatsgrupp bildade en under
hållsgrupp. Den nya förbandstrukturen 
framgår av bild nedan. 

Chefen insatsstyrkan 

RMUhbat 
led n 
te k 
försörj n 
t p 
Land/sjö 

TrossKomp 
(ur A) 

behovsan
passat för 

försörj n 

Det ur 
UhgrpSth, 

MKUhbat O 
och Ekipage 

Bild l Förbands- och underhållsnivåer 

För det löpande underhållet befanns 
TjeJvar ha fortsatt tillräcklig kapacitet. 
Problemet i hanteringen av underhålls
mängderna visade sig ej bestå i anskaff
ning, rangering i Sverige eller den långa 
sjötransporten utan i underhållsförban
dens på plats möjlighet att mottaga för
nödenheterna. Därav kravet från Insats
styrkan på hellre flera än stora transpor-
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ter. I och med det mekaniserade förban
det kom också drivmedelsbehovet och 
framförallt behovet av lämplig hante
ringsutrustning att tydligt framstå. Vår 
planläggning kom till slutsatsen att det 
nya förbandet skulle vara insatsklart en 
vecka efter första landstigning. (Natur
ligtvis tidigare om planläggningen startat 
tidigare) . 

Förb/skede Etableringsskede dygn 3-7 Förstärkningsskede dygn 8-

l nsatsstyrkan 2:a 2:a 3:e 4:e försörjntp 3:e drivmtp 
försörjn drivmtp försörj n 
t p t p 

Brig stridsgrp Batstrgrp Batstrgrp 
överskeppar Överskeppar 
M/S O bbola M/S Obbola 

RMuhbat Förstärks Förstärks Förstärks 
Led n med med med 
T p Hanterutr Förbpl ny Pers 
T ek Hygien Verksttält Post 

Försörj n bia Marketen l Kassa 
fälttoa 
Kistor 

Uhgrp Sth Understödjer med försvgem förnödenheter, 
sammanhåller kontrakt med leverantörer och 
exportlicenser 

MKUhbat O Understödjer med marin spec kompetens och 
förnödenheter 

Ekipage Sammanhåller kontrakt och förhyrn ingar 
avseende sjötransporter 

Bild 2. Transport- och verksamhetsöversikt under etablerings- och förstärkningsskeden 

Fas 3 U rdragningsskede 
Som en sista planeringsuppgift fick staben i 
uppgift att se över möjligheten att evakuera 
den marina insatsstyrkan därest så skulle 
visa sig nödvändigt. En beredning visade att 
detta skulle kunna utföras nära nog dolt i 
det ordinarie transportmönster så länge det 
rör sig om en ren marin insatsstyrka. Men i 
och med att armeförband överförts sitter 
man fast på ett helt annat sätt. 

Omslagstidpunkten var således i vårt 
fall senast dygn 7. I det uppspelade scena
riot hade insatsstyrkans chef befogenhet 
att avbryta operationen. Det anser jag 
olämpligt därför att det kräver två slags 
fortlöpande planläggning - framåt och 
bakåt - från hans begränsade stabs sida. 
Beslut och planläggning för den eventua
liteten bör istället åläggas den högre che
fen dvs marinkommandochefen eller i da-

gens organisation OP!Lstaben som har 
överblicken och möjligheterna att styra 
evakueringsresurserna. Genomförandet i 
operationsområdet bör däremot natur
ligtvis åligga insatsstyrkechefen. Vår be
redning som framgår av nedanstående 
bild visar att pågående operation bör av
brytas med en bereddorder om evaku
ering senast sex timmar före tillbakadra
gandet Säkring av terräng, urdragning, 
förflyttning samt rangering och ilastning 
bör sedan kunna ske inom en 18 h period. 
Beredningen visade också att alla fordon , 
ammunition och viktigare materiel kan 
medföras i en omgång så länge en färja av 
M/S TjeJvars storlek disponeras. Kvar blir 
färska livsmedel, vatten och standardcon
tainrar samt hygienutrustningen - själv
klart. Den senare kan säkert komma till 
nytta oavsett vem som får tag i den . 
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Eventualitetsplan-plan för urdragning 

(Beredning 09- 22 med bia TAK, (sjöfart, mark, sjögen) , UND, UH (Samanhållande), 

Ekipage och samverkansofficer ur fo 44). 

Förutsättning: Skyddad urdragning. Insatsstyrkan leder och skyddar urdragningen. 

Urdragningen omfattar landtransporterade enheter och personal med ordinarie tärje

transport (en omgång) . Planeras ske ojämn dag med returgående färja. Helikoptrar 

flygs, bunkringsmöjlighet på HMS BELOS 150M från svensk kust genom MKO. Far

tyg och båtar sjötransport genom Insatsstyrkan (båtar på trailer). 

Omfattning fårjetransport: Förband: Kustrobotbatteri 300 pers + 50 fordon 
Kabataljon 800 pers + 180 fordon 
RMUhbat 500 per+ 100 fordon 
11.Hkpdiv 100 pers+ 25 fordon 
Övrig militär 100 per + 25 fordon 
Övriga civila (marketentpers, 
NGO +vårdfall) 100 pers+ fordon 

Utrustning och förnödenheter: Medförs - pers beväpning, förbandsutrust
ning, och ammunition (finkalibrig färja - ar
tam, granater, sprängmedel med avdelad re
surs ur lnsatsstyrkan) Kvarlämnas i opera
tionsområdet: Färska livsmedel, vatten , dagli
ga förnödenheter, drivmedel i land, standard
containrar. 

Tidsplan: Förutsättning-urdragning skall kunna ske 6 timmar efter förberedande or

der och genomföras under 18 timmar (6 timmar Insatsstyrkan säkrar urdragningster

rängen, 4 timmar förbandsvis urgång ur grupperingar, 4 timmar transport till ilast

ningshamn, 4 timmar rangering och ilastning. 

Förbered order Säkr terräng Urdragnin Förflyttning Ran ering, ilastning 

6 h 6 h 4h 4h 4h 

Genomförande: Lastning genom Insatsstyrkan ( samråd befälhavaren M/S Tjelvar; 

kapacitet l 859 pers+ 450 (standard)fordon). Insatsstyrkan skyddar ilastning och sjö

transport intill svenskt territorium. 

Sammanfattning och 
slutsatser 
Övningsuppläggningen medförde två 
skilda planeringar - en för den pågående 
faktiska övningen med behov avhjälpan
de underhåll och viss förnödenhetskom
plettering-en betydligt mer omfattande 
logistikfunktion för att överensstämma 
med spelad förutsättning. 
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Det förstnämnda underhållet sköttes 
i huvudsak av VO-funktionen i stabens 
genomförandedel, medan uppbyggnaden 
i en långsiktig underhållsfunktion för en 
insatsstyrka ägde rum i planeringsdelen 
av staben tillsammans med marktak, sjö
fart och undsäk samt med underhållsför
bandens aktiva medverkan. 

En ny förbandsstruktur - tillfälligt 

sammansatt insatsstyrka - ställer motsv 
krav på ett motsvarande tillfälligt sam
mansatt underhållsförband. 

gare en nivå - en underhållsbas i eller i 
nära anknytning till operationsområdet. 

Våra nuvarande förbandsanknutna 
underhållsförband och bakre underhålls
förband måste vid operationer utanför 
landets gränser förstärkas med ytterlig-

Urdragning ur operationsområde kan 
förberedas dolt och genomföras i ordina
rie transportmönster utan speciella re
surser så länge insatsstyrkan är renodlat 
marin. 

Pumpar som ~~ 
e Självsugande ~ 

centrifugalpumpar 

e Vertikala pumpar 

e Kugghjulspumpar 

e Kolvpumpar 

e Lobrotorpumpar 

e Tätningslösa pumpar 

e Excenterskruvpumpar 

e SAER centrifugalpumpar 
till marknadens bästa priser 
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BOX 73 e 446 22 ÄLVÄNGEN 
Tel. 0303·74 80 30 e Fax. 0303·74 88 10 
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homepage: www.plteknik.com 
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Verksamhetsberättelse för 2000 

Eders Majestäter, ledamöter, pristagare, 
gäster från systerakademierna, mina da
mer och herrar! 

För precis ett år sedan avslutades fö
regående verksamhetsår här på Vasamu
seet 

r sitt inträdesanförande lyfte heders
ledamoten , amiralen Vladimir Jeg6rov, 
på ett dynamiskt sätt fram den nya tidens 
strategiska situation för Ryssland. Han 
pekade på att utvecklingen geostrate
giskt innebär ett hot om fortsatt isolering 
av Ryssland i Östersjöregionen och att 
den militärt innebär en väsentlig försäm
ring av Rysslands strategiska läge i Ös
tersjön genom möjligheterna för Atlant
pakten att utnyttja den för Ryssland stra
tegiskt viktiga Östersjökusten och för
vandlar Kaliningradområdet till en in
ringad del av Ryssland. 

Vid nedläggningen av sitt ämbete 
stä llde hedersledamoten Claes Tornberg 
tre frågor: 
• Följer vi i reali teten försvarsbes lutets 

grundide med en helhetssyn för 
svenskt totalförsvar? 

• Tö rs vi ta vårt ansvar fu llt ut i vårt pri
mära intresseområde - Östersjöom
rådet? 

• Är det inte hög tid att kraftsamla vår 
lilla maritima nationella kapacitet? 
Akademiens nyvalde ordförande, le

damoten Bertil Björkman, betonade vik
ten av att den maritima debatten inte 
skulle avstanna utan utvecklas. Genom 
att fokusera på tre skilda, men var och en 
för sig, synnerligen viktiga områden bor
de den sakliga diskussionen kunna ut
vecklas och vidgas till att omfatta en 
svensk maritim strategi. Det gäller att 
• återskapa en fungerande studieorga

nisation 
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• deltaga i arbetet med en ny lednings
doktrin för Försvarsmakten samt 

• i det korta perspektivet deltaga i och 
genomföra de aktiviteter som mani
festerades vid namngivninge n av den 
första korvetten av Visby-klassen. 
Mot bakgrund av händelserna på 

1980-talet konstaterade den dåvarande 
studieorgan isationen, liksom Wilhelm 
Agrell, att prioriteringen av kvantitet 
och uthållighet i en mobiliserande för
svarsmakt framför kvalitet och bered
skap inte framstod som det mest ända
målsenliga vägvalet för den svenska för
svarsmakten. 

Trots detta framhävdar 90-talets stra
tegiska profeter, med facit i handen, att 
man inför 1992 års försvarsbeslut "tänkt 
bort" järnridåns fall. Genom tron på det 
nyas fullkomlighet raseras det gamla 
med sina väl kända brister i en takt som 
för många verkar obefogad. Likheten 
med Stockholms omdaning på 50- och 
60-talen är slående. 

Dagens högtidssammanträde marke
rar slutet på ett intensivt verksamhetsår 
med koncentration på den strategiska si
tuationen i Östersjön, internationella in
satser i fredsbevarande syfte med marin 
medverkan samt dagens skeppsbygg
nadskonst i kombination med smygtek
nik. 

Under året har ett arbete påbörjats 
syftande till att ta fram ett förslag till en 
maritim doktrin. Mot bakgrund av För
svarsmaktens nya uppgifter och den nu 
pågående integrationen i ett kollektivt 
europeiskt säkerhetskoncept har akade
min fått till stånd en debatt om hur lan
dets samlade maritima resurser skall an
vändas- en debatt som förväntas fortgå 
in i nästa verksamhetsår. 

Akademin har också som remissm
stans engagerat sig i Försvarsmaktens 
ledningsdoktrinsarbete samt i en diskus
sion om "rules of engagement". 

De inträdesanföranden som hållits 
har till sin huvuddel behandlat dessa 
spörsmål inom ramen för nutid och fram
tid i den maritima miljön. 

Låt mig dock peka på att även det för
flutna , vårt kulturarv, har getts en plats 
på akademins agenda. Genom 1600-ta
lets tänkeböcker skapas oväntade in
blickar i sjöfolkets vardag, som ledamo
ten Helmersson formulerade sig i berät
telsen om Tomas Dansare på Svarta 
Hunden. Genom sin inblick i 1900-talets 
historia har ledamoten Gunnar Åsehus 
presenterat ryska och sovjetiska marina 
planer under åren 1914 - 1940 om pre
ventivanfall mot Sverige. Om detta sena
re också existerat under tiden efter andra 
världskrigets slut och som ubåtskriserna 
under 1980 skulle kunna vara ett tecken 
på får framtida forskning utvisa. 

Inom ramen för projektet NAVY 
2000 har två symposier genomförts. 

Det första ägde rum i Stockholm un
der rubriken "Sveriges säkerhets- och 
försvarspolitiska roll i det nya Europa". 
Syftet var att fortsätta doktrin och strate
gidiskussionen samt tydliggöra att svensk 
idebild och den pågående marina sys
temutvecklingen redan i dag ligger på 
framkant, ja kanske till och med före, den 
internationella utvecklingen. Svensk pro
fil och förmåga att hantera operationer i 
randhaven är en av orsakerna till detta. 
Det förutsätter dock att vi själva förstår 
att utnyttja denna position. 

I sammanfattningen från symposiet 
slogs fast att akademins tydliggörande av 
behovet av samt förmåga att aktivt kun
na stödja svensk säkerhetspolitik i vårt 
närområde inte skall uppfattats som en 

fokusering enbart mot Östersjön och att 
vi inte skall satsa på maritima internatio
nella insatser. Tvärtom! Genom att vi har 
den maritima förmågan att utgöra det sä
kerhetspolitiska stödet i vårt randhav, 
har vi den unika och efterfrågade kom
petensen att stödja internationella insat
ser i närområdet, i Europa och även glo
balt. 

Det andra symposiet genomfördes i 
Karlskrona i anslutning till att HM Ko
nungen namngav den första korvetten av 
Visby-klassen. NAVY 2000 samlade 22 
utländska delegationer och i symposiet 
deltog ca 250 personer. 

Symposiet sammanfattades på ett bra 
sätt av akademins nyinvalde hedersleda
mot, den italienske amiralen Mariani , 
som har stor erfarenhet av operationer i 
ett annat randhav, Adriatiska havet, inte 
minst under balkankriserna. 

Den schweiziska armekniven är en 
bra kniv att ha med sig. Ett bra koncept, 
noggrann design och fint hantverk kan 
producera ett allsidigt verktyg som ersät
ter hela verktygslådan. Ja , HMS Visby är 
en schweizisk armekniv till sjöss! 

Korresponderande ledamoten Tomas 
Ries lyfte på framtidens slöjor genom att 
tydliggöra de vägval i europeisk säker
hetspolitik som ligger framför oss. Vår 
förmåga att uppnå praktiska mål är bero
ende på hur väl vi förstår vår omgivning. 
Tyvärr baseras denna världsbild i de fles
ta fall på outtalade visdomar-på en san
ning som den borde vara - som korre
sponderande ledamoten Tunberger var
nat för redan för tjugo år sedan. 

Ledningen av försvaret har också pla
cerats i den akademiska mittfåran. En 
successiv anpassning av försvaret , såväl 
beredskap som uppgifter och förmågor, 
till utvecklingen i omvärlden är ett poli
tiskt ansvar liksom stabila förutsättningar 
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för framtida investeringar i personal och 
ny materieL För att detta skall kunna för
verkligas bör gränsdragningen mellan det 
politiska och militära ansvaret tydliggöras, 
vilket korresponderande ledamoten Lan
derhalm framförde i sitt inträdesanföran
de. Han efterlyste "rakare rör" i ledningen 
såväl av som inom Försvarsmakten. 

Ytterligare tre ledamöter har i sina 
inträdesanföranden tydliggjort nödvän
digheten av att ledningsförmågan - att 
leda i motsats till att förvalta -utvecklas. 

Årsberättelser har utarbetats i veten
skapsgrenen II, personal, utbildning och 
organisation samt i vetenskapsgrenen 
III, vapenteknik- vapen och sensorer. 

Akademin har valt in en hedersleda
mot, åtta ordinarie ledamöter och sex 
korresponderande ledamöter. 

Akademins arbete har varit starkt in
riktat på att, i skuggan av försvarsbeslut , 
tydliggöra den strategiska situationen i 
våra omgivande havsområden och för 
strandstaterna kring Östersjön samt de 

krav på resurser, som dagens situation be
döms kräva för Sverige. Sett i detta per
spektiv och trots tillkomsten av de nya 
korvetterna i Visby-klassen kan akademin 
konstatera att de maritima resurserna 
fortsätter att reduceras kvantitativt. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet har 
inte bara att för kommande generationer 
dokumentera det som skett och de fram
steg som görs utan har en stor uppgift i 
att sprida kunskap om försvaret och dess 
aktiva roll i den värld som vi lever i. 

Därmed har vi, som jag nämnde för 
ett år sedan, fått en återknytning till den 
grund från 1771 som akademin vilar på. 
KungL Örlogsmannasällskapet är en ska
pelse av frihetstidens nyttobetonade 
krav på yrkesutbildning och reformpeda
gogiska ideer. Det är helt uppenbart att 
den krets som Kungl. Örlogsmannasäll
skapet skall rikta sig mot måste ytterliga
re vidgas. 

Herman Fältström 
Akademins sekreterare 

Vi lever i en föränderlig värld! 
Upplev utveckling och förändring inom 
Krigsmakten l Försvarsmakten i filmer från 
1900-talets början fram till nu. 

274 

Ett av de största militära filmarkiven innehåller mer än 5.000 
dokumentärfilmer som är tillgängliga för hyra eller köp på video. 
Ring, faxa eller skriv! Vi hittar snabbt efterfrågade filmer. 

Föreningen Arme- Marin- och Flygfilm 
skeppargatan 61 
114 59 Stockholm 

Tel 08-667 09 40 
Fax 08-663 67 41 

Belöningar 2000 

Internationell behörighet 
När Sverige nu i ökande grad deltar i in
ternationeUt säkerhetssamarbete och in
riktar försvarsmakten mot internationel
la uppgifter handlar detta ingalunda om 
någon form av säkerhetspolitisk välgö
renhet. Det handlar inte heller om att 
hitta motiv för eller sysselsättning åt för
svarsmakten . Det handlar i hög grad om 
att främja svenska nationella intressen. 

Det kan till och med hävdas att Sverige, 
som en liten och handelsberoende ännu al
lianslös stat på gränsen mellan den tradi
tionella västvärlden och ett fortfarande fat
tigt och instabilt Östeuropa, faktiskt har 
särskilt starka intressen av en internatio
nell ordning som är både rättvis och funge
rande, av att förändringar går i rätt riktning 
och en säkerhetsordning som binder Euro
pa samman. Genom att främja dessa mål 
kan vi också aktivt medverka till att för
hindra åternationalisering av Europas sä
kerhet. En åternationalisering skulle vara 
förödande för Sverige. 

Sverige strävar efter att vara en aktör 
på den internationella scenen, att påverka 
skeendet. I dagens läge fordrar detta att vi 
har vilja och förmåga att deltaga i interna
tionella militära insatser på olika sätt. 

Därmed måste vi återinföra nationel
la och internationella behörighetskrav 
inom sjöbefälsområdet för marinens offi
cerare. Genom ett envist arbete har Peter 
Frisk och Thomas Gunnarsson lyckats 
segla skutan i hamn. En första kull office
rare kommer att examineras i juni 2001. 

Örlogskapten Peter Frisk och 
kommendörkapten Thomas 
Gunnarsson 
tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets 

silvermedalj för sitt kompetenta och mål
medvetna arbete med att utveckla sjöof
ficerens, såväl nautiker som tekniker, in
ternationella behörighet i samarbete 
med Sjöbefälsskolan vid Chalmers tek
niska högskola. 

Kungl. 
Örlogsmannasällskapet 
Inget företag, ingen förening, ingen ideell 
verksamhet ännu mindre en kunglig aka
demi kan bedriva en framsynt och fram
åtriktad verksamhet utan en stabil eko
nomi. Inte minst kunde akademin kon
statera detta i början av 1990-talet. Verk
samheten fick granskas under mikro
skåp. Den vidlyftiga kostymen krymptes 
och akademien började se ett ljus i den 
annars så mörka tunneL Genom överty
gelse och ett starkt intresse för skilda för
valtningsformer har Lars Werner däref
ter i hög grad medverkat till att förvalt
ningen av Kungl. Örlogsmannasällska
pets tillgångar radikalt förbättrats. Aka
demin har fått en balans mellan verk
samheten och de ekonomiska tillgångar
na med möjligheter till en vidgad utåtrik
tad verksamhet. 

Ledamoten Lars Werner 
tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets 
silvermedalj för sin långvariga gärning 
som akademins revisor samt för sitt mål
medvetna och kompetenta arbete med 
förvaltningen av akademins ekonomiska 
tillgångar. 

Utvecklad maritim förmåga 
En i Västerhavet och Östersjön aktivt 
verkande sjöförsvarsfunktion kan ingri
pa mot varj e försök att hota rätten till ett 
fritt utnyttjande av havet som transport
led utgör här grunden. Det är samtidigt 
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lika viktigt att förhindra att någon part 
ges förutsättningar att fritt utnyttja den
na transportled för att hota eller angripa 
vårt land. 

Det är därför viktigt att den svenska 
maritima förmågan behålls och utveck
las. Vi måste på ett respektingivande sätt 
kunna verka avhållande mot angrepp 
riktade mot den navigatoriska och eko
nomiska friheten i oss omgivande far
vatten. Vi måste kunna upprätta full kon
troll över vårt sjöterritorium och an
gränsande havsområden. Internationella 
förpliktelser måste kunna innehållas. 

Sverige måste således upprätthålla ett 
försvar med hög modernitet för luftförsvar, 
sjö- och markstrid . Maritim förmåga för att 
kunna göra insatser i Östersjön och omgi
vande hav är av avgörande betydelse. 

Korvetterna av Visby-klassen är ett 
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led i denna vidareutveckling av det 
svenska konceptet för maritima insatser i 
de havsområden som omger Sverige lik
som inom andra randhav världen över. 
Symposiet som arrangerades i anslutning 
till HM Konungens namngivning av den 
första korvetten betonade behovet och 
bejakade att Sverige är på rätt väg. 

Ledamoten Lars-Erik Salomonsson 
och hedersledamoten Claes 
Tornberg 
tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets 
penningbelöning för deras stora engage
mang och arbete med förberedelser inför 
samt genomförande och uppföljning av 
symposiet NAVY 2000 som arrangerades 
i anslutning till namngivningen av kor
vetten HMS VISBY. 

En skildring omfattande 192 sidor 
i ord och bild om livet och 
utbildningen på Örlogsskolorna i 
Karlskrona, med byggnader, 
utbildningsanordningar och miljö i 
det historiska världsarvet 

Boken kan beställas hos: 
Sydkustens marinbas, Biblioteket, 
Box 527, 371 23 KARLSKRONA 
Tel. 0455-867 18, 
Fax 0455-866 58 
Karlskrona Skolhistoriska Fören
ing, Tel 0455-105 03 

Pris: 150 kr+ porto 

Nya ledamöter invalda 2000 

Hedersledamot 

Nr 1316 Angelo Mariani 

Admiral Angelo Mariani, före 
pensionsavgång 1998 marinchef i 
Italien, är sekreterare i sitt lands 
nationella säkerhetsråd 

Ordinarie ledamöter 

Nr 1317 Anders Grenstad 

Kommendörkapten Anders Gren
stad tjänstgör vid sjöstridsavdel
ningen i Högkvarterets krigsför
bandsledning 

Nr 1318 Bengt Jarvid 

Kommendör Bengt Jarvid är 
chef för sydskustens marinbas 
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Nr 1319 Peter Bager 

Kommendörkapten Peter Bager 
är chef för sjöstridsavdelningen i 
Högkvarterets krigsförbandsled
ning 

Nr 1321 Mikael Wendel 

Kommendörkapten Mikael Wen
del är chefsingenjör för fartygs
system inom systemledningen vid 
Försvarets materielverk 

Nr 1320 Anders Järn 

Kommendörkapten Anders Järn 
tjänstgör vid materielanskaff
ningsavdelningen inom Hög
kvarterets krigsförbandsledning 

Nr 1322 Jan Berglöw 

Civilingenjör Jan Berglöw, som 
varit chef för Muskö örlogsvarv, 
är sedan hösten 2000 anställd vid 
Walleniusrederierna AB 

Nr 1323 Anders Johnson 

Kommendörkapten Anders John
son tjänstgör vid planeringsavdel
ningen inom Högkvarterets stra
tegiledning 

Korresponderande ledamöter 

Nr 1325 Dag HarteHus 

Departementsrådet Dag Harteh
us är bitr enhetschef inom Utri
kesdepartementet 

Nr 1324 Håkan Magnusson 

Kommendörkapten Håkan Mag
nusson är stf chef för provturs
kommando Visby, tillika fartygs
chef på HMS Visby 

Nr 1326 Klaus-Richard Böhme 

Docent Klaus-Richard Böhme var 
fram till pensionsavgången 30 juni 
2000 chef för militärhistoriska av
delningen vid Försvarshögskolan 

279 



Nr 1327 Manne K A Koerfer 

Kk i Flottans Reserv Manne K A 
Koerfer är ansvarig för mark
nadsföringen av tunga sjömåls
robotar inom Saab Bofors Dyna
mics 
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Nr 1329 Allan Arnström 

Överstelöjtnant Allan Arnström 
har alltsedan sin pensionsavgång 
1979 varit aktiv som skribent i 
främst Blekinge i militär- och sä
kerhetspolitiska frågor 

Nr 1328 0rlogskaptajn 
Per Nielsen 

0rlogskaptajn (DK) Per Nielsen 
tjänstgör dels vid Försvarshög
skolan som lärare för internatio
nella och maritima operationer, 
dels vid planeringsstaben 
NORDCAPS 

Nr 1330 Juha Nurminen 

Ekon. mag. Juha Nurminen är 
styrelseordförande i den finska 
företagsgruppen John Nurminen 
Group 

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek finns i sin helhet i Karlskrona. Samtliga 
böcker och handlingar är geografiskt samlade i vårt bibliotek i Sjöofficerssällskapets 
lokaler på Amiralitetstorget 7. Biblioteket innehåller ca 7000 titlar och ca 13000 band. 
Till detta kommer ett antal förnäml iga kartor, skisser och sjökort som kompletterar 
det skrivna ordet. I samband med katalogisering av biblioteket har ett stort antal 
dubbletter, ca 700 titlar, kunnat identifieras. Dessa förvaras i en filial i Örlogsskolornas 
kasern Najaden. Dessa böcker finns till försäljning. I Stockholm finns därutöver på 
Jungfrugatan ett stort bildarkiv innehållande cirka 70 000 bilder på örlogsfartyg, per
soner och annan marin verksamhet. 

Målsättningen med verksamheten vid biblioteket är att 
• Vårda befin tligt innehav 
• Nyanskaffa litteratur i syfte att stödja akademiens syfte att verka för utvecklingen 

inom sjökrigsvetenskapen. Nyinskaffad litteratur presenteras varje år i nummer 4 
avTiS 

• Hålla erforderlig tillgänglighet. Biblioteket är normalt öppet 0900-1300 samt däref
ter enligt överenskommelse med bibliotekarien. I biblioteket finns bibliotekarien 
samt Nicolas Ellis. Bildarkivet i Stockholm handhas av Rickard Areshoug, Erik 
Dahlberggatan 71,115 57 Stockholm, tel 08-782 9837. 

• Marknadsföra KÖMS' bibliotek 
• Arkivera KÖMS' handlingar 

Bibliotekarien emotser att från medlemmarna få tips på lämplig litteratur för att ut
veckla biblioteket samt att medlemmar, som producerar egna volymer, deponerar ett 
exemplar i vårt bibliotek. 

Bibliotekarie är korresponderande ledamoten Rolf Edwardson 

Postadress: Amiralitetstorget 7, 371 30 Karlskrona 
Tel/fax. 0455-72 95 51,0709-22 96 98 
E-mailadress: rolf.edwardson@abrahamsons.se 
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Nyförvärv 2000 

B Allmänt och blandat 

E Undervisning 

Nilsson , Stig & 
Ström, Susanne: 

Ström, Susanne (red.): 

Ström, Susanne m. fl .: 

H skönlitteratur 

Tolone, Francesco S.: 

K Historia 

Bond, Brian: 

Brogan, Patrick: 

Dahl, Per (red.): 

Edwards, Bernard: 

Flink, Gerhard (red.): 

Fri ed man, Norman: 

Gyllenhaal, Lars & 
James, F.: 

Glete, Jan: 

Nationalencyklopedin, supplement band I-III. Höganäs, 2000. 

Chapman skolan. Karlskrona 1995, 304 s. , il l. (gåva) 

Flickor, flickor! Minnen från Karlskrona högre läroverk för 
flickor och Karlskrona kommunala flickskola . Karlskrona 
1998, 104 s. , ill. (gåva) 

Lära för livet. Centrala Verkstadsskolan i Karlskrona. Karls
krona 1996, 78 s. , ill. (gåva) 

Pilgri santi del meridione/ Söderns lättjefulla helgon . Verona, 
N .J., 1998, 248 s., ill. (gåva från förf.) 

War and society in Europe 1870-1970. Stroud 1998, 254 s. 

World conflicts (sedan 1945). London 1998,682 s. 

Svensk militärhistorisk atlas. Stockholm 2000,249 s., iii. kart. 

Salvo! Classic naval gun actions. London 1999, 192 s., ill. 

Kung Valdemars segelled. Stockholm 1995, 155 s. , iii. (gåva) 

The fifty-year war. Conilict and strategy in the Cold War. Lon
don 2000, 597 s., iii. kart. 

Slaget om Nordkalotten. Sveriges roll i tyska och allierade ope
rationer i norr. Lund 1999,202 s. , il l. 

Wm"fare at sea, 1500-1650. London 2000,231 s., il l. kart. (gåva) 

Holmert, Bengt Göran: Gotland under beredskapsåren 1939-1945. Västervik 1999, 304 
s. , ill. 

Jakobson , Max: Finlands väg 1899-1999. Från kampen mot tsarväldet till EU 
medlemskap. Stockholm 1999, 230 s. 

Jussil a, Osmo m. fl.: Finlands politiska historia 1809-1999. Esbo 2000,441 s. 

Kemp, Paul: 

Linder, Jan: 

Magnusson, Lars: 

Norman, Hans & 
Runblom, Harald: 
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Convoy! Drama in Arctic waters. London 1993,256 s., il l. 

Dans på slak lina. Balansakter under Andra världskriget och 
Kalla kriget. Stockholm 2000,224 + 96 s. , il l. 

Sveriges ekonomiska historia. Stockholm 1999, 526 s., ill. 

Translantic connections. Nordie migration to the New World 
after 1800. Oslo 1987,334 s. , ill . (gåva) 

Norman, Hans: 

Ottoson, Sten: 

Williams, G lyn: 

Wilson, Timothy: 

L Biografi med genealogi 

Amerika. Emigrationen i källornas belysning.- 1980, 248 s. iii. 
(gåva) 

Den (o )moraliska neutraliteten. Tre politikers och tre tidning
ars moraliska värderingar av svensk utrikespolitik 1945-1952. 
Stockholm 2000,277 s. 

The prize of all the oceans. The triumph and tragedy of Anson's 
voyage around the world. London 1999,264 s., il l. 

F l ags at sea. London 1999, 120 s., il l. 

Abrahamson, Nils: Carl August Gosselman. Karlskrona 1999, 175 s. , il l. (gåva) 

Blomqvist, Berit (red.): Sjömansboken. -1999, 223 s., ill. (gåva) 

Laning, Harris: 

Nilzen, Göran (red.): 

Nilzen, Göran (red.): 

Perrett, B ryan: 

N Geografi 

Barrow,J. (ed.): 

Dunmore, John: 

Hägg, Christer: 

Försvarskalender 1999. Eskilstuna 1999, 688 s. , ill. (gåva) 

An Admiral's yarn. Newport R. T. 1999, 468 s. , iii. (gåva) 

Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm 2000, Häfte 150, s. 621-
800,ill. 

Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm 2000, Häfte 151, s. 160 
s., il l. 

Sveriges statskalender 2000 

The real Hornblower. The life and times of Admiral Sir James 
Gordon. London 1998, 160 s. , iii. 

The voyages of Captain Cook. London 1999, 470 s. , iii. kart. 
(Nyupplaga av Ernest Rhys verk från 1906). 

Who's who in Pacific navigation. Honolulu1991, 312 s. 

Fregatten Eugenies världsomsegling. Stockholm 1999,354 s. iii. 
(gåva) 

O Samhälls- och rättsvetenskap 

Karlsson, Kurt: 

Welin, Gustaf & 
Ekelund, Christer: 

De friska grenarna. Reportage om arbetarrörelsens barndom i 
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Ordinarie ledamöter 904 Rune Berlin 1925 1967 
716 Gunnar Kemmer 1908 1948 905 Per Löfqvist 1916 1967 

Vid utgången av år 2000 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 406ledamöter enligt 
740 Olov Lundblad 1908 1952 910 Thomas Lagerman 1929 1968 

nedanstående fördelning: 
749 Harry Engström 1909 1953 911 Bengt O 'Konor 1925 1968 
754 Sten Ljungberg 1909 1953 912 Arne Lundell 1925 1968 

Svensk förste hedersledamot l 
758 Hans G:son Hafström 1918 1953 913 Sven Linder 1918 1968 

Utländsk förste hedersledamot l 
769 Carl-Magnus Hesser 1919 1954 914 Arne Gustafsson 1929 1968 

Svenska hedersledamöter 31 
774 Bertil Sjöblom 1915 1954 915 Hans Lindström 1924 1968 

Utländska hedersledamöter 11 
782 Ulf Eklind 1911 1955 916 Per V Bolle 1920 1968 

Ordinarie ledamöter 259 
783 Axel Björling 1911 1955 917 Erik Y gge 1922 1968 

Svenska korresponderande ledamöter 93 
785 Åke Svedelius 1915 1955 918 Jan Prawitz 1932 1969 

Utländska korresponderande ledamöter 10 
806 Lars H:son Lundberg 1917 1957 921 Palle Sandberg 1929 1969 
808 Hilding Bjurstedt 1916 1957 926 K Erik Lyth 1920 1969 

Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas k a te-
815 Gunnar Schoemer 1912 1958 927 Eric Jarneberg 1917 1969 

gorivis i invalsnummerordning med namn, födelseår och invalsår. Den senast invalde 
818 Lennart Lindgren 1919 1958 928 Karl Ekman 1924 1969 

ledamoten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln invalsnumret 1330 räknat från den 
820 Lars Olof Lindgren 1914 1959 929 Per Gunnar Fernarrder 1921 1969 

15 november 1771 då viceamiralen Kristoffer Falkengreen vid invalet erhöll invals-
821 Harry Engblom 1916 1959 932 Cay Holmberg 1933 1969 

nummer l. 
822 Gunnar Eriksson 1912 1959 934 Carl-GustafHammarskjöld1934 1969 
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835 Johan af Petersens 1920 1960 939 Bo Rybeck 1935 1970 
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718 Åke Lindemalm 1910 1949 1033 Claes Tornberg 1936 1977 862 Sten Nilsson 1921 1963 961 Per-Erik Bergstrand 1925 1971 
764 DagArvas 1913 1954 1046 Peter Nordbeck 1938 1978 864 Sigurd Håkanson 1920 1963 962 Lars M Werner 1923 1971 
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842 Per Rudberg 1922 1961 1188 Jan Klenberg 1931 1989 871 Nils U Rydström 1921 1964 974 Gunnar Nordbeck 1931 1972 
851 Bengt Rasin 1922 1961 1189 Bjarne Grimstvedt 1930 1989 872 P Jan O Beckman 1918 1964 975 Christer Fredholm 1926 1972 
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980 Hans Edstrand 1915 1973 1316 Angelo Mariani 1935 2000 902 Bo V Granath 1924 1967 1000 Lars E Ahlström 1923 1974 
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1010 Nils Hellström 1924 1975 1083 Anders Hammarskjöld 1942 1980 1176 Olov Andersson 1942 1987 1261 Torbjörn Larsson 1951 1995 
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1013 Gunnar Tengstrand 1929 1975 1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981 1181 Lars O Graner 1939 1988 1266 Lars Holmgren 1951 1996 

1019 Göran Romare 1922 1976 1090 Christer Hägg 1939 1981 1182 Carl-Gustaf Dybeck 1944 1988 1267 Bo Rask 1952 1996 

1020 Lars Norrseli 1934 1976 1091 Kjell Lodenius 1934 1981 1183 Johan Fischerström 1944 1988 1268 Tage Andersson 1951 1996 

1022 Rolf Öhman 1928 1976 1093 Rolf Blomqvist 1937 1981 1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988 1269 Leif Nylander 1954 1996 

1023 Malte Jönson 1933 1976 1094 Ulf Edman 1943 1981 l 185 Anders Stävberg 1943 1988 1270 Magnus Bergman 1960 1996 

1025 Stefan Furenius 1934 1976 1095 Ulf Rubarth 1939 1981 1186 Jan Nordenman 1947 1988 1271 Mats Wigselius 1955 1996 

1026 Torbjörn Ottoson 1924 1976 1097 Ulf Ad len 1929 1981 1191 Leif H Sjöström 1938 1989 1272 Bengt Andersson 1955 1996 

1027 Börje Huss 1922 1976 1098 Roger Sprimon t 1942 1981 1192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989 l 275 Tommy Åsman 1950 1997 

1034 Jan Friefel d t 1933 1977 1103 Emil Svensson 1940 1982 1194 Stefan Engdahl 1950 1989 1276 Stefan Gustafsson 1958 1997 

1035 Svante Kristenson 1935 1977 1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982 1195 Lennart Danielsson 1947 1989 1277 Michael Gustafson 1957 1997 

1036 Hans Wachtmeister 1940 1977 1105 Kent Nordström 1943 1982 1196 Bo Wranker 1946 1989 1278 Carl Fagergren 1960 1997 

1038 Nils Dellgren 1923 1977 1106 Sven Carlsson 1928 1982 1198 Sture Malmgren 1943 1989 1279 Lars Gryzelius 1954 1997 

1039 Johan On nermark 1938 1977 1108 Bertil Kristensson 1939 1982 1206 Gösta af Klint 1946 1990 1280 Bengt N ytander 1956 1997 

1040 Lennart Grenstad 1931 1977 1109 Karl Lychou 1938 1982 1208 Leif Ahlquist 1943 1990 1281 Claes Lundin 1958 1997 

1041 Kristoffer Huldt 1927 1977 1110 Robert Nordqvist 1941 1982 1209 Stellan Fagrell 1943 1990 1287 Gunnar Wieslander 1962 1998 

1042 Karl-Erik Nylen 1930 1977 1112 Sölve Larsby 1941 1982 1216 Håkan Larsson 1939 1991 1288 Claes-Göran Hagström 1952 1998 

1047 GustafTaube 1935 1978 1120 Torsten Lind h 1941 1983 1217 Bertil Björkman 1947 1991 1289 Lars-Olof Corneliusson 1959 1998 

1048 Jan Sonden 1933 1978 1122 Herman Fältström 1941 1983 1218 Peter Osvald 1939 1991 1290 Odd Werin 1958 1998 

1049 Roderick Klinteho 1933 1978 1123 Lars Götherström 1928 1983 1219 Henrik Bohm 1941 1991 1291 Hans Wieklander 1963 1998 

1050 Göran Wallen 1933 1978 1125 Göran Oljeqvist 1941 1983 1220 Curt Lundgren 1947 1991 1292 Anders O lovsson 1967 1998 

1051 Håkan Söderlindh 1941 1978 1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983 1228 Sven Rudberg 1947 1992 1293 Johan Jenvald 1966 1998 

1052 John Adolfson 1920 1978 1128 Jan Wikberg 1935 1983 1229 Håkan Syren 1952 1992 1294 Anders Svensson 1964 1998 

1053 Kaj Nielsen 1939 1978 1130Thomas Öhrwall 1925 1983 1230 Håkan Neckman 1949 1992 1303 Stefan Axberg 1945 1999 

1054 Hans Tynnerström 1927 1978 1131 Anders Hammare 1937 1983 1231 Göran Boijsen 1951 1992 1304 Glinter Villman 1954 1999 

1055 Nils G-son Svahn 1936 1978 1141 Göran Frisk 1943 1984 1232 Bengt Rygge 1943 1992 1305 Hans Jevrell 1964 1999 

1062 Torsten Engberg 1934 1979 1142 Bo Lindkvist 1937 1984 1233 Johan Forslund 1946 1992 1306 Jan-Eric Nilsson 1957 1999 

1064 Nils-Olov Ti llberg 1938 1979 1143 Mats Lindemalm 1944 1984 1238 Göran Gunnarsson 1950 1993 1307 Christian Madsen 1955 1999 

1065 Lars-Erik Hoff 1936 1979 1144 Peter Herlitz 1936 1984 l 239 Rolf Löthman 1949 1993 1308 Håkan Rugeland 1957 1999 

1066 Hans-Gösta Skoglund 1929 1979 1145 Nils Eklund 1944 1984 1240 Håkan Beskow 1946 1993 1309 Mikael Tulldahl 1966 1999 

1067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979 1151 Tage Sjölander 1929 1985 1241 Kenneth Lindmark 1949 1993 1317 Anders Grenstad 1958 2000 

1068 Frank E Rosenius 1940 1979 1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985 1242 Göran Larsbrink 1952 1993 1318 Bengt Jarvid 1953 2000 

1069 Fredrik Hillelson 1941 1979 1155 Inge Andblom 1935 1985 1243 Ben ny Sjövall 1951 1993 1319 Peter Bager 1955 2000 

1074 Sten Swedlund 1937 1980 1157 Fred Backlund 1940 1985 1248 Björn Hamilton 1950 1994 1320 Anders Järn 1960 2000 

1075 Sune Birke 1944 1980 1158 Börje Lindström 1938 1985 1249 Bo Wallander 1952 1994 1321 Mikael Wendel 1955 2000 

1076 Karl G Andersson 1931 1980 1159 Rolf Malm 1934 1985 1250 Bengt Delang 1950 1994 1322 Jan Berglöw 1961 2000 

1077 Per V Larsson 1934 1980 1160 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985 1251 Bengt Johansson l 952 1994 1323 Anders Johnson 1959 2000 

1078 Bengt Hertzberg 1938 1980 1165 Nils Ove Jansson 1946 1986 1252 Thomas Engevall 1960 1994 1324 Håkan Magnusson 1959 2000 

1079 Magnus Haglund 1942 1980 1171 Björn Ljunggren 1942 1987 1256 Jörgen Ericsson 1953 1995 

1080 Olof Sergelin 1940 1980 1172 Örjan Sterner 1938 1987 1257 Christer Nordling 1944 1995 Korresponderande ledamöter 

1081 Bengt Dahlgren 1933 1980 1173 Lars Wedin 1947 1987 1258 Ni ls Bruzelius 1946 1995 789 Sven Gerdin 1916 1956 

1082 Per Lundbeck 1936 1980 1175 Torsten Björnsson 1938 1987 1260 Mats Westin 1952 1995 858 Wilhelm Odelberg 1918 1963 
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886 Stig Notini 1909 1966 1137 Anders Farnell 1921 1983 1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998 1325 Dag Hartelius 1959 2000 

895 Fritjof Borgquist 1914 1967 1138 Bertil König 1928 1983 1299 Gunnar Dyhre 1937 1998 1326 Klaus-Richard Böhme 1935 2000 

898 Sigfrid Wennerberg 1929 1967 1147 Sten Ingvar Nilsson 1929 1984 1311 Henrik Landerholm 1963 1999 1327 Manne KA Koerfer 1964 2000 

899 Jacob Sundberg 1927 1967 1149 Sven O Bidö 1935 1984 1312 Hans O Broberg 1947 1999 1328 Per M0ller Nielsen 1960 2000 

900 Bengt G Gustafson 1924 1967 1162 Stellan Bojerud 1944 1985 1313 Tomas Ries 1953 1999 1329 Allan Arnström 1919 2000 

931 Alf Åberg 1916 1969 1163 Bengt Forssbeck 1924 1985 1314 Rolf Edwardson 1944 1999 1330 Juha Numinen 1946 2000 
948 Lennart Kihlberg 1918 1970 1164 Ove Bring 1943 1985 1315 Bo Nyman 1934 1999 
950 Sven Swarting 1925 1970 1167 Göran Sundström 1930 1986 
966 Walter Wicklund 1923 1971 1168 Göran Steen 1922 1986 
977 Martin Ardbo 1926 1972 1169 John B Hattendort 1941 1986 
978 Lennart Roseli 1926 1972 1187 Lars-Åke K varning 1931 1988 
987 Åke Tidlund 1920 1973 1199 Hans Corell 1939 1989 
988 Bertil Åhlund 1915 1973 1200 Torbjörn Wileen 1938 1989 
989 Paul Pålsson 1928 1973 1201 Daniel G Harris 1915 1989 

1001 Carl-Gustaf lennergren 1918 1974 1202 Staffan Kvarnström 1943 1989 
1002 Sven Nordenhem 1921 1974 1203 Lars Wigert 1937 1989 
1003 Carl-Axel Malmberg 1910 1974 1210 Ivar Virgin 1936 1990 
1004 Bertil R Runnberg 1923 1974 1211 Edward L Beach 1918 1990 
1015 Bo Johnson Theutenberg1942 1975 1212 Gunnar Nordanfors 1925 1990 
1029 Lars Ramsten 1924 1976 1213 Bo Huldt 1941 1990 
1044 Ebbe Schön 1929 1977 1214 Gert Schyborger 1940 1990 
1045 Jan Eliasson 1940 1977 1222 Hans Hedman 1942 1991 
1056 Lars Wigenius 1928 1978 1223 Michael Sahlin 1945 1991 
1058 Lars Inge Bolster 1942 1978 1224 Hans Dahlberg 1930 1991 
1059 Björn von der Esch 1930 1978 1225 Johan Tunberger 1944 1991 Wärtsilä Sweden AB, Göteborg 
1070 Jarl Elisen 1920 1979 1226 Christer Zetterberg 1941 1991 
1072 Bertil Erkhammar 1920 1979 1234 Olof Söderqvist 1947 1992 Marin motorförsäljning av Wärtsiläs hela produktprogram 
1085 Peter von B usch 1935 1980 1235 Robert Dalsjö 1958 1992 • Ansvarar för service och reservdelar till kunderna på den svenska marknaden 
1086 Hans Lindgren 1925 1980 1236 Claes Dahlbäck 1947 1992 Förser årligen ca 240 fartyg med reservdelar och service 
1099 Sven Fagerlind 1918 1981 1244 Marie G Jacobsson 1955 1993 25 servicetekniker och ingenjörer arbetar med alla typer av fartyg och motorer 
1100 Hans G Frisk 1930 1981 1246 Bertil Malmberg 1940 1993 Personalen utbildas kontinuerligt på Wärtsiläs hela produktprogram för att ge 
1101 KurtEdman 1931 1981 1253 Erik Norberg 1942 1994 våra kunder bästa service och förebygga onödiga driftstopp 

1102 Bo Hugemark 1936 1981 1254 Richard Cobbold 1942 1994 • Specialutrustad verkstad som utför service på bl a bränsleutrustning, cylinderlock 

1113 Leif Leifland 1925 1982 1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994 och cylinderfoder. Ultraljudstvätt för rengöring av spolluftskylare m m 

1114 Jurgen Rohwer 1924 1982 1263 Jan Cederlund 1944 1995 Har en komplett regulatorverkstad 

1115 Torsten Seeman 1930 1982 1273 Håkan Berggren 1936 1996 
• Kvalitetscertifierade enligt ISO 9002 

1116 Bertil Johansson 1926 1982 1274 Nils Daag 1948 1996 
• Mobil bearbetning 

1117 Sven Hirdman 1939 1982 1282 Jan Glete 1947 1997 24-timmars service +46 0706-690291 C} 1118 John Sjögren 1940 1982 1283 Herve Coutau-Begarie 1956 1997 
1132 Nils Abrahamson 1924 1983 1284 Klas Helmerson 1942 1997 Wärtilä Sweden AB Tfn: +46031656100 

1133 Torsten Rinman 1934 1983 1285 Tor Egil Walter 1954 1997 Polsrjärnegaran 1 O Fax: +46 03165 61 30 

1134 Sven H Salen 1939 1983 1295 Gunnar Åselius 1965 1998 Box8006 Interner http: //www.warts ila. com WÄ~TSILÄ 
1135 Björn Sjunnesson 1927 1983 1296 Michael Zell 1950 1998 

402 77 C öreborg e-mail: se- info@wartsila. com 

1136 Christer Ardell 1936 1983 1297 Lars G Josefsson 1950 1998 
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Bokanmälan 

Som en följd av den pågående stora omorga
nisationen av försvarets skolor upphörde 
Karlskrona Örlogsskolor, KÖS, l juli 1997. 
Under närmare två år har arbetet pågått för 
att i bokform dokumentera skolorna. Boken 
är nu klar. 

KÖS var en mycket stor skola och om
kring 5 000 elever passerade årligen genom 
de olika utbildningsenheterna. Cirka 500 an
ställda av olika kategorier var verksamma vid 
KÖS. 

Skolorna disponerade en stor del av det 
byggnadsbestånd i centrala Karlskrona som 
nu ingår i världsarvet eller är K-märkt av 
andra skäl. Hela kvarteret Sparre, kasernerna 
af Trolie vid Vallgatan, Anckarstierna, delar 

av Rosenholm och Stumholmen. Ett stort antal kurser, varav många högt kvalificera
de, genomfördes. 

I föreliggande historik beskrivs i texter och i ett omfattande bildmaterial i färg, 
bredden och kvaliten i utbildningsverksamheten. Det kulturarv som byggnaderna i 
många fall utgör beskrivs i ord och bild . Trots att skolorna låg centralt på Trossö var 
kännedomen om verksamhetens omfattning och kvalitet inte stor utanför försvaret. 
Boken blir dessutom en del av örlogsstaden Karlskronas historieskrivning, eftersom 
staden Karlskronas historia och svenska marinens historia i hög grad sammanfaller. 

Historiken har utarbetats av en kommitte av tidigare personal vid skolorna. Den 
omfattar 192 sidor och kan beställas hos: Sydkustens marinbas, biblioteket, Box 527, 
371 23 Karlskrona. Priset är 150 kronor + porto. 

Lisbeth Thorsen-Carlberg 
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är 
att fö lja och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmän
het. I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan. 

Tävlingsskrift få r även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

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

Tävlingsskrifter för 2001 skall senast den l september 2001 vara Sällskapet tillhan
da under adress: 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet 
Box 10186 
100 55 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 
namn och adress. Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas 
Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogs
mannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera 
inlämnad- även inte belönad- tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendiet främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen 
och hjälpmedel- navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2001 skall skicka in utred
ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 STOCKHOLM 

senast den l september 2001. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasäll

skapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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Saab Bofors Dynamics är ett 
nytt företag med en bred 
produktportfölj av missil
system, undervattenssystem 
och burna pansarvärnsvapen 
som utvecklas för det svenska 
försvaret och för den inter
nationella marknaden. 

Företaget bildades genom 

Saab Bofors Dynamics 
-engaged in precision 

fusionen mellan Saab och 
Celsius och är världsledande 
på flera områden. Saab Bofors 
Dynamics för traditionerna 
vidare genom sin kompetens, 
sin systemkunskap och 
genom sitt nära samarbete 
med den svenska kunden. 

Saab Bofors Dynamics AB • 691 80 Karlskoga • Tel 0586-8 1 O 00 • Fax 0586-857 00 
E-post bofors@dynamics.saab.se • www.saab.se/dynamics 
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