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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 7/2008. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen 29 oktober 2008 
(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler på Kastellet, Kastellholmen i 
närvaro 39 ledamöter. 

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll som med godkännande lades till 
handlingarna. 

§ 3 Valdes ordinarie ledamoten Johan Leander till styre lsesuppleant för verksam hets
åren 2009-20 l O 

§ 4 Valdes ordinarie ledamöterna Rikard Askstedt, Lennart Bengtsson, Per-Anders 
Emil son, Håkan Rugeland och Tommy Åsman till ledamöter i va lberedningen för 
2009 med Tommy Åsman som sammankallande. 

§ 5 Beslöts att årsavgiften för svenska ledamöter för 2009 skall vara oförändrat 500:
samt att prenumerationsavgiften för Tidskrift i Sjöväsendet skall vara 250:- för pre
numeranter med postadress i Sverige och 350 :- för prenumeranter med postadress 
utomlands. 

9 6 Fastställdes preliminär sammanträdesplan för verksamhetsåret 2009. 
§ 7 Beslöts om att tilldela teknologen David von Platen stipendium ur Fabian och Ewa 

313 



Tamms stipendiefond med motiveringen att utgöra stöd för hans fortsatta utbild
ning inom området Naval Cooperation and Guidance for Shipping och hur denna 
kan förbättras nationellt och internationellt. Detta arbete har ett idehistoriskt fram 
tidsperspektiv vad gäller relationen och samarbetet mellan örlogsflottan och han
delsflottan. 

§ 8 Inträdesanförande hölls av ordinarie ledamoten Mikael Holmström under rubriken 
"Öresund och Östersjön under det kalla kriget" . 

§ 9 Ordinarie ledamoten Patric Hjort föredrog utdrag ur årsberättelse inom vetenskaps
grenen IV. 

§ l O Framförde ledamoten Jarl Elisen ett tack till redaktören för ett utomordentligt bra 
nummer av TiS 3/2008 . 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Nr 8/2008. Kungl. Örlogsmannasällskapets 237:e högtidssammanträde i Stockholm 
måndagen 17 november 2008 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum på Vasamuseet i närvaro av HM Konungen och l 08 ledamöter 
samt inbjudna gäster. 

§ 2 Valdes ledamoten LeifNylander till ordförande för sammanträdet. 

§ 3 Föredrogs föregående protokoll som med godkännande lades till handlingarna. 

§ 4 Valdes Leif N y lander till ordförande för verksamhetsåret 2009. 

§ 5 Valdes Thomas Engevall till vice ordförande fö r verksamhetsåret 2009. 

§ 6 Infördes nya ledamöter som hälsades välkomna av ordföranden. 

§ 7 Föredrogs verksamhetsberättelsen för verksambetsåret 2008 som med godkän-
nande lades till handlingarna. 

§ 8 Högtidssammanträdet ajournerades . 

§ 9 Högtidssammanträdet återupptog i närvaro av HM Konungen. 

§ l O Föredrog akademiens avgående sekreterare verksamhetsberättelse för 2008. 

§ Il Föredrog akademiens tillträdande sekreterare utdrag ur minnesteckningar över av
lidna ledamöter.. 

§ 12 Presenterades nya ledamöter varvid ordföranden överlämnade diplom. 

§ 13 Tillkännagavs följande belöningar för 2008 , vilka överlämnades av HM Konungen: 

314 

• Forskningsprojektet Försvaret och det kalla krigets stipendier till ledamöterna 
Marie Jacobsson och Mikael Holmström. 

• Fabian och Ewa Tamms stipendium till kapten David von Platen 

• Kungl. Örlogsmannasällskapets guldmedalj till hedersledamoten Herman 
Fältström 

Belöningarna överlämnades av HM Konungen. 

§ 14 Ordinarie ledamoten Marie Jacobsson höll högtidsanförande under rubriken 

"Hostis humanis. Om sjörövare då och nu. " 

§ 15 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande anförande vid nedläggande av sitt 
ämbete under rubriken "Nya principer för materielförsörjning - konsekvenser för 

Marinen. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

Avgående sekreterare 

Ökad tillgänglighet till 
Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Numera är biblioteksregistret anslutet till en till en extern server, vilket markant har 
ökat tillgängligheten till skatterna i akademiens bibliotek, som innehåller 12 000 

boktitlar, 15 000 band, l 000 handskrifter, ettbladssamlingar och 2 000 sjökort. Ett 
omfattande arbete med att katalogisera innehållet i alla artiklar av samtliga utgåvor av 
Tidskrift i Sjöväsendet sedan 1836 pågår. Endast 1990-talets och de under 2000-talet 

hittills utkomna årgångarna väntar på införande i registret. 

Allt detta kan sökas i registret, som finns på www.koms.se - Gå vidare 
till Bibliotek och sedan vidare till Litteratur. Där finns länken, 

Bibliotekskatalog, som leder fram till biblioteks registret. 
För ytterligare information rekommenderas kontakt med 

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek, som normalt är öppet vardagar 0900-1300. 

Telefon/Fax = +(0)46-455-255 93 

library@koms.se 

Biblioteket disponerar dessutom i Stockholm ett arkiv med 100 000 bilder, som finns 
tillängligt för manuell sökning efter överenskommelse med bibliotekarien. 
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 2009 
(Med reservation för ev. ändringar) 

Onsdagen J 7 december 2008 kl 1730-2100 
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. stad
geenliga förhandlingar samt inträdesanförande av korresponderande ledamoten Henrik 
Linden och utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen V. 

Onsdagen 28januari 2009 kl 1730-2 J 00 
Ordinarie sammanträde i Göteborg på Sjöoffice rsmässen, s/s Marieholm. stadgeenli
ga förhandlingar samt inträdesanföranden av ordinarie ledamoten Per Stefenson och 
korresponderande ledamoten Berit Blomqvist. 

Onsdagen 25 februari 2009 kl/730-2100 

Ordinarie sammanträde i Stockho lm på Sjöofficersmässen, Kastellet, Kastellholmen 
med efterföljande måltid på m/s Segellu-onan vid Östra Brobänken, Skeppsholmen. 
stadgeenliga förhand lingar samt inträdesanförande av ordinarie ledamoten Richard 
Tornberg samt utdrag ur årsberättelse. 

Onsdagen25mars 2009 kl/730-2100 

Ordinarie sammanträde i Karlshona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. stadge
enliga förhandlingar samt inträdesanföranden av korresponderande ledamoten Andreas 
Hanson ocb ordinarie ledamoten Jonas Haggren. 

Onsdagen 22 april 2009 kl 1730-2100 

Ordinarie sammanträde i Stockbolm på Sjöofficersmässen, Kastellet, Kastellbolmen 
med efterföljande måltid på m/s segelkronan vid Östra Brobänken, Skeppsholmen. 
stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2008 ocb beviljande av ansvarsfri 
het för styrelsen) och inträdesanförande av ordinarie ledamoten Bo Berg samt utdrag ur 
årsberättelse . 

Onsdagen 26 augusti 2009 kl 1730-2JOO 

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöofficersmässen, Kastellet, Kastellholmen 
med efterföljande måltid på m/s segelhonan vid Östra Brobänken, Skeppsholmen. 
StadgeenJiga förhandlingar (beslut Om högsta antalet ledamöter att väljas in under 2009 
och faststä llande av vallistor) ocb inträdesanförande av ordinarie ledamoten Pär Flyg
hed samt utdrag ur årsberättelse. 

Onsdagen 30 september 2009 kl J 730-2 JOO 

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöofficersmässen, m/s segelkronan vid Östra 
Brobänken, Skeppsholmen. Sammanträdet inleds med gemensam måltid varefter följer 
stadgeenliga förhandlingar (beslut om stipendier och belöningar 2009 , val av styrelsele
damöter, revisorer, valberedning och nya ledamöte r) ocb inträdesanförande av ordinarie 
ledamoten RogerNilsson samt utdrag ur årsberättelse . 

Onsdagen 28 oktober 2009 kl 1730-21 00 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöofficersmässen, Kastellet, Kastellholmen 
med efterföljande måltid på m/s segelkronan vid Östra Brobänken, Skeppsholmen. 
stadgeenliga förhandlingar (fastställande av års- och prenumerationsavgifter samt sam-
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manträdesp lan för 20 l O) och inträdesanförande av korresponderande ledamoten Mikae l 
Brännvall samt utdrag ur årsberättelse. 

Mimdagen J 6 november 2009 kl 
238:e högtidssammanträdet i Karlskrona på Marinbasen och Sjöofficersmässen, 
Amiralitetstorget 7 med detaljprogram, som utformas senare. 

F örs ta ordinarie sammanträde under verksamhetsåret 20 l O kommer preliminärt att 
genomfö ras i Karlskrona onsdagen 16 december 2009 kl 1730-2100 med stadgeenliga 
förhandlingar och program, som utformas senare. 

Hos oss är det kunderna som styr 
Oavse tt fartygstyp, fö ljer vi på stena en stark ledstjärna; att ta hand om det vi kti gaste vi har längs iktigt- våra ku nder. 

Vi gör vär del fö r att stödja deras ve rksa mhet, samtidigt som vi bid rar t ill samhälle t i stort. Vi gör det idag och vi tänker 

fortsätta att göra det, genom att alltid sätta ku nskap, kvalitet och säkerhet frärnst. Den här ins tälln ingen ti llater oss alt 

transporte ra al lt f rån mä nniskor och papper til l olja och lastbila r. på ett pål itligt, kostnadseffekt ivt oc h miljövänl igt sätt. 

D ä är det inte konstigt att det alltid är du sorn kund sorn styr vå r til lväxt och utveck ling. 

u 
stena 

317 



Redaktören har ordet ... 

Närdetta årets sista utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet landar i brevlåda n hos läsekretsen 
h~r JUlhelgen passerat och de flesta julklappsböckerna blivit lästa. Då kommer TiS nr 5 
for 2008 med s1tt omfattande innehåll som intressant, tankeväckande och rolio- Iäsnina 
1nför nyårshelgen eller som en god start på det nya året. b b 

Det dolda blixtlåset- minspärren i Öresund 
Under den rubriken höll ordinarie ledamoten Mikael Holmström sitt inträdesanförande 
v1d sammanträdet 29 oktober. Anförandet baserades på gjorda intervjuer och omfattande 
kallforsknmg och det Intressanta innehållet kommer att återfinnas i en bok som Mikae l 
Holmström båller på att fardigstäiia . På journalisters kända maner beaktas 'kä llskyddet i 
stor omfattnmg 1 art1keln , vilket mte gör innehållet mindre trovärdigt. Det är intressant 
a:t få __ ta del av tankar och plane_nng hos politiker, militärledning samt på förbandsni
van for mmkngsverksamheten 1 Oresund under Andra världskriget och inte minst under 
Kalla kngets dagar. 

Design för överlevnad 
l sin årsberättelse inom vetenskapsgrenen IV tar ordinarie ledamoten Patric Hjorth upp 
be~ovet ~v tekms~a uppgradenngar och mod ifieringar i fråga om skydd på våra örlogs
fal tyg, da dessa sta lls till EU:s eller FN:s förfogande för internationella uppdrag. 

Högtidssammanträdet 2008 
Vid det 237:e högtidssammanträdet i Stockholm 17 november i närvaro av HM 
~<:onungen redogjorde den avgående sekreteraren heders ledamoten Herman Fältström 
for verksamheten 1nom akademien under det nyss avslutade verksamhetsåret. Ordina
ne l ed~_moten Marie Jacobsson tog i sitt högtidsanförande upp det aktue ll a problemet 
':ned :Joroven,_vllket hon_ b~_lyste såväl_ ur historisk som ur dagens synvinkel. Kungl. 
Orl?osmannasalskap;ts 01dforande, ord1nane ledamoten Le1fNylander redovisade i sitt 
anforande Slll syn pa problem och möjligheter i fråga om Försvarsmaktens framtida 
matenelförsörJmng för främst Marinen. 

Från bortglömd nordflank till händelsernas centrum 
På inbjudan av Sjmnilit<ere Samfund i Norge deltog för akademiens räkning ordina
ne ledamaterna Peter Haglind och Jens Plambeck i ett säkerhetspolitiskt seminarium i 
~erge_n J slutet av augusti. l ~n art1kel med ovanstående rubrik fångar Peter Haglind in 
f1a1:nforda budskap om framfor allt prob lem och möj li gheter vid ett - inom en inte a ll tför 
av lagsen framtid - öppnande av NOJihern Sea Route. 

Militär verksamhet inom EU 
S~dan februari 2008 !jänstg?r ordinarie ledamoten Patrik Selling i EU med placering i 
B1 yssel. Under det gangna aret har hans samlat på sig en hel del intryck och i artikeln 
red~v1sar Patnk Sellmg hur han uppfattar den mi litära verksamheten inom EU, där den 
byrakrat1ska beslutsprocessen är säker till resultatet men tungrodd i genomförandet trots 
god samordmng mellan civil och militär krishantering. Tillkomsten av Lissabonfördra
get s~r författaren som en klart förbättrad möjlighet för att med framgång kunna driva 
det sakerhetspolitiska och utnkespoiJtJska arbetet i dess gemensamma avsnitt. 
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Maritimt föredrag i Karlskrona 
På inbjudan av Sjöofficerssällskapet höll akademiens ordinarie ledamot Carl-Johan 
Hagman ett föredrag, där han konstaterade att sjöfarten är den pågående globalisering
ens vinnare, men frågade sig samtidigt vad detta innebär för Flottan. Ä ven Carl-Johan 
Hagman ser faran i den alltmer tilltagande sjöröveriverksamheten och han ser återska
pandet av Kustflottan som en lämplig organisation för att snabbt kunna stötta den civila 
sjöfarten i svåra situationer - även långt borta från vårt eget territorium. 

Falklandskriget 1982- en fartygschefs minnen och erfarenheter 
Den pensionerade kommendören i Royal Navy, David Pentreath, medverkade i Jagar
dagen på Sjöhistoriska museet i Stockholm 23 maj 2008. l förra numret av TiS kunde 
vi läsa om den del av hans anförande, som behandlade jagamas utveckling inom Royal 
Navy från Andra världskrigets slut fram till våra dagar. Hans föredrag omfattade också 
hans personliga erfarenheter från Falklandskriget, där han deltog som fmiygschef på 
fregatten HMS Plymouth. Den delen av hans föredrag - här i något utökad form - ger en 
ingående personlig och stundom känsloladdad bild av fartygschefsansvaret under rena 
krigsförhållanden. 

Kunskapens Krona III 
Tillsammans med övriga nio kungliga akademier medverkade Kungl. Örlogsmanna
sällskapet i seminariet Kunskapens Krona, som genomfördes på Kungl. Slottet 13-14 
november. Akademien deltog i den tredje delen av seminariet med tre korta föredrag . 
Dessa inlägg på seminariets gemensamma tema " Vår natur i förändring" redovisas i 
detta nummer av tidskriften. 

Redaktörs avsked 
På våren 1992 anfö1iroddes jag uppdraget att vara redaktör och ansvarig utgivare för 
Tidskrift i Sjöväsendet Mina nästan 16 år som redaktör har varit intressanta och på alla 
sätt kunskapsberikande för mig personligen. Jag har haft förmånen att bibehålla kontak
terna med äldre ledamöter och skapa kontakter med nya ledamöter och därti Il många 
intressanta personer, som inte är ledamöter i Kungl. Örlogsmannasällskapet, i arbetet 
med att åstadkomma läsvärda och intresseväckande utgåvor av tidskriften. Men någon 
gång måste ju allt det roliga komma till ett slut och det känns som om jag har kommit 
till vägs ände, då det gäller min förmåga att förbättra och förädla värdet av TiS. Förmod
ligen finns det andra och yngre befalhavare, som kan embarkera den gamla skutan och 
föra den vidare. Under mina många år vid rodret har jag åtnjutit det fulla ansvaret att 
navigera TiS och själv anserjag att det har gått bra och attjag genom åren blivit djärvare 
men därför inte dumdristigare i manövern. Vid arbetet med årets extranummer kände 
jag vid ett tillfalle att min roll som ansvarig utgivare var ifrågasatt av styrelsens ledning. 
Det kändes som om högre chef - om än tillfalligt - tagit över manövern. Sådant skall 
antecknas i loggboken och detta får bli den sista anteckningen i min loggbok vid framfö
randet av Tidskrift i Sjöväsendet Jag fö1iöjer skutan och önskar min efterträdare som 
redaktör lycka och framgång i arbetet med TiS. Det har varit ett roligt och stimulerande 
förtroendeuppdrag att vara ansvarig utgivare och redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet 

Lars Wigert 
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l 

Minnesteckningar för år 2008 
Gunnar Back 

Kommendörkapten Gunnar Back avled den 28 J·uli 2008 1· e11 a' Id · 82 ' . H t 
· ·· ffi . . . . . . eJ av a1. an og 

SJOO Ceisexdmen 1949 OCh utbildade Sig tJi l SJÖartillc1·1·st Hall t .. d ·1 1 k 
.. . ' u namn es t1 ommen-

do~·kapten av l :a graden 1969. Hans första sjötjänstgöring var på pansarskeppet J-JMS 

Dmlfmng Vietona 1 Stockholmsavdelnmgen Han sista tJ·a··Ilstg0·· 1·1·11g t"ll ··· 
l .··. , . . . ' l SJOSS var SOm 

c ~e f fo1 l.skolflottljen. Han genomgick Kungl. sjökrigshögskolans stabskurs och senare 

davarande Försvarshögskolans chefskurs . 

. En stor del av Gunnar Backs tjänstgöring kom att ägnas åt personalförsöijning och 

Oigan Jsatwnsutveck!Jng. Han deltog bl a 1 Fnt1of BorgqLII.sts be"a'lsb 1 t d · 
. .. . . . . . · · . " e lOVSU re n mg. 

Han tJanstg_Joi de vid Mannstabens kngsplacenngs- och organisationsavdelningar samt 

personalavdelningen vid sektion 3 1 Försvarsstaben. l böiJ·an av 1980-talet f" t · d 
h 1.. , d ' Jans gjor e 

an som arare pa avarande Förvarshögskolan. 

Gunnar Back var en trogen deltagare i kursluncherna på mässen _ även sedan han 

flyttat till Katnnehol_m._ Han utvecklade ganska tidigt en kulinarisk skickl ighet och blev 

e1_1 sann gourmet. Harlill hade kan~ke bidragit att ban efter hustru Ingas bortgång var 

hanvisad att klara - lllte bara sig SJä lv - utan även hemmavarande barn. Gunnar Back 

drab~ades av svår synnedsä~tning under tiden i Katrineholm. När även andra krämpor 

tillstotte, flyttade han till ett aldreboende 1 Gustavsberg och kom därigenom närmare sin 
familJ. 

Gunnar Back valdes in som ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1970. 

Av hedersledamoten Herman Fältström 
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Hedersledamoten 

HERMAN FÄLTSTRÖM 

Kommendör Haman FältsfrÖIII hor varit Kungl. Örlogsmannasäll

skapets sekreterare åren /99/-2008 

Året som gått 
Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares redogörelsefor 2008 års verksamhet/Oredragen 

vid 23 7:e högridssammanträdet i Stockholm 17 november 2008. 

J en av minaförsta redogörelserför det gångna året konstateradejag att situationen i 

mitten av 1990-talet och den som var i slutet av 1710-talet luule vissa likheter: 

En djupt rotad önskan omji·ed har 5pridits i det svenska samhället. Några nämnvärda 

resurser till att utrusta och vidmakthålla fartygen har inte avdelats. Utrustningsarbe

tet blir mycket svårt då mycken mltteriel saknas. Blam/ lll111ttt råderful/stiilulig brist 

på segelduk. "Så sant mig Gut! hiälpe", skriver överamiral Sparre den /6 juli 1718, 

''finns icke en aln segelduk, som man kan göra en siick utav, mycket mindre ett segel 

tillnågot skepp". 

Försvaret och inte minst sjöförsvaret be

finner sig sedan 1990 mitt uppe i en orga

nisatorisk, personell och materiell föränd

ring, som verkar förbli ständigt pågående 

i acce lererande takt. Det är därför angelä

get för Kungl. Örlogsmannasä llskapet att 
följa och analysera denna förändring. Det 

är akademiens uppgift att dokumentera 

vår tids historia. Det är inte bara sjöför

svarets roller som behöver uppmärksam

mas. Hela den maritima verksamheten 

måste i dag betraktas som ett effektivt och 

nödvändigt redskap i ett vidgat svensk sä

kerhetspolitiskt åtagande. 
Årets verksamhet inleddes med att 

marininspektören redogjorde för vad som 

genomförts. Han konstaterade hur det är i 

dag. Han poängterade nödvändigheten av 

att förmedla kunskapen om sjöförsvarets 

roller. Den långsiktiga inriktningen är ut

arbetad. Marinens interoperabilitet är res

pekterad och erkänd. 
Den tillsynes aldrig sinande diskus

sionen om ubåtar som kränkt Sveriges 

gränser tycks aldrig ta slut. l en strävan 
att föra över kunskaper och analyser från 

den militära agendan till forskarsamhället 

anordnades ett symposium "Ubåtskränk

ningar under det kalla kriget" inom ramen 

för forskningsprojektet "Försvaret och det 

kalla kriget". Under seminariet konsta

terades att möjligheterna att forska inom 
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området är t i Il stor del beroende av att 
sekretessbelagd information kan ställas 
t i Il forskarsamhällets förfogande. Sympo
siet avslutades med en öppen redogörelse 
om ifrågasatta händelser under den s.k. 
H års fjärdenincidenten. 

Akademien har deltagit och kommer 
framgent att delta i forskningsprojektet 
" Försvaret och det kalla kriget". Forsk
ningsprojektet har för närvarande publi
cerat 16 rapporter. En ny rapport med ar
betsnamnet "Vi levde i verkligheten" om 
marin operativ och taktisk utveckling är 
under slutredigering. 

Under året har inträdesanföranden 
behandlat ett brett spektrum allt från Sve
riges agerande och samarbete med andra 
nationer under det kalla kriget till perso
nalförsöijning, sjukvård och internatio
nella insatsförband samt Försvarsmaktens 
ekonomistyrning. Speciellt intressant var 
ledamoten Stefan Larssons anförande om 
sjöstridsflottiljernas utveckling. Anföran
det väckte uppmärksamhet. Anförandet, 
i kombination med Försvarsberedning
ens två rapporter initierade akademiens 
redaktör att låta akademiens ledamöter 
teckna ner sina tankar om marinen nu och 
i framtiden. Artiklarna publicerades under 
den samlade rubriken "Utmaningar för 
marinen" i Tidskrift i Sjöväsendet num
mer 3/2008 . 

Årsberättelserna har omfattat en 
uppföljning av den svenska rederi- och 
varvsnäringen, personalförsö1jning samt 
optimering av fartygsanskaffning mot 
bakgrund av krav på effektivitet i insatser 
i den framtida operativa och taktiska mil
jön. l detta sammanhang pekades på nöd
vändigheten av en f01isatt utveckling av 
nätverksbaserad kapacitet med en allt mer 
ökad förmåga till mutationer i befintliga 
nätverk i stället för total förnyelse. 

På initiativ av akademien har under 
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åren en serie symposier - " Baltic F u ture" 
- genomförts i samarbete med Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakadem i en , Kungl. 
Vetenskapsakademien och Kungl. Skogs
och Lantbruksakademien . Under Kungl. 
l ngenjörsvetenskapsakadem i ens högtids
sammankomst deltog Estlands parla
ments talman , professor Ene Ergma . Hon 
avslutade sitt tal med att Estland satte 
stort värde på dessa gränsöverskridande 
symposier och uttryckte en önskan att de 
fortsätter. Ett nytt symposium är planerat 
till 2009. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet har att 
väl vårda sitt valspråk "Med förstånd och 
styrka" . Med detta valspråk som grund är 
det inte endast de tekniska utan främst de 
mänskliga nätverken som i grunden utgör 
akademiens oberoende och själ. 

Ä ven om verksamhetsåret är slut först 
i dag, kröntes det av Kunskapens Kro
na, som tillkommit på H M Konungens 
initiativ. Kungl. Örlogsmannasällskapet 
tillsammans med de övriga nio kungliga 
akademierna fick förtroendet att under två 
dagar på Kungl. Slottet diskutera "Vår 
natur i förändring" under fyra seminarier. 
Kungl. Örlogsmannasällskapet deltog i 
det tredje seminariet, som getts rubriken 
" En värld av möjligheter" . Havet försörjer 
många och binder samman lokala regio
ner. Här finns stor potential för samarbete 
och ekonomisk utveckling, men också för 
konflikter. Ä ven små störningar ger långt
gående konsekvenser för vårt samhälls
maskineri. 

För att utveckla vårt samhälle och våra 
värderingar måste vi aktivt tillsammans 
med andra länder delta i byggandet av 
det nya, gränslösa Europa i en kommande 
gränslös värld. Vi måste kunna värna våra 
gränser för att kunna hävda vår rätt och 
ansvara för de skyldigheter, som följer 
med detta. Vi måste vara beredda att enga-

• Hävda rätt och ansvara för skyldigheter 
• Framtida framgång finns i delaktighet. 

gera oss i lösandet av de problem som kan 
uppstå under vägen framåt. Vissa problem 
kan ligga nära och andra längre bort. 

När jag nu efter sjutton år som sekrete
rare avgår vill jag på mitt sätt karaktänse
ra "En värld av möjligheter" med fölpnde 
korta punkter: 
• Gränslöst Europa i en gränslös värld 
• Värna gränser 

Haven är mänsklighetens öde och kom
mer att så förbli. Havet har i alla tider ut
gjort den naturliga viigen för samfärdsel. 
Vår framtida utmaning är tidlös; säker
stätia att havet kan brukas och forhindra 
att det missbrukas. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter . . 
Kun l. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1.771, va1 s sxf~.~ är at~ följa och arbeta för utveckling av sjökngsvetenskapen 1 synnerhet och. SJOYa sendet i allmänhet. l enlighet med det angivna syfte.~ d.~lar akademi~~. u.~ belo~~lgar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift 1 Sjovasendet och f01tpnta a1 eten 
utförda under studier vid Försvarshögskolan. . . .. . ..... _ Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne mom SJOkngsvetenskap eller SJOYa sende Vägledande vid ämnesval bör i möjligaste mån vara den mdeh~mg ' veten-. · ·1ka Ku11gl Örlogsmannasällskapet bednver s m ve1 ksamhet. skapsgrenar mom VI . .. . 

1. Strategi och stndskrafters anvandnmg 
2. Personal, utbildning och orgamsatton 
3. Vapenteknik . 
4. Vapenbärares konstrukt10~ ... 
5. Humanteknik och underhallstpnst. . . . Tävlingsskrift för år 2009 ska senast 15 maj 2009 vara akademien tillhanda unde1 

adress: .. k sekreteraren i Kungl. Orlogsmannasälls apet 
Teatergatan 3, 5 tr 
Il l 48 STOCKHOLM 

Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvertkmded upp-ifter om författarens namn och postadress. För tävhngssknft: som av a a en11ens ~t relse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordi.nane ~.ammantrrde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtJänstmedaiJ , hedeisomi~aiÖn~nd~ och/eller enningbelöning. Tilldelad belönmg utdelas, non;1alt. v1d ~ung . . r ogs_ mannasälfskapets högtidssammanträde. Akademien forb.ehallei s1g ratten at~ 1 1 Ttd skrift i Sjöväsendet publicera inlämnad tävl1ngssknft va1e stg den belonats e er eJ. 
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Ledamoten 

MARIE JACOBSSON 

Docent Marie .Jacobsson ärja/krättsrådgivare vid Utrikes

depanementet och ledamot a1· FN:sjolkrällskommission 

Hosfis humanis. Om sjörövare då och nu 
Högtidmnforande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i 

Slackholm 17 november 20081 

l Kungl. Örlogsmannasällskapets vackra bibliotek i Karlskronafinns en gamnwl bok. 

Det är en riktigt gammal bok - närmare bestämt niistan 420 år gammal. Den handlar 

om ~förövare, men inte om enskilda sjörövare och deras dåd. Nej, den handlar om hur 

en befälhavare skall agera niir han ser någon som drabbas al' sjörövare. Då skall han 

bistå och hjiilpa till, föreskriver Fredrik Il i sin danska sjölag som trycktes år 1590 i 

Köpenhamn. 1 

Denna regel var ingen nymodighet. Tvärt

om. Den speglade ett urgamma lt rättsligt 

tänkesätt. Sjörövare är, och har alltid be

traktats som hos/is humanis d. v.s. som 

mänsklighetens fiende. De skulle bekäm

pas av alla sjöfarare, och de som drabba

des skulle få hjälp 3 

Reglerna är långt äldre än folkrätten 

själv. Dagens folkrätt föddes ju med den 

westfaliska fredens statssystem 1648. Men 

redan dessförinnan hade de som brukade 

haven för handel och samHirdsel ett behov 

av att det rådde viss ordning. Och om det 

inte fanns någon suverän som kunde hålla 

ordning, ja, då fick man göra det själv. 

Sjöröveri är därmed världens äldsta 

internatione lla brott. Med internationellt 

brott avses ett brott som alla stater har rätt 

- och i viss mån skyldighet - att ingripa 
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mot. Sjöröveriförbudet är äldre än tortyr

förbudet , förbudet mot krigsförbrytelser 

och förbudet mot terrorism. 

Ibland sägs att vad som är en sjörö

vare i den enes öga, är en frihetskämpe i 

en annans. Låt er inte förledas av sådana 

lömska, men t i Il synes slagkraftiga for

muleringar. En sjörövare har alltid varit 

en sjörövare, och sjöröveri har alltid varit 

en förbjuden handling - en handling som 

skall hållas isär från andra våldshandling

ar till sjöss. 

När Lars Gathenhielm i Göteborg -

Lasse i Gatan - under 1700-talet ägnade 

sig åt kaperi var det inte förbjudet. 4 Tvärt

om, han hade ett kungligt kaparbrev som 

gav honom mandat och därmed uppma

nade honom att agera mot de handelsfar

tyg som kom från Sveriges fiendeländer. 

Kaperiet var en statligt sanktionerad verk

samhet, oftast utförd av en privatperson 

i ett läge där statens resurser inte räckte 

till. Inte helt o likt dagens privata militära 

företag. ' Att Gathenhielm överskred sitt 

mandat är en annan femma. Också det har 

vissa likheter med dagens privata militära 

företag . 
Dåtidens regler för den legala kaperi

verksamheten var formaliserade och de

taljerade och amiralitetsrätten i Göteborg 

hade mycket att göra med att bl.a. fast

ställa vem lasten tillhörde och hur " bytet" 

skulle fördelas . 
Men kaperiverksambeten gick över

styr. Den underminerade statens våldsmo

nopol och staterna förlorade kontro llen. 

Dessutom blev verksamheten alltmer lik 

det förbjudna sjöröveriet. Sakta men sä

kert växte en rättsövertygelse fram - en 

opinio juris - att kaperi inte längre var 

tillåtet. Bara i 1856 års Parisdeklaration 

angående sjörätten i krigstid förklaras 

som första punkt att kaperiet är och förblir 

avskaffat6 - en formulering som bekräftar 

ett förbud snarare än skapar det. 

Sjöröveri kännetecknas av att det ut

fOrs för privat vinni ng. 7 Det skiljer sig 

därigenom från terrorism som utförs av 

politiska skäl , liksom från laglig eller 

olaglig krigföring. 
J u st sjöröveriet har on ek! igen en ro

mantikens och spänningens skimmer över 

sig. Att filmerna Pirates of the Carib

bean har haft sådan framgång beror inte 

bara på att Johnny De p p är snygg. Ä ven 

anständiga statliga museer, som t.ex . 

Sjöhistoriska museet, stödjer myterna . l 

museets lekverkstad Ruskpricken inbjuds 

barnen att rita piratAaggor och leka sjö

rövare. Museet erbjuder sig t.o.m. att arr

angera ett barnkalas på temat pirater för 

"1300 kr exkl. fika ".s Det låter ju trev

ligt - fast kanske lite dyrt - i synnerhet 

som man inte ens får en kopp kaffe för 

pengarna. Antag att museet istä llet hade 

lockat med: "Besök värt museum. Vi ord

nar barnkalas på temat terroriste1: Alla 

barn får lösskägg och kan klä ut sig till 

Usama bin Ladin. Välkomna skali ni vara 

allihopa'" Risken är förstås att vi hade 

uppfattat det som smaklöst. 
Tro nu inte att j ag är någon moraltant 

som vill förbjuda barn att leka sjörövare. 

Men exemplet visar att vi nog a ll a bär med 

oss en syn på sjöröveri som något exotiskt 

och otidsenligt. Dessutom "vet" man ju 

att hotet från terrorister är det verkl igt far

liga hotet. 

För så är det ju. Eller? 

Nej, så är det inte . 

Terroristdåd t i Il havs är, tack och lov, rela

tivt sällsynta. Vi de tillfällen då vi har sett 

riktiga illdåd som t.ex. attacken år 2000 

mot USS Cole i Adenviken, så har det ofta 

rört sig om attackerfi~ån väpnade grupper 

mot militära mål. Olaglig krigföring med 

terroristmetoder, javisst. Men inte den 

typ av terroristdåd mot privat egendom 

som genomfördes när det italienska pass

agerarfartyget Achille Laura kapades år 

1985 ,9 eller som när, år 2002, den franska 

oljetankern Limburg rammades, tog eld 

och läckte ut o lj a i Adenviken, eller då 

passagerarfartyget M/V Supe1jeny attack

erades utanför Manilabukten i februari 

2004 med förödande konsekvenser. 10 

Vi reagerar starkt på terroristdåden. 

Ett enda dåd , som det mot A chil/e Lauro, 

kan leda till en helt ny rättslig reglering. 11 

Sjöröveridåden, däremot, har hittills bara 

noteras, men inte mycket mer - och detta 

trots att de blivit mer frekventa och ökat 

markant under de senaste decennierna. 

Piratdåden är av olika karaktär och fö

rekommer på olika platser i världen. De 

kan vara småskaliga och spontana, som 
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när kustboende överfaller båtar för att få 
tillgång till pengar och lösören. De kan 
vara storska liga och innebära att en hel ol
jetanker kapas, töms på sin last, målas och 
flaggas om och bö1jar en resa världen runt 
som fantomskepp , utan registrerad last, 
ägare och besättning. De kan vara lokala 
och inriktade mot särski lt utsatta områden 
som i Nigeriadeltat Det kan vara organi
serade, men regionalt begränsade, som de 
på senare tid utsatta vattnen utanför So
malias kust. Här är målet ofta att kapa ett 
fartyg i syfte att få ut en lösensumma. 

Och det är just piratdåden utanför Öst
afrikas kust som på senare tid har fångat 
vårt intresse - inte minst eftersom det 
finns en beredskap även från svenskt håll 
att sätta in marina enheter. 12 

Det svenska engagemanget mot sjörö
veriet är inte något nytt. Det kan snarare 
ses som en fortsättning på ett långvarigt 
politiskt engagemang. Det var Sverige 
som redan under 1980-talets bö1jan tog 
upp frågan i FN :s sjöfartsorganisation , 
!MO, i London. 13 Det var Sverige som ini
tierade frågan på EU :s dagordning under 
det första svenska ordförandeskapet våren 
2001. Det var Sverige som höl l det första 
EU-gemensamma talet om "piracy" i FN 
i New York. 1 ~ 

Jag nämnde inledningsvis att sjöröveri 
är det allra äldsta internationella brottet 
för vilket det alltså råder universell ju
risdiktion , vilket främst innebär att alla 
stater kan ingripa mot piratdåd. Det låter 
enkelt och bra, men som alltid inom juri
diken finns det "hakar" . Det finns förvisso 
även " praktiska hakar" - t ex att det skall 
finnas någon stat som är beredd att ta på 
sig ansvaret att ingripa och skydda utsatta 
fartyg och beredd att eventuellt hantera 
tillfångatagna pirater. 15 

En av de rättsliga förutsättningarna för 
att vilken stat som helst skall kunna ingri-
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pa är att det sker på internationellt vatten, 
dvs. på fritt hav eller i en ekonomisk zon. 
Ett dåd som äger rum på en stats territori
alhav och ett dåd som äger rum på interna
tionellt vatten får olika juridiska etiketter. 
Det är en folkrättslig självklarhet efter
som en kuststat har full suverän itet på sitt 
sjöterritorium 17 och således ensamrätt att 
ingripa på detta område . På internationellt 
vatten råder normalt flaggstatsprincipen 
men den sätts delvis ur spel om fartyget 
är inblandat i sjöröveri genom att andra 
stater än flaggstaten kan ingripa mot pi
ratfartyget. 

För dem som drabbas är ju denna fo lk
rättsliga finess av mindre betydelse. Då
det är ju lika förfårligt oavsett var det äger 
rum. Av detta skäl karaktäriserar Interna
tional Maritime Bureau samtliga dåd som 
sjöröveridåd och väpnade attacker. l nter
national Maritime Bureau (1MB) är den 
frivilligorganisation som har bäst över
sikt över var och hur sjöröveridåden sker. 
Den arbetar under International Chamber 
of Commerce och gör mänskligheten en 
stor insats genom sitt professionella, icke
kommersiella arbete. 1MB har t.o.m. en 
kontinuerligt uppdaterad hemsida där 
man kan söka information om var dåden 
äger rum just nu. Ä ven misslyckade at
tacker rapporteras, eftersom informatio
nen är värdefull för de sjöfarande som då 
kan undvika områdena. 18 

Det finns inte någon mellanstatlig mot
svarighet till IMB. Det är således en NGO 
som har den globala översikten över vad 
som händer och sker på det som är alla 
staters intresseområde. Det är dock sta
terna som har den folkrätts! iga rätten och 
skyldigheten att göra något åt problemet. 
De senaste årens nyhetsrapportering har 
givit gemene man en ganska bra bild av 
hur ett piratdåd genomförs. Med snabba 
gummibåtar ger sig piraterna på impo-

--
nerande stora fartyg, äntrar skeppet och 
har på ett ögonblick tagit kapten, styrman 
och maskinisten som giss lan . Piraterna 
är tungt beväpnade och har den senaste 
hi-tech utrustningen vad gäller mobiler, 
datorer, handburna GPS m.m. Har pira
terna väl fått " fotfäste" så är det ofta för 
sent. De bistås oftast av ett moderfartyg 
och andra snabbgående enheter. Därefter 
kan piraterna antingen begära att få ut en 
lösensumma, eller ta hand om farty g och 
last och göra sig av med besättningen, 
eller rafsa åt sig lösöret och försvinna. 

Att begära en lösensumma kan tyckas 
vara ett opraktiskt sätt att t i Ilskansa s ig 
medel , men det fungerar, dessvärre. Lö
sensummor betalas ut. l " Somaliafallen" 
överfördes lösensummorna i början via 
bankkonton. Numera betalas piraterna 
"cash". Jo, det finns "grupper" som tar 
på sig sådana uppdrag, dvs. levererar 
pengarna till piraterna . Det något bisarra 
är att de som levererar dessa gigantiska 
summor själva är i behov av skydd - mot 
andra pirater. 19 Cirkeln sluts och krimina
liteten blir lönsam. 

l de fall där fartyg kapas och piraterna 
ti Ilskansar sig lasten finns det ofta en hel 
kriminell struktur bakom - en struktur 
med falska dokument, mutor och pen
ningtvätt Det är transnationell kriminali
tet i sin prydno. 

Ett piratdåd är förstås ett hå1t slag mot 
dem som drabbas. Besättningen, dvs. ofta 
fattiga sjömän från utvecklingsländer ris
kerar att skadas, lemlästas och mördas. 
Deras familjer drabbas mycket hårt. Även 
redaren och lastägaren drabbas, förstås. 
Försäkringspremierna skjuter i höjden , 
rutter måste planeras om, transporterna 
blir dyrare, ja - hela transpmtmarknaden 
riskerar att förändras eller begränsas. 

Och vad händer med sjörövarna? 
Dessvärre ytterst lite, förutom att ledarna 

blir rikare och underhuggarna - besätt
ningen - får lite mer betalt än om de varit 
anställda hos ett rederi . 

Den tiden är nämligen förbi då sjörö
varnas lön var en flaska med rom , så som 
Robert Louis Stevenson alluderar till 1 
Skattkammarön: 

Fifteen men on the dead man 's chest 
. Yo-ho-ho, ami a bottie l~l rum! 

Nu är det bilar, fartyg och stora hus som 
är vinsten - och status. Enligt massmedia
uppgifter står unga som al i ska män i kö för 
att bli pirater. Det är en verksamhet som 
genererar pengar och status i den kollap
sade stat som Somalia idag är20 

Sjöröveriverksamheten bedrivs idag 
i en internationell kultur av mer eller 
mindre total straffrihet (impunity) . Det 
finns endast ett enda fall i modern tid där 
pirater har förföljts, tillfångatagits, ställts 
inför rätta och dömts i ett land - Indien -
som inte varit direkt påverkat av själva 
dådet. Det är fallet med Alandra Rainbaw 
- ett panamaflagga t, japanskägt fartyg som 
förde en värdefull aluminiumlast Det var 
den lasten som sjörövarna ville åt. 21 

Historien om Alandra Rainbaw är 
särskilt intressant. Men eftersom det 
skulle föra för långt att gå in på alla de
taljer här, måste vi spela fram skivan till 
den tidpunkt då den indiska kus tbevak
ningen , efter skottlossning och med hjälp 
av marina enheter och flyg, uppbringade 
Alandra Rainbaw- som nu hade blivit ett 
piratfartyg-förde sjörövarna i land 22 Den 
ursprungliga 17 man starka besättningen 
hade satts i en öppen livflotte och lämnats 
åt sitt öde att driva på det öppna havet 
utan mat, tillräckligt vatten eller någon 
som helst navigationsutrustningY 

På vilken rättslig grund kunde man 
ställa sjörövarna inför rätta, frågade de 
indiska juristerna sig? Det räcker ju inte 
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att folkrätten ger Indien rätt att ingripa. 
En rättsstat måste ju ha sin egen nationella 
lagstiftning i ordning så att den uppfyller 
rättsstatens principer. Ingen får ställas 
inför rätta utan laga grund, rättegången 
skall vara rättssäker ('/"air trial ") och för 
en fållande dom krävs övertygande be
visning, liksom att domen så småningom 
vinner laga kraft. Det skall även finnas en 
rätt att överklaga. 

Allt detta var möjligt i Alondra Rain
bow-fallet, främst på grund av en gammal 
brittisk lag: Admiraltv Jurisdictirm (lndia) 
Act från 1860. Denna lag hade - av miss
tag - inte blivit upphävd och var således 
alltjämt giltig. Del var, sade den indiske 
åklagaren som drev fallet, den enda gång 
vi hade ny/la av all ha legal under el/ im
perium. 

Vi vet att det inte är lätt att få rederier
na att rappot1era incidenter och att det inte 
är lätt att få offren att vittna i en rättegång. 
Mörkertalen är således stora. Men varför 
vänder staterna ryggen till när livsnerven 
i det moderna handelsnätet hotas? Varför 
har vi hittills tolererat den kriminella sjö
röveriverksamheten när vi har en nolltole
rans mot terrorism? 

Men det finns ljusglimtar. Jag tror vi 

Noter 
1 Författaren har, i samråd med redaktören, i 

möjligaste mån valt att behålla den talade for
men när nu anförandet publiceras. l syile att 
underlätta fOr läsa ren att söka ytterli gare infor
mation , har anförandet dock försetts med fot
noter. 

Den Danske Seret 1590 (tryckt i Köpenhamn 
1590 av Mats Bingaard), se Cap. XX . Det kan 
noteras att Fredrik Il hann avlida ( 1588) innan 
hans danska sjöräll återgavs i bokform. 

Man kan , om ullrycket tillåts, fullkomligt 
drunkna i den omfattande sjöröveri litteraturen. 
l lär finns allt från skönlitteratur till faktaböcker 
och artiklar av sk ilda slag. För att förenkla 
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kan se början på en förändring- en insikt 
om att det ä r ett gemensamt ansvar och 
en folkrättslig förpliktelse att samarbeta 
i syfte att bekämpa den kriminella pirat
verksamheten2~ 

FN :s säkerhetsråd har nu antagit ett 
flertal resolutioner som uppmanar stater 
att ingripa mot sjöröveriet utanför So
malia. 25 Berörda stater samarbetar med 
länder i regionen. EU har nyligen tagit 
ett beslut om en militär operation i syfte 
att bl.a. skydda de fartyg från FN som 
levererar förnödenheterna till den civil

befolkning i Somalia som annars riskerar 
att svälta ihjäl 26 Men mandatet är bredare 
än så och även andra utsatta fat1yg skall 
kunna skyddas. 

Alla stater har rätt att nyttja havet för 
transport av gods och människor. Och så 
sker också. Därmed har alla stater ett an
svar. Det är inte någon pojkbokslek. Det 
är fullt allvar. Att bidra till att förhindra 
sjöröveriet är att solidariskt bidra till att 
bekämpa att den internationella krimina
liteten får ytterligare fotfäste. Det är att 
arbeta i FN-stadgans anda, för rättstatens 
principer och för den enskilda männis
kans skydd. 

för läsaren har jag hiir valt ett begränsat antal 
titlar som behandlar sjöröveri (piracy) ur ell 
folkrättsligt perspektiv nämligen: Alfred P. Ru
bin. The Lclll' of Pirac:1· (2nd ed.), Transnati o
nal Pubfi shers lnc.: New York. 1998, Patri cia 
W. Birnie. 'Piracy: Past, Present and Future', 
Il Marine Policv (.luly 1987) 163-1 83 och; 
Jacob W. F. Sundberg: Piracv: Sea and Air, A 
Report to the International Law Association. 
Committee on Piracy (Sca and Air). Institutet 
för o!Tentlig och internationell rätt, Stockholm 
1971. l sam lingsvo lymen Maximo Q Meija Jr 
& Jingjing X u: Coas/al zone piraCI' and other 
unla>~fitl ac/s al sea, World Maritime Universi
ty. Malmö, 2007 ges en bredare bild av dagens 
sjöröveriproblem än den ren t lolkrättsliga. 

--
' För en modern ski ldring av Lars och hans maka 

lngela Gathenhielms li v, liksom av den hi sto
ri ska kontexten , se bl.a. Lars Ericson: Lasse i 
Galan. Kaparkrigel och det s1·enska s/ormakls
l'äldetsfa/1, Hi stori ska Media, Lund. 1997. Bo
ken finns även i en ny utökad utgåva. 2006. 

S.k. pril'ale mili/arv campanies (PMC:s) iir nu
mera en vanlig företeelse under väpnade kon
Aikter. De används bl.a. i Irak . Om företagens 
tjänster används för statli ga , icke-kommersi
ella ändamå l, så är den uppdragsg ivande sta
ten fo lkrättsligt ansvarig rör att verksamheten 
följer folkrätten s reg ler. Denna hu vudregel 
till trots har det ibland varit svårt alt fastställa 
ansvarskedjan. Bl.a. av detta skäl har ett poli
cydokument utarbetats av ett antal stater i vil
ket vissa riktlinjer för användningen av PMC:s 
i väpnade konflikter fastslås, se "Montreux Do
cumenl on Pertinent lnlenwlionol Legal Obli
gations and Good Practices for States related 
to Operalions ofPrii'CIIe Mili/arv and Securitv 
Campanies during Armed Conflict"(2008). Do
kumentet finns tillgänglig på Internationella 
Röda Korskommittens hcmsida: http://www. 
i crc.org/Web/Eng/s i tecngO. n s 1/h tml/montreux
document-170908. 

'' Den franska originaltexten lyder: "l. La course 
est el demeure ahalie "'. Den engel ska översält
ningen lyder: "'/. Pril'oleering is, and remains. 
abolished'". Den franska och engelska texten i 
deklarationen återfinns bl.a. i den Internatio
nella Röda Korskommittens traktatdatabas, se 
http://www. icrc.org/i hl. 

7 FN:s Havsrättskonvention definierar sjöröveri 
i artikel l O l. Havsrättskonventionen återfinns 
i originaltext på: http://www. un.org/De pts/ 
los/indcx.htm. Den svenska offic iella över
sättningen återfinns i Sveriges internationella 
överenskommelser, SÖ 2000: l. Serien utges av 
Utrikesdepartementet. 

' http://www.sjohistori ska.sc, besökt 2008-11-15. 

'' Achil/e Laura kapades på sin rutt från Alex
andria till Italien av palestinska terrori ster i 
syfte att få Israel att frige ett antal langslade 
palestinska fångar. Terroristdådet resulterade i 
två nya konventioner: 1988 års Conventian fin· 
the Suppression o/ Unlcn.:fitl A els aguinst the 
Safetv al Maritime Navigalion ("SUA Con
vention") och Pmtocol .fiJr 1he Suppression 

o/ Unlaufitl Acts agaimt the Safe!F of Fi.red 
P/at/orms Loca!ed 011 Conlinental Shelf Båda 
konventionerna har reviderats och anpassats 
som en rö ljd av terroristattackerna mot USA 
den Il september 200 l. För en beskrivning av 
de rättsliga löljderna av Achille Lwwo-dådct, 
se bl.a. Marie Jacobsson: Maritime Securitl ': 
an /ndi1 •idnal or a Collectil•e Responsibilitl ':> 
i Ja rna Petman & Jan Klabbers (eds) , Nordie 
Cosmopolitcmism: Essavs in international Len.: 
fiJr Moriii Koskennie111i, Kluwer Law Interna
tional, The l-lague. 2003, ss. 391-416. 

10 Det är på intet säll min avsikt alt tona ner de 
olika fonner av terroristdåd som förekommer 
till havs eller i andra maritima miljöer. Men till 
skillnad från de begränsade insatserna mot sjö
röveriet har sjöfartsskyddetmot terrori sm kraft
fullt utvecklats under det senaste decenniet (i 
synnerhet e lic r Il septemberdåden 200 l)- inte 
minst under IMO:s egid. Åtgärderna har med 
all säkerhet även bidragit till all terroristdåd 
kunnat förhindras. 

11 Den kiinde italienske folkrättsprofessorn An
tonio Casscse, förutspådde att Achille Laum
affåren 'is less remarkable for 11·hal acluallv 
happened t han .fin· the new trends· in intema
lirmal re/alions i t rePealed' . Han hade mer rätt 
än han kunde ana. Antonio Cassese di skuterar 
Achille Laurafallet i: Vio/ence and Lcnr in 1he 
Modern Age, Polity Press: Cambridge. 1988, 
ss. 61-75. 

" Enligt uppgift i skr ivande stund rör det sig om 
t v å korvetter och ett stödf'artyg, se bl. a. Insats 
& Försvar 3/2008, ss. 16-17. 

1' International Maritime Organizalion, IMO. 
Sc organisationens hemsida: http://www. imo. 
org. Sverige har fortfarit att vara kraltfullt en
gagera t i frågor som rör maritim säkerhet och 
sjöfa rtsskydd. bl.a. genom Sjöfartsverket. Sjö
säkerhetsd irektören Johan F ranson, är f. n. ord
förande i IMO:s Counci l. 

" Anförandet finns tillgiingl igt på: www.europa
eu-un.org/arti cles/cn/article _ 233 _ en.hlm. 

" Del är väl kiinl att Danmark återbördade två 
somaliska pirater till Somalia eftersom det 
danska ör l ogsf~1rtyget inte hade möjligheter att 
hålla piraterna i fangsligt rorvar ombord på cll 
rartyg som sa mtidigt var inblandat i en operativ 
insats. Inte heller hade Danmark förut sä ttning-
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l l 

ar för att stä lla föröva rna in for rätta i Danmark. 
Mindre känt är möj li gen att Frankrike har låtit 
stäl la sjöröva re in för rätta i Frankrike, liksom 
att Kenya ingått samarbe tsavtal med andra 
länder som resu lte rat i rättsp rocesse r mot sjö
rövare. 

"' Det finns åtsk illiga andra förut sättningar, 
t.ex. att endast orga ni serade statl iga enheter 
får ingripa, t. ex. militiir persona l e ll er kust
bevakningspersonaL Förutsättningarna för 
ingripande finn s främst beskrivna i Havsrätts
konvent ionen, se a rtiklarna l 00-107. Parallellt 
med dessa tydliga ha vs rätts li ga förut sä ttningar 
fastslår Havsrättskonventionen att även andra 
folkrä ttsl iga regler gä ller, vilket bl.a. innebär 
att regler om mänsk liga rätt igheter ska ll följa s. 
Någon "tl·iskri vn ings klausu l" från MR-förplik
telser finns således inte. 

17 Inre vatte n, territorialhav e ll e r arkipelaghav, se 
Havsrätts ko nve ntio nen, a rtik e l 2 . 

" Informat ion om IMB:s verksa mhet, ink!. de ras 
Piracy Reporting Centre, fi nns på http ://icc-ccr. 
org/ . 

'" l rea liteten innebä r det att de örlogsfa rtyg som 
finns på plats i realiteten blundar för att över
lämnande av lösensumman i s ig sku ll e kunna 
betraktas som en kriminell handling e fte rsom 
det här gä ller att rädda ensk ilda ind ivider som 
hå ll s som g is slan. 

' 0 De unga männens status gör dem till att rakti va 
potenti e ll a makar. New York Ti mes rapporterar 
hur en ung kvinna i Garoowe, Fattlill a Abdu l 
Kadir, i somras hade bev istat ett tvådagars 
"sjörövarbröllop" (pirate 11 •edding) och blivit 
inspirerad av det luxuösa bröllopet: "il was 
wande1.fid .... 1 am naw da ting a pi rate", säger 
hon , en li gt New York Times, 3 1 oktober, 2008, 
s. A 12. 

" Uppgifterna om Alandra Rainb01r-fil ii ct byg-
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ger främst på en presentation av S. Ve nkites
wa ran, Seni or Advoeate, Mumbai , Indien: The 
pmsecution o/lhe A londra Rainbaw hijackers 
vid Inte rnati ona l Symposium on Se lected ls
sues on Mar itime Security, l 0-12 novem ber 
2008, v id FN:s sjöfa rtsuniversitet, World Ma
ritime University i Ma lmö. Anförandet finns 
f.n. endast i en opublicerad ve rsion i loriatta
rens ägo. För en besk rivning av de operat iva 
insatse rna, se An i sh A. !-!ebbar: T he Capture of 
the Alandra Rainba1v, i Max ima Q Meija Jr & 
.l ingj ing X u, op ci t, ss.26 1-266 och fö r en rätts
li g anal ys av fallet, se Proshanto K. Muk hetjee: 
A Legal Commentary to the A londra Rainbow 
Judgment, ss.267-278 i samma vo lym . 

-- Den indi ska kustbevakningen lyder un der det 
indiska fO rsva rsdepartementet och utgö r en 
väpnad enhet (agency) med mandat att bruka 
vå ld . Inro rm ation 0111 kustbeva kningen finn s 
på dess he111s ida: http ://www. indiancoastg uard. 
nic.in. 

11 Försynen vill e att de kom att räddas av en thai
ländsk fiskebåt. 

24 För framgång krä vs ett e ffek ti vt regionalt 
samarbete. En mil stolpe är upprättandet av 
o rga nisa ti onen ReCAA P, v ilket skedde ge
nom ett reg ionalt avtal , Regional Caaperatirm 
Agreemenl on Cambaling Piracy andArmed 
Robhe1y againsl Sh ips in Asia (ReCAAP), i 
november 2004 av sexton stater. Information 
0111 ReCAAP återfinns på http ://www.recaap. 
o rg/index.asp. 

" Se fra mibrali t S/ RES/18 14/2008, S RES/ 1816/ 
2008 och S/ RES/1838(2008) . 

"' Sc Rådets gemensamma åtgärd om Europeiska 
unio nens militära insats i syfte att bidra till av
vätjande. rarebyggande och bekämpande av pi
ratdåd och vä pnade rån utanrör Somali as kust, 
13989/08. 

-
Det största problemet 
med framtiden? 

Den har ingen tidtabell. 
Världen förändras hela tiden. Och det går fort. Det enda VI vet säkert om 

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

där v1 måste hantera nya polttiska sttuattoner och där vi kommet- att möta 

nya, oförutsägbara hot. 

När det gäller ledntngssystem och framtiden så kan du lita på Saab. 

Våra modulära och skalbara system kan enkelt integreras med beftntliga 

ledntngssystem, och de kan uppgraderas med nya funktione1· allt efte t-som 

dina behov ökar eller förändras. Det göt- att du både kan hantera dagens 

krav på ett säkrare samhälle, och vara förberedd tnför framttden. 

När den nu behagar inftnna sig. 

SAAB SYSTEMS 
www.saabgroup.com 
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Ledamoten 

LEIF NYLANDER 

Komera111iral LeifNy/ander är 11/alerie/produktionschefi 
Högkvarteret 

Nya principer för materielförsörjning - konsekvenser 
för Marinen 
Ordförandens anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i 
Stockholm 17 november 2008 vid nedläggandet av ämbetet 

Inom ramen for forsvarsdebatten det senaste året har materielfih·sörjningen varit ett 
ämne, där många har känt sig manade att uttala uppfattningm: Något krav på sak
kunskap inom ämnet har i flera fall inte känts som en nödvändighet. Synpunkterna 
har överlag varit av negativ karaktär och har pekat ut nutterie(forsih:iningen som 
ineffektiv - utan att på något sätt leda detta i bevis. Det har påståtts att andelen ma
terielanskaffning i procent av forsvarsanslaget skulle v(//·a avsevärt högre iinjiim.for
bara lände1: Synpunkten att Försvarsmakten borde gå över till att köpa materiel ''fi·ån 
hyllan" istället for att utveckla själva har .fi"am.förts flera gånge1: Ja, synpunkterna 
har varit många och det är tyvärr svårt att komma till tals i media och beskriva det 
faktiska läget. Det synes allmänt vara av större medialt intresse att beskriva något som 
illa.fimgermule än att återge en korrekt bild. 

Under det drygt gångna året har vi, för
utom vad jag har anfört tidigare, dessutom 
fått uppleva en kraftig reducering av mate
rielans laget med start i budgetpropositio
nen förra hösten, där regeringen pekade ut 
vissa materielprojekt som skulle stoppas. 
Bland annat handlade det om TMS (Tor
ped-Mina-Sensor), som var ett samarbete 
med Finland. l samband med att förra årets 
budgetproposition presenterades, t i lisattes 
en interdepartemental så kallad genom
förandegrupp, som skulle åstadkomma 
effektiviseringar i materielprocessen. Re-
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sultatet av genomförandegruppens arbete 
presenterades i årets budgetproposition i 
september och angav ett antalmaterie l pro
jekt, som skulle avbrytas eller ambitions
sänkas. Detta var kopplat ti ll ytterligare 
en reducering i materielbudgeten, som nu 
totalt har reducerats med 14 % på två år, 
nästan 24 miljarder i tioårsperioden. Det 
som presenterades i budgetpropositionen 
som ett resultat av genomförandegrup
pens arbete och som skulle avbrytas, 
omfattade även marina projekt som luft
värnsrobot ti Il Visbykorvetterna samt 

åtgärder inför halvtidsmodernisering av 
materielinnehållet i amfibiebataljon. Det 
är värt att notera att Försvarsmakten inte 
har ingått i genomförandegruppen. Hade 
Försvarsmakten fått råda, sku ll e bespa
ri ngar huvudsakligen ha tagits ut på andra 
materielprojekt än de nu utpekade. Resul
tatet av genomförandegruppens arbete är 
dessutom inte en fråga om effektivisering 
utan i stället en ambitionssänkning. 

Utöver detta har regeringen beträffan
de Marinens fortsatta förmågeinriktning 
uttryckt i budgetpropositionen avsikten 
att återkomma till det i inriktningspropo
sitionen. Jag anser att det finns anledning 
till oro! Grunden för min oro står att läsa 
i extranumret av Tidskrift i Sjöväsendet 
(TiS nr 3/2008), där ledamoten Lars Sa
lomonsson beskriver funderingar på po
litisk nivå avseende marin förmåga utan 
ytstridsfartyg. Vikten av engagemang från 
Kungl. Örlogsmannasällskapet, Marinen 
och flera andra intressenter, för att över 
tiden vända dessa ogrundade tyckanden 
genom en offensiv och framåtblickande 
debatt kan inte nog poängteras. 

Nya principer- förändringar 
för Marinen? 
Hur förhåller det sig då med alla dessa ut
talanden om materielförsötjningen') Vill 
regeringen införa nya principer för mate
rielförsörjning? Har det etablerats en ny 
princip att på regeringskanslinivån .. gå in 
och styra i detalj i materiel planen? Ar det 
bästa sättet eller är det bättre med en tyd
lig uppdragsstyrning? 

Har Sverige en onaturligt stor andel 
materielanskaffning av den totala för
svarsbudgeten? Köper vi onödigt mycket 
materiel? Hur står vi oss internationellt? 
Den frågan kan jag besvara direkt. Sva
ret är nej - vi har inte en onaturligt stor 

andel materie lanskaffning. Vi har år 2008 
en investeringsandel på ca 25 %, vilket är 
jämförbart med andra västländer, som vill 
utveckla ett modernt insatsförsvar. 

Är det bättre att köpa produkter "från 
hyllan" eller ska vi utveckla själva? Vilka 
effekter får åtgärderna det senaste året på 
den materiella utvecklingen av Marinen? 
Jag ska försöka besvara dessa frågor och 
påståenden avseende Marinen. 

Materielförsörjningsstrategin 
Hur ska då Försvarsmakten gå till väga vid 
anskaffning av materiel'1 Här har vi nu en 
tydlig styrning. l februari 2007 fastställde 
Överbefalhavaren och Generaldirektören 
för Försvarets materielverk gemensamt en 
ny materielförsötjningsstrategi . General
direktören fö r Totalförsvarets forsknings
institut tecknade samråd på strategin och 
därmed är alla de tre myndigheterna, som 
direkt är involverade i materielförsörjning 
överens och arbetar efter samma princi 
per. Detta i sig är ett stort steg framåt. 
Strategin är att betrakta som en utveckling 
av Försvarsmaktens tidigare materielför
sötjningsstrategi från 200 l, men den har 
nu blivit tydligare. 

strategin har nio huvudbudskap och 
låt mig kort kommentera en del av dessa. 

Som övergripande mål fastslås att: 

• Insatsförsvarets uppgifter och behov 
skall vara styrande för Försvarsmak
tens materielförsörjning 

Det låter som en självklarhet; något som 
alla kan ställa upp på. Det talar också för 
styrprincipen uppdragsstyrning, där man 
utgår ifrån statsmakternas uppgifter till 
Försvarsmakten , vilka successivt bryts 
ner i krav på operativ förmåga samt för
bandsstruktur med personellt och ma
teriellt innehåll. Med en sådan princip 
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sku ll e Försvarsmakten sannolikt inte ha 
valt bort luftvärnsrobot till Visbykorvett
ema, vilket nu är förordat av genomför
andegruppen. 

Nästa övergripande mål är att: 

• Materielförsörjningen skall vara kost
nadseffektiv ur ett livscykelperspektiv 
och tillgodose kravet på ökad leve
ranssäkerhet 

Det är viktigt att som övergripande mål 
framhålla denna princip. Vi ska alltså inte 
betrakta endast anskaffningskostnad, när 
ett system ska anskaffas, utan se på hela 
Ii vscyke lperspektivet. Vidmakthåll ande
kostnaderna i det längre perspektivet över
stiger i många fall anskaffn ingskostnaden. 
Krav på ökad leveranssäkerhet följer 
naturligt på transformeringen av För
svarsmakten till ett insatt insatsförsvar. 
Nu anskaffar vi materiel för att använda 
den direkt. Inte som tidigare, för att ställas 
in i förråd. 

Av de huvudbudskap som rubriceras 
medel och metoder vill jag kommentera 
följande: 

• Materielförsörjningen skall via en 
iterativ kravanpassning i högre grad 
nyttja Försvarsmaktens befintliga ma
teriel och marknadens möjligheter 
samt ske samordnat med utformningen 
avförband 

Bakom denna, måhända något snåriga for
mulering, ligger kravet på att på ett struk
turerat sätt gå igenom nya behov kopplat 
till i första hand möj li gheten till att mo
difiera befintlig materiel. Därefter skall 
undersökas vad som finns att anskaffa 
på marknaden , där då även svenskprodu
cerad materiel ingår. Först därefter skall 
möjligheten att utveckla ny materiel 
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undersökas och om så är fa llet, i första 
hand i samarbete med andra länder. Med 
begreppet iterativ kravanpassning avses 
att successivt se över kravbilden för att i 
möjligaste mån undvika kostnadsdrivande 
krav och mer etablera begreppet "ti llräck
li gt bra". Här är det viktigt att påpeka att 
materielförsörjningsstrategin inte innebär 
ett förbud mot utveckling av materiel, inte 
ens egenutveck ling. Sådan kan göras, när 
vi strukturerat har gått igenom olika alter
nativ och det har befunnits klarlagt att en 
utveckling är mest kostnadseffektivt från 
ett li vscykelperspektiv. Som exempel kan 
nämnas ubåtssystemet där Försvarsmak
tens uppfattning är att utveckling (he lst i 
samarbete med andra länder) är mest kost
nadseffektivt avseende nästa generations 
ubåt. 

Det sista huvudbudskapet, som jag vill 
nämna, är att: 

• Internationell samverkan skall vara 
huvudalternativet vid all utveckling, 
anskaffning och vidmakthållande och 
nyttan av internationellt materielsam
arbete skal/maximeras. Exporten av i 
Försvarsmakten existerande materiel
system skall fi"ämjas där det är till stor 
nytta för insatsförsvarets behov 

Huvudbudskapet ta lar egentligen för s ig 
själv. Ett viktigt skäl till internationell 
materielsamverkan är behovet av inter
operabilitet, som underlättas vid en sådan 
samverkan med möjligheter till delade 
kostnader i hela livscykelperspektivet En 
utmaning, som vi möter vid internationellt 
samarbete, är behoven av kompromisser 
samt minskad flexibilitet om vi ska vara 
en trovärdig samarbetspartner. 

Exportstöd diskuteras ibland i termer 
av att "varför ska Försvarsmakten stödja 
försvarsindustrin , det gynnar väl inte 

--
oss"? Svaret är precis tvärt om. Kan vi få 
flera brukare av de system, som vi har i 
Försvarsmakten, har vi också möjlighet 
att dela såväl vidareutvecklings- som vid
makthållandekostnader med andra. Därför 
är det viktigt att beakta detta. 

Materielförsörjningsstrategin speglar 
väl hur vi vill anskaffa materiel till För
svarsmakten. Något, som har väckt oro, är 
talet om att köpa materiel "från hyllan" . 
Hur påverkar det marin materielanskaff
nin g? Får vi det vi behöver? 

Köp från hyllan - historiska 
exempel (nyproduktion 
och/eller begagnat) 
Marinen har under årens lopp köpt en hel 
del fartyg "från hyllan" och jag menar då 
att köpa det som marknaden har haft att 
erbjuda. Är det en nackdel eller ej? Vad 
har vi för historiska exempel? Låt mig 
kommentera några: 

Jagarna under 2:a världskriget 
Först vill jag nämna de begagnade ita
lienska jagarna Puke, Psilander, Romulus 
och Remus som inköptes under Andra 
världskri get,. De köptes in 1940 och det 
var bråttom att få fram fartyg för eskort
och bevakningstjänst Exemplet belyser 
tydligt problematiken med att snabbt an
skaffa angelägen materiel i en kris- eller 
krigssituation. Efterfrågan på marknaden 
är stor, men tillgången begränsad. Man får 
ta det som bjuds för att täcka den förstnn
lighet, som har genererat bristen . l detta 
fall var det egentligen bara Italien , som 
kunde erbjuda fartyg, vilka i någon mån 
kunde täcka behovet. Fartygen gjorde god 
tjänst under flera år, men erfordrade en del 
ombyggnad för att på ett bättre sätt upp
fylla Marinens krav. 

Patrullbåtar typ Hugin 
Ett annat exempel på fartyg, som har an
skaffats "från hyllan", är de 16 patrullbå
tar typ Hugin som inköptes från Norge i 
slutet på 70-talet och i bötjan på 80-talet. 
Fartygen hade likheter med den norska 
1-lauk-klassen och kan därför omfattas av 
att tillhöra "marknadens resurser" . Far
tygstypen fyllde väl sin roll i vår ma~·ina 
organisation och utvecklades under aren 
från att främst ha varit ett yrattackfartyg 
till att bli ett ubåtsjaktfartyg för inom
skärsubåtsjakt 

Trängfartyg- Utö, Trossö, Belos 
Vad beträffar trängfartyg har vi flera 
exempel på anskaffning av begagnade 
fartyg från marknaden , med bättre eller 
sämre resultat. Fartygen har varit relativt 
billiga i anskaffningskostnad, men åtskil
liga modifieringar har erfordrats för att få 
fartygen att svara upp mot Marinens krav. 
HMS Utö anskaffades som stabs- och lag
fartyg för minröjningsförband. Fartyget är 
nu avvecklat. HMS Trossö köptes begag
nad från Estland 1997 och är nu , sedan 
flera år, stödfartyg för 3.sjöstridsflottiljen. 
Fartyget har moderniserats i olika steg 
och fyller sin roll på ett bra sätt. Ubåts
räddnings- och dykerifartyget HMS Be/os 
köptes också begagnat och har modifie
rats i olika steg. Fartyget ingår i l.ubåts
flotti ljen. 

Köp "från hyllan" har fungerat bra 
Vi har alltså flera exempel på att fartyg har 
anskaffats från marknaden och att de har 
uppfyllt marinens krav, även om det i fle
ra fall har krävts kostbara modifieringar. 
Jag anser därför att det är en tänkbar och 
i flera fall önskvärd metod för fartygsan
skaffning, men den bör tillämpas efter en 
noggrann prövning enligt materielförsörj
ningsstrategins principer. 
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~ l Planerad anskaffning 
Hur går nu Försvarsmakten vidare av
seende materielanskaffning kopplat till 
marinens behov av fartyg och båtar och 
kopplat till materielförsö1jningsstrategin? 
Hur ser den nuvarande planeringen ut? 

Stödfartyg 
Det, som närmast står för dörren avseende 
nyanskaffning är två nya stödfartyg, där 
Marinen har valt att kalla dem för Strids
stödfartyg. De ska kunna ersätta HMS Vis
bOJg och HMS Trossö som stödfartyg na
tionellt och internationellt. Fartygen skall 
dessutom kunna hangarera helikopter. Ett 
stort lastdäck ska ge möjlighet att lasta 
såväl stridsbåtar, som stridsvagnar, strids
fordon och annan tung materiel för att där
igenom kunna stödja en expeditionär styr
ka som exempelvis Nordie Battle Group. 
Ä ven omfattande sjukvårdsresurser ska 
kunna finnas ombord. l enlighet med För
svarsmaktens materielförsörjningsstrategi 
kommer fartygen upphandlas på den in
ternationella marknaden. Kravställningen 
har anpassats för att undvika särskilda 
svenska kostnadsdrivande målsättningar 
och grundas i huvudsak på internationella 
c i vi la standarder. F örsvarsmakten väntar 
nu på regeringsbeslut för att kunna på
börja en produktdefinitionsfas. Beräknad 
leverans till Marinen är ca 2015. 

Ubåt 
Ett pågående projekt är Nästa Generations 
Ubåt (NGU). Två nya ubåtar ska ersätta 
de två Södermanlandsubåtarna. Konstruk
tionsfas pågår sedan regeringen i decem
ber förra året fattade beslut om ett första 
steg. Nästa steg är att lämna in en reger
ingshemställan om en byggnationsfas, 
vilket bedöms kunna göras i närtid. "Vi 
kommer inte att avskaffa ubåtarna" sade 
Försvarsministerns vid en presskonferens 

336 

helt nyligen i samband med att regeringen 
gav Försvarsmakten anvisningar om hur 
försvaret bör utvecklas åren 20 l 0- 2014. 
Det känns betryggande' 

Vid bedömningen av hur anskaffning
en bör genomföras, har det konstaterats 
att på marknaden förekommande ubåts
system är avsevärt mycket dyrare än vad 
en svensk egenutveckling bedöms vara, 
varför utveckling är den valda metoden. 
Det finns en lång erfarenhet av mycket 
kostnadseffektiva ubåtar producerade 
av Kockums. Ett internationellt intresse 
för projektet gör att sannolikheten för en 
större serie t i Ilsammans med andra länder 
är trolig med fördelar i form av delade 
utvecklings- och vidmakthållandekostna
der. 

Ytstridsfartyg 
Nytt ytstridsfartyg (YS NY) benämndes 
projektet, som skulle ersätta korvetter av 
Stockholms- och Göteborgsklasserna. 
Det stoppades av regeringen och för när
varande finns inte något nytt ytstridsfar
tyg i Försvarsmaktens tioåriga planering. 
Planen avseende ytstridsfartyg är nu att 
antalet korvetter ska vara sju, bestående 
av fem Visbykorvetter och två Göte
borgskorvetter. De senare erfordrar mo
difieringsåtgärder för att kunna kvarstå i 
insatsorganisationen intill ca år 2020. 

Med de uppgifter, som Marinen har, är 
det enligt min uppfattning helt otillräck
ligt med endast sj u ytstridsfartyg. Som ett 
första steg bör alla fyra Göteborgskorvett
erna modifieras. Det är ett kostnadseffek
tivt alternativ för att få ut en nödvändig 
effekt nationellt och internationellt. Gö
teborgskorvetterna har dessutom visat 
sig mycket ändamålsenliga i samband 
med FN-insatsen utanför Libanon. Min 
bedömning är att när, så småningom, nya 
ytstridsfartyg anskaffas kommer i första 

-
hand produkter sökas på marknaden. En 
naturlig utveckling hade annars varit att 
dra nytta av den kompetensuppbyggnad, 
som Visbysystemet har inneburit. 
Förutsättningarna för att gå den vägen 
kan eventuellt bli möjliga, när Visbykor
vetterna har kommit i operativ tjänst och 
visat vilka förnämliga fartyg de är. Jag 
utesluter inte att ett internationellt intresse 
för Vi sby skulle kunna resultera i export
åtaganden med möjligheter t i Il en gemen
sam utveckling och anskaffning även för 
det svenska försvaret. 

Minröjning 
l början på november i år överlämnades 
det första av fem minröjningsfartyg i Kos
terklassen, HMS Vinga, efter genomförd 
halvtidsmodernisering. Det är fem av de 
sju minröjningsfartygen av Landsortklass 
som har moderniserats och de två åter
stående kommer avvecklas när moderni
seringsprogrammet är genomfört 20 l O. 
H a l vridsmoderniseringen är omfattande 
och har genomförts helt enligt materiel
försöljningsstrategin som säger att man i 
första hand ska försöka modifiera befint
lig materiel. Fartygen ska efter moderni
seringen tjänstgöra många år och någon 
ersättare till fartygstypen finns ännu inte 
upptagen i försvarsplaneringen. 

Amfibieförband 
För amfibiesystemet fanns inplanerat en 
halvtidsmodernisering i materielplanen. 
Regeringens genomförandegrupp har pe
kat ut det, som ett projekt som ska avbrytas 
och det innebär minst en senareläggning 
med tre år och frågan kan bli aktuell först 
2012. Planeringen omfattade bland annat 
anskaffning av ersättare till gruppbåtarna 
samt större stridsbåtar med förmåga att 
bära det automatiska 12 cm granatkastar
systemet AMOS. Granatkastarsystemet, 

som var ett försvarsmaktsgemensamt 
projekt tillsammans med Armen, är också 
struket. 

Amfibieförbandets roll inom ramen 
för en ny förbandsstruktur inom Försvars
makten , med nya lättare förband , kan 
komma att förändras med regeringens 
nya inriktningsproposition nästa år. Ä ven 
här krävs det en tydlig argumentation, för 
behovet av stridskrafter, som kan verka i 
övergången mellan land och hav, såväl i 
Sverige som internationellt. Det är i dags
läget en stor bristvara! 

Marinen i takt med nya 
principer 
Vi har, som jag har beskrivit, en omsätt
ning av fartyg och båtar planerad som 
enligt min uppfattning stämmer väl med 
fastställd materielförsö1j n i ngsstrategi. 
Om den fortsättningsvis får grundas på 
en uppdragsstyrning från regeringen, utan 
detaljstyrning, så är allt väl. 

Även om det har skett stora föränd
ringar avseende materielanskaffning inom 
Försvarsmakten, är mer att vänta fram
över. Regeringen har tillsatt en särskild 
utredare för att utreda logistik- och mate
rielprocessen i Försvarsmakten. Avsikten 
är att sl å samman dessa processer för att 
åstadkomma en större effektivitet och 
minska administrationen. Uppdraget väl
komnas, eftersom det är helt i linje med 
Försvarsmaktens egna ambitioner och yt
terst syftar t i 11 att mer resurser ska komma 
kärnverksamheten till godo. 

Vad gör Kungl. Örlogsmanna
sällskapet och vad kan göras 
framöver? 
Hur kan då Kungl. Örlogsmannasä ll
skapet agera i denna turbulenta tid? Vad 
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har akademien gjort och vad kan göras 
framöver? Kungl. Örlogsmannasä ll ska
pets syfte är att följa och aktivt verka för 
utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och 
sjöväsendet i allmänhet. Akademien ska 
vara opin ionsbi ldare. Vad avser veten
skapsgren l V, Vapenbärares konstruktion , 
som detta anförande inordnas i, skal l detta 
göras genom att akti vt öka kunskap och 
förståelse för de möjligheter och krav som 
styr utveckling, konstru ktion och produk
tion av fartyg, båtar och betastningar samt 
andra system, som verkar inom det mari
tima operationsområdet. 

Redan vid högtidssammanträdet 2006 
be lyste jag frågan avseende materielan
skaffning för Mari nen. Frågan avseende 
utveckling av ny ubåt respektive nytt yl
stridsfartyg var då högaktuellt. Jag pekade 
på nödvändi gheten av att regeringen fatta
de beslut om konstruktionsfas för ny ubåt, 
vi lket senare blev fallet. Grunden fö r att 
vi ska fortsä tta att anskaffa marina system 
i al la dimensioner, ytstrid, minröjning, 
ubåtsverksam het och amfibi estrid, är att 
förståelsen och insikten av vad de marina 
systemen bidrar med inom det svenska 
försvaret utveck las, såväl bland politiker, 
den svenska maritima näringen som hos 

det svenska folket. 
Här har Kungl. Örlogsmannasä ll ska

pet en mycket viktig uppgift. Gör vi då 
något kan man fråga s ig? Ja, ett tyd li gt 
exempel är det extranummer av Tidskri ft 
i Sjöväsendet, med underrubriken "Utma
ningar för Marinen" som gavs ut härförle
den. Extranumret har distribuerats ti ll en 
bred publik av politiker, före tags ledare, 
organ isationer, Försvarsmakten, stöd
myndigheter med flera. Det är ett viktigt 
bidrag till den försvarspolitiska debatten . 
I extranumret har flera skribenter bidragit 
med synpunkter om fartygsanskaffni ng. 
Ledamoten T homas Engeva ll bel yser i sin 
artikel just ytfartygsutveck lingen. 

Vi kommer inom akademien att göra 
än mer under kommande år och måste 
även framöver vara aktiva i debatten avse
ende utveck ling och anskaffning av fa rtyg 
och båtar till Marinen. Just nu kan vi dock 
känna en viss trygghet i att principerna för 
materielanskaffnin g inte s lår negativt mot 
Marinen. De orosmoln, som kan anas vad 
gä ll er fortsatt anskaffningar, ska skingras! 
Det är upp ti ll oss att bidra. Jag är beredd 
att bidra, j ag räknar med att alla ledamöter 
också är det! 

EFTERL YSNING 
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Mästare i minjakt 
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Ledamoten 
MIKAEL HOLMSTRÖM 

Redok/ör Mikael HollllslrÖIII är säkerhelspolilisk 
reporler i S 1•enska Dogbiadel 

Det dolda blixtlåset- minspärren i Öresund 
inträdesanfarande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm den 29 oktober 2008 

Sverige samverkade med NATO-landet Danmark för att kunna spiirra Öresund vid 
krig.~f'ara och krig. Detta iir ett av de dolda kapitlen i vår säkerhetspolitik under det 
kalla kriget. Öresund var den del av det svenska territoriet, där neutralitetspolitiken 
snabbast hotades vid höid ~piinning, gråzonsläge eller krig mellan stormaktsblocken. 
Därforfanns ett hittills närmast okiint och informellt samarbete med vår NATO-gran
ne för att snabbt kunna spiirra Sundet med mineringar. 

I den senaste statliga svenska utredningen 
om det kalla kriget förbigås detta samar
bete med tystnad. Den säkerhetspolitiska 
utredningen (SPU) från 2002, som hade 
tillgång till den hemliga svenska krigs
planläggningen, konstaterade: "Stor
maktsintressena i Norden var koncentre
rade till nordligaste Skandinavien och 
Östersjöutloppen . Övriga delar kunde 
möjligtvis vara intressanta förbaseringav 
sjö- och flygstridskrafter och för genom
marsch" . 

Östersjöutloppen och därmed Öresund 
var alltså centrala för både NATO och 
Warszawapakten (WP). SPU bekräftadeatt 
WP var angriparen i alla hemliga svenska 
operationsplaner. Mer undanskymt fram
gick av betänkandet att det inte fanns nå
gon operationsplan för neutralitet - trots 
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att den deklarerade politikens mantra var 
"a lli ansfi·ihet i fred syftande till neutralitet 
i krig" . Men vad hade då hänt om kriget 
kommit? På 757 sidor fanns egentligen 
endast två meningar om denna helt avgö
rande och centrala fråga: 

Erlandet; Palme, Fälldin, Ullsten och 
Carlsson var a!!a.fit!lt medvetna 0111 alt 
neutralitetspolitiken kunde missl)lckas 
och Sverige bli angripet. Då - menförst 
då - kunde militär samverkan med an
griparens huvudfiende bli aktuell. 

Men här är något som inte hänger ihop. 
Om man var fillit medveten om att poli
tiken sku ll e misslyckas - varför då vänta 
med att förbereda samverkanforst sedan 
Sverige angripits? Borde inte samverkan 
ha förberetts i förväg? 

D Northern Region 

NATO:s nordkommando ''omringade Sverige". På karlan syns också hur långt Östersjökom
mandot BALT A P:s ansvarsområde sträcker sig. 

SPU:s viktigaste rön var Kennedyad
ministrationens säkerhetsgaranti för Sve
rige från 1962. l den sades bland annat att 
Sveriges neutralitet var värdefull så länge 
Sverige var starkt och fungerade som en 
"buffert för sovjetisk expansionism i Öst
ersjöområdet". Vidare sades att svenska 
str idskrafter och deras uppdrag var " i stor 
utst räckning i samklang med USA:s och 
NATO:s målsättningar". 

Utredaren ambassadör RolfEk<\us kom 
trots detta fram till att "ingenting har fun
nits som tyder på att förberedelser för mi
litär samverkan med NATO eller med län
der som Förenta staterna eller Storbritan
nien ingick i den operativa planeringen" 1

• 

Är då detta korrekt och heltäckande? 
Nej, det finns en rad forskare som har 

motsatt annan uppfattning. För egen del 

har jag försökt bidra till forskningsfron
ten i ett annat inträdesanförande (i Krigs
vetenskapsakadem ien den 25 mars i år). 
Där framkommer att det fanns informella 
kontakter med vår NATO-granne Norge 
om försva ret av nordligaste Sverige . Vi 
hade lämnat en lucka och om Sovjet an
föll sku ll e Norge och dess allierade täppa 
till den genom direkt understöd på svenskt 
område 2 

H ur var det då i söder? Ett storkrig 
i Europa hade påverkat befolkningen i 
Sydsverige och det svenska försvaret på 
många sätt. Jag har i det här anförandet 
koncentrerat mig på marinstridskrafterna 
och specifikt på mineringarna i södra 
Öresund under det kalla kriget. Skälen 
är flera. Det har tidigare framkommit att 
Sverige hade ett hemligt samarbete med 
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Danmark under Kalla kriget. Men vi vet 
mycket litet om dess omfattning. Ett känt 
faktum är underrättelsesamarbetet med 
Danmark om kontrollen av Sovjetblockets 
trafik ut och in ur Östersjön , den så kal
lade tonnageräkningen. T-kontorets chef 
Thede Palm skrev: "Danskarna skötte gi
vetvis passagerna genom Bälten medan vi 
hade rapportering från Helsingborg" 3 

Det föreföll troligt att det fanns mer av 
samarbete. Dessutom visar historien från 
de två världskrigen att Öresund är ett av 
de områden, där svensk neutralitet allra 
först skulle sättas på hårda prov om det 
kalla kriget blev hett. 

Avsteg från neutralitet i 
Öresund under två världskrig 
Öresund är ett av världens mest trafikera
de vatten och den snabbaste vägen mellan 
två hav, exempelvis från Kaliningrad ut till 
Skagerack. Under Kalla kriget sträckte sig 
dessutom WP i söder genom Östtysklands 
väst! i gas te punkt längre västerut än många 
idag tänker på. WP:s västpunkt låg längre 
västerut än Själland och Strömstad i norr. 
Detta bidrog ti ll farhågorna i Skandina
vien (särskilt på 1940- och 1970-talen) att 
man skulle ringas in av WP i ett storkrig 
innan USA hann komma till undsättning. 
Sundet var och är ett mycket speciellt far
vatten, det delas i en dansk och en svensk 
hälft. Vid den danska stranden ligger dess
utom landets huvudstad Köpenhamn med 
de försvarsproblem det innebar. 

Till detta förekommer fickor i Sundet 
med fritt hav. En! igt internationell sedva
nerätt får Öresund inte spärras för utländ
ska fartyg utan skall ständigt hållas öppet 
för trafik. Dessutom regleras trafiken av 
ett traktat från 1857 om att genomfarten 
inte får hindras eller fördröjas - det ska 
gälla både under krig och fred. Därutöver 
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har enligt sedvanerätten utländska ör
logsfartyg rätt till så ka llad oskadlig ge
nomfart. Enligt svenska kungörelser från 
1938, förnyade 1966, måste ubåtar gå i 
övervattensläge. Dock har en neutral stat 
rätt att lägga ut mineringar på delar av sitt 
territorialhav. ~ 

Har då krigförande stormakter respek
terat Öresunds status? Nej , både under det 
första och det andra världskriget tvinga
des Sverige göra avsteg från neutraliteten 
i Öresund. 

Under Första världskriget tog Tysk
land kontroll över inloppen till Östersjön: 
Bälten och Öresund minerades. Detta 
gjordes för att hindra att brittiska sjö
stridskrafter, främst ubåtar, hotade tysk 
trafik i Östersjön och Bottniska viken. 
Sverige opponerade sig utan framgång. 
19 J 5 prickade Sverige ut en egen led i 
den smala Kogrundsrännan (rännan går 
int ill svenska kusten väster om Skanör, 
öster om Bredgrund och väster om Klags
hamn). 1916 lade tyskarna ut en minering 
ända in till svenska kusten . Som svar på 
en ny svensk protest svarade Tyskland 
att Sverige borde minera Kogrundsrän
nan - då först sku lle de tyska minorna på 
svenskt vatten tas bort. Ett hemligt avtal 
slöts, där Sverige minerade rännan och 
därefter endast t i Il ä t svenska fartyg att 
passera genom den segelled som gick ge
nom mineringen. Storbritannien, Italien , 
Ryssland och Frankrike protesterade utan 
framgång mot Sverige, som dessutom slu
tade hävda sitt territorium ända ut till fy
ram i Is gränsen, eftersom Tyskland endast 
respekterade tremilsgränsen. 

Kring Andra världskrigets utbrott 
1939 krävde Tyskland en svensk minering 
utanför Falsterbo på svenskt vatten. Mine
ringen skulle ansluta till en tysk minering 
och tvinga ut fartygen på tyskkontrollerat 
vatten. Sverige vägrade och sökte med 
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f\ N.D 

Ncestved 
:tinde 

Regler (öc genanfart 
av Öresund 

- Avlösningstraktat 1857 
- Ti l l trädesföror dningen 

Internationell 
vatten 

Svenskt i n n: 
vatten 

Svensk 
territorialvatteng~ 

Kartan visar de komplicerade gränserna i Öresund. Bilden hämtadji-ån skrifien Malmö 
Marina Bevakningsområde 1928-1992 
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förslag om större järnmalmsleveranser 
beveka Tyskland att visa större hänsyn i 
sin sjökrigföring. 

Den 4 september 1939 började Tysk
land minera Öresund. Sverige prickade ut 
två neutralitetsleder runt Falsterbo, varav 
en anslöt till Kogrundsrännan. Tyskland 
minerade ändå på svenskt vatten in till 
tremilsgränsen vid Falsterbo i november 
1939. l januari 1940 krävde Tyskland 
att Kogrundsrännan skulle spärras helt. 
Svensk trafik skulle då tvingas passera en 
tysk minspärr. En sådan minering skulle 
strida mot svensk neutralitet och svenska 
intressen , och regeringen försökte åter re
sonera med Tyskland. Sverige ville inte 
vara osams både med stormakten Sovjet i 
öster (som inlettvinterkrigetmot Finland) 
och Tyskland i söder. Försvarsstaben fick 
order att inte hävda neutralitet längre ut än 
till tremilsgränsen. 

Vid överfallet på Danmark och Norge 
9 april 1940 minerade Tyskland i Skage
rack och skar av svenska förbindelser väs
terut. Engelsmännen svarade 12 april med 
minfallningar från flyg i södra Öresund 
och Västerhavet. I detta läge föll man på 
svensk sida slutligen till föga och minerade 
Kogrundsrännan 12 maj 1940. Redan 17 
maj 1940 föreslog Tyskland en ny spärr i 
Öresund - en nätspärr i norra Öresund på 
svenskt vatten för att bindra brittiska ubå
tar. Den sammanföllmed en spärr på dansk 
sida. Den tredubbla spärren lades ut med 
tyska fartyg och tysk materiel vid Viken. 

En något dråplig skildring av detta har 
getts av ett ögonvittne, som var med om
bord den l O juni 1940, den tyske konsuln 
i He lsingborg Ivar P:son Henning: 

"På förmiddagen blev jag uppringd av 
en svensk kommendörkapten, som låg här 
med sin torpedbåt. Han frågade, om jag 
hade lust att följa med på en tur i Sundet 
ombord på hans båt, och tillade, att jag 
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skulle komma att trätTa gamla bekanta, 
han ville ej säga vilka( ... ) När vi nalkades 
Viken låg mittsunds en stor tysk lastång
are, Genua. Vi lade till vid dess sida, kom
mendörkaptenen, åtföljd av mig, äntrade 
upp. Ombord mottogs vi av tyske chefen, 
kommendör Tschirch, som jag kände se
dan 1914. Mycket förvånad blev jag dels 
över att vi steg ombord på en tysk båt, 
dels över att här träffa en gammal god 
vän. Sedan de båda båtcheferna konfere
rat med varandra, förstod jag att det ej var 
för min skull, som denna utfärd företagits ; 
viktiga saker skulle nu utföras. De svens
ka sjöofficerarna skulle vara med om att 
med tyskarnas hjälp spärra Sundet för 
ubåtar. Arbetet tog omedelbart sin bö1jan. 
I ångarens lastrum låg det långa nätet av 
tjock wire med stora maskor, vari ubåtar 
skulle fastna. Nätet, försett med tyngder 
och flöten , sänktes nu i vattnet med stor 
skicklighet av manskapet i riktning mot 
Viken. När detta arbete, som tog lång tid, 
avslutats vid den svenska sidan, började 
ett liknande arbete vid danska kusten. Un
der tiden låg torpedbåten vid Genuas sida. 
De svenska matroserna fick korv, bier och 
cigaretter av tyskarna och tankar utbyttes 
om kriget. Vädret var strålande vilket un
derlättade utsättande av nätet. ( ... ) Sedan 
nätutläggningen avslutats, placerades ett 
svenskt och ett tyskt bevakningsfartyg i 
Sundet för att kontrollera passagen för bå
tar mellan ubåtsspärren. Efter väl förrät
tat arbete tog de svenska officerarna och 
jag farväl av tyskarna och återvände med 
torpedbåten till Hälsingborg vid l 0.30-
tiden"5 

En öppning lämnades för passage 
invid land utanför Vikens hamn. Spär
ren, som även hade bottenhydrofon och 
strålkastare, övervakades av och skydda
des från land av ett svenskt 57 mm:s KA
batteri med fyra pjäser. Arrangemanget 

som var otillåtet enligt folkrätten, tillkom 
på tyskt initiativ, det gynnade tyska intres
sen samt spärrade förbindelsen mellan två 
hav. Sverige sökte i Viken hålla spärrens 
existens hemlig genom att sandsäckvärn 
och eldledning maskerades som färgglada 
badhytter och strandkiosker. soldaterna 
arbetade sommartid i badbyxor. F örs t 
1943 , när krigslyckan vänt, tilläts passage 
av alla fartyg genom spärren men för att 
inte provocera tyskarna var spärren kvar 
till september 1945 6 

Kalla krigets retorik och 
verklighet 
Under Kalla kriget blev Danmark 1949 ett 
av NATO:s grundarländer medan Sverige 
blev alliansfritt. Tio år senare, under den 
så kallade Hjalmarsonaffären 1959, slog 
statsminister Tage Erlander fast syftet 
med den svenska alliansfria linjen var att 

"skapa respekt för vår vi !ja att hävda 
neutraliteten åt alla håll och för vår för
måga att försvara oss, om vi ändå blir an
gripna. Förberedelser och överläggningar 
för militär samverkan med en stormakts
allians är sålunda helt uteslutna om vi vi l l 
bevara förtroendet för vår utrikespolitik 
och försvarspolitik" (min kursivering) 7

· s 

Denna neutralitetsretorik trappades 
upp ytterligare under 1970- och 1980-ta
len. Idag vet vi att verkligheten var en an
nan . Detta tack vare olika pusselbitar om 
Sveriges verkliga säkerhetspolitik under 
det kalla kriget. Bit efter bit har letats fram 
lagts samman av skilda forskare som Kent 
Zetterberg, Wilhelm Agrell, Magnus Pe
tersson och Robert Dalsjö. Andra nyckel
aktörer, som varit med själva, har bidragit 
och dessa är ambassadören Leif Leifland, 
officerarna Bengt Wallerfelt samt Magnus 
Haglund - för att nämna några. 

Journalistiska avslöjanden har lett till 

två statliga utredningar. Christer Larssons 
radioreportage ledde till Neutralitetspoli
tikkommissionen (NPK) 1992-94. Mina 
avslöjanden om den svenske marinchefens 
hemliga krigsuppgift vid ett reservhög
kvarter i Storbritannien alternativt USA, 
samt två artikelserier i Svenska Dagbladet 
bidrog till SPU 2000-2002 9 10 

En annan utredning, den skandina
viska försvarskommittens betänkande 
från 1949, hemligstämplades däremot och 
låstes in. Men trots att Norge, Danmark 
och Sverige valde olika säkerhetspolitik 
var geografin oförändrad. Huvudfienden, 
även om detta inte fick sägas högt i Sve
rige, var en - Sovjet-Warszawa pakten. 
Därför kom ett avsnitt bland kommittens 
slutsatser att leva vidare, nämligen det 
som var rubricerat "M i litärt samarbete i 
fred utan försvarsförbund". Detta var den 
"lilla lösningen" med så mycket bilateralt 
samarbete mellan Sverige och NATO
grannarna Danmark och Norge, som var 
möjligt med tanke på ländernas deklare
rade säkerhetspolitiska linjer. 

l längden gick det inte att göra en 
omfattande "hård" krigsplanläggning för 
samverkan mellan Sverige och NATO
länderna. En sådan kunde läcka ut och 
ställa till politiska problem om den blev 
känd. Lösningen blev istället i första band 
mentala och informella förberedelser för 
samverkan i krig. 

Som grund för den tesen ligger över 
130 intervjuer, somjag har genomfört med 
nyckelpersoner i Sverige, Norge, Dan
mark, Finland och USA verksamma under 
Kalla krigets sista femton år 1974-1989. 
Materialet, som har samlats in över sex år, 
kommer att publiceras i bokform. 11 

Inget, eller mycket litet, av de infor
mella kontakterna sattes på papper. Nack
delen var att det skedde en persona/ise
ring till ett fåtalnyckelpersoner som hade 
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kunskaperna. Fördelen var att om något 
läckte ut, kunde kontakter och förberedel
ser alltid förnekas, förringas eller bortför
klaras . Det rådde (med senare tids språk
bruk) en deniability. 

Fortfarande finns luckor i puss let. Det 
här anförandet ska ses som ett försök att 
få några bitar på plats. Förhoppningsvis 
finns i Örlogsmannasällskapet ledamöter, 
som kan bidra med sina bitar till detta mitt 
pussel. 

Gemensam minering i 
försvarsförbund 
Under de skandinaviska förvarsförhand
lingarna 1948-49 konstaterade Sverige, 
Norge och Danmark att den enda fienden 
var Sovjetblocket "l förhållande till de av 
Sovjetunionen behärskade territorierna 
ligger Skandinavien som i en öppen grip
tång" som kunde anfallas från norr och 
söder. Målet för ett angrepp angavs vara 
att etablera en rysk säkerhetszon fram till 
Atlantkusten och Skagerack för att före
komma västmakterna i ett storkrig. De tre 
ländernas förhandlare konstaterade: 

"Redan de geografiska förhållandena 
medföra , att upptagandet av en försvars
kamp inom vart och ett av de skandina
viska ländernas område är av direkt bety
delse, när det gäl ler att försvåra angrepp 
mot Skandinavien ." 

Vid studiet av olika krigsfall under
ströks de politiska problem som uppstod i 
ett gråzonsläge. Som ett konkret exempel 
angavs att Sovjetblocket i nordtyska ham
nar kunde göra en sammandragning av 
stridskrafter för anfall mot Skandinav ien , 
vilket kunde kräva gemensamma mot
åtgärder trots att angreppet inte inletts. 
"Detta politiska övervägande behandlas 
inte här. Dock bör i detta sammanhang 
särsk ilt uppmärksammas problemet, hu-
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ruvida möjlighet föreligger att jdre el/ 
krigsu/bro/l vidtaga spärrningsåtgärder i 
Östersjöutloppen" (min kursivering). 12 

Efter att man gått igenom åtta olika 
krigsfall slogs uppgifterna för ländernas 
försvar fast. l Öresund gä llde det att hind
ra och försena ryska passager och anfall 
mot Skåne-Själland, Västsverige och 
Norge. 

"Forsvaret af Öresund som helhed 
beti·agtes som en fa:: lles dansk-svensk op
gave for stridskra::fter af all e forsvarsgre
ner." 

Direkt samverkan i det smala Öresund 
var extra gynnsamt "hvis kra::fterna insa::t
tes uden hen.1yn til gren.s·edragning o.l. 
Exempelvis kan nevnes at utla::gning av 
minesperrer, som stra::kker sig over far
vanders hele bredde, bör planla::gges og 
udföres som een sam le t operation for at 
sikre fremskaffelse af en ubrudt spcerre
linje" (m ina kursiveringar). 

Mineringarna sågs som en del av ett 
förvarssystem för samverkan inom det 
större området "Sja::lland-Skåne". Här är 
en passus av intresse för fortsättningen: 
"F orsvaret af Skåne bör indledes ved k ys
ten med stötte af derva::rende befa::stninger. 
Tills lutning till forsvaret på Sja::l land kan 
opnås derigennem, at kystartilleri gruppe
res dels öst for Skanör och på Stevns, del 
syd for Malmö og ved Dragör".13 

Utredningsdimma över 
Öresund 
Direkt efter sammanbrottet för det skandi
naviska försvarsförbundet i februari 1949 
gick ÖB Nils Swedlund till regeringen. 
Ärendet var planläggning av det militära 
samarbetet med Danmark och Norge. 

Punkt l O på listan löd: " Plan för sjömi
l i tär samverkan med Danmark i södra Öst
ersjön, Öresund och Kattegatt-Skagerack 

(speciellt beträffande mineringsverksam
het)". Vad gällde Öresund konstaterade 
Neutralitetspol itikkommiss ionen, N PK, 
att det på 1940- och 50-talen förekommit 
kontakter mellan Danmark och Sverige 
om gemensamma mineringar. För WP 
var det ett vitalt intresse att nå ut till det 
fria havet från Östersjön för att bekämpa 
västmakternas transporter över Atlanten. 
För NATO va r uppgiften det att förhindra 
just detta. För både öst och väst gällde 
alltså att snabbt ta kontroll över Sundet. 
För Sverige var det av intresse att spärra 
Bälten och Öresund för att hindra WP att 
angripa västkusten och den krigsimport 
som måste tas in via Göteborg. 

Enligt NPK tillsattes på svensk sida 
lite senare 1949 Öresundsutredningen, 
en diplomatisk-militär expertutredning. 
Syftet var att klarlägga hur Sverige med 
bibehållen neutralitet skulle kunna spärra 
av den svenska delen av Sundet mellan 
Malmö och Köpenhamn. Skälet var att 
Sverige ville förekomma en ny stormakts
kapplöpning om Öresund. Vid ett krigsut
brott kunde Danmark, men inte Sverige 
anfallas, vilket skulle leda till sovjetisk 
kontroll över Bälten och Drogden (d v s 
utanför Köpenhamn). l det läget förvänta
de man sig tryck från väst att spärra Flint
rännan (utanför Malmö) medan Sovjet 
krävde att den höll s öppen. 

Om Sovjet anföll även Sverige, skulle 
en spärr vara ett gemensamt intresse för 
de västallierade och Sverige. Utredningen 
påpekade att svensk minering blev ineff
ektiv om den inte anknöt till den danska. 
En fullständig spärrning krävde en rad åt
gärder. Här kan nämnas 

ömsesidiga orienteringar om sjöstrids
krafterna, 
övervakning och förmedling av span ings-
rapporter, 

m i neri ngspla ner, 
speciella förbindelser, 
koder m.m. 

Öresundsutredningen föredrogs för re
geringen i februari 1950 och godkändes. 
1952 utfärdade Chefen för marinen en in
struktion , som gick ut på att vid krigsfara 
skull e spärr läggas på svenskt vatten. Om 
Sverige drogs in i kri get, skulle spärr läg
gas ut även i fritt hav och i samråd med 
danskarna eventuellt på danskt territorial
hav för att få en fullständig spärr öster och 
söder om Saltholm. 

Denna Öresundsutredning vå llade 
uppenbarligen huvudbry för NPK. En ti ll
frågad expert konstaterade att utredning
ens förslag bröt mot neutralitetspol i tiken. 
Detta kom dock aldrig med i utredning
ens betänkande, som kom 1994. De skrev 
kortfattat att om Öresundutredningen 
" ledde till konkreta åtgärder är oklart". 
Enligt NPK saknades varje antydan om 
samverkan med främmande makt i den 
svenska minplan som lades fast 1967. 14 

Öresundsförslagen genomförs 
Men nya pusselbitar tyder på det mesta 
av de planer, som fanns i Öresundsutred
ningen, sattes i verket. Det visar ett tidi
gare okänt dokument och intervjuer som 
jag genomfört. 

l december samma år, som Öresunds
utredningen godkändes av regeringen, var 
den danske statsmin is tern Hans Hedtoft (s) 
och elen danske marinchefen i Stockholm. 
Den 14 december 1950 sammanträffade 
svenske marinchefen Helge Strömbäck 
med chefen för det danska Sjövärnet vi
ceamiral A H Vedel. Denne var en man, 
som fick hjältestatus i Danmark genom att 
1943 ge order om att sänka danska flottan , 
så att den inte föll i tyska händer- förutom 
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ang samtal med Viceamiral Vedel den 14/ 12 50 

1. Hedtoft befmL~e sig i Stock~olm för att föreslå svenska regering-

en a.tt de båda ländernas militära ledningar finge upprätthålla rent miliil~ra 

förbindelser. 

2. lnnu inte fått ~ram materielen f~ån USA. För det danska oarina fö~. 

svaret var begärt bl a 3000 minor (finns f n 1000 d~~ska) samt ett 15 cm batt 

att uppställas på Ste~~s klint och ett pa Langelands sydspets. 

Orientering lämL~ades ang mineringsverksamhet i händelse av krig 

enligt följa.~de: en mi~ering utlägges från stevn rätt ost inti~l svenskt 

terrvatten med segelränna under Stevn; 

Drogden stänges helt med avst~~dsminor i tre linjer; 

minor beräknas bliva fällda från flygplan dels väst en linje 

Gedsers fyrskepp- Restehuvud (ung rätt nord ut) ·, d 1 t 
e s u efter tyska ~·'~ -

ten från Wismar till RUgen~alde; dels i Femern bälto 

4. Ingen erinran mot att den svenska mineringen i södra Flintrännan 

sköt in på danskt vatten mot Saltholmen. 

5. Radarstationssytemet på de danska öa_~a avses kompletteras meQ en 

station pÄ Eorr~..holm. Förbindelserna mellan detta system och det svenska ansågs 

vara av mycket stor betydelse, varför önzkvärt att samtal härom upptages. 

Vid ettmöte i december (.950 diskuterade svenska och danska marincheferna i slörsta 

hemlighetmineringar i Oresund, vilka senare genomfördes. 

det tiotal fartyg som hann gå till Sverige. 
Vedel var åren 1950-58 chef för Sov<ernet 
och NATO Flag Officer Danmark. 15 

Dokumentet från de båda marinche
fernas möte stämplades både hemligt 
och dubbelramat-av synnerlig betydelse 
för rikets säkerhet- och det med all rätt. 
Först sägs att Tage Erlanders danske koll
ega och partivän Hedtoft var i Stockholm 
för att föreslå regeringen att "de båda län
dernas militära ledningar finge upprätt
håll a rent militära förbindelser". Så blev 
det ju också, även om det kallades ftygsä
kerhetssamarbete. 

Av CM :s uppteckning framgår vidare 
att Vedel lämnade en rad upplysningar 
till sin svenske kollega. Danmark skulle 
kraftigt öka sin kapacitet att minera. 
Danskarna hade l 000 minor, men hade 
begärt ytter li gare 3 000 minor från USA. 
Därifrån skulle också ett 15 cm:s batteri 
komma som skulle sätta upp vid Öresunds 
södra mynning, Stevns klint (och ett annat 
batteri på Langeland vid Store Bälts södra 
mynning). Men detta var endast en del i 
en samordnad ansträngning för att effek
tivt kunna stänga Bälten och Sundet. 

Viceamiral Vedel orienterade däret'
ter Sverige om "mineringsverksamhet i 
krig". Han angav att flygfål ln ing av mi
nor, då skulle ske utanför DDR-Polen 
samt söder om de danska sunden (alltså 
en slags repris de brittiska minfållningar
na 1940). Vad gäller danska mineringar i 
Öresund sades dessutom att "en minering 
utlägges från Stevns rätt ost intill svenskt 
ten·vatten med segelränna under Stevn, 
Drogden stänges helt med avståndsminor 
i tre linjer." 

Det betyder alltså en total stängning 
av den danska sidan av Öresund, frånsett 
segelrännan. Öster om Stevn innebär ett 
minfält, som går i riktning söder om Fa l
sterbo, den andra porten till Sundet. 

Dessutom framfördes vid mötet från 
svensk sida en begäran om att minera på 
danskt vatten. Detta godkändes av den 
danske marinchefen: " Ingen erinran mot 
att den svenska mineringen i södra Flint
rännan sköt in på danskt vatten mot Salt
holmen".16 

CM :s diskussioner med Vedel var mer 
än en svensk-dansk historia - NATO-stor
makten Storbritannien fanns i bakgrunden 
och drev på. l en doktorsavhandling av Ju
bana Auneslouma från 2003 står att svens
ke CM Strömbäck 17 juni 1950 mötte den 
brittiske amiralen Slayter. Strömbäck 
sade att de första planerna på att gemen
samt blockera Sundet ihop med Danmark 
hade träffats redan i juni 1949. Svenske 
CM :s bekymmer var, att sedan Danmark 
gått med i Atlantpakten, hade samarbetet 
med Sverige gått i stå (ti·ån amerikansk 
sida drevs linjen att Sverige som va lt att 
stå utanför NATO skulle isoleras, något 
som britterna motsatte sig och 1952 änd
rades USA :s politik). Britten Slayter fö
reslog då att betathavaren för Home Fleet 
"should instruct Admiral Vedel to conti
nue coliabaration in spite of the Atlantic 
pact". Troligen bidrog detta till att mötet i 
Stockholm, som hölls sex månader senare 
mellan Vedel och CM, kom till stånd .17 

Dessutom går det i dag att slå fast att 
allting i det topphemliga dokumentet från 
decembermötet 1950 av allt att döma ge
nomfördes. Kustarti ll eribatterier uppför
des inte bara vid Stevns utan också på 
svensk sida. Det råkade bli just där 1949 
års skandinaviska försvarsutredare hade 
förordat det; söder om Malmö blev Ler
nacken och öster om Skanör blev Magiarp 
och Trelleborg. Av allt att döma komplet
terade de bägge ländernas batterier var
andra vad gällde placering och räckvidd. 
Från batterierna kunde varje försök av 
fienden att röja mineringarna bekämpas. 1 ~ 
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Intervjuer med tre svenska marinof
ficerare bekräftar att det verkligen fanns 
en svensk minering vid Limhamn, som 
kunde läggas ut i ett krisläge och som gick 
ut från svenskt och in på danskt territori
alvatten. 

Att Öresundsutredningen dessutom till 
stora delar verkligen realiserades, bekräf

tas dessutom av en Danmarks högst upp
satta sjöofficerare . l sin tidiga karriär fick 

just han uppdraget att arbeta med detta 
mycket ömtåliga och hemliga uppdrag. 
Nya planer på minering ihop med Sverige 
gjordes upp med start 1958. 

De danska motiven bakom mine
ringarna var enligt denne nyckelperson 
två - dels att stänga Öresund och Bälten 
för Warszawapakten, dels att hindra att 
sjöburna invasionsföretag från WP gick 
mot Själlands kust. På dansk sida fanns 
stor kapacitet med fyra stora min läggare, i 
Sveri ge fanns Limhamnsfå1jorna. 

- Huvudfrågan var, hur tidigt sku ll e mi
neringen ske'? Det var naturligtvis ett 
politiskt beslut. Men om Sverige inte 
företog sig något, då kunde man riskera 
att det blev passage genom svenskt far
vatten. Det var i och för sig en kränk
ning, men då passerade man runt om de 
danska minfålten. Motsvarande gällde 
att svenskarna kunde lägga ut minor 
- medan det gick att passera runt dem 
genom danska vatten. 

- Därför var vi tvungna att göra det till
sammans. Om man ska avtala hur man 
ska arbeta så måste man ju göra det till
sammans. Det var mycket spännande att 
få vara med om det där i starten, minns 
denne danske officer. 

Enligt denna källa kom minplaneringen 
att gälla hela Kalla kriget ut. 

- "Det var utarbetat en gång för alla. Men 
det var inte mellan NATO och Sverige, 
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det var mellan Danmark och Sverige" . 

Att planeringen genomfördes 1958 är ett 
intressant sammanträffande. När doku
ment ur NATO:s arkiv blev tillgängliga 
1999, framgick att a lliansens utrikes- och 
förvarsministrar året innan, 1957, hade 
slagit fast att " Skandinavien bör försva

ras som en helhet så långt Famåt som 
möjligt" . Om Danmark sades att det var 
" nyckeln" till operationer i västra Öster
sjön och till att hindra sovjetiska styrkor 
att nå öppna havet. Sverige kunde genom 
s in position " bidra till NATO:s försvar" . 
Vidare slogs det fast att " Planer för för
svaret av Norge och Danmark, och också 
Sverige om möjligt, måste vara samord
nade" .1 9 

Hösten 1958 pågick inom NATO för
beredelserna för att skapa ett särskilt kom
mando för Östersjöutloppen. På högsta 
svenska militära nivå följdes detta noga, 
eftersom det kunde påverka det hem! iga 
samarbetet med främst danskarna. Kom
mandot inrättades 1962 med namnet 
BALTAP (Baltic Approaches) och var 
en del av NATO :s Nordkommando. Där 
sammanfördes västtyska och danska ma
rinstridskrafter av NATO för att effektivt 
kunna kontrollera och i kris och krig till
föra a lli erade styrkor för försvar av Öster
sjöutloppen . 

l ett tidigare okänt hemligt dokument 
från NATO:s Stand ing Group föreslås 
hur kommandot sku ll e organiseras. Do
kumentet gick på remiss till medlemslän
dernas försvarsdepartement. Under rubri
ken "Command Area" framgår att Natos 
Nordeuropakommando täcker Nato-län
derna och Öste rsjön. 

Därefter kommer som andra stycke: 
-"Though Sweden is not in the Northern 
E uropean Command, CINCNORT!-1 
has been directed to make provision to 

APPROVED FOR PUBLIC OISCLOSURE 

SECRET - NATO 

!1 
(2) Though Svwden is not iil the Northern 

2 1ft European Command , CI NCNORTH h.a;s been directed to rr.ake 
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b. Command Headquarters : 5 
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(l) Headquarters, CINCNORTH , is located at 

Kolsaa:3, Norway. I t is a joint headqt:.arters, cor.tprising 

Jnfor Östersjökommandot BALTAP.·s bildande skulle NA TO organisera staber och gränser 
dras upp. Trots att Sverige inte var med i NATOfanns direktiv att planerafor att Sverige 
skulle bli medkrigfarande ihop med NATO. 

include it, sbould Sweden become a co
belligerent". Chefen för Natos Nordkom
mando skulle alltså vara förberett på att 
ta med Sverige som medkrigförande i ett 

krisläge.10 

Det är i dessa större sammanhang som 
mineringen av Öresund tillsammans med 
Sverige också ska ses. Men för danskarna 
i N A TO-systemet var detta en "ytterst öm
tå lig" fråga på grund av risken för läckage 
till offentligheten. Dels av hänsyn till Sve
riges deklarerade neutralitetspolitik, dels 
gentemot övriga allierade, som hölls utan
för. Dessa fick på sin höjd reda på att det 
fanns "en förståelse" med svenskarna om 
kri get kom- men inte mer. 

Denna extremt höga sekretess bekräf
tas också av en officer som varit högste 
chef för BALT AP: 

- Vi är grannar. Vi har gränser t i llsam
mans. Vi har sjöterritorier med varandra. 
Av praktiska och historiska skäl var det 
nödvändigt med koordination av åtgär
der. Speciellt minutläggning. Det gjorde 
att jag - utan att ha sett några svenska 

planer för minering - fick försäkringar 
om att de danska planerna inte kunde 
kringgås genom att fienden drog in på 
svenskt territorium i Öresund och i ut
rymmet mellan Sjä lland och Falsterbo. 
Man möttes på låg nivå och försäkrade 
sig om att planerna var överens. 

Samma bild ger två av Sveriges högst 
uppsatta militärer, verksamma vid kalla 
krigets slut. En bekräftar att det fanns en 
"kvarvarande överenskommelse på låg 
nivå" om mineringar i Öresund. 

- Här går gränsen. Vad gör ni på den si
dan och vad gör vi på den sidan? Det 
var klart. För det går ju fort när man väl 
bestämt s ig för att använda få1jorna och 
langa ut minorna. 

Den andre svensken säger om de infor
mella kontakterna med Danmark: 

- Det viktiga var de där mineringarna i 
Öresund. Där redovisade man exakt för 
varandra var och i vilka s ituationer man 
tänkte lägga ut de här minorna. 
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Ett blixtlås i Öresund 
Att lägga ut minor var naturligtvis ytterst 
ett politiskt beslut, preci s som konstate
rades av försvarsförhandlarna 1949. Vid 
kurserna för den svenska samhällseliten på 
Försvarshögsko lan fick de utvalda aenom 
hemliga krigsspel en mental förbe1~delse 
för lägen, där Sveriges neutralitetspolitik 
tnte g1ck att fullfölja. l spelets form inled
des samarbete med västmakterna - spel 
som noga följde de hemliga och infor
mella förberedelserna. 
.. Kris och krig kring Östersjön och 
Oresund var ett återkommande tema i de 
hemliga krigsspelen under hela kalla kri
get. l ett av spe lscenarierna från december 
1989 inleder WP ett anfall den 6 augusti 
mot de danska öarna och Norge. 

"U n der natten t i Il den 6 augusti genom
för NATO en komplettering av de danska 
mineringarna i Bälten. Samtidigt 5pärras 
den danska sidan av Öresund genom om
fa((ande mineringw: 1i'ven svenska mine
ringar läggs ut i Öresund'' (min kursive
ring). l samband med strider i gryningen 
mellan WP och NATO så "kränks svenskt 
territorialhav syd Skåne i Öresund och på 
Västkusten vid upprepade tillfällen". 

l ett annat krigsspel stä ll s beslutsfat
tama inför en militär kapplöpning mellan 
stormaktsblocken till Sundets södra del 
och Fa lsterbo. NATO förstärker försvaret 
på Bornholm för att motverka sovjetiska 
försök att kontrollera Östersjön. Ett drygt 
dygn senare begär Sovjets ambassadör 
företräde i Stockholm klockan 04.45: 
"f!ATO bedöms överväga att söka spärra 
Ostersjöutloppen varav även inbegrips 
svenskt territorium". Därför tvingas am
bassadören komma med ett dramatiskt 
besked om ett militärt ingripande 15 mi
nuter senare. För att inte äventyra världs
freden måste Sovjet spärra Östersjön för 
all trafik fl-ån NATO -länder, och för att nå 

352 

fullständig effektiv itet måste det omfatta 
även svenskt område. "Således kommer 
ylattackfartyg fr o m 0500 att ingripa mot 
tcke behöriga fartyg, som söker passera 
på svenskt territorium och som stöd för 
dessa åtgärder luftlandsätts nu med heli
kopter delar av en sovjetisk division på 
F alsterbonäset". 

Ett svenskt motstånd mot aktionen kan 
leda till ett svårkontro llerbart krig med 
oöverblickbara konsekvenser, varnar Sov
jet i spelet. NATO reagerar omedelba11. 
Sovjets övergrepp innebär om det inte 
avvisas av Sverige en omedelbar försäm
ring av också NATO:s säkerhetspolitiska 
position. Om Sverige underlåter att full
göra sina sky ldigheter måste det uppfattas 
som att Sverige bytt säkerhetspolitik (och 
alltså underförstått stöder WP-sidan). 

l ett annat spelmoment tvingas NATO 
därför "dessvärre" spärra Östersjöutlop
pen för WP, '~för af( felfull effekt måste 
den (spärren) eme!le1~fid också omfa((a 
den svenska delen av Oresund'' (min kur
sivering). Därför måste stridskrafter till
fälligt föras över på svenskt territorium 
och nu luftlandsätts delar ur en brittisk di
vision på Falsterbonäset l en rapport, som 
1 spelet mflyter t i Il försvarsdepartementet 
fi 

o ' ramgar strax därefter: " Halvön är avsku-
ren, kanalen försvaras av luftlandsatt brit
tisk trupp .. Strider pågår här och var ( ... ) 
Bland civilbefolkningen är man uppbragt 
över angreppet, det har ju kommit från 
'fel håll'. "( ') 21 

Det underförstådda budskapet var att 
S~erige .. måste agera snabbt framför egen 
dorr 1 Oresund för att komma före stor
makterna - eller om man så vi Il på " rätt 
sida" i ett storkrig. Att neutral i te ten för
modligen inte skul le hålla i nästa storkrio 
framgick bland annat när den danske fö~ 
svarsstabschefen var på besök vid FHS på 
1970-talet. Han fick då frågan: 

Om två ryska örlogsfartyg kommer in i 
Öresund och vi är neutrala och ni är i krig 
och vi eskorterar dem genom Sundet, vad 
gör ni då? 
- Då skjuter vi. 
Men då begår ni ju ett fel en li gt interna-
tionell rätt? 
-Ja, det beklagar vi, löd svaret. 

Att minera i Öresund var alltså en av 
de första åtgärderna i det svenska kupp
försvaret. Det kunde ske på några timmar. 
Eftersom danska och svenska mineringar 
passade ihop kanske en lämplig metafor 
är blixtlåset. Till synes var det autonoma 
åtgärder som genomfördes av va1je nation 
för sig. Men när mineringarna lades ut , 
taggade de i varandra och de två sidorna 
kunde snabbt dras ihop - som de två si
dorna i ett blixtlås. 

Den, som på svensk sida hade det 
dagliga ansvaret för Öresund, var Malmö 
Marina Bevakningsområde (BoMö). Det 
torde vä l vara Sveriges minsta militära 
förband, en chef och fem officerare ur 
flottan samt båtbesättningar. Denna enhet, 
numera Öresunds marindistrikt har över
levt alla omorganisationer. 

En av de viktigaste uppgifterna i krigs
planläggningen var att spärra Öresund 
med minor enligt en särski ld planlägg
ning. Det övades ofta för det gällde att 
snabbt få ut minorna ur minförråden , gå ut 
med fartyg och raskt lägga ut prioriterade 
mineringar. BoMö:s chefer genomförde 
besök hos sina danska motsvarigheter och 
danskarna kom t i Il dem. Då berättade man 
om sina uppgifter även i krig. Men detta 
skedde enligt utsago i stora drag. Detal
jer var ju kanske heller inte nödvändiga 
i fredstid. Mineringarna kompletterade 
genom sina i förväg bestämda positioner 
redan varandra. 

Den kompletta kunskapen om sam
verkan i krig fanns troligen endast hos ett 

fåtal individer en li gt principen "need to 
know" för att tas fram den dag den kunde 
behövas. 

Vad visste Warszawapakten? 
Dokument som återfunnits i den östtyska 
mi litära underrättelsetjänstens ark i v visar 
att de noga övervakade Danmarie 196 1 
konstaterade den östtyska underrättelse
tjänsten att Danmarks grunda vattnen och 
rarleder ger danskarna "goda möjligheter 
att använda minor och mindre fartyg . An
vändning av flyg och ubåtar kan dessutom 
säkra en effektiv avspärrning av Sundet 
och Bälten". 

Östtyskarna hade också en god upp
fattning om var minfälten låg, visar en 
~.arta över de danska mineringarna. l 
Oresund syns två av de minfält som Vedel 
och CM talade om 1950. Dessa minfält 
är sammanhängande och täcker både 
svenskt och danskt vatten. DDR satsade 
också stora resurser på att bygga minröj
ningsfartyg22 

Det WP-Iand som hade huvudansvar 
för underrättelseinhämtning i Sverige var 
Polen. Uppenbarli gen visste man vad man 
var ute efter. En officer, som jag har inter
vjuat, har berättat om en krigsförbandsöv
ning med stud iebesök i civila kläder inför 
minering av Öresund. Officerarna stod där 
Öresundsbron nu har sitt landfäste och 
orienterades om mineringarna. Plötsligt 
upptäcker någon ett nytt ansikte i grup
pen som lyssnar intresserat- den diskrete 
mannen var polack. 

Till sist en liten episod. En oktober
morgon för 27 år sedan, upptäcktes i Gå
sefjärden den sovjetiska S 363 (mer känd 
under beteckningen U 13 7) . Men när lar
met gick, var delar av Blekinge kustartil
leriförsvar inte på plats. Orsaken var att 
det pågick en kontroll av kuppförsvaret på 
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Vc:zr/crnh~ d.-,r An/aga: van M/n ansparr-ar-t z1-1r 
Si::;:Jarrungciar Oshya:,a-A~sgdng~ und dc;l'r /r;narcz.l'f 

doruschar> Gavvassar 

en än mer v ital punkt, berättar en dåva
rande officer i KA: 

-Just den här morgonen hade man lar
mat KA:s minutläggningsförband och ut
löst kontrollen. Det minutläggarna skulle 
göra var lägga "vår del" av det som kallas 
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DDR:s militära 
underrättelsetjänst 
prickade 1961 in de 
mineringar i Öresund 
som Sverige och 
Danmark i hemlighet 
då planerat att lägga 
ut. 

spärren i södra Öresund. Jag vet inte v il ka 
avtal , som vi e ller någon annan hade med 
danska s idan. Men vi hade en klar uppgift. 
Vi visste var vi skulle lägga kontrollerbara 
minor och spaningsmaterie l, så att kunde 
upptäcka också ubåtar. 

Noter 
1 [l] Fred och säkerhet, Svensk säkerhetspolitik 

\969-89. Slut betänkandc av Säkerhctspoliti ska 
utredningen , SOU 2008: l 08, (SPU) Fritzcs 
2002 Del l och 2, sid 128, 526 och 535. 

Mikael \-lolmslröm, Natos försva r av nordligas
te Sverige- inlorme\1! samarbete med NATO
gra nnen orge Kungliga Krigwelenskapsaka
demiens Handlingar och Tidvkrifi KKrVAHT, 
4. hältcl 2008 

Thedc Palm Någm siudier Ii/l T-kon/are/s 
his/aria, Utgivna genom Evabrilla Wa ll berg, 
Ku ngl. Samfundet !or utgi vandel av handskrif
ter rörande Skandinaviens hi storia, 1\ and linga r 
de l 2 1, Stockholm 1999 

' Redogö relsen bygger på Om krigel kommil .. 
Förberedelser för mollagande av militär/ bi
srånd /949-69. Betänkande av Neutralitetspo
litikko mmissionen, (N PK), SOU 1994: Il, sid 
229-230 

s Ivar P:son Henning, En gammal hälsingborga
res minnen, eget IOrlag \950, s id 437-438 

" Närmare beskrivet av P-0 Rosander i Ubåts
spärren vid Viken \940, Malmö Marina Bevak
ningsområde 1928-1992, Abrahamsons Tryck
eri Karlskrona 1992 

7 SPU, bil 5, SWEDEN GUIDELINES OF U.S. 
POLI CY AND OPERATIONS s id l och 4 

" Robert Da lsjö, Förhoppninga r och förbud , 
KKrVAHT, 4. hä ft et 2002, sid l 02. 

" Wilhelm Agre ll visade i Den slom lögnen (Ord
ti·onts för lag \991) hur 1940-ta lets band mellan 
svensk militär och Nato-granna rn a No rge och 
Danmark (sa mt sto rmakterna Sto rbritannien 
och USA) fortsatte uneler 1950-ta \et. Radio
journalisten Christer Larsson avslöjande \992 
alt militära kommunikationer till Danmark och 
No rge moderniserades ännu. \987 . Ambassadör 
Leii'Leifland skildrade i !"rostens år Om USA:s 
dip/omaliska utfiysning av S1·erige (Ne rcnius 
& Santerus för lag \997) de t verkli ga ageran
det under Vietnamkr iget. Robert Dalsjö visade 
i Life-L ine Lost 2007 hur västförberede lserna 
ruttnade bort under 1970- och 80-ta\en. Dalsjö 
Robert: Life-Line Lost, The Rise and Fall of 
'Neutrai'Swedens 's Secrel Reserve Option of 
Warlime J le/p .fi'Olll the We.\' l (Santerus Acade-

mic Press 2006, bokutgåva av doktorsavhand
lingen !'rån 2005), Holmström Mikael , PaJmes 
dubbe lspe l forbl ir en gåta, understreckare SvD 
29 juli 2007 
Magnus Petersson "Brödmfolkens väl". 
Svensk-norska säkerhetsrelalioner /949-1969 
(Santerus torlag 2003), s id 333, Bilaga 2, rak
s imil av Plan !Or eventue llt samarbete mellan 
luftbevaknin gen i No rge och Sverige (P lan 
\bev SN), \6/6 1955, punkt 23. 

111 Holmström Mikael, Mari nchef i exil skull e tor
svara ri ket, Svenska Dagh/odet (SvD) 22 mars 
1998, Ministrar kände till plan på ex ilförsvar, 
SvD 23 mars 1998. 
Artikelse rien " Den do lda alliansen" SvD, 
\."Erlander och Palme mi sstrodde neutra litet" 
2 aug 1998, 2. " USA:s sty rkor garan t för både 
Pa lme och Carlsson" 3 aug 1988, 3."Sovjet 
trodde inte på neu tra lt Sverige" 7 aug 1998, 
4. "Ekonomi sk krigföring i nationens intresse" 
23 sep \998 , 5. " l Erl ander !'ann USA en hem
lig samarbetspa rtner" 30 sep 1998, 6. " \-lem
li ga pusselbitar skadar politikens trovärdighet" 
4 oktobe r \998. 
Artike lse ri en Sverige i Natos ögon ,S1>D 
\. "Sveri ge levde far li gt i 40 år" 5 okt 1999 
SvD, 2. "Sveri ge skulle fö rsva ra Natobröder" 
7 okt 1999, 3 . "Nato va r redo försvara Sverige 
med kärnvapen" l O okt \999, 4. "Östersjön 
skull e delas med Nato i krig" 24 okt 1999. 

11 Arbetet har gjorts möjligt genom stipendier 
ti·ån Nord iska rådets svenska delegation 2002, 
Clara Lachmanns \ond, Svensk-norska samar
betsfonden 2003, Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons stiftelse ror allmännyttiga ändamål 
2004, Kulturlonden för Sverige och Finland 
samt JournalisttOrbundets Atenstipendiu m 
2005, tillmötcsgåenden av bl a Krigsarkivet, 
Riksa rkivet och SvD samt inte minst av de in
tervjuade som jag är stort tack sky ldig. 

" skandinaviska fö rsva rsförhandlingarna, III 
Skandinaviens rörsvarsmöjligheter, l. Kri gsJ'a \1 
A:DNS. sid 5, Riksa rkivet 

n Faksimil av den Den skandinaviska försvars
kolliiiii/lims helänkande, 14 jan 1949, s 23, VI 
Skand inavicns rörsva rsmöjligheter, återgivet i 
SOU 1994: Il , bilaga 4, sid 7 1. 
skandi naviska försvarsförha ndlingarna, Sam
manfattande synpunkter på Skandinaviens mi-

355 



il 

l 

litärgeografi och kommunikationer, Uppgifter 
för de skandinaviska ländernas fö rsvar va rt för 
sig och i samverkan sid 27, Samverkan inom 
vissa områden sid 32. Riksarkivet 

'" NPK sid 231-234 

'' Thomas Ro t h, Enflolla i exil elen dansliCttna
l"inen i Sverige 1943-45. hllp://www.srl1m.se/ 
upload/notta_ cxil.pdl" 

"' Chefen fOr marinen PM ang sa mtal med Vice
amiral Vedel den 14/ 12 50, Hemlig av synner
li g betydelse lor rikets säkerhet, Handlingar 
rörande samarbete i Norden, Vol. l , Ser. Fil, 
Fst Chefscxp. FST Kl-l-arkiv, HKV ark iv 

17 Juhana Aunes luoma, Britain, S11 •eden and the 
Ca/d War 1945-54, Underslanding Neutra/ity, 
St Anthonys Series, PaJgrave 2003, sid 94 

" J()han Andrcc, Kanonerna på Djuramåsa, 
Oresunds lås underfemtio år, Svenskt Militär
hi storiskt bibliotek 2007, sid 200 

19 Nato Strategv DoCilments 1949-69, Ped low 
Gregory W (Ed), (Supreme Hcadquarters Al-

En partner att lita på! 

lied Powers Europe), MC 14/2(Revised) Over
all Strategic Concept for the Defcnse of the 
North Atlantic Treaty Organizat ion. Appendix, 

· Area Planning Gu idancc. Scand inav ia, 6 apr 
1957, sid 300-301. 

'" SECRET-NATO, Command Organization in 
the Northern European Command, NORTH 
ATLANTIC MILlTARV COMMITTEE Stan
ding Group, SG M-587-58, 2 October ' 1958, 
REGRADED NATO UNCLASS IFIED 10-12-
99, N a to Archives gm lians Weinberger 

" FÖRSVARSHÖGSKOLA N 1989-12-01 , HK/ 
VK 89, APPLIKATORISKT SPEL 6, Del 3, 
händelseutveckling 6 E sa mt 6 D, INS PELA S 
ENLIGT PM, HEMLIGT ARBETSPAPPER, 6 
D liK/V K Bilaga 4, Krigsarkivet. 

-- Var iante der Anlage von Minenspressen zur 
Sperrung der Ostsee-Ausgänge und der inne
ren dänischcn Gewässeer, l .5. 1961, ur Tho
mas Wegener Friis, Den ust•nlige.fi"ont, DDR ·s 
milil!tere spionage i Danmark unde den ko/de 
krig, Lindhardt og Ringhor2005 , sid 122 

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantöre ro av motorerför kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment fra~ ~25 kW t1ll 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbJuder VI saval prestanda som trygghet. 

SWEDMOTOR= 
Tel: 08-500 121 40 

www.swedmotor.se, info@swedmotor .se 

356 

-

Ledamoten 
PATRIC HJORTH 

Överstelöjlncml Patric J-fjor/h, som är mariningenjöt; är 
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VisiJ.I· 1•id Försvarels materielverk 

Design för överlevnad 
Årsberättelse i vetenskapsgrenen IV, Vapenbärares konstruktion, föredragen vid Kungl. 
Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 29 oktober 2008 

Under snart ett decennium har marinens fartyg stått i beredskap i så11iil NATO:s som 
EU:s styrkeregister. Under denna period har vi hittills deltagit i en

1 
marin mission 

utanför S11eriges gränser. Redan i upptakten, a11 att ställa s11enska marina enheter till 
internationellt förfogande, så konstmerades att fartygen hade omfattande beho11 all 
tekniska uppgraderingar och modifieringar, inte minst inom skyddsområdet. 

Siridens tre klassiska grundelement utgörs av eld, 
rörelse och skydd De hänger samman med att eld 
och rörelse samordnasför att åstadkomma största 
möjliga verkan. Skydd utnyttjas bl.a.för att möjlig
göra eld och rörelse. Eld och rörelse (for verkan) 
kan även nyttjasför sl,ydd. Men endastmed eld och 
rörelse kan ett avgömnde nås. !marina termer står 
plattformen (eller vapenbämren om man så öns
kar) for två av de tre grundelementen, rörelse och 
skydd 

En väsentlig orsak ti Il detta behov står att 
finn a i det förändrade fokus, som dagens 
hotbild utgör. Det är en förändring från 
del konventionella hot vi tidigare levde 
under till en mer komplex och asymmet
risk hotbild. Att verka med våra förband 
på den internationella arenan har gått från 
att vara bisak till att bli huvudsak. Ett 
flertal av de modifieringar som identifie-

ras handlar om utökat skydd, förstärkning 
och utökad tillgänglighel av funktioner på 
plattformarna. Årsberättelsen fokuserar 
på behovet av en modell för alt analysera 
och värdera sannolikheten för en vapen
bärares överlevnad i strid. 

Del grund läggande syftet med en sådan 
modell är att öka kunskap och förståelse 
för vi lken skyddseffekt t.ex. tillförandel 
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av ballistiskt skydd kan ge i förhållande 
till modifieringar för minskad radarsigna
tur. Det är tyvärr allt för vanligt att modi
fieringar utförs i all hast, strax innan los
skastning mot, eller till och med på plats, 
i missionsområdet Frågan är då om an
strängningarna sätts in på rätt funktioner 
och i en rimlig omfattning? Hur skall vi 
mäta nivån på vår förmåga att överleva? 
Vad avgör huruvida en design är bättre än 
en annan , när det gäller att förbättra va
penbärarens tålighet mot vapenvcrkan? 

Till skillnad mot vapensystemens be
räkningsmodeller för verkan, Pkill 2, sak
nas i dag någon motsvarighet för att kal
kylera sann o! ikheten för överlevnad. Det 
är inte bara i Sverige, som detta ämne nu 
har aktualiserats . Inom NAT03 pågår ett 
arbete för att ta fram processer och defi
nitioner för att avgöra om ett örlogsfartyg 
uppfyller satta krav inom områdena sår
barhet och återtagande. 

Medlemmar i NATO MCG6 
l egenskap av partner inom NATO:s " Part
nership for Peace" blev Sverige 1997 in
bjudet att medverka i NATO Maritime 
Capability Group 6 (MCG6), vilken är en 
av flera arbetsgrupper inom NATO Naval 
Armaments Group (NNAG). MCG6 arbe
tar med ansvarsområdet fartygsdesign och 
i gruppen deltar ett 30-tal personer från 
NATO:s olika organisationer samt dele
gater från cirka 20 länder. Sedan två må
nader tillbaka, deltar personal från FMV i 
en arbetsgrupp, Sub Group 7 (SG7) "On 
Ship Combat Survivability" vars övergri
pande mål är att utveckla och premiera 
design för örlogsfartygs förmåga att över
leva vapenverkan på ett kostnadseffektivt 
sätt. 

Inom SG7 används begreppet "Survi
vability", som direkt översatt blir "Över-
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MCG/1 

MCGJ!S 

Bild 2. 01ganisa!ionsbild över Nor/h Al
lanlic Council (NAC), den högsia nivån 
inom Na!o 

levnad", på ett något annorlunda sätt än 
vad som beskrivits här. SG7 aktiviteter 
omfattar inte områden som signaturer, ut
värdering av ett fartygs defensiva vapen, 
aktiva motmedel, taktikutveckling och 
träning. lntc heller sårbarhetsbedömning
ar avseende ubåtar ingår i arbetsgruppens 
arbetsaktiviteter. Därmed utesluts , enligt 
min mening, flera väsentliga områden som 
påverkar sannolikheten för överlevnad. 

Miniminivån regleras av 
regelverk 
För de flesta av oss är den numera upp
hävda publikationen CM Norm Sjövär
dighet och efterträdaren RMS4 väl kända. 
RMS vilar idag till stor del på DNV:s5 

regler för dimensionering av fartygssys
tem. Klassningssällskapens (t.ex. Lloyds 
Register, DNV, ABS") deltagande i de
sign , byggnation och verifiering av ör
logsfartyg ökar. Regelverken uppdateras 
löpande och säkerställer att fartyg, som är 
" intagna i klass", kan leva upp till ställda 
regler. Såväl nationellt som internatio
nellt utvecklas nya örlogsfartyg mot allt 

mi ndre besättningar i förhållande till tidi
gare. Detta ställer högre krav på inbyggda 
passiva och aktiva system såsom struktu
re ll a skydd, redundans och hög grad av 
automatisering. 

Tredjepartsverifiering, 3 PV 
För befintliga , äldre fartyg gäller att en 
så kallad tredjepartsverifiering skall ge
nomföras på fartyg, som skall verka inom 
annat fartområde än de ursprungligen har 
designats för. Denna verifiering går i hu
vudsak ut på att bedöma hur väl fartygen 

Tåla beskjutning 
Ovwf,vnad V;.tpMv,tlc t.m 

Konventwner och Lagar 

uppfyller dagens rcgel verk. Eventuella 
avvikelser mot såväl DNV:s regler som 
RMS listas och åtgärdas vid behov. 
Våra regelverk har dock begränsningar 
idag, då de saknar dimen sionerande krav 
för den specifika hotbild, som finns mot 
örlogsfartyg. För att dimensionera ett ö r
logsfartyg måste även vapenverkan och 
mer komplexa, asymmetriska hot i form 
av t.ex . terroristaktioner hanteras. Därför 
bör vi betrakta regelverken som absolut 
miniminivå vid design och byggnation av 
nya örlogsfartyg. 

Model/en skal! belraktasfi·ån det övre vänstra hörnelii/l det nedre högra. 

Överlevnad 
Låg förlusttolerans och förmåga att han
tera oförutsedda hot och händelser ställer 
höga krav på funktionen överlevnad. Ett 
örlogsfartygs överlevnadsförmåga har 
traditionellt beskrivits i termer om hur 

fartyget och dess system är konstruerade 
och dimensionerade för att kunna tåla be
skjul ni ng av t.ex . fientlig eld . Det finns 
en faktor, som utöver detta påverkar farty
gets överlevnadsförmåga, nämligen vilka 
åtgärder som kan vidtas och planeras för 
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att undgå beskjutning. Av modellen i bild 
3 ovan framgår att överlevnad kan uppnås 
genom att undgå och/eller tåla beskjlll
ning. 

Undgå beskjutning 
Att på olika sätt undgå beskjutning är 
otvetydigt det bästa sättet att skydda såväl 
vapenbäraren som personal ombord . Att 
undgå beskjutning kan uppnås genom: 

• nyttjande av externt stöd i form av t. ex. 
så kallade "babysitters" , där en e ller 
Aera enheter som inom styrka, helt 
eller del vis tar på sig skyddsuppgifter. 

• ett väl anpassat taktiskt uppträdande 
som minimerar risken för 
beskjutning. 

• att helt enke lt befinna sig bortom 
skjutavstånd. 

• signaturanpassning av vapenbäraren 
som motverkar upptäckt, klassifice
ring, identifiering och träff. 

Begreppet Signatur innebär alltid ett kon
trastmått mot bakgrunden, inom ett visst 
våglängdsområde. Detta gäller oavsett 
om vi talar om radcu; JR, hydroakustik 
eller magnet i k. Kunskapen om den om
givning (eller mol den bakgrund) i vilken 
vapenbäraren skall verka, är avgörande 
f(jr hur efj(:ktiv signaturanpassningen kan 
bli. 

Den sista punkten signaturanpassning 
påverkar i hög grad såväl det taktiska 
uppträdandet som detektions- och skjut
avstånd. Men det är inte bara möjlighe
ten att undgå beskjutning som signatur
anpassning av vapenbäraren ger oss. Ett 
fartygs motmedelssystem får bättre effekt 
då signaturerna är låga. skyddseffekten 
för ett givet antalmotmedel blir betydligt 
högre, jämfört med ett konventionellt far
tyg, som måste sk j u ta mer och oftare för 
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att uppnå samma effekt. Fartygets egna 
sensorer verkar/arbetar också effektivare, 
då de störs i mindre utsträckning av egen
alstrade störande signaler, vilket i sin tur 
medför att räckvidder och detektionsav
stånden ökar. Rätt taktiskt utnyttjande av 
smygteknik kan försvåra för en motstån
dare att upptäcka våra enheter, samtidigt 
som vi uppnår målen med vår verksamhet 
utan att bli beskjutna. l internationella in
satser styrs förbandet och enheternas möj
ligheter att agera i olika situationer genom 
ROE7 Det är, i en fredsbevarande mis
sion, inte ovan li gt att eld först få r avges i 
självförsvar, då det egna fartyget befinner 
sig under beskjutning. Ett fartyg med en 
hög nivå av signaturanpassning har då en 
stor taktisk fördel genom att kunna skjuta 
som nummer två och ändå överleva. 

Tåla beskjutning 
Det är inte alltid möjligt att undvika att bli 
beskjuten. Vi kommer sannolikt att stäl
las inför situationer i framtiden , där det 
blir svårt eller till och med omöjligt att 
undgå beskjutning. Om våra enheter blir 
beskjutna av en motståndare är förmågan 
till bekämpning med självförsvarsvapen 
i de olika dimensionerna8 avgörande för 
skadeutfallet. Syftet med plattformens 
självförsvar är att så långt som möjligt 
undgå att vapenbäraren blir träffad av 
fientliga vapen d.v.s. att undgå verkan. 

Undgå verkan 
Detta kan uppnås med såväl aktiva som 
passiva åtgärder, med eller utan extemt 
stöd. Sjö- och luftmålsbekämpande sys
tem (hard kil/) utnyttjas för att förstöra 
fientliga vapen avlossade mot fartyget, 
stör- och motmedelssystem (soft kil/) an
vänds för att dölja vapenbäraren eller lura 
fientliga vapen att gå mot ett skenmåL 

Tåla verkan 
Verkanstålighet är ett mått på plattfor
mens robusthet och kan i sin tur delas in 
i förmågorna att undgå eller tåla skada. 
För att kravställa och dimensionera ver
kanstålighet används ett system baserat på 
skydds n ivåer9

: 

l. Rädda personal och reducerat skadeut-
bredningsförlopp 

Innebär att ett fartyg bL a. genom in
delning i zoner och sektioner skall 
fördröja skadeutbredning i syfte att 
medge tid för utrymning och övergi
vande av fartyget. Särskild vikt skall 
läggas vid planering och utformning 
av fartygets utrymningsvägar. 

2. Förhindrande av totalförlust 

Innebär utöver skyddsnivå l att ett 
fartyg genom låg strukturell sårbar
het skall begränsa skadeutbredning 
i syfte att säkerställa Aytbarhet och 
bärgning samt bör vara möjligt att 
vid skeppsvarv kunna återställas i 
operativt skick. 

3. Upprätthållande eller snabbt återtagan-
de av fortsatt rörlighet 

Innebär utöver skyddsnivå l och 2 
att ett fartyg genom säkerställande 
av låg funktionell sårbarhet vid upp
byggnad av sjösäkerhetspåverkande 
system, trots skador, skall ha sådan 
håll fasthet och manöverförmåga att 
det kan framföras i reducerad fart. 

4. Upprätthållande eller snabbt återtagan-
de av egenskyddsfunktioner 

Innebär utöver skyddsnivå l till 3 
att ett fartygs egenskyddsfunktioner 
skall kunna upprätthållas med re
servsystem, viss nedgång i system
effekt/prestanda medges. 

5. Upprätthållande eller snabbt återtagan-
de av verkansfunktioner 

Innebär utöver skyddsnivå l till 4 att 
ett fartygs verkansfunktioner skall 
kunna upprätthållas med reservsys
tem, viss nedgång i systemeffekt/ 
prestanda medges. 

Förmågan att tåla verkan påverkas i stor 
grad av vapenbärarens storlek. Ett " litet" 
fartyg medger inte inbyggnad av långt
gående verkansbegränsande åtgärder av 
vikt- och volymskäL Ett "stort" fartyg 
klarar detta, men storleken begränsar å 
andra sidan möjligheten att överleva ge
nom t.ex. kombinationen smyganpassning 
och motmedeL 

Undgå skada, (stryktålighet) 
Begreppet stryktålighet kan delas in i pas
siva respektive aktivafasta system. 

Passiva fasta system utgörs t.ex. av 
fartygsindelning i olika zoner och brand
tekniska klasser t.ex. A60. Utöver detta 
erhålls passivt skydd genom att konstru
era och utrusta vapenbäraren med t.ex. 
brandisolering, svällande brandfårg, split
terskydd och förstärkta bärande strukturer 
så att dessa klarar både tryckvågsverkan 
och brand förlopp. Det passivafasta skvd
det finns alltid på plats och behöver inget 
försö1jningsmedium 10 eller yttre påverkan 
för att fungera. 

Aktiva fasta .1ystem måste, vilket 
framgår av namnet, aktiveras för att göra 
verkan. Aktiveringen kan vara manu
ell eller automatisk. Aktiva fasta system 
utgörs t.ex . av olika typer av detektorer 
(rök-, Aam- och oljedimsdetektor) kopp
lade till ett brandlarmssystem. Kylande 
och släckande system såsom vattensprink
ling, vattendimsläckare (t.ex. HiFog) och 
gass läcksystem. Ä ven brandspjäll, läns
system samt system för att detektera och 
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hantera CBRN räknas in i denna kategori. 
l en jämförelse mellan aktiva- och passiva 
fasta .system är de passiva att föredra då de 
är betydligt svårare att störa ut. 

Redan under designfasen av en vapen
bärare bör mycken energi ägnas åt att di
mensionera de passivafasta systemen, då 
detta är både svårt och kostnadsdrivande 
att utföra i efterhand. l vissa fa ll kan det 
dock vara omöjligt att uppnå acceptabe l 
nivå på funktionen stty ktålighet med bara 
passiva fasta system . 

Verktygslådan - Sex principer för att 
uppnå funktionen stryktålighet 

l. Redundans - i fartygssystem, egen
skyddssystem, stridssystem, skadetå
li ghetssystem, släcksystem etc. 

2. Arrangemang - koncentration av 
funktionskedjor respektive separa
tion av redundanta system 

3. Skydd mot .splitter ochfinkalibrig eld 
- globalt och lokalt skydd i form av 
ballistiska skott och paneler. Place
ring av vitala funktioner i skydd av 
andra komponenter 

4. Sttyktåliga komponenter och utrust
ningar- förstärkning genom stryktå
lig design av enskild komponent eller 
utrustning 

5. Skadeinneslutningar- så att spridning 
av tryckvåg, brand och vatteninträng
ning förhindras 

6. Kapacitet- hos s läcksystem, länssys
tem etc. 

Tåla skada, (skadetålighet) 
Under begreppet skadetålighet hittar vi 
områden som skydds·tjänst, marin medi
cin, sjölivräddning, och reparationstjänst. 
Hur skadetå li ga vi är, påverkas i stor ut
sträckning av hur skicklig och vältränad 
besättningen är inom dessa områden. Va-
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penbäraren skall sjä lvklart vara designad 
för att underlätta arbeten ombord inom 
dessa områden. Genom att ha god sttyk
tålighet skapar vi tid och handlingsfi-ihet 
för att nå god skadetålighet. Besättning
ens storlek påverkar i stor utsträckning 
förmågan att tåla skada . Den stora besätt
ningen kan själ vk lart sätta in mer perso
nal för att hantera dessa om råden än vad 
den lilla besättningen har möjlighet till. 
Samtidi gt finns en paradox i att en stötTe 
besättning medför att fler kan bli skadade 
och därmed utökas behovet av t.ex. marin 
medicin. För vissa högri skföretag 11 kan 
det vara lämpligt att ta b01i besättningen 
helt och hå llet från plattformen. Fram till s 
dess att våra vapenbärare kan verka he lt 
obemannade, måste balans skapas mel
lan stryktålighet och skadetålighet för att 
kunna överleva vid träff. 

En gemensam entydig 
nomenklatur 

Överlevnad 
Skydd 

Självförsvar 
Egenskydd 
Motmedel 

llard kill/Soft kill 
S;\rbarhet 

Skadetålighet 

Sl<yddsfönnål(a 
skyddstjänst 

S;lrbarhet 
skyddsfunktion 

Överlevnadsförmåga 
Skyddseffekt 
Sliyddsn iv:l 

Skrovskadesl<ydd 

Nya och gamla uttt)'Ck 

Kärt barn har många namn heter det ju, 
men inom ett viktigt område som överlev
nad är en gemensam och entydig nom en
klatur ett måste. Det finns många uttryck, 
som behöver definieras och därefter pla
ceras in rätt grupp. l denna årsberättelse 
figurerar en stor mängd mer e ller mindre 
bekanta uttryck , varav vi kan se ett ax
plock i bilden ovan. Om vi nu skall ha en 
möjlighet all greppa över hela det område 
som här benämns överlevnad, bör en del 
nya begrepp införas. Det är av stor vikt 
att vi " pratar samma språk". Det är idag 
inte alls ovanligt att en eller flera av dessa 
termer används felaktigt varigenom det 
uppstår en del missförstånd. Därför anser 
jag att stor vikt bör läggas vid att skapa en 
gemensam "kommunikationsbas" inom 
detta område. 

Utvecklingsplan 
verkanstålighet 
För att nu möta den nya hotbilden och 
omhänderta mycket av det, som beskrivits 
ovan , håll er en Utvecklingsplan Verkan
stålighet Örlogsfartyg - UVÖ på att tas 
fram genom SSS 12 försorg med stöd av 
FMV. l uppdraget ingår dessutom att de
finiera gränsytor mot förmågan överlev
nad i sin helhet. Dokumentet beskriver 
utvecklingsbehovet inom Stryktålighet 
och Skadetålighet . Syftet med utveck
lingsplanen är att skapa ett styrdokument, 
som ger riktlinjer vid utarbetande av mål
sättningsdokument som t. ex. TOEM 13 för 
marina förband , TTEM 14 för fartyg samt 
underlag t i Il reglementen, handböcker och 
instruktioner, där området regleras i större 
dctaljeringsgrad. Vidare utgör den en in
riktning för utvecklingen av principer, 
metodik, organ isation/struktur, kompe
tensbehov och materielanskaffl1ing inom 
området förmågan att tåla verkan. 

Beräkningsmodeller 
Det finn s flera olika modeller för att be
räkna värden på sannolikhet. Nedan be
skrivs först en beräkningsgång för att 11\ 
fram ett värde på sannolikheten för över-

levnad, pövcrlcvnac( 

p ih.:rk:\n:ld = l - ( J - pTak ti!..)( J - p SjUI\fiirs\ar) 

( J - p Str) 1-.talighct )( J - p Sk:J(kta!ig!w) 

( l - PF""';) 

Om vi sedan betraktar beräkningsgången 
givet att vi blir beskjutna så får vi i stäl 
let: 

p = l - ( 1 - p 'l t' ) Ö\..:r!c\llad Vapcm..:rJ..an :-.p\ ots\,ll 

( 1 - p v.:rkansta \igh..:l)( 1 - p c.\l..:rnt slik) 

Vad är tillräckligt? Vem vågar dra gränsen 
för vad, som är acceptabel nivå för över
levnad? Ja, det kan vara svårt att besluta 
om eller dra gränsen vid ett absolut tal, 
men genom att beräkna värden hos olika 
vapenbärare kan relativa värderingar göras 
dessa sinsemellan. Dagens möjligheter till 
" tl-itt tyckande" om de insatser som " bara 
måste" genomföras ombord kan minskas. 
Våra begränsade resurser och medel kan 
genom beräkningar och analyser bättre 
fokuseras mot de områden , som ger störst 
effekt för överlevnad. Idag finns metodik 
och modeller för att beräkna och verifiera 
funktionerna sttyktålighet och självför
svat: Tyvärr används dessa i synnerligen 
begränsad omfattning inför nybyggnation 
och modifieringar. 

Assessment of Vulnerability And 
Lethality (AVAL) 
AVA L är ett svenskt systemorienterat be
räkningsverktyg för de kompl ementära 
fa llen vapenverkans- och stryktålighcts-
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analys. Verktyget klarar i stort sätt samt
liga vitala verkansformer (såsom splitter, 
tryck etc.) och kan ge oss en "ingenjörs
mässig" värdering av i princip samtliga 
primära' 6 och sekundära 17 verkansformer, 
som konventionella stridsdelar kan ge 
upphov till 18 Genom att bygga modeller 
av våra befintliga eller kommande kvali
ficerade vapenbärare i AVAL och beräkna 
stryktåligheten kan vi få svar på frågor 
såsom: 

• Med vilken sannolikhet bibehålls va
penbärarens förmåga till ytstrid/luft
strid/undervattensstrid efter X träffar 
av vapentyp Y? 

• Hur skall vapenbärarens system kon
strueras och placeras för att inte redun
danta funktioner skall slås ut av en och 
samma vapeninsats? 

• Var skall ballistiskt skydd tillföras för 
att minimera skador på personal eller 
funktion funktionen Z? 

~------~-~-

AVAL analys av splitfelfi'agmentfrån en.\jömålsgranaf och dess verkan på en vapenbärare 
(tidig studie av YS-Ny) 

Balansering och verifiering 
För att uppnå en önskad nivå på överlev
nad, bör flet1alet funktioner utnyttjas och 
balanseras sinsemellan. Ä ven om medel 
skulle finnas i överflöd, går det ändå inte 
att maximera alla funktioner på grund av 
de samband, som finns dessa emellan . I 
vissa fall kan detta resultera i att en ökning 
av en funktion automatiskt drar ner en an
nan. Formuleringar i stilmed att "Fartyget 
skall ha ett mycket gott egenskydd" bör 
ersättas med kvantifierade nivåer, som 
sedan verifieras genom t.ex. modellering 
i AVAL. Med hänsyn till de scenarier, 
som fartygen kan komma att verka i, bör 
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utgångspunkten för den tekniska reali
seringen vara att balansera egenskyddets 
alla komponenter; ett starkt självförsvar 
med förmåga till aktiv bekämpning av hot 
genom spaning och eld, mycket god pas
siv förmåga genom motmedelsystem och 
långtgående smyganpassning samt om
fattande åtgärder avseende stryktål ighet, 
bl.a. ballistiskt skydd, brandintegritet, 
redundanser och sektioneringar. Åtgär
der för utökad stryktålighet bör inarbe
tas i vapenbäraren i den omfattning som 
fartygsstorleken medger men utan att det 
blir kontraproduktivt för andra funktioner 
inom området överlevnad. 

Noter 
' Borträknat ett stort antal minröjningsoperatio

ner i Baltikum. 

Pkiii=Probability for kil l given a hit (sannolik
het för att ett mål slås ut, givet träff i mål) 

NATO MCG/6, SG/7 "ON SHIP COMBAT 
SURVIVABILITY" Tenns Of Refcrence, 
April 2008. 

" RMS= Regler lor Militär Sjöfart 

DN V= Det Norske Vcritas 

" ABS=The American Bureau of Shipping 
7 R u les of Engagement 

x 1 Jullen , på havet och under ytan. 

" "Tre Vägar" ett paper av K k J TimerdaL 

'" Med försö1jningsmcdium avses här kran ( el , 
hydraulik, trycksatta gaser), släckmedia (vat
ten, skum, gas, pulver). 

11 Såsom minröjning, närspaning etc 

" SSS=Sjöstridsskolan 
1' TOEM=Taktisk-, Organi satorisk-. Ekonomisk 

Målsättning 
14 TTEM=Takti sk-. Tekni sk-, Ekonomisk Mål

s~Htning 

15 P kommer från engelskans probability. d. v.s. 
sannolikhet. P""'""'"" utläses "sannolikheten för 
överlevnad" 

"' Penetration , tryck, strukturskador. stötverkan 
etc. 

" Brand- och rökspridning, initicring av lagrad 
ammunition, vattcninströmning, etc 

" FOI , Aspekter på värdering av tunga sjömåls
vapens verkan- Linus Fast 

Fabian och Ewa Tamrus stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Fonden har till ändamål att genom utdelande av stipendier främja ~jökrigsveten
skapligt arbete inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklmg av vapen
bärare, vapen och hjälpmedel - navigation och SJöfart. o • , _ o ••• _ 

Kungl. Örlogsmannasällskapet beslutar under oktober manad vatJe at pa fOI
slag av styrelsen 0111 utdelning av stipendier för inlämn~de och grai~_skade arbeten. 
stipendium utdelas normalt vid Kungl. Orlogsmannasallskapets hogttdssamman-

träde. 
11 

k k · 
Person , som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2009, ska s te a In 

utredning eller avhandling till 
sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Teatergatan 3, 5 tr 
!Il 48 STOCKHOLM 
senast J 5 maj 2009 

Akademien förbehåller sig rätten att publicera arbete, som belönats med stipen
dium, i Tidskrift i Sjöväsendet 
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The realities of war 

Kommendör 
DAVID PENTREATH 

This artide is based on my experience ofcommanding an e/derly.frigate d urin g the Falk
lands War 26 years ago (although l shou/d add that, when I returned to the Falklands 
and South Georgia last yew; on board a small Russian expedition cruise ship, my me
mories came ftooding back without too much dif.ficulty). /must a/so confess t hat J was 
brought up in the days when o ur wo men folk did not have a ro/e in thefront Iine and my 
ship HMS Plymouth was manned by chaps on/y. 

H MS Plymout h 

HMS Plymouth, a Type 12 anti-submarine 
frigate, of 2 500 tons , and a speed of 30 
knots, had re-commissioned in Decem
ber 1980 as Ca pta in (F) of the 6'h Frigate 
Squadron 1 with a ship 's company of 18 
officers, 54 Chief Petty Officers and Petty 
Officers and 157 Junior Ratings with the 
average a ge of 21 A fter post-refit trials 
and workup, she became a fully-ftedged 
Fleet unit. As befits a Rosyth-based ship, 
the ship's company was mainly drawn 
from Scotland and the N orth-East of Eng
land and although, in realily, must have 
been just an average ship's company, they 
very soon proved their resilience and their 
worth , and became weil adjusted to our 
busy and varied programme. 

In those days the Cold War between 
NATO and the Warsaw Pact had led to 
a surprisingly stable strategic balance 
though there were always some hot spots, 
particularly in the Middle East. In the 
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The distancefi~om the south coast of England via Ascension to the Falkland lsland5 is abou/ 
7 000 nautical miles. 

spring of 1982 the Fleet was concentra
ting on its norma l commitments and ach
ieving worthwhile training. When we 
sailed from the UK in March 1982 for 
the !arge Fleet Exercise Springtrain off 
Gibraltar, to be eagerly followed for us 
by three months in the Caribbean as the 
West lndies Guard Ship, morale on board 
HMS Plvmouth was al read y high- and af
ter winning the Midi-Ships Sports Olym
piad in Gibraltar, it was even higher! Two 
weeks later, the Argentineans invaded the 
Falklands and Exercise Springtrain came 
to a sudden halt and a !arge number of 
other sh i ps were ordered to head south for 
Ascension Island where, in due cmn·se, a 
small spearhead task group including my 
ship would embark a RM Coy Gp plus a 
squadron of "SAS & SBS"2 

, destination 
as yet unknown. So much for our West In
dies deployment! 

You might weil have expected morale 
have taken a dip but, unlike most other 
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ships in the Task Force, we had already 
said all our farewells and consequently 
the ship's company was already embarked 
on a lengthy deployment. We were, there
fore, very weil prepm·ed both materially 
and psychologically, and were keen to 
play a full part in the dramatic events un
folding in the South Atlantic. Howeverat 
this early stage it appeared that hostilities 
were unlikely but, as we continued our 
Iong passage south it became evident that 
diplomacy was faltering and force would 
be required to eject the invaders tl-om 
our colony. Our days were full - inten
sive training and preparation for full-seale 
war was taking place, principally to shar
pen our reaction to missile and air attack 
using chaffto seduce the Exocet missiles, 
4,5", Seacat AA missile, and 20 mm, also 
NGS3 practice, plus Wasp helicopter flyex 
by day and night, arming with Mk46 A/S 
torpedoes and AS 12 anti-surface missiles. 
We exercised our Damage Control and 

HMS Plymou/h heading south in rough sea 

Fire fighting parties as realistically as 
possible, we trained everyone in First A id 
and Survival at Sea, we briefed on the 
Argentinean order of battle, we prepm·ed 
the sh i p for operation in the ice, we swap
ped ou r trop i ca l clothing for more suitable 
Antarctic attire, we issued morphine, we 
removed most soft furnishings ti-om mes
ses and cabins, we even included instruc
tion on our rights under the Geneva Con
vention and also made a big effort to get 
m1rselves physically fit. 

But l also maintained as normal a 
ship's routine as practicablc, even inclu
ding Captain's Rounds. And thankfully 
the Chinese laundry crew also stayed with 
us. All this was treated by every man on 
board as a major challenge and the only 
adverse human reaction which could be 
detected was the very natural anxiety as-

sociated with the possibility of going to 
war. So at this stage l could find no evi
dence offear in our midst, but rather an 
abundance of goodwill reinforced by the 
knowledge that our cause was just and 
that we hade the full backing by Parli a
ment and people. 

But, in addition to these professional 
preparations for war, which were un
doubtedly playing a valuable part in 
reinforcing people mentally for what lay 
ahead, l always found it important to get 
around the ship, talking and listening to 
people individually in addition to the 
more formal ships company bri efings un
dertaken before each particular operation. 
lt always pays to pass on more informa
tion rather than too little. l like to think 
that this reinforced a feeling of confidence 
and trust in the command. l or "No l" 
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would al so give a night! y chat on the main 
broadeast and this helped to draw people 
tagether as weil as keeping everyone up 
to date as far as possible. Meanwhile our 
wives and families were now informed th
rough our Base Port and the Link Wives 
Scheme and the knowledge that this was 
becoming established was another major 
factor in our we ll-being. 

l n du e cOLn·se ou r presumed destination 
of South Georgia where the Argentinean 
scrap meta! men and their garrison had 
set-up shop, was confirmed, and when our 
smal l task group (HM Ships Antrim, Ply
mouth, Endurance, RFA Tidespring plus 
SAS, SBS and Royal Marines) was poi
sed to en ter the 200 m i le Sea Command 
Area established around South Georgia by 
the Argentineans, we received from Mar
garet Thatcher via Admiral Fieldhouse at 
Northwood, exactly on schedu le, the code 
word DANDELlON , ordering the re
possession of South Georgia. Lo ud cheers 
throughout the sh i p as the uncertai nty over 
all that diplomatic shuttling vanished, 
there was now no option but to fight and 
tension actua ll y eased; l do not believe 
HMS Plymou/h could have been better 
prepared for what was to follow. 

Having sa id that, morale d id take a di p 
firstly when we heard that the SAS force 
recce troops on Fortuna Glacier were in 
serious difficulty and were to be evacuated 
and then both our Wessex 5 troop ca1-rying 
helicopters erashed on the Glacier in bliz
zard conditions - but later in a superb feat 
ofairmanship, all to be retrieved by HMS 
Antrim:S· ASW Wessex and secondly, that 
same day, having thought we had underta
ken a covert passage fl-om Ascens ion un
der strict radio si lence, we heard on the 
BBC World Serv ice that the Daily Mail 
headline that morning had splashed across 
its front page that the Navy was about to 
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re-take South Georgia - you can imagine 
ou r sense of be w i l derment and dismay. 
And this was not the only occasion when 
the media ignored the Ministry of Defen
ce - or was i t Downing Street No l O? - in 
the ir efforts to provide secure background 
briefs for the media. 

l expect that same of you may not 
be familiar with weather conditions off 
South Georgia ; conditions change from 
bad to worse incredibly quickly, but in the 
end all was weil , and having experienced 
the intense excitement and exhi laration of 
our successful dawn combined helicopter 
attack on the Argentine submarine Santa 
Fe off Cumberland Bay and later the bom
bardment of targels at Grytviken , when 
HMS Plymou/h and HMS Antrim fired 
their first of many hundreds of rounds of 
H E• in anger, so on to be followed by the 
capitulation of the in vaders at both Gryt
viken and Leith , with Maggie ' s memor
able advice to the press and the world to 
rejoice, it wasn ' t Iong before l was aware 
of a di p in spirits as everyone took stock 
and tried to come to terms with the conti
nued prospect of war, danger and violence 
in addition to that fierce South Atlantic 
weather, and the realisation the ship was 
Iikely to be in these waters for a Iong time 
to come. Nevertheless South Georgia had 
provided a very valuable initiation for 
us, as weil as a shot in the arm for all at 
home. 

And thoughts naturall y turned to home 
and, at this early stage in the absence of 
any mail in or our, r took the opportunity 
- the first of several - to signa l essentia l 
news to our base port and, through the 
previously established Link Wives sys
tems, to our families. The knowledge that 
wives and families were generally aware 
of ou r activit ies was always a major facto r 
in the maintenance of morale on board. 

r 

Similarly we were to receive occasio
nal messages of support from the wives 
and famil ies through my own wife, who 
(living in Dorset) seemed to have ready 
access to the Naval Communication Cen
tre at Portland and these messages from 
home warked wonders later on particular
ly during the melee of San Carlos Water. A 
considerable burden falls on every CO's 
wife during hostilities. 

Youmay recall , after the initial success 
ofSouth Georgia, that Special Forces Rec
ce and preliminary softening up of Argen
tinean targels in the Falklands took place 
prior to the actual assault in San Carlos 
Waters, but our only active involvement 
at t hat sta ge was on the l" May w hen the 
Task Force first entered the Falkland ex
clusion zone and attacked Stanley airfield 
as did that lone Vulcan sustained by ten 
Victor tankers, and HMS Ply mouth found 
hersel f employed as "goal-keeper" for 

HMS Jnvincible. To add to the drama we 
were convinced we had detected a subma
rine, but having Joosed-off two salvoes 
of ASW mortar bombs our contact was 
eventua ll y downgraded to a pod of wha
les, although l remain unconvinced. lt 
then look a day or two for people to settie 
down again after the over-excitement of 
that first day offthe Falklands as we made 
our way to the northeast to rendezvous 
with Amphibious Force! 

Three days later the Argentinean crui s
er Belgrano was sunk, followed the next 
day by the devastating attack on ou r de
stroyer !-/ MS Sheffield - a most unnerving 
day for everybody, but for me the know
ledgethat our sister ship, HMS Yarm outh, 
fairly near the destroyer had successfull y 
fired chaff and had actually seen an Exo
cet missile having been seduced pass ing 
down the ship 's starboard side was a ti ny 
source of comfort. 
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Alji·edo Astiz signs the documenl oj'surrender obso·ved by the az1thor and the commanding 
Officer of HMS Endurance. captain Nick Barker and so me members oj' the sh i p :1· company 

Through this document l surrender unconditionally the 
Leith Base and its immediate surmundings controlied by 
the Argentine Government to representatives of Her 
Britannic Majesty's Royal Navy on this day, Monday 
April 26, 1982. 

Due to the superior forces of the enemy I surrender 
my self to the British forces. 

TNCB Alfredo Astiz 

David Pentreath Nicolas Barker 
Captain Royal Navy Captain 
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Sinking ofBelgrano 

By 201
h May we were all once again 

psyched up and ready to lead the amph i
bious force into Falkland Sound and San 
Carlos W a ters in the dead of night, and the 
air battle that soon followed was a brand 
new experi ence for every man on board. 
Feelings of fear, expectation, sorrow and 
apprehension were a ll roiled tagether as 
the sh i p fought for her Iife under fierce at
tack from the air. Many peacetime inhibi
tions became irrelevant, Iife became very 
straightforward and our aims were clear 
- to get at the enemy and to surv i ve. l n
deed the tension and nervous excitement 
undoubtedly encouraged a step-u p in 
people's ability. Gratitude for our survi
va l and the knowledge that we had fought 
weil kept morale high on that very Iong 
day and, later at night our rescue tow to 
safety of HMS A1gonaut, damaged and 
immobile out in Falkland Sound gave all 
of u s a tremendous feeling of satisfaction , 

374 

knowing that we had truly helped our 
comrades . 

However, after a week in Bomb Al
ley, as San Carlos was soon christened, 
the strain of those air attacks was begin
ning to tell ; anxiety and fear had until 
now been tempered by the thought that it 
would never happen to us- for our confi
dence in our e lderly ship was immensely 
high. Such hopes, however fragile and pe
rilous in reality, are very strong in war and 
undoubtedly kept us going, pm1icularly as 
our ship was built ofsteel throughout (un
like the more recent Type 21 with alumi
nium superstructurc). 

But the shock at the loss of so many 
fine ships, for we had seen both HMS Ar
den/ and HMS Antetape bombed and sunk 
before our very eyes (l had seen some of 
our youngsters intears at Antelope's loss) 
and latyr HMS Covenliy and Atlantic 
Conveyor, led to ta ut nerves - people h ad 

Sinking ojHMS Ardent 

Thefatal hit on HMS Covent1y 
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to struggle to overcome their fears and 

emotion and we needed a break from all 

this excitement. Fortunately, we only had 

another day to wait and then were despat

ched out of the AOA' to join the Task 

Group weil to the East for replenishment 

offuel, am mo and food. Just as we started 

to breathe more easily, lo and behold the 

Task Group itself became under Exocet 

attack from the dreaded Super-Etentards! 

The cry was immediately heard throug

hout the sh i p for a swift return to the com

parative sanctuary of San Carlos Water 

where, I dare to say, my previous expe

rience of flying ground attack Sea Hawks 

and Scimitars had led me to a very snug 

and coveted anchorage a few yards from 

the shore, under the Iee of a conveniently 

placed hill , making it almost impossible 

to be attacked from the air, but still allo

wing to keep A-arcs6 open. 

My diary for 25' 11 May gives an idea of 

our Iife in San Carlos Waters; Zulu time 

was used throughout the operation: 

Entered San Carlos Wa!ers as il was ge/1-
ing light al l 045 and anchored off Wreck 

Pain! as usualj(Jr AAW defence. Wealher 
was exce//entfi-om o ur point ofview -low 

clou d and drizzle bu t a fi"Dnta! c/earance 

soon afrer anchoring. TIDESPR!NG is 
.fi//ing Dracones for slwre-based helas. 

CANBERRA still so vulnerable. Overnight 
scare of attack by underwafer saboteurs 

FCDT c/eared RESOURCE and STROM
NESS - perhaps a ja/se alarm/ Today 's 

air raids j 300 Pucara splashed by COV

ENTRY 1545 4 ARG Skyhawks botmced 

the anchorage but 3 sp!ashed, one by 
Rapiet; one by YARMOUTH, and one by 

COVENTRY Then af j 830Jurther attacks 
resu/ting in the sink i ng of COVENTRY 

capsizing at j900. BROADSWORD with 

her a/so damaged - bomb bounced offthe 
sea and out through the ship :1· side with-
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out exploding. Quite an action-packed 
day! Despile our lack of AEW seven out 

offourteen ARG A/C were splashed. A/so 
Exocet attack on CVBG at 2035, resulling 

in ATLANTiC CONVEYOR fit/1 of stores 
and Chinooks being disab/ed and aban
doned 

We are to inset··t SBS and NGS spotter 

down at Fax Bay for NGS bombardment 
of an ammo dump tonight. Embarked 

spotter and SBS al 1800. Sailed at 2100, 

negotiated Falkland Sound at 24 kts in 
pitch dar/(11es.s·. Lowered SBS Sea Rider 

off Fox Bay at 0030, il lf!:fr ship at 0035 

on Course 030 Magnetic. They then dis

appew·ed offthe radar into thin air' Actu

a//y, J'm probab!y worrying unnecessari!y 
bu! j never saw themon 1006 (HDWS Ra

dat). l wonder if they reached their des
tination ? They had 4 miles to go with 4 

cansfitel. However Hugh McManners, the 

Spotter evenitmi/y came on air al 0300. 
Carried out accurafe bombardmentför 30 

minutes until J-IF communications få i led. 

Then nothing until 0500 when spoiler re
por/ed thai the outboard 's propeller had 

come offand they were now sailing back 
to the ship. No sign on radw; so wejilled 

around until 0700 with time running out 

_/(Jr !hem and us, eventually recovering 
the leam, using ou r Gemini dinghy to tow 

them home on/y l mi/e under Argentinian 
noses. Meanwhile, we were be i ng subjecf

ed to same inaccurale 30 mm gunfire with 

occasiona! reportsfi·om the EWO ofbeing 

lock ed by Superfledmous .fire-con tro! ra
dat: Not a very impressive evening though 

Hugh thought our bombardment restills 
were effective. Returned to San Carlos 

Wetter at l 045 cifter another high-speed 

dash through Falkland Sound to anchor 
just bejOI"·e daylight in our normal posi

tion lo await air raids. No s!eep. Spotter 

and SBS vety gratefit! t hat we hu ng about 

för so Iong! 

Thereafler morale remained consistently 

high and, although pensive at the begin 

ning of each new day, people perked up 

splendidly - the reasons for this high 

morale are many and varied. In addition 

to a strong team of officers and senior ra

tes, the combination of our surprisingly 

settled da ily routine, which is a lways the 

foundation for a happy ship, a feeling of 

familiarity with our little patch , the know

ledge that the Sea HatTiers were exacting 

a heavy tal l on the Argentineans, and our 

recent success at Goose Green, as weil as 

the extraordinary feat of frequent dispat

ches of mail tl·om home, all played their 

part. 
One particular problem I remember 

was our continued physical fitness - on 

the passage south everyone had taken 

part in dogwatch physical training (PT), 

but now for very Iong speils the ship was 

at action stations , many people static and 

between decks with virtually no opportu

nity for exercise. So short sharp PT sess

ions were organised on a voluntary basis 

when the threat and weather allowed but, 

had our deployment under such confined 

conditions been for much longer furtl1er 

remedial action would then have been re

quired. 
Food ration i ng, another factor not nor

mally associated with the well-being of a 

ship's company, surprisingly did little to 

upset morale and even the rapid disappea

rance of all nutty from the canteen was ac

cepted in stoical fashion. Jndeed the pro

curement of nutty and fresh eggs became 

the Supply Officer 's principal activity 

throughout the campaign, RFA Stromness 

Jooking after us particularly weil. lnciden

tally, cutting out chips from the menu led 

to a massive 60% sa ving of consumptian 

of spuds! 
While on the vital subject of eating in 

San Carlos we were of course at Action 

Stations throughout daylight hours and 

so action snacks were provided by a ro

ving caterer's party and their value was 

out of all proportion to the contents. Our 

midday meal was taken as action messing 

rotating al l crews weapon , fire and repair, 

mach inery watch -keepers , officers and 

men, through the JRDH 7
, with five dif

ferent offerings over a period to banish 

the monotony of pot mess. In due course 

darkness always allowed a considerable 

measure of protection and after reverting 

to Defence Watches the evening meal 

as good a meal as possible was taken at 

2130, we il after sunset and usual ly af

ter sailing for the night from San Carlos 

Water, either escorting vital amphibious 

shipping or injecting SBS recce teams or 

undertaking NGS bombardment Despite 

the war, a glass of red wine with my meal 

helped me to unwind a little at the end of 

each hectic day. 
Our spiritual needs were met initially 

by the Squadron Padre who was borne 

in 1-/MS Plymou/h but he was transferred 

to another ship early on in the war and 

thereafler we were on our own. We tried 

to maintain normal voluntary Sunday 

Service but, rather surprisingly, we used 

to see only the same habitual faces tur

ning up. However, one dark night, when 

we found OLirselves having to bury two 

youngratings killed in HMS Argonaut on 

D DayS, every single man otf watch was 

on the flight and quarterdeck under a most 

magnificent canopy of stars praying hard 

for the souls of the dead as weil as their 

own. l know that a munber of people each 

day had been silently placing themselves 

in the care of the Almighty and l, too, felt 

very strongly that He was playing a full 

part in our survival. l think most people 

on board eventually appreciated that, not 
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Argenlinean air attack on HMS Plymout h 

only was their ship withstanding the ra
ging on the seas and the vio lence of the 
enemy, but that we had all gone a conside
rable way down the road of withstanding 
the ultimate test of battle, for which our 
earlier training and war preparations had 
certainly helped. 

l made a big effort to walk through 
some parts of the sh i p at l east once a day 
to see and be seen - to encourage and 
sustain. l was ab le to make some contact 
with many people who were unable to see 
the light of day from their action stations 
- machinery watch keepers and magazine 
crews - they were particularly c ut off and 
l always felt for the guys tucked away 
in the Seacat magazine - so vital but so 
vulnerable 1 I like to think this effort paid 
off - it certainly cheered me up and one 
should never underest imate the power of 
a commander's physical presence to carry 
courage to every corner of the sh i p. The 
even ing broadcasts were eagerly awaited 
and l did my best lo provide eneaurage
ment and information on the overall battle 
- not always easy when our ships were 
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being sunk! And how vital i t is for the CO 
to retain his outward calm confidence in 
the outcome. 

On 8'11 June, when we all thought the 
Argentinean Air force was all but beaten 
we found mirselves in Fa lkland Sound 
just outside San Carlos Water for the first 
time in broad daylight to bombard a shore 
target on Mt Rosalie in West Falkland 
and were singled out as an opportunit; 
attack by five Dagger fighter bombers. Jt 
later transpired they were on their way to 
Fitzroy to add the carnage on the Landing 
Ship Logistic (LSL). While attempting 
to reach full speed to nip back into the 
sanctuary of San Carlos Water, with the 
condensers badly contaminated with krill, 
l watched with my heart in my mouth 
five pairs of little white bombs coming 
my way in quick success ion and rapidly 
getting bigger - notbing concentrates the 
mind quite like this! Six missed but four 
hit a ll without exploding as they had been 
released too low and too close to fully 
ann, although one did hit a depth charge 
on the flight deck which did explode - it 

was all over in a flash with a gooddeal of 
strafing thrown in. l saw bits and pieces 
flying off the funne! and l was aware of 
an exp los ion and fire down aft and there 
were huge splashes all around. One of the 
gun direction position JookOLits burst onto 
the bridge and shouted hysterically but he 
soon caJmed down when he realised he 
was quite unscathed and the ship was by 
then back in San Carlos Waters with as
sistance flowing in from nearby ships and 
helicopters . All our earlier Damage Con
tro! and Fire fighting and First a id exerci
ses now paid handsorne dividends. 

The grit and determination shown by 
the Ship's Company in fighting the fires, 
helping the wounded, clearing up the da
mage and getting the sh i p going aga in was 
magnificent and , in the aftermath of this 
setback, morale was never higher. l will 

always remember assembling the ship's 
company on the Focs'le that night while 
the brave Officer-in-charge of the Fleet 
Clearance Diving Team, Warrant Officer 
Fe ll ows, assisted by two Leading Sea
man divers all trained in bombs disposal , 
removed the remains of an A/S mortar 
bomb from the magazine down aft, the 
mortar bomb having been split open by a 
passing Argentinean bomb. l found my
sel f explaining o ur situation to the Ship's 
Company, congratulating people on sa
ving the ship, and thanking our gua~·dian 
angel that none of the bombs had explo
ded - followed by an impromptu singsong 
for the best part of an hour until WEO 
pronounced the all clear and we were able 
to breathe again. Confidence restored! 
The Argies claimed to have sunk us - we 
claimed the loss of two Daggers to our 

H MS Plymout h in San Carlos Wafer after the Atgenlinean air allack 
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Seacat and 20 mm! But we had also suf
fered five wounded none seriously - smo
ke inhalation , two broken arms and two 
splinter gashes all ofwhom were speedity 
casevaced via Surgeon Commander Rick 
Jolly at Ajax Bay to the hospital ship S/S 
Uganda just before the medics were in
undated by the unfortunate Welsh Guards
men. Furthermore our families were being 
made aware of the situation before hearing 
the BBC report of the Argentinean claim 
of ou r sinking! After three days ou r bomb 
damage was patched up by mtrselves and 
the Fleet Repair Ship stationed weil to the 
east ofthe Task Force and HMS Plymouth 
was back on the gun-line ready to provide 
NGS for the final overnight advance to 
Stanley, but thankfully the war was over 
and white fl ags were going up throughout 
the town. 

We left the Task Force a week later, 
very nearly sinking the Flagship in the 
process as we steamed past rather too 
close for my comfort - but not apparently 
upsetting the command i ng officer of HMS 
Hermes or the Admiral - for the Iong voy
age home via Ascension and a brief but 
very worthwhile spell of "post-combat 
rehabilitation" in Gibraltar from whence 
we had sa i led on Ex Springtrain l O l days 
earlier. l believe we were the only ship in 
the Task Force willingly to so delay our 
homecoming, but there is no doubt thi s 
provided a most welcome opportunity for 
every man on board to return to normality 
and unwind emotionally with our friends 
and kindred spirits ashore in Gibraltar, 
pmiicularly as the locals refused to accept 
payment for all services and hospitality 
rendered 1 It made our eventual return to 

HMS Plymout h making a e/os e s team pas/ on HMS Hermes heading.for ho me- the war was 
over' 
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Rosyth - curiously on the very day we 
bad originally been due to return from the 
West lndies- even mo re joyful. When all 
the dust had settled I remember above all 
the comradeship and friendship. Thank
fully HMS Plymouth was one of the lucky 
ones and for all of us the Falklands was 
a hugely rewarding experience, which 
we all recall with pride and emotion for 
both the ship and her ship's company. In
cidentally the ship was later saved from 
the scrapheap by a benefactor Sir Philip 
Goodhati and she was a most worthwhile 
visitor attraction in Birkenhead, together 
with the submarine HMS Onyx also a 
Falklands veteran. 

So let me draw my thoughts together. 
There is really only one essential diffe
rence between peace and war. Perhaps 
l can encapsulate this by saying that in 
war you must never be wrong, in peace 
you must a/ways be right. The difference 
is that in peace we are surrounded by a 
mass of rules and regulations, w h ich have 
to be adhered to -more or less - , and the 
danger is that an inexperienced CO might 
become submerged by the administration 
and the need to have one eye over his 

No tes 
l Captain (F) is the short title Senior Officer of 

the 6th Frigate Squadron 

2 Royal Marine Company Group; SAS = Special 
Air Service; SBS =Special Boat Squadron 

3 Naval Gun Support = shore bombardment 

4 High EITect Ammunition 

shoulder. In war all the publications in the 
world can tell you to turn to starboard and 
all your senior officers can order you to 
do the same bu t, if you go to port and ac
hieve your objective boldly with minimal 
casualties then who is it to say you were 
wrong? Finall y you will know betterthan 
me- and particularly since 9/11 - that the
re is less and less difference between our 
posture in so-called peacetime and out
right hosti lities. At sea and even harbour 
warships today in many parts of the world 
spend much of their time under some 
threat of attack, terrorist or otherwise - so 
perhaps the Realities of War are no longer 
so different from the Realities of Peace
keeping and Peace Enforcement. 

Above all high morale is the quality, 
which enables baltles to be won - it is 
even more important than advantages in 
numbers of sh i ps and weapons. Anything 
that undermines the fighting spirit of men 
must be quickly overcome, particulm·Iy as 
the speed of modern warfare makes such 
demands on officers and men getting it 
right first time - indeed, as we have just 
seen, the first hit is most Iikely to be the 
last hit for most warships today. 

Amphibious Operating Area 

6 A gunnery cxpression for kecping guns poin
ting at the enemy and not at your own sh i ps 

7 Junior Ratings Dining Hall 

8 The day of the Amphibious Assault in San Car
los Waters 
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Nowhere to Hide ... 

From the blue waters of the ocean to extreme l1ttoral combat environments, the surveil

lance radar Sea Giraffe has been developed to perce1ve every conceivable a1r and su1iace 

threat. 

Reliable and easy to operate, the Sea Giraffe is designed to bu lid total situat1onal 

awareness, provide decision superiority and gain the initiative in countering any hastile 

approach. 

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

SAAB MICROWAVE SYSTEMS 
www.saabgroup.com SAAB 
Saab s~rves the global markel wi th world-leading products, services and solutions ranging (rom military de(ence ro civil security. Saab has 
operatsons and employees an all cominenrs and constant/y develops, adoprs and improves new technology ro meer costomers' choning 
needs . 

Ledamoten 
PATRIK SELLING 

Kommendörkaplen Polrik Se!ling ljänslgör sedan feb m ari 2008 
i arbelsgmppenfiir EU:s mililäl'komlllille underf/olli/jamira/en 
Bengl Johanssons ordftirandeskap. 

Den säkerhetspolitiska och militära utvecklingen i EU 

Under vårens och sommarens intensiva försvarsdebatt har bl. a EU:s roll och bety
delse fi·amhävts. Försvarsberedningen repeterar i sin senaste rapport det som redan 
stod i den förra: "Sverige fannmer inte attförhålla sig passivt om en katastrof eller 
ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi ./(jrväntar 
oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas." Ur ett mer praktiskt 
penpekliv skriver Gunnar Jonsson i DN (2008-06-08) att " .. ,flygvapnet eller marinen 
också vill känna sig behövda utomlands. FN, EU och NATO vill dock ha fotsoldater". 
EU intecknas för många och skilda saker och det kan va m intressant att se vad E U:s 
medlemsländer egentligen vill på det säkerhetspolitiska området. 

EU :s säkerhetspolitiska och 
militära utveckling fram till nu 
Precis som försvarsberedningen skriver, 
så har EU :s utveckling på det här området 
varit snabb och kraftfull. Under loppet av 
ca tio år så har EU :s medlemsländer ska
pat regel verk och strukturer för att kunna 
verka på den säkerhetspolitiska arenan. 
Det finns nu kommitteer och staber för 
att bereda och fatta bes lut i säkerhetspo
litiska frågor. Hierarki er, såväl militära 
som civila, för att genomföra och leda 
operationer1 och missioner är fastställda. 
Vidare har med lemsstaterna identifi erat 
gemensamma styrkebehov, först mi l i tära 
och på senare tid även civila. Allt gå r un-

der benämningen European Security and 
Defence Policy (ESDP). 

Efter den J J september 200 J gjordes 
en översyn av hotbild och målsättningar. 
Då skapades den Europeiska Säkerhets
Strategin (ESS). Strategin är mer en vision 
än en strategi, men det fråntar inte ESS 
dess kvaliteter. Den utgör ett tydligt ram
verk för EU :s värderingar och ambitioner. 
ESS beskriver de viktigaste hoten mot 
EU :s säkerhet: Terrorism, spridning av 
massförstöre lsevapen, regionala kon fl i k
ter som kan sprida sig, sammanfallande' 
stater samt organ iserad brottslighet. ESS 
fastställer också att dessa hot skall mö
tas genom en kombination av civila och 
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militära medel, "multi lateralism", d. v. s 
mångnationellt samarbete, samt genom 
att försvara och utveckla internationell 
lag och rätt i linje med FN-stadgan. För 
närvarande pågår en översyn av ESS. 

Under 2004 inrättades stridsgrupps
konceptet och samma år skapades Euro
pean Defence Agency (EDA), som han
terar frågor kring europeisk militär mate
riel, från forskning till marknad. Till dags 

dato har EU genom fört eller genomför sex 
militära operationer (inklusive den kom
mande operationen mot pirater utanför 
Somalias kust) och 17 civila3 

EU:s beslutsfattning kan tyckas by
råkratisk och långsam, men det finns en 
inneboende styrka i konsensusförfarandet. 
När frågorna har manglats fram och till
baka några gånger och medlemsländerna 
sagt sitt, är produkten oftast av god kva
litet. Att maskinen helt skulle gå i stå el
ler backa ter sig osannolikt. Hastigheten 
i den säkerhetspolitiska utvecklingen 
styrs av medlemsstaternas politiska vilja 
och specifikt den politiska viljan hos de 
tre stora - Frankrike, Storbritannien och 
Tyskland. När två eller alla tre av de stora 
samarbetar, kan det gå mycket fort som 
exempelvis i S:t Mal o 1998, då Frankrike 
och Storbritannien bestämde sig för att ge 
Europa en självständig militär kapacitet. 

ESS och Civil Military Co
ordination (CMCO) 
Både EU-fördraget och ESS fastställer att 
EU är en global aktör. Kriser skall dämpas 
tidigt, helst utanför Europa. Försvar mot 
direkt anfall , det står däremot NATO för. 
Detta är helt naturligt för de flesta med
lemsstaterna som samtidigt är NATO
medlemmar. EU :s behov handlar därför 
mycket om att kunna förflytta förband 
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strategiskt och agera långt utanför EU. 
EU :s krishantering utanför Europa har 

en viss karaktär. Honnörsord för EU är 
" Multi lateralism", Konsen sus, Internatio
nell rätt och Civil-militär samverkan. EU 
ser hot och kriser som komplexa, varför 
de behöver breda lösningar. Rent militära 
lösningar räcker inte till och måste följas 
eller kompletteras av exempelv is polisiär 
närvaro, handelspolitik, biståndspolitik 
o dy l. EU är utan jämförelse jordens störs
ta biståndsgivare och anstränger sig för 
att skapa en fungerande och effektiv Ci
vil Military Ca-ordination (CMC0)-1. EU 
besitter till ski ll nad från NATO en mängd 

instrument över hela den po litiska skalan. 
I en kris skall lämpliga verktyg samverka 
för att skapa bästa dämpande och lång
siktiga effekt. I krisområdet gä ller det 
att koordinera och optimera al la EU :s 
olika insatser, från Kommissionen och 
Rådssekretariatet, till den civila och den 
militära missionen. 

CMCO är ett koncept men även en 
kultur, ett sätt att tänka, varför det kan 

vara komplicerat att uppnå synergi. Vik
tigt är en tydlig och övergripande politisk 
målsättning. Därefter ges synkroniserade 
uppgifter till de olika EU-aktörerna i kris
området. Rent praktiskt kan det handla 
om gemensam civil-militär utbildning 
och träning före mission, gemensamma 
ledningssystem , gemensamt logistikstöd 
samt gemensam press- och informations
hantering. Resultatet på marken är inte 
sällan beroende av valet av samarbetsvil
liga chefer. 

Det finns ett mått av konkurrens och 
spänning mellan EU:s civila och militära 
krishantering på gott och ont. Till del är 

detta en konstlad motsättning. Mycket 
av strukturen i den civila krishanter
ingsprocessen har militärt ursprung och 
många deltagare i de civila missionerna 

är officerare, som inte är i aktiv tjänst. 
Ta exempe lvis EU :s övervakningsinsats 
i Georgien , som till stor del planerats av 
EU:s militära delar. Att missionen blev 
civil beror mycket på EU:s interna finan 
sieringsmetod och inte enbart på renodlat 
politiska överväganden . Förenklat kan 
sägas att de civila tjänstemännen är mer 
politiskt framsynta och flexibla, medan 
m i l itärer ofta är starkare på metod och 
struktur. De civila och de militära missio
nerna skiljer sig ofta åt, då de civila mis
sionerna är fler, mindre och avser verka på 
längre sikt. De militära missionerna siktar 
mer tydligt mot ett mål - att skapa säker
het för såväl lokalbefolkningen som den 
internationella hjälpinsatsen. 

Long Term Vision (LTV) och 
Capacity Development Plan 
(CDP) 
LTV kan ses ett komplement till ESS. 
LTV görs analyser av kommande hot samt 
vilka nya kapaciteter som EU kan behöva 
i framtiden , fram emot 2025-2030. Analy
sen görs med hjälp av olika "drivers" som 
bedöms påverka den kommande säker
hetspolitiska situationen. Dessa är miljö, 
samhälle och kultw; demografi, energi, 
ekonomi samt internationell rätt och glo
ball styrelseskick. Tack vare fortsatta po
sitiva effekter av globaliseringen väntas i 
framtiden , enligt LTV, den allmänna vä l
farden liksom jordens befolkning fortsätta 
att öka5 (Europas befolkning undanta
get!). Troliga följdverkningar är ökad mil
jöförstöring och en ökad jakt på råvaror, 
vilket bedöms få effekter som försämrad 
hälsa, fler naturkatastrofer, en ökad mig
ration och dänned också en ökad urbani
sering. Följd- och sidoeffekter förväntas 
bli än större skillnader mellan fattiga och 
rika, både inom och mellan länder, samt 

mer heterogena samhällen. Europa kan 
komma att få se en ökad immigration och 
ökade politiska målsättningar. Sammanta
get bedöms behovet av civila och militära 
insatser öka, inte minst civila och hum a
nitära. 

2007 påbö1jades det s.k. CDP-arbetet. 
CDP är en övergripande analys baserad 
på den långsiktiga visionen, erfarenheter 
från tidigare missioner samt tidigare iden
tifierade brister i EU :s styrkeregister. Syf
tet är att hjälpa medlemsländerna påbö1ja 
gemensamma militära utvecklingsprojekt. 
Hittills har det varit svårt att få medlems
staterna att engagera sig, d . v. s att öppna 
plånboken, även om alla är rörande över
ens om behoven och brådskan. Initialt 
identifierades och godkändes 12 projekt 
gemensamt av medlemsstaterna. De valda 
projekten representerar samtliga funktio
ner och försvarsgrenar på både teknisk 
och högre nivå. Förslagen rör bl. a ökad 
tillgänglighet på helikoptrar, bättre utnytt
jande av nätverkssamband, skydd mot nya 
avancerade minor6 

Krav på EU:s militära 
förmåga 
EU:s medlemsländer vill kunna tillhanda
hålla ett komplett och tekniskt kompetent 
militärt verktyg, som skall kunna använ
das globalt och i alla typer av konflikter. 
EU:s militära styrkor skall , enligt general 
Henri Bentegeat, nuvarande ordförande i 
EU:s militärkommitte, vara robusta och 
rörliga. De skall ha god förmåga till in
formationsinsamling och strid. Viktiga 
egenskaper är uthållighet , både fysi skt 
och psykiskt, samt förmåga att utöva 
kontroll inklusive kontroll av den egna 
våldsutövningen. Detta ställer höga krav 
på samövning och interoperabilitet. Kra
ven på den enskilde officeren , soldaten 
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och sjömannen avseende politisk, teknisk 
och kulturell förståelse ökar också . 

De mer akuta behoven och önskemå
len rör framför allt snabbinsatsförmåga, 
d. v. s att kunna sätta in militära medel 
med kort varsel på stort avstå nd från Eu
ropa. Snabbinsatsförmåga ställer krav på 
en väl utbyggd underrätte lse- och plane
ringsfunktion, förband i medlemsstaterna 

med hög beredskap (vilket nästan undan
tagslöst betyder fast anställda soldater och 
sjömän), samt strategiska transportmedel, 
både flygplan och fartyg. 

Ta exempelvis de marina stridskraf
terna. Minröjningsfartyg och ubåtar är 
förhållandevis lika i olika länder. Däre

mot saknar Sverige såvä l trupptransport
fartyg som ytfartyg av fregattstorlek, och 
för tilltailet är tillgången på marinflyg 
(helikoptrar och havsövervakningsflyg
plan) oroväckande låg. Fregatten är i det 
närmaste en norm internationellt, där dess 
storlek och andra egenskaper medger sto
ra förflyttningar och långa operationer. De 
marina enheterna (och flygstridskrafterna) 
syftar enligt EU till att kunna stödja in
satsen på marken . l stora drag handlar det 
om att med trupptransportfartygen snabbt 
och med skydd kunna transportera trupp 
och materiel till missionsområdet Ham
nar skall röjas från minor och farleder 
skall öppnas och c i vi l trafik skall skyddas 
mot exempelvis pirater. Den sistnämnda 
uppgiften behöver inte var kopplade till 
en landmission. Här menar EU, liksom 
NATO, att marina styrkor i samverkan 
med civila myndigheter som Kustbevak
ning och Polis, har en kontinuerlig uppgift 
att övervaka och skydda de stora marina 
flödena, d. v. s handelssjöfarten avseende 
olja, mat, och avancerade produkter. Väl 
fungerande globala handelsvägar är en 
av hörnstenarna i globaliseringen och i 
världsekonomin. Hotet består främst av 
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pirater och terrorister och uppstår nära 
sönderfa llande staters kuster, där fartygs
trafiken förtätas och blir sårbar. Här kan 
EU:s civi la och militära medel samverka, 
där de c i vi la delarna kan förbättra strand
staternas politiska strukturer så att de kan 
värna sin integritet själva, medan marina 
styrkor kan bekämpa problemet till havs 
och på stranden. 

M i l i tärmaterielfrågan är ett bra exem
pel på EU:s utmaningar avseende balans
gången mellan överstat l i g het och natio
nell suverän itet. För det första satsar EU:s 
medlemsländer i genomsnitt lägre del av 
sin BNP på torsvar än exempelvis USA, 
Ryssland eller Kina. För det andra lägger 
EU:s medlemsstater i runda tal 55 % på 
personalkostnader och 22 % på insatser 
och materiel underhåll , medan sitTrorna för 
exempelvis USA är 20 % på personal och 
34 % på insatser och materielunderhåll 7 

Nu efter börskrisen väntas inte försvarsut
gifterna i Europa att öka, snarare tvärtom, 
men grundproblemet är att medlemsstater
na var för sig anskaffar en ansenlig mängd 
materiel för rent nationella behov. Fortfa
rande är en stor del av EU:s medlemssta
ters soldater inte tillgängliga för interna
tionella missioner. EU :s medlemsstater 
sammanlagda försvarsbudget för 2006 för 
var 20 l milj a rder €, vilket borde medge 
möjligheter till gemensam anskaffning av 
strategiska resurser, men sådana förhand
lingar har hittills givit blygsamma resul
tat. Framtiden för EU:s militära kapacitet, 
men även Europas försvarsindustri, beror 
mycket på hur medlemsstaterna lyckas ut
veck la detta om råd e. 

En föränderlig värld 
Den kraftfulla prisökningen på olja och 
mat har redan initierat en debatt om hur 
EU skall kunna hantera kommande ut-

maningar. De ökade priserna har flyt
tat tormögenheter och fattigdom till nya 
platser, samt skapat nya beroenden. Som 
exempel kan ses råvarustarka regionala 
makter med nya substantiella inkomster, 
som ofta används t i Il upprustning. Dessa 
regionala makter har inte alltid helt de
mokratiskt styrelseskick, och de ser nu en 
möjlighet att minska sitt beroende av väst 
och EU. Att EU uppfattas till del skapa sin 
egen rätt gör att den allmänna legitimite
ten kan minska och fö lj aktligen att EU:s 
insatser kan ifrågasättas och motarbetas. 
skillnaden mellan demokratiska och to
talitära regimer kan även beskrivas som 
en skillnad i viljan att dela med s ig av sin 
integritet och självständighet i motsats 
till att se den nationella integriteten som 
absolut och definitiv. Det är därför idag 
generellt icke-demokratiska stater som 
mycket hårt hävdar FN-stadgan, så att 
andra länder inte skall kunna lägga sig i 
deras inre angelägenheter. Ett exempel är 
Kosovo och Sudan ett annat. Vidare be
traktas EU mer och mer som en stormakt 
(ibland som en supermakt), vi lket också 
påverkar andra aktörers syn på EU. Detta 
är känsligt. Även om många EU-medbor
gare (inte enbart svenskar) inte vill tillhö
ra eller agera som en stormakt, menar en 
del debattörer att detta kan inte EU välja 
självt. Har man 400 miljoner invånare, en 
fjärdedel av världens resurser samt ger 
60% av världens samlade bistånd , då är 
man en stormakt och måste agera därefter. 
Implicit har en stormakt inte bara rättighe

ter utan även skyldigheter. 
Händelserna under de senaste må

naderna har stärkt tidi gare antaganden, 
men även infört nygamla aspekter Den 
kommande ESDP-insatsen mot pirater i 
Somalia har skapat en del förväntning
ar. Den blir troligtvis den första marina 
ESD P-missionen , och eftersom Storbri-

ta1111ien (ett traditionellt EU-skeptiskt 
land) leder operationen8 kan det leda 
till att samarbetet inom EU stärks. EU :s 
förmåga att planera och leda militära 
operationer kommer att förbättras, men 
än viktigare är att samarbetet med NATO, 
AU (Afi·ikanska Unionen) och USA har 
möjlighet att utvecklas i positiv riktning. 
EU:s och Frankrikes agerande i Georgien 
ses, vad som än skrivs i SvD, som en stor 
framgång . EU :s övervakningsinsats kom 
på plats på mindre än en månad och är 
också den ett exempel på god civilmilitär 
sa mverkan. In satsen i Georgien har stärkt 
och tydliggjort EU:s roll i relation till FN 

och OSCE. 
Kriget i Georgien är en vattendelare 

för både EU och NAT09 Afghanistan är 
fortfarande NATO:s absolut första priori
tet, men i ljuset av Rysslands agerande i 
Georgien vill de nya alliansmedlemmarna 
från centrala och östra Europa se ett för
tydligande av artikel 5 och dess innebörd. 
Vidare ser NATO ett ökat behov av (åter-) 
fokusering på den maritima arenan . Geor
gien kan således komma att innebära att 
NATO åter markerar sin roll som ett mer 
renodlat militärt instrument med ansvar 
för det kollektiva försvaret. NATO blir än 
tydligare EU:s militära arm och EU:s roll 
som civilmilitär krishanterare utanför Eu
ropa förstärks. Men denna fläkt av Kalla 
kriget innebär med största sannolikhet inte 
en åte rgång t i Il ett statiskt försvar. Där vi Il 
många vara både tyd liga och eniga. De ny
gamla utmaningarna pekar på ett än större 
behov av transformering av ländernas 
torsvarsmakter. Efterfrågan på strategi skt 
rörliga förband i hög beredskap kommer 
inte att nedgå. Samverkan mellan EU och 
NATO kommer att behöva utvecklas och 
för att bli en trovärdig partner med NATO 
behöver EU :s planerings- och lednings
förmåga ytterligare utvecklas. Således 
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framstår behovet av ett fast högkvarter för 
EU (OHQ) bara tyd li gare och tydligare. 
EU :s medlemsländer kommer att fortsätta 
rationalisera och omstrukturera den euro
peiska försvarsindustrin samt uppmuntra 
multinationella förband och förbands

utveckling. Sammantaget har Somalia, 
Georgien och finanskrisen troligtvis drivit 
på utvecklingen mot ett mera integrerat 
Europa. 

Framtiden och politikens 
innehåll 
l den debatt, som förs inom EU om de 
kommande årens utmaningar, konstateras 
att ESS i stort sett fortfarande håller. Vissa 
prioriterade punkter bör nämnas: 

• EU :s medlemsstater måste ha en ge
mensam politik på alla områden och 
agera koordinerat för att uppnå största 
effekt. Att exempelvis samtliga EU:s 
medlemsländer inte har e rkän t Ko
sova, samtidigt som EU lanserar sin 
största civila mission där, ses internt 
som en svaghet. EU måste också bli 
tydligare för EU:s medborgare. EU 
är, liksom FN, inte mer än sina med
lemsstater. Det är inte vi och Bryssel: 
Vi är Bryssel. 

• EU internt, administrationen, måste 
också ha en tydlig gemensam politik 
och agera koordinerat (Power begins 
al home). Detta är inte enbart ett EV
problem. Flera medlemsländer har 
komplicerad intern sa mordning, varför 
samordningen inom EU kan ta lite tid . 
Framgångsrikast är generel lt länder 
med stormakts- eller kolonialt förflu
tet, eftersom de har en tradition att ut
nyttja olika politikområden samordnat 
i sin säkerhetspolitik. Följaktligen är 
det även dessa länder som oftast drar 
mest nytta av E U-samarbetet. 
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• EU måste f011satt ha en stark och tydlig 
värdegrund. Basen för EU :s agerande 
måste vara försvarandet av de mänsk li
ga rättigheterna och FN-stadgan. Kon
timlitet skapar trovärdighet. 

• Partnerskapen måste utvecklas, fram
för allt med FN och NATO, samt Afri
kanska Unionen. Afi·ika intar p.g.a. 
historia, geografi och de stora beho
ven, en särställning i EU:s externa re
lationer. EU kan behöva stödja FN som 
är en ansträngd organisation på g rund 
av en mängd missioner samt i behov 
av interna reformer. NATO-samarbetet 
bör kunna bidra till effektivare resurs
användning (s. k. komplimentaritet) vid 
krishantering, men bromsas just nu av 
relationerna mellan Grekland, Turkiet 
och Cypern. EU:s relation till USA har 
å andra s idan utvecklats mer. 

• EU :s medlemsländer måste våga prio
ritera mer tydligt. Detta inbegriper ett 
mer aktivt agerande i att sprida våra 
värderingar och inte bara försvara 
dem. Samtidigt bör EU :s kännetecken 
bibehållas, exempelvis viljan till brett 
internationellt samarbete (multilatera
lismen ). 

• EU bör öka sina internationella insat
ser och då främst de civila. EU:s insat
ser bör inriktas så att säkerhet och ut
veckling (Security and Development) 
kombineras. Att skapa transparenta 
säkerhetsstrukturer och reformera 
försvarsmakt, polis och domstolar är 
grundläggande delar i ett fruktbart ut
vecklingsarbete. De viktigaste funktio
nerna benämns Security Sector Reform 
(SSR) och Disarmement, Demobilisa
tian and Reintegration (DDR) och ge
nomförs av både civila och militärer. 

Lissabonfördraget 
Lissabonfördraget innehå ller ett anta l re
former på det säkerhetspolitiska området, 
som syftar till att skapa bättre och en hetli
gare verktyg för en effektivare europeisk 
utrikespolitik och krishantering. Bland de 
viktigaste initiati ven återfinns: 

skapandet av en ny hög chef, EU :s 
Höge Representant för Utr ikes- och sä
kerhetspolitik 10

, 

Uppsättandel av EU :s utrikesförvaltning 11
, 

Introduktion av det Permanenta struk
turerade Samarbetet 12 avseende militära 
förmågor samt Införandet av nya begrepp 
som Mutual Assistance och Solidaritets
klausulen. 

Förslagen innebä r inte att EU skaffar 

sig ett försvar. NATO:s roll och de alli
ansfria staternas status ändras inte. Men 
EU :s verktyg för en effektiv utrikes- och 
säkerhetspolitik förbättras. Ä ven om Liss
abonfördraget inte verkställs eller blir för
senat, är sannolikheten ändå ganska stor 
att förslagen genomförs, om än i ett annat 
tempo. Enigheten bland medlemsländerna 
om förslagen är stor. 

EU:s värde 
Jag återkommer till denna artikels inle
dande stycke. Det är troligtvis inte EV, 
som kommer till vår räddning vid ett 
större anfall mot Sverige . Det är NATO, 
som är konstruerat för detta. l Lissabon
fördraget görs detta än mer tydligt. Det 
förtar inte värdet i iden att skapa solidari 
tet i Europa genom aktivt E U-arbete. Sve
rige är väl känt, bl. a genom uppsättande 
av Nordie Battle Group (NBG) och genom 
vårt deltagande i samtliga ESDP-insatser 
och många NATO-operationer. Den enda 
invändningen kan vara att vi kanske bara 
är kända bland militärer och politiker, som 

arbetar med säkerhetspolitiska tl·agor. För 
den breda al lm änheten är vi ofta fortfa
rande det neutrala landet i norr. När man 
hävdar att Sverige inte längre är neutralt 
så får man direkt motfrågan: "Men varför 
är ni då inte med?" 

EU:s medlemsländer vill inte bara ha 
fotsoldater: EU:s militära förmåga skall 
vara komplett och kompetent, i relation 
till vår tekniska nivå och våra säkerhets
politiska ambit ioner. EU :s medlems
länder vill inte montera ned den militära 
kulturen, och enbart göra fredsbevarande 
patrullering och polisliknande uppgifter. 
Det finns ett tydligt behov av förm åga 
till väpnad strid som en underordnad del 
i EU:s krishantering. Ett konkret exem
pel är det fransk-brittiska initiativet till 
en hangarfartygsstyrka som presenterades 
nyligen. 

Ä ven om EU kanske inte är svaret på 
vårt (kol lektiva) försvar, så är ESDP med 
sina strukturer, ambitioner och insatser 
en mycket duglig plattform för utveck
ling av det svenska försvaret. Sverige 
har påbö1jat ett samarbete med de övriga 
nordiska länderna för att hitta synergier i 
våra försvarsstrukturer. Detta arbete borde 
kunna utvidgas till övriga EV-länder. Vårt 
behov av att alltid ha ett specifikt nationellt 
och territoriellt försvar beror nästan helt 
på vårt geografiska läge, d v s nära Ryss
land. Men de förmågor vi utvecklar för att 
internationellt försvara våra ekonomiska 
intressen och grund läggande värderingar 
kommer alltid att kunna användas hemma 
i händel se av en nationell kris. Skall vi 
dessutom ingripa, som försvarsberedning
en antyder, till stöd till annat EV-land, ex
empelvis de baltiska staterna i händel se av 
rysk aggression, så lär vi behöva en sådan 
transport- och insatsförmåga som EU ut
vecklar idag . 

389 



l 

l Il 

Referenser: 
- Försvarsberedn ingens rapport " Försvar i 

anviindning", Os 2008:48, 13 juni 2008 
- Cll säkert Europa i en bättre värld , En 

europe isk säkerhetsstrategi , Bryssel den 12 
december 2003 (http://www.consilium.europa. 
e u/) 

- An Initial Long-Tenn Vision for European 
Oef"ence Capabi lity and Capab ility Needs, 3 
October 2006 (http://www.eda.europa.eu/) 

- European Oefence in the Wake of the Li sbon 

Treaty, Bruno Angel et l loannis Vrailas, 
Egmont Royalinstitute for International 
Relations, ISBN 978 90 382 1280 7, May 2008 

Noter 
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'' Se Internet http://www.eda.europa.eu/ducu
ments.aspx , "Background Note - Capability 
Oevelopment Plan", EUROPEAN OEFENC E 
AGENCY, 8 July 2008. 
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Från bortglömd nordflank till händelsernas centrum 

Omfattande förändringar sker nu i Arklis och vårt grannland Norge står inför stora 
strategiska utmaningar, inte minst säkerhetspolitiska och maritima. Dessa och Sjo
forsvarets roll var temat för seminariet Sj9forsvaret som sikkerhetspolitisk verktoy 
som arrangerades av Sjomilitrere Samfimdför e(fte gången. l denna artikel har jag, 
som hade.fiirmånen attfå delta i detta viifarrangerade och likaledes välbesökta semi
narium, forsöktfånga huvudbudskapen och samtidigt reflekteranågot över vad dessa 
skulle kunna innebäraför Sverige. 

Utvecklingen i Arktis i allmänhet och 
Barents hav i synnerhet sammanfattades 
inledningsvis av stortingspolitikern och 
den säkerhetspolitiske debattören Stein 
0rnh0i under rubrikerna Geografi, Energi 
och Protein. Det är också en representativ 
rubriksättning för det, som kom att berö
ras av så gott som alla föredragshållarna 
och utgjorde alltså den röda tråden för se
minariet. 

Att globaliseringen och Asiens ökade 
relativa betydelse ritar om den geopoli
tiska världskartan, kan numera anses all
mänt känt. Men mindre känt är kanske att 
även den maritima världskartan måste re
videras. Redan nästa år planerar Japan och 
Sydkorea att genomföra ett fyrtiotal kom
mersiella sjötransporter via Nordostpas
sagen. Men det, som förutspås förändra 

transportflödena på allvar, är när Northern 
Sea Route (NSR) öppnas via området runt 
Nordpolen - något som inte bedöms ligga 
längre bort i tiden än l 0-15 år. Och om 20 
år bedöms mer än hälften av transporterna 
från Asien gå via NSR ut i Atlanten och få 
en kortare väg till stora delar av världen. 
Klimatförändringarna påverkar nämligen 
issmältningen betydligt snabbare än nå
gon beräkning hittills förutspått. Havsom
rådet utanför Norges nordkust går alltså 
från att ha betraktats som Europas utkant 
av begränsat intresse efter Kalla krigets 
slut till att bli en central del av ett trans
portflöde, som under en del av året kan 
komma att mäta sig med Malaekasundet 
i betydelse. Det är en mycket dramatisk 
förändring, som kommer att påverka den 
känsliga miljön och ställa ökande och nya 
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krav inte minst på havsövervakning och 
tillgängliga sjöräddningsresurser. 

Stigande råvaru- och energipriser till
sammans med ökade tekniska möjlighe
ter gör också exploatering av mineral-, 
olje- och gasfyndigheterna i området lön
samma. Inte minst Barents hav härbärge
rar mycket stora gasfyndigheter - kanske 
världens största fossila energireserver. 
Men att polarisen förvandlas till öppet 
hav får också andra konsekvenser. Djurli
vet kommer att förändras och framför allt 
utnyttjas i större omfattning - inte bara i 
form av ökat fiske utan även som "biolo
giskt råmaterial" vid utvecklingen av nya 
mediciner. 

Dessa förändringar ti Ilsammans med 
olösta territoriella dispyter och ok larheter 
kring Svalbardstraktatens tolkning med
för att spänningarna kommer att tillta med 
en ökad militär närvaro som följd. "Tom
rum" kommer att fy llas av den som önskar 
en starkare roll - något som framför allt 
Rysslands agerande de senaste åren anses 
vara ett bevis på. Enligt statssekreteraren 
i Försvarsdepartementet Espen Barth Eide 
agerar Ryssland konsekvent och verkar 
aktivt för att öka spänningsnivån genom 
att utnyttja olösta frågor, som även gjorts i 
Kaukasus genom kriget i Georgien. Detta 
ska ställas mot Norges generella strävan i 
motsatt riktning, d.v.s. ökad stabilitet, tyd
ligare reglering och bärkraftig utveckling, 
eller som det uttrycktes av Sivilingenio
ren och debattören Johan Petter Barlind
ilaug " lugn och ro". Rysk militär närvaro 
och aktivitet har också ökat avsevärt i om
råde!. Från norsk sida har man till exem
pel noterat att det genomfördes fler ryska 
strategiska flygningar i området under 
2007 än under hela perioden 1991-2006. 
Enligt forskaren och Rysslandsexperten 
Katarzyna Zysk härskar i Ryssland allt
jämt fiendebilden från Kalla krigets da-
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gar och Norge betraktas som en bricka i 
det västliga blocket dominerat av USA. 
Att demilitarisera Arktis, som framförts 
som ett förslag, betraktas i Ryssland som 
en utopi. Ryssland satsar istället på att 
förstärka marinen , de strategiska kärnva
pensystemen och intensifiera närvaron i 
marina nyckelområden i världshaven och 
inte minst i Arktis. 

Ett norskt EU-medlemskap är något 
Ryssland inte vil l se. eftersom det då be
faras ett ökat intresse för området från 
EU. Från norsk synpunkt är det å andra 
sidan ett starkt argument för ett eventu
ellt medlemskap, inte minst på grund av, 
som Norge uppfattar det, NATO:s numera 
relativt svala intresse för Nordnorge och 
havsområdena därutanför. Av panelde
batten framgick tydligt att större närvaro 
och engagemang av NATO är något som 
står högt på önskelistan. I Norge vi ll man 
även se ett ökat engagemang från USA 
men bedömer samtid igt att så inte kom
mer att ske, åtminstone inte på kort sikt. 

Hur vill man då se att Norge agerar i 
det, som de kallar nordområdet? En ut
bredd uppfattning var att Norge ska vara 
"en synlig, relevant och realpolitisk aktör" 
och ta rollen som " industriell arkitekt" i 
Barents hav. Men det kräver en uttalad 
politisk vilja, en tutf retorik och substan
tiella satsningar på infi·astruktur i syfte 
att befolka området. Folkrättsligt krävs 
en närvaro - och det gäller att se till att 
åstadkomma denna. Några mer konkreta 
förslag, som togs upp av flera föredrags
hållare, var att stärka den civil-militära 
samverkan och att etablera en heltäck
ande övervaknings- och kontrollregim i 
samverkan med andra nationer och inom 
ramen för en "A rktisk grupp". Tänkbara 
medlemmar i en sådan grupp, som nämn
des speciellt, var Tyskland, Danmark (via 
Grönland) och Sverige. "Gamla vänner 

är inte alltid de bästa nya vännerna" var 
Stein 0rnhois kommentar med anspelning 
på NATO och USA. Han framhöll istället 
nordiskt och tyskt samarbete. 

Var står då Sjoforsvaret i skenet av 
dessa förändringar? Såväl Marinen med 
Kysteskadern som Kystvakten har fått 
budgetförstärkningar, men har bantats nu
merärt till förmån för en ökad kvalite. Just 
Kystvakten ses (av vissa marinrepresen
tanter lite avundsjukt) som ett föredöme i 
den förnyelse, som nu pågår med dess mo
derna fm1yg med god personalförsö1jning 
och bra teknisk kvalite. 

I Kysteskadern har motortorpedbåts
vapnet varit nedläggningshotat; ett bot 
som numera är undanröjt och på gång in i 
systemet är Skjoldk lassen (tre av tota lt sex 
båtar planeras att bli operativa 2010). De 
fem fregatterna av Fritiof Nansenklass är 
även de på gång (första fartyget förväntas 
bli operativ 2009) . De förseningar, som 
dessa system har drabbbats av, har med
fört att den operativa tillgängligheten har 
varit mycket begränsad en tid. Förutom 
fyra fartyg inom minjaktvapnet har un
der 2008 endast fyra ubåtar av U LA-klass 
funnits operativa. 

De materiella förseningarna till trots är 
det nog på personalsidan, som den norska 
marinen står inför den största utmaningen 
med stora problem att bemanna de nya 
fartygen. 2007 var personalomsättningen 
närmare 9 % och den största bristen är 
på teknisk personal , där uppfyllnaden 
endast är 80 %. Generellt går förvisso 
rekryteringen bra , men utflödet är allde
les för stort och det är konkurrensen från 
den civila maritima sektorn, som har vi
sat sig svår att hantera. Behovet, framför 
allt inom off shore-verksamheten, är och 
kommer att vara stort. 

Som framgår är situationen i den nor
ska marinen inte helt olikt läget i den 

svenska. Men vilka övriga paralleller kan 
dras till Sverige? Vilka lärdomar kan vi 
dra av hur olika aktörer agerar i Arktis och 
går det att applicera dessa i vår omedelba
ra närmiljö? Även genom Östersjön och 
ut genom Kattegatt och Skagerack ökar 
ju sjötrafiken, inte minst oljetransporterna 
från Ryssland. l Östersjön finns också 
olösta tvister såsom hur gränsdragningen 
mellan Polen och Kaliningrad ska se ut. 
Kommer Ryssland att nyttja denna oklar
het på samma sätt som man i Norge ob
serverar att Ryssland agerar i Arktis och 
Kaukasus? Frågan aktualiseras påtagligt 
med an ledning av den planerade rysk
tyska gasledningen. Att vi kommer att 
få se en ökad närvaro av ryska sjöstrids
krafter i Östersjön torde inte göra någon 
överraskad, men behöver naturligtvis inte 
per automatik innebära en ökad spän
ning. Men att inte följa utvecklingen noga 
vore ett stort misstag och det går inte att 
bortse frå n att kanske framför allt de forna 
sovjetstaterna i Baltikum kommer att se 
denna utveckling som något icke önsk
värt ur säkerhetspolitisk synpunkt. Att det 
maritima närområdet kommer att få ökad 
betydelse, och även säkerhetspolitisk 
sådan, relativt de senaste åren är inte en 
för djärv gissning. Fö ljaktligen bör För
svarsmaktens nu rådande markoperativa 
fokus nyanseras något t i Il förmån för de 
marina stridskrafterna. Att låta eventuella 
internationella åtaganden långt från våra 
hemmahamnar helt styra utvecklingen 
av Försvarsmakten i allmänhet och mari
nen i synnerhet är också olyckligt. Över
befälhavaren talar numer om "både och", 
d. v.s. i det här fallet både internationellt 
och nationellt, och det är dags att detta 
även tillåts få genomslag i den konkreta 
planeringen. 

l vilken utsträckning påverkas då Sve
rige direkt av de nämnda förändringarna 
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i Arktis? Att vi alla påverkas av klimat
förändringarna, torde för de flesta vara 
ställt bortom allt tvivel. Men ett mer aktivt 
svenskt engagemang i Arktis beror ändå 
ytterst på politiska beslut och hur det in
ternationella samfundet kommer att agera. 
Som det från norsk sida har noterats , kan 
EU komma att bli en betydande aktör, 
men är det inte ännu - här kan naturligtvis 
Sverige trycka på. Men det som troligtvis 
har störst potential är nordiskt samarbete, 
vi lket också var något som berördes vid 
seminariet. Ett konkret exempel på detta 
var ideerna kring ett gemensamt satel
litprogram med tre polära satelliter för 
kommunikation, navigation och över
vakning. Ett svenskt ställningstagande i 
enskilda initiativ såsom detta måste na-

turligtvis utgå ifrån en medveten strategi i 
Arktis - något som bör tas fram med prio
ritet. Den som har en genomtänkt övergri
pande strategi når också större ti·amgång i 
enskilda initiativ. 

Att nordområdet nu är mål för Norges 
viktigaste strategiska satsning konfirme
rades av Espen Barth Eide. Men även om 
strategin inte ännu är tydlig, är det otvi
velaktigt att viljan finns att agera i Norge . 
Även militärt, och då inte minst sjömili
tärt, utgör området en fokalpunkt Påstå
endet att " norsk säkerhetspolitik skapas i 
Kabul " blev vid seminariet måltavla för 
omfattande kritik - "vackert sagt är inte 
a ll tid klokt sagt". Det tål att begrunda 
även ur ett svenskt perspektiv. 

NB541 levererad till Ulfab 2007 
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Sjöfarten är globaliseringens stora vinnare 
- vad betyder det för Flottan? 

Anförande hållet vid sammankomst med Sjöofficerssällskapet i Karlskrona 
30 oktober 2008 

Det ii r fria kommunikationer som möjliggör handel och det iir vår handel med om
världen, som har skapat det viiistånd vi har idag. Dii1:{ör borde det vara en av huvud
uppgifterna .for Försvarsmakten i Sverige att bidra till vidmakthå/landet av den ji-ia 
samfärdseln till .~jöss. Det iir anmärkningsvärt att vi hitintills har undandragit oss 
detta ansvar. 

Detta påstående kan förankras i tre citat: 
Sir Walter Raleigh , engelsmannen som 

koloniserade Amerika 1584, konstaterade 
redan då : Whosoever commands the sea, 
commands the trade of the world: Who
soever commands the trade of the world, 
command~ the riches of the world and 
consequently the world ilse/f 

Den i Sverigealltför ouppskattade ma
rinhistorikern Sir Julian C01·bett, i verket, 
Som e Principles of Maritime Strategy från 
1911 skrev: The object of naval wmfare is 
the contra/ ofcommunications. 

E ller som min gamle divisionschef, 
kommendör Lars Wedin skriver i sin bok 
"Reflektioner kring ämnet Strategi" från 
2002: Marin strategi anses i allmänhel 

syfta till vad som på svenska kallas 'her
ravälde till sjöss' eller 'command of the 
sea' som idag benämns :1·ea contra /' som 
syftar till at/ behärska och utnyttja kom
munikationerna till sjöss. 

U n der de senaste 70-80 åren har vårt 
land fått uppleva en enastående välstånds
ökning, som gjort Sverige till ett av värl
dens rikaste, och till sin storlek , opropor
tionerligt mest inflytelserika länder. Detta 
välstånd har grundlagts av vår exportin
dustri och det är följaktligen inte anmärk
ningsvärt att en hörnsten i vår utrikespo
litik har varit att främja frihandel och fri 
samfärdsel till sjöss. Globaliseringen för
utsätter effektiva, snabba och billiga kom
munikationer och transporter. Tryggandel 
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av dessa kommunikationer, som fått så 
många namn: logistik, supply chain ma
nagment, just in time production , bara för 
att nämna några, har varit, och fortsatt är, 
ett krav för att vi skall kunna upprätthålla 

det kontinuerligt ökande ekonomiska väl 
stånd, som vi skapar vmje dag. 

Under lång tid har svenska maritima 
ambitioner in skränkt sig ti ll att säkra sjö

förbindelserna till den östra rikshalvan och 

Östersjöprovinserna. Denna tingens ord

ning accentuerades under Andra världs

kriget och Ka ll a kriget, då vi begränsade 
oss till ett kustnära invasionsförsvar och 

upprätthållande av vår territorie ll a integri

tet. Under tiden har vi överlåtit till stor

makters goda vi lj a att vidmakthå ll a det 
fria och öppna handelssystemet, som vå r 

ekonom i och vårt välstånd är byggt på. 
Det har dock inte alltid varit så . Om 

än ej i någon större skala, sk ickade Sve
rige dock, vid upprepade tillfallen under 

1700- och 1800- talen, exped itioner till 
Barbareskstaterna för att skydda svensk 

handelssjöfart. På den tiden skyddade 

stormakterna bara sina egna handels
fartyg. Sverige fick ömsom sk icka ex
peditioner med gåvor och mutor för att 

köpa skydd från piraterna och ömsom, i 
kölvattnet på engelska eller amerikanska 
fartyg, komma med vapenmakt. 

De närmast årliga utiandsexpeditioner
na under andra hälften av 1800-talet, en 

tidsperiod som präglades av merkantilis
tiska stämningar, hade som delmål att in

spektera och stötta vårt konsu lärväsende, 

som i hög grad hade till uppgift att tillva

rata den svenska handelns intressen. 
Uppgiften att skydda och tillvarata 

svensk handel och sjöfart är ännu mera 

relevant idag än det var då. Vi har mera 
välstånd idag än vi någonsin haft tidigare. 
Beroendet av internationell handel har 
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aldrig heller varit större. Alltså har vi ald
rig haft så mycket att förlora som nu , fall 
höjden har a ldri g vari t så hög. 

Detsamma har bö1jat gä lla även utan
för Sverige. USA:s ekonomi har under de 

senaste tio åren fått ett utlandsberoende, 
särskilt från Asien, som bö1jar li kna Eu

ropas. Kina och Indien utveck las änt li gen 

ti ll att b li rättmätigt stora aktörer i världs

ekonomin och det har var it en enorm över

föring av förmögenhet till Mellanöstern 
och Ryssland till fö lj d av hi storiskt höga 

råvarupri ser. Tidigare var Sverige unikt 

i det att 52% av vår BNP genererades av 

utri keshande l och att drygt 85% av han

deln med varor gick till sjöss - under det 
sista årtiondet har resten av världen blivit 

al ltmera likt Sverige i detta avseende. 
l ett historiskt perspektiv finns det en 

nästan linjär korre lat ion mellan utveck
lingen av global BNP och handel. På sam

ma sätt har det funn its en konstant kor

relation mellan handel och sjötransporter. 

Det är dock intressant att notera, att under 
den senaste tioårsperioden, att kurvan för 

BNP och handel har bibehållit sin kor
relation medan kurvan för sjötransporter 

har ökat närmast expotentiel lt - särskilt 

för transporter i containers . Det är ett be

vis för att en långtgående integrerin g av 
världsekonomin har skett under den här 
perioden. 

Men för att ge rättvisa till den fria och 
öppna marknaden , kan den också gå ner 

-och det med besked . De sista två måna

derna har varit historiska på så sätt att man 
i slutet av som maren kunde hyra en Cape 

Size bulker för drygt USD 240 000 dagen. 

Samma fartyg får man USD 9 000 dagen 
för idag. Så här ser Baltic Dry Index, som 

redovisar hur frakthyrorna har utvecklats 
de sista åren, ut. 
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Denna korrektion är dock ett uttryck för 
en relation mellan utbud och efterfrågan, 
som inte återspeglar el ler förändrar den 
underliggande g loba liseringstrenden som 
beskrevs tidigare. Det kan hända att ut
vecklingstakten stoppar upp, men att det 
sku ll e avstanna el ler reversera är knappast 

sannolikt, kanske t.o.m . inte möjligt. 

Vad innebär detta för Flottan? 
Då regeringen, den parlamentariska för
svarsberedningen och MUST gemensamt 
bedömt att inte något invasionshot före
ligger- måste vi ta denna möjlighet och 
lämna det kustnära invas ionsförsvaret till 
förmån för den klassiska definitionen av 
sjömakt. 

Internationell handel störs idag av pi
ratverksamhet utanför Somalia. Ett allvar
ligare hot är att terrorister lätt kan beg_agna 
sig av fartyg i massförstörelsesyfte. A ven 
smuggling är idag ett så utbrett problem 
att det kan störa den öppna och fria mark-

naden. Till detta skallläggas att risken för 
att skada miljön ökar med mängden fartyg 
och last som transporteras . 

Dessa hot före ligger kanske inte 
främst i farvatten nära Sverige. Inte heller 
är svensk suveränitet på något sätt hotad. 
Dock har vi ett intresse av att upprätthålla 
det internatione lla handelssystemet - på 
samma sätt som, och tillsammans med, li
kasinnade öppna, rika, liberala marknads
ekonomier som är beroende av handel för 
sin välfard. 

Vi skulle naturligtvis kunna ställa oss 
vid sidan av denna utveckling på samma 
sätt som vi tidigare gjort. Det är bara vi 
själva som får bära konsekvenserna av 
att v i marginaliserar vårt inflytande. Jag 
anser att det inte ligger i vårt intresse att 
överlämna strategiskt viktiga frågor till 
andra aktörer. Dessutom anser jag att vi 
har vi en moralisk plikt att som ett rikt 
land bidra t i Il gemensam säkerhet. 

Uppdraget att säkerställa fria trans
porter genomförs därför, för svensk del, 
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med fördel som samlande internationella 
marina operationer. Det rör sig inte om 
eskortering och konvojtjänst utan snarare 
om kontro ll över havsområden. För när
varande, och under överskådlig tid, kom
mer dessa kritiska havsområden inskrän
ka sig till geografiska förträngningar som 
t.ex. söder om Sri Lanka, Ma lackasundet, 
sydkinesiska sjön eller kustnära områden 
som t.ex. delar av Afrikas västkust och 
områden i direkt anslutning till hamnar. 
Det finns välbeprövade och etablerade ru
tiner för hur havskontroll säkerställs och 
hur interaktionen med handelssjöfarten 
görs. Särskilt i Persiska viken har vi haft 
goda erfarenheter av ett nära samarbete 
med US Navy och Royal Navy under de 
senaste 15 åren. 

Hitintil ls har hoten varit av mycket 
osofistikerad art. Handelssjöfarten har 
själv skyddat sig genom att inte passera 
för nära land och att gå med hög fart. 
skyddsåtgärderna består i att låsa venti ler 
och svängskott samt att förbereda vatten
slangar för att kunna bespruta inkräktare. 

För ett drygt år sedan hade det rederi , 
som jag då var chef för, en incident med 
ett av våra äldre och mindre fartyg, som 
gick i linjefart mellan Dubai och Dar-es
Salam. Under monsunperioden tvingades 
vi att gå närmare land än vanligt. Utan
för Som al i as kust möttes fartyget av en 
fiskebåt. Ut från fiskebåten kom två s.k. 
jet skis, den ena beväpnad med en RPG 
och den andra med en kulspruta. Vårt far
tyg girade ut i Indiska oceanen och sätter 
högsta fart, Il knop. Efter en dryg timma 
under beskjutning ger piraterna upp och 
återvänder t i Il kusten. 

Motmedlet fl·ån vår sida var utomor
dentligt osofistikerat - kursbyte och fart
ökning. Den hjälp, som vi hade behövt, 
hade antagligen inte heller behövt vara 
särskilt avancerad. Ett väl synligt strids
fartyg med en allmålspjäs, kommunika
tionsmöjligheter, en spaningsradar och 
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kanske t.o.m. en helikopter hade varit full t 
tillräckligt. Frånvaron av sådant skydd 
gör dock att vi måste värdera huruvida vi 
kan uppträda i utsatta områden. Just detta 
område, runt Afrikas Horn, är besvärligt 
då det påverkar trafiken genom Suezkana
len och ett avbrott skulle säkerligen skada 
världsekonomin. 

Andra incidenter har avvärjts av pat
rullerande örlogsfartyg. Att svenska han
delsfartyg skulle få prioritet eller särskilt 
skydd är omöjligt om vi inte själva bidrar 
på något sätt. Sverige behöver bidra till 
att gemensamt säkra vår fria samfardsel 
till sjöss här och nu! När kustinvasion av 
vårt land inte längre anses vara ett möjligt 
hot, är det vikigt att själv inte söka nya 
uppgifter. Jag anser att det skulle vara en 
fara i att börja efterli kna Kustbevakning
en. Den myndighetens verksamhet har 
varit utomordentligt framgångsrik i att bli 
relevant och efterfrågad såsom skyddare 
av svensk havsmiljö och svenskt territo
rium utifrån dagens möjligt till tänkta hot. 
Hur skulle Flottan kunna konkurrera med 
en myndighet, som får ut sju gånger fler 
fartygsgångtimmar för samma peng? 

Därför borde en struktur, som liknade 
Kustflottan återinrättas. Det var ett enkelt, 
obyråkratiskt och tillgängligt forband , 
som var helt sjöburet Utan geografisk 
bindning blir torbandet per definition ex
peditionärt. I framtiden skulle förbandet 
ideellt förses med förmågan t i Il strategisk 
rörlighet och uthållighet, så att det kan 
uppträda i de områden, där vår tl·ia sam
flirdsel hotas. Intill dess har vi dock flera 
relativt stora och moderna korvetter och 
minfartyg, som li gger avrustade och fast 
fortöjda i våra örlogshamnar. Dessa fartyg 
behövs utomlands. Med en fortsatt stor 
och generös torsvarsbudget är det svårt 
att förstå att vare sig doktrinen eller för
mågan finns till att bli relevant och vara 
en lösning på de tydliga behov som ställs 
just nu. 

Vår natur i förändring 

Hedersledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Ledamoten 
STEN GÖTI-IBERG 

Ledamoten 
MARIE JACOBSSON 

På initiativ av och under överinseende av HM Konungen genomfördes för tredje 

gången arrangemanget Kunskapens Krona denna gång iform avfyra seminarier på 

Stockholms slott J 3-14 novembe1: Medverkande i seminarierna var de tio kungliga 

akademierna inom sina respektive kunskaps- och intresseområden. Kungl. Örlogs

mannasii/Iskapet representerades liV tre ledamöter, som i samtalsform berörde ut

vecklingen inom de marina och maritima .~f'iirerna och deras påverkan på naturens 

.föriindringm: Seminarierna genon~fördes i samarbete med Sveriges Television och 

alla seminarierna sändes i ett och samma program tisdagen l 8 november 2008. 

Ledamoten Sten Göthberg inledde Kungl. 
Örlogsmannasällskapets avsnitt av det 

tredje seminariet. 

Sjövägen istället för landvägen 
- möjligheter och risker 
Det fria havet har i årtusenden torenat 
människor, kulturer, civi li sationer och 
landområden. Havet har på ett al ldeles 
avgörande sätt varit en förutsättning för 
människans fortlevnad och utveckling 
samt civilisationers uppkomst och för 
vissa civilisationer dess nedgång och fall. 
Ta lesätt som "havet förenar" och "havet 
ger och havet tar" torde i detta avseende 
tala sitt tydliga språk och äger en utomor
dentligt stor aktua litet även i dag. Havets 
roll som kommunikator då och nu kan 
inte nog poängteras. Havet har dessutom 
i årtusenden tjänat människan som en av-

görande näringskälla och försörjningsbas 
genom fiskets, handelns och sjöfariens 
utveck ling. 

Handelns och sjöfartens utveckling 
under många århundraden lämnar i hög 
grad spår efter sig i vårt moderna sam
hälle. Dagens handels- och sjörätt har 
mycket gamla anor och man kan ännu i 
dag finna exempel på lagstiftning och 
praxis som har sitt ursprung i exempelvis 
Hammurabis lag från ca 1600-talet före 
Kristus. Ett sådant exempel är det s.k. 
sjölånet som är en mycket tidig form av 
sjöförsäkring. Detta institut vidareutveck
lades av grekerna och romarna och kom 
att få en stor betydelse för handelns och 
sjöfartens utveckling i Medelhavsområdet 
och då i synnerhet i handelsrelationerna 
mellan den afrikanska kontinenten och 
M e delhavskul turerna. 

399 



Människans behov och beroende av ha
vet som näringskälla och för handelns och 
samfärdselns utveckling är utomordent
ligt stor och i många fall avgörande. Av 
Sveriges totala export och import går ca 
90-95% på fartyg och denna siffra lär inte 
minska med den allt ökande handeln. Sjö
fart, handel och teknik utvecklas ständigt 
liksom det tillkommer nya handelsom
råden och det uppstår nya transportvägar. 
Människans vilja till utveckling av och 
anpassning till nya miljöer är livsavgö
rande. 

Sjötransport är ett miljövänligt och sä
kert transportsätt även om problem finns 
både med svavel-, kväve- och koldioxid
utsläpp samt risker för oljeföroreningar 
och giftig utsläpp. Mycket görs idag och 
ytterligare åtgärder är nödvändiga i tl·am
tiden i syfte att minimera dessa faror. Män
niskan har det totala ansvaret för att värna 
om allas vår havsmiljö för kommande 
generationer. Flora och fauna utsätts för 
stora risker och påfrestningar men havets 
fantastiska förmåga till återhämtning och 
anpassning och människans vilja till ge
mensamt ansvar att värna om miljön för 
kommande generationer gör att synsättet 
att havet förenar känns mycket aktuell. 

Härefter följde ledamoten Marie Jacobssons 
inlägg. 

Den blå globen 
Vår glob är verkligen blå, som professor 
Erling Norrby indikerade i sin introduk
tion. Över 70% av jordens yta består vat
ten och endast en dryg fjärdedel består av 
fast mark. All fast mark - utom Antarktis 
-ligger under en stats erkända suveräni
tet. Folkrätten föreskriver ju att varje stat 
måste "hålla ordning" på sitt eget territori
um och samtidigt se till att den inte förstör 
för andra. Men resten av jordens yta, d.v.s . 
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de återstående dryga 70 % är alla staters 
gemensamma område och det skall värnas 
och nyttjas av alla gemensamt. 

Som Sten nämnde, så används havet 
för transporter av människor och gods, 
liksom för utvinning av naturresurser 
som fiske, olja och gas. Men det har även 
betydelse för rekreation och för att söka 
kunskap. Jag vill betona havet som infor
mationskälla. T-lavet är jordens i särklass 
största ekosystem . Det finns mängder 
av livsformer i hela havet: från ytan ner 
till Il 000 meters djup. Vår kunskap om 
havens ekosystem är alltjämt begrän
sad. Den stora och roliga utmaningen är 
att fortsätta att skaffa kunskap om detta , 
alltjämt ganska okända, område. F ör det 
krävs forskning - och att alla har rätt att 
bedriva forskning. 

Grundtanken i FN:s havsrättskonven
tion är också att all marinvetenskaplig 
forskningsverksamhet på de stora ocea
nerna är just " fri" , dvs. att alla får be
driva forskning och resultaten skall delas. 
Men information om havets ekosystem 
kan komma från andra källor och verk
samhetsområden än de rent forskningsin
riktade, t. ex. militär verksamhet, kartering 
av resurser eller satellitövervakning. 

Idag råder en intensiv politisk och 
rättslig debatt om hur man skall dela med 
sig av kunskaper om havens ekosystem -
inte minst de genetiska resurserna. Debat
ten rör allt från forskningen om resurserna 
till rena patenträttigheter. 

Vi , som inte är naturvetenskapsmän , 
får hoppas både på ökad forskning och att 
forskarna delar med sig av sina resultat så 
att de blir tillgängliga för alla. Jag gissar 
att naturvetenskapsmännen måste hoppas 
på att staterna tar sitt ansvar och ser till att 
forskningen alltjämt kan bedrivas tl·itt -
och till förmån för hela mänskligheten. 

Hedersledamoten Herman Fältström stod 
tör det tredje och avslutande inlägget i 
akademiens avsnitt av seminariet 

En värld av möjligheter 
Säkerhet och stabilitet byggs upp genom 
ett aktivt internationellt engagemang. Men 
för att länderna skall accepteras som aktö
rer på den internationella scenen måste de 
också äga sina gränser. Det gäller att visa 
att vi kan hävda rättigheter och ta ansvar 
för de skyldigheter som följer med detta 
för att vara en aktör som man lyssnar på. 
Det är det samma som i all förhandling 
den starkes rätt genom kunskap är grund

läggande. 
Havet försörjer många och binder 

samman lokala regioner. Det var lättare 
för hallänningen att fårdas med båt till 
Danmark än att fårdas genom Småland 
till Sverige. Här finns stor potential för 
samarbete och ekonomisk utveckling, 
men också för konflikter. Denna utveck
ling, parat med minskad lagerhållning 
i tillverkningsindustrin inom ramen för 
ett s.k. "just in time" tänkande, har med
fört ett starkare beroende av fungerande 
transportsystem. Ä ven små störningar ger 
långtgående konsekvenser för vårt sam
hälls maskineri. Utvecklingen har gett oss 
fler varor och lägre priser, men samtidigt 
gjort samhället mer sårbart. 

Det är inte bara transporter på kölar 
som är aktuella i dessa sammanhang. 
Uppbyggnad och sammankoppling av 

energiförsötjningen behövs för en tryg
gad samhällsutveckling. Att denna en
ergiförsörjning kan förmedlas kontin u
erligt och på ett säkert sätt är därmed av 
grundläggande intresse för berörda stater. 
Men läggs detta ut till havs kommer det i 
konflikt med vår önskan att förvalta och 
förbättra den marina miljön. 

Haven är synnerligen känsliga för 
miljöpåverkan. Att begränsa miljöföro
reningarna är ett gemensamt och starkt 
intresse inte bara för strandstaterna utan 
för alla. Hur den marina miljön påverkas 
genom konstgödning, utfyllnad, olje- och 
gasprospektering samt att bygga på havs
botten är diskutabel. Då vi inte vet hur vi 
människor påverkar haven borde vi vara 
försiktiga eller helt och hållet låta bli. 

Anders Stenström, grundare av " Den 
goda jorden" sade gång på gång så här: 

Vi har inte ärvtjorden av våraföräldrar
vi har lånat den av våm barn. 

Samma synsätt bör även omfatta reste
rande vår planet. Den goda jorden är en 
fjärdedel av vår planet. Det goda havet 
utgör de resterande tre fjärdedelarna av 
vår planet. Det är motsägelsefullt att på 
konstgjort sätt öka produktionen per od
lad yta och låta överbliven åkermark växa 
igen samtidigt som arealen döda havsbott
nar ökar. Det är motsägelsefullt att bygga 
vindkraft till sjöss för att ersätta andra 
energislag samtidigt som arealen döda 
havsbottnar ökar och fiskens förmåga till 
reproduktion minskar. 
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Bokanmälan 

skeppsgossen som blev amiral 

Under 1800- och 1900-talen har det utkommit en hel dellitteratur om Johan Puke. C. G. 
Gyll engranat har i sin Sjökrigshi storia från början av 1800-talet värderat Pukes insatser 
högt. Likaså Henrik af Trolie och Pehr Georg Sparre i sina historiska romaner från mit
ten av samma århundrade, där Puke är deras sjöhjälte. Sparre var dessutom förs lagsstäl
lare inom Kungl. Örlogsmannasällskapet till att uppföra gravkape llet på Göholms gård 
1871, där Pukes kista kom att placeras i en sarkofag av virke från skeppet Dristighetens 
köl. 

l Blekingeboken 1946 finns en uppsats , Göholm och dess ägare efter 1658, av 
landsantikvarien R. Odencrants. Denna kompletteras 1966 i samma årsbokserie av ge
neralen Alf Nyman med uppgifter ur släktarkivet och Riksarkivets handlingar (G iertta
Pukeska). Nyman berättade vidare i Aktuellt från Varvsmuseet 1968 om Pukes tid som 
befälhavande amira l i Karlskrona, då Johan Puke bodde i Kungshusel. 

Erik Hägg skrev utförligt i boken Under tretungad flagga ( 194 1) om Johan Pukes 
sjömilitära karriär i engelska, franska och svenska flottorna. 1783 var han chef på fregat
ten Sprengtporten med destination St. BartlH~lemy. Han marscherade med besättningen 
landvägen från Karlskrona till Göteborg, varifrån avseglingen skedde. Puke beskrev re
san som den stormigaste han varit med om. Sjötågen i Finska viken 1788-90 och slaget 
vid Ratan 1809 är också noggrant beskrivna. 

Erik Vallström medarbetade som författare i Marinmusei årsbok 2003 med Dris
tighetens kölherre - Johan Puke under engelsk och fransk flagg. Han återkommer nu 
tillsammans med en annan historiker, Hans Norman, med en fullständig bi ografi över 
sjöhjälten. Källmaterialet har utökats, bl. a. genom handlingar från Riksarkivet: Famil
jen Pukes och Giertta-Pukeska arkiven. Speciellt har Pukes hustrus, Chri stiana, minnes
anteckningar, varit av intresse för att belysa Pukes liv, hans ställningstaganden, soc iala 
kontakter, familje n jämte Göholms gård och dess skötsel. Mycket kretsar kring Örlogs
staden: Drottningskär, Femfingerdockorna, Mastkranen, Kungshuset, Frimurarehuset 
och Göholm. Pukes imponerande klassresa från faderlös skeppsgosse till generalamiral 
och statsråd beskrivs. Hans far blev dömd till döden och avrättades under frihetstiden för 
medverkan i Adolf Fredriks och Lovisa U l rikas försök till statskupp 1756. 

Som kontrast till det representativa livet i Kungshuset, där Puke nek användning för 
sina engelska och franska språkkunskaper, nämns den enkla vardagen på Göholm, där 
husets papegoja satt med vid matbordet och åt kött och smörgås . Pukes strävan att även 
bli en modern och framstående lantbrukare hindrades av bristande tid. Puke kallades 
ständigt till nya uppdrag som överbefälhavare för sjö- och landstyrkan vid Ratan 1809, 
chef för överskeppningen av kronprins Carl-Johans trupper till Nordarmen på konti
nenten 1813. Därefter återfärd för insats mot Norge 1814 och även då som befälhavare 
för sjöstridskrafterna. Misslyckandet vid Rata n belastas inte Puke i biografin utan istäl
let anneförbandens dåliga planläggning och förbindelsetjänst (ryssarna utrymde dock 
Västerbotten). 
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Pukes syn på Cronstedt och hans kapitulation på Sveaborg framkommer också i hust
runs anteckningar: "Cronstedt var en förträfflig genera ladjutant men en opål itlig kom
mendant." 

Ä ven om Puke var nästan en generation yngre än af Chapman hann han dock leda 
provseglingen av flera av hans nykonstruktioner till ~otta1~, som han imp?nerades a~. 
Puke var en fruktad men avgudad befalllavare till SJOSS, oslipad men va lmenande , 
" han svor så det osade". Men han motsvarade vä l sitt va lspråk- " ihärdig och pålitlig". 

Kungl. örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona hargenom dess bibl iotekarie 
Rolf Edwardson och Nicolas Ellis lämnat upplysn1ngar och bildmatenal. Johan Schreil 
har också bidragit med information. Boken är lättläst med sober typografi , satt med en 
passande 1700-talsstil , Caslon. 

Nils Abrahamson 

Johan Puke 
skeppsgossen som blev generalamiral 

och statsråd, 1751-1816 
Författare: Hans Norman och Erik Wallström 

Förlag: Atlantis 
248 s. 

lSBN: 978-91-7353-255-6 
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OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN 

w~WDJmJI 
HERREKIPERING 
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Il Kungl. Örlogsmannasällskapets medalj i 
Kvinnoförbundets anda 

Sed~n ~ågra år tillbaka delar Kungl. Örlogsmannasällskapet ut denna medalj till därtill 
vältörtjänta värnpliktiga under grundutbildning vid Marinens förband. Förbandschefen 
har attutse. värnpliktig a~t bel?nas vi det egna förbandet. Hittills under 2008 har medalj
utdelnmg agt rum vtd tva av törbanden med förbandschefens motivering. 

Magnus Helgosson, Amfibieregementet 
Värnpli~tige Magnus . Helgasson har under sin utbildning till kommissarie på 
Underhallskompaniet vtsat att han är en amfibiesoldat med initiativkraft och vilja utöver 
vad man.kan .förvänta sig. Under övningar visar han en professionalism och fältmässig
het som ar utover det vanliga. Han sätter alltid sina kamrater i första rummet och ställer 
alltid upp och hjälper till. 

Manus Helgasson har alltid vid kontakt med s ina närmaste befäl och andra officerare 
uppträtt på ett korrekt och välartat sätt och har därmed varit en förebild för en soldat som 
tjänstgör på Amfi bieregementet. 

Magnus .Helgossonfick vid en genomgång 2008-06-1 O vid Am[ l motta sin medalj av 
Kungl. Orlogsmannasällskapels sekreterare Herman Fältström. 
(Foto: Kristina Swaan, Amf l) 
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Emma Bengtsson, l.ubåtsftottiljen 
Emma Bengtsson har under 2008 varit kock ombord på H MS Orion. Hon har under året 
visat ett stort intresse för sitt yrke och har på ett anmärkningsvärt sätt utvecklat sina 
kunskaper inom såväl huvudtjänsten som övrig tjänst ombord. 

Emma har dessutom varit en glädjespridare i hela fartyget. Hon har alltid ett glatt 

humör och ställer upp i alla väder för sina skeppskamrater. 

Emma Bengtssons medalj delades u/ av Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotekarie Rolf 
Edwardson vid I. ubåt~fiolli/jens genomgång i Karlskrona 2008-11-12. 
(Foto: fngebrikt Östvik, l.ubjfj) 

stadgar 

§l . . .. 
Kungl. Örlogsmannasällskapets medalj i Kvinnoförbundets anda ska ll år l1gen utdelas till viirnp llkt1 ga som 
utmärkt sig fOr allmän duglighet och gott kamratskap. 

~eda\jen tilldela s en värnpliktig under gru ndutbildning vid vardera i Försvarsmakten ingående fartygs

flottiljer, amrlbieregementcn och marinbaser 

§3 d · . f' ' Il .. d 
Medaljen utdelas till den värnpliktige pä förbandet som bedöms vara ·en trUmste 1 Taga om a man ug-_ 
\ighet och gott kamratskap. Vem som uppfyller dessa krav avgörs på respektive_ för_band. Fö1."bandsch_~f 
meddelar Kungl. Örlogsmannasnllskapet vem som tilldelats belöningen med mo\Jvenng samt tidpunkt lor 
utdelning. Kungl. Örlogsmannas~lllskapet ombesörjer gravering på medaljen. För att 1~1öjliggö r a detta 
ska ll meddelandel inkomma till akademiens sekreterare minst en månad lOre utdelningstdlflillet. 

§4 
Ordföranden för Kungl. Örlogsmannasällskapet e ll er representant för denne delar ut förtj~lnstmcdalj en 
vid aktuellt tilll:ille. 
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2008 års belöningar 
Hedersledamoten Herman Fältström har tilldelats Kungl. Örlogsmannasällskapets 
guldmedalj i samband med att han efter 17 år har lämnat det aktiva styrelsearbetet som 
akademiens sekreterare. Herman Fältström har under alla dessa år på ett synnerligen 
engagerat sätt drivit det dagliga arbetet inom KÖMS och då främst genom att planera 
högtidssammanträden , akademisammanträden och styre! sesammanträden. Härutöver 
har han varit den drivande kraften vid genomförande av omfattande symposier såsom 
'Ba ltic Futlll·e' - ett uppskattat arrangemang, som genomförts i samverkan med bl. a. 
!VA och KSLA. Genom sitt starka engagemang har han bidragit till att KÖMS fått en 
tydlig plats bland de kungliga akademierna i Sverige. Därtill har Herman Fältström 
varit akademiens arbetande representant inom forskningsprojektet Försvaret och Kalla 
kriget, som bedrivs i samverkan med Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvars
högskolan. 
Fil. kand. Nicolas Ellis har belönats med Kungl. Örlogsmannasällskapets silvermedalj 
för att under en följd av år ha arbetat med katalogiseringen av akademiens bibliotek. 
Som en del i detta arbete har han också katalogiserat alla artiklar i Tidskrift i Sjövä
sendet (7433 at1iklar) från den första utgåvan 1836. Denna katalogisering finns nu till
gänglig på akademiens hemsida. Hans arbete innebär att akademien kan erbjuda tillgång 
till alla artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet som publicerats under 172 år och akademiens 
samt! iga titlar. 

Drottning Vietarias Örlogshem 100 år 
Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem firade 27 oktober 2008 sitt l 00-årsjubileum ef
ter bildandet 1908 med en mottagning på Grand Hötel i Stockholm i närvaro av den nu
varande beskyddarinnan Prinsessan Christina, Fru Magnusson. Sedan 2004 har Kungl. 
Örlogsmannasällskapet sitt kansli i stiftelsens fastighet på Teatergatan 3 på Biasiehol
men i Stockholm. 

Vid mollagningen överlämnade akademiens ordförande Leif' Nylonder Kungl. 
Örlogsmannasällskapets sköld fil! slijielsen, som representerades av övers/e Ola Trueds·son. 
(Polo: C-G Dahl) 
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Nya ledamöter invalda 2008 

Ordinarie ledamöter 

Nr 1422 Jonas Haggren 
Kommendör Jonas Haggren 
är chefför l.ubåtsflottiljen 

.. 
Nr 1424 Pär Flyghed 

Kommendörkapten Pär Flyghed är 
lärare och skribent vid Försvars
högskolan inom maritim strategi, 
marina operationer och havsrätt 

Nr 1423 Bo Berg 
Kommendörkapten Bo Berg 
tjänstgör inom marintaktiska 
staben, där han ansvarar för 

internationella kontakter. 

Nr 1425 Per Stefenson 
C ivilingenjör Per Stefenson är 

konsult på SSPA Sweden AB, där 
han har under senare år anlitats av 
FMV i arbetet med Visbysystemet 
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Nr 1426 Richard Tornberg 
Jur. kand Richard Tornberg, som är 
reservofficer i flottan , är verksam 
vid Inspektionen för strategiska 

produkter (ISP) som juridisk expert 
i försvarsmaterielfrågor. 

Korresponderande ledamöter 

Nr 1428 Andreas Hanson 
Musikdirektör Andreas Hanson 

är musikalisk ledare för Marinens 
musikkår i Karlskrona och är dess

utom ofta återkommande gästdirigent 
vid de svenska operahusen och 

symfoniorkestrarna. 
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Nr 1427 Roger Nilsson 
Överstelöjtnant Roger Nilsson 

är chefför 2.Amfibiebataljonen 
och internationella amfibiestyrkan 

vid Amfibieregementet 

Nr 1429 Berit Blomqvist 
Direktör Berit Blomqvist, 

sedan 30 år verksam inom svensk 
sjöfartsnäring, är sedan sex år 

verkställande direktör för Sveriges 
Skeppsmäklareförening. 

Nr 1430 Mikael Brännvall 
Jur. kand. Mikael Brännvall, 

som är örlogskapten i Flottans 
reserv, är personalchef vid 
Kungl. Dramatiska teatern. 

Ordinarie ledamoten Herman Fältström 

har valts till hedersledamot. 
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Nyförvärv till KÖMS bibliotek november 2007-oktober 
2008 

I Konst 
B usch , Peter von & Jaacks, Gisela 

Navy Look. Seeleute in der Mode. Hamburg 
1984, lO s., iii. (gåva) 

Rose, Susan (ed.) The navalmiscellany. Volume VII. 
Aldershot 2008, 714 s. 

K Historia 
Bergquist, Mats & Johansson, Alf W. Säkerhetspolitik och historia. Essäer om 

stormaktspolitiken och Norden under sjuttio år. 
Stockholm 2007, 497 s. 

Bratbak, Björn 

Bratbak, Björn 

Bratbak, B j öm og Aleksandr 
Nikolaevitsj Notisjenka 

Bratbak, Björn 

Bring, Ove 

Burns, Jimmy 

Dahlberg, Erik 

Fältström, Herman 

Gustafsson, Bengt 

Gustafsson , Bengt 

Gustafsson, Bengt 
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Borivoj. Det russiske forliset utenfor Jaerens 
rev i l 919. Sandnes 2008, 128 s., iii. (gåva) 

Polsk grin i fan ge -norsk sjökaptein. En beretning 
om polske M ietek og om andre polakker i Norge 
under og etter den andre verdenskrigen. Sandnes 
2005, 127 s., iii. (gåva) 

Russerne i Eikvåg 1779-1780 .H undvåg 2000, 
136 s, iii. (gåva) 

Svensgrunnen 12. april 1943 -uskyldige måtte 
ofte !ide. Hundvåg 2000, 136 s, iii. (gåva) 

Neutralitetens uppgång och fall , eller den 
gemensamma säkerhetens historia. 
Stockholm 2008, 454 s. 

The land that lost its heroes. How Argentina 
lost the Falklands war. London 2002, 544 s., 
iii. , kart. 
Hallstavik 2006, 256 s., iii., iii. kart. 

Polska ubåtar i Mariefred. Stockholm 2007, 
197 s. , iii. 

Ubåtsoperationer och kränkningar under det 
kalla kriget. Stockholm 2008, 119 s., iii. (gåva) 

Det kalla kriget. Några reflexioner. 
Stockholm 2006, 74 s., (gåva) 

Ubåtsfrågan. Sanningen finns i betraktarens öga. 
Stockholm 2005 , 40 s., iii. (gåva) 

Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla 
kriget. Stockholm 2007, l 04 s., iii. (gåva) 

Hasselvärn , Elin m.fl.(red .) 

Hugemark, Bo (red.) 

Jak! in , Asbjörn 

Lippiett, John 

Lindholm, Kristina 

Madsen, Kaj Toft 

Malmqvist, Olle & Larsson, 
lrene Welander 

Norby, S. & Seerup, J. 

Santesson, Olof 

Smith, Gordon 

Statens Offentliga utredningar 

Törnquist, Leif 

Ullman, Magnus 

Williams, David 

Zetterberg, Kent 

L Biografi 

Abrahamson, Nils 

Moen, Ann (huvudred.) 

Årsrapport 2007. Forskning och utveckling. 
Stockholm 2008, 46 s., iii. (gåva) 

Blixt från hotfull himmel. Beredskap mot 
överraskande angrepp. Sthlm. 2008, !53 s., iii. 
(gåva) 

Nordfronten. Slackholm 2006, 384 s. , iii. 

War & Peas. Intimale letters from the 
Falklands War 1982. Liskeard 2007, 294 s. , iii. 

Politisk krishantering i Danmark. Stockholm 
2008, 84 s., iii. (gåva) 

Danske torpedoer 1868-2008. Köpenhavn 
2007, 132 s, iii. (gåva) 

De oändligt förbannade sluparna ... Episoder 
från sjöstriderna mot Ryssland 1808-1809. 
Stockholm 2008, 167 s., iii. (gåva) 

Den danske fl åde 1850-1943 , som fotograferne 
så den. Köpenhavn 2007,254 s. , iii. (gåva) 

Försvarsmaktens styvbarn. En studie kring det 
kalla krigets informationstjänst. 
Stockholm 2008, x v, 90s., iii. (gåva) 

Battle atlas of the Falklands War 1982, by land 
sea and air. Penm·th 2006, 140 s. , iii. 

Perspektiv på ubåtsfrågan. Hanteringen av 
ubåtsfrågan politiskt och militärt. 
stutbetänkande av Ubåts utredningen. 
Stockholm 200 l , 392 s. , iii. (gåva) 

Svenska flaggans historia. Stockholm 2008, 
144 s. , iii. 

Sjöfästningen Sveaborgs fall 1908. Förräderi 
eller krigslist. Stockholm 2008, 160 s., iii. kart. 

Naval camouflage 1914- 1945. London 200 l, 
256 s., iii. 
Konsten att överleva. Studier i Sveriges försva r, 
strategi och säkerhetspolitik under 200 år. Sthlm. 
2007, 280 s., ill.(gåva) 

Carl Tersmcden. En officer och gentleman. 
Karlskrona 2007, 45 s., iii. (gåva) 

Vem är det 2007 ? Svensk biografisk handbok. 
Malmö 2006, 674 s. 
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Norman, Hans & Wall ström, Erik 

N Geografi 
Swahn, Sven Christer 

O Samhälls- och rätssvetenskap 

Breide, Henrik 

Engdahl , Ola & Hellman , Cec ilia 
(red.) 

Ivarsson , Sophia & Edmark, Lina 

Regeringskansliet 

Sundberg, Jacob W. F. 

Weibull , Sofia 

Johan Puke. Skeppsgossen som blev 
genera lamiral och statsråd 1751-1816. 
Stockholm 2008, 247 s. , iii. , iii. kart. 

Sällsamheter i Karl sk rona . Stockholm 1988, 
291 s., iii. 

Sjövägen till Estland. En medeltida 
fardbeskrivning från Utiängen till Reva! 
Stockholm 2006, 363 s. , iii. kart. (gåva) 

Responsibility to protect. Folkrättsliga 
perspektiv. Stockholm 2007, 204 s . (gåva) 

UNSCR 13 25 and civi l-military cooperation. 
Stockholm 2007, 126 s ., iii . (gåva) 

Lissabonfördraget Stockholm 2008, 375 s . 
(gåva) 

Rätt mellan himmel och hav. Stockholm 1981, 
24 s. , ill. (gåva) 

Just Assassination. The case for targeted killing. 
Stockholm 2007, 74 s . (gåva) 

P Teknik, industri och kommunikationer 
Hillberg, E., Sellman , H. Fyrbesökshandboken. Donsö 1999, 112 s. , iii. 

(gåva) 

Hillberg, E. 

Melin, Olle 

Revborn, Lenn art 

Svanberg, Tommy 

Söderlund, Johnny 
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Fyrhandboken. Ljungby 2007, 315 s., iii. (gåva) 

Årsbok för Marinmusei vän ner 2007. 
Karlskrona 2008, 156 s. , iii. (gåva) 

Sjömanshusen i Stockholm, Södertälje, Uppsala, 
Västerås och i Finland. Stockholm 1999, 137 s. , 
iii. (gåva) 

Polhemsdockan , Femfingerdockorna och 
Oscarsdockan samt ej genomförda dockproj ekt 
och äldre anläggningar för fartygsunderhålL En 
historik. Karl skrona 2008, 76 s., iii. , kart. (gåva) 

Sjömärken . Vägvisare och kulturminnen . 
Karlskrona 2007, 152 s ., iii. (gåva) 

Q Ekonomi och näringsväsen 

Kungl. Skogs- och 
lantbruksakadam i en. 

S Militärväsen 
Abrahamsson, Bengt & Danielsson, 
E rna 

Allen , Joseph 

Alvinius, A., N il sson , S. & 

Berggren , A. 

Matrikel 2008, Stockholm [2008) , 149 s.(gå va) 

l brytpunkten mell an invasions- och 
insatsförs var. Stockholm 2007, 93 s. (gåva) 

Battles of the Briti sh nav y from A.D. l 000 to 
1840. Vol. Il , London 1842, 588 s., ill. (gåva) 

Att bränna e ller bygga broar? En pil otstudie om 
interkulture ll samverka n under internationella 
missi oner ur ett organisationsperspekti v. 
Stockholm 2007, 65 s. (gåva) 

Alvinius, A.; Kyl in, C.& Larsson , G. Ledarskap vid komplexa o lyckor och kriser: 
Operativa chefers upplevelser av påverkan från 
den politi ska nivån. Stockholm 2007, 32 s. 
(gåva) 

Alvinius, A.; Danielsson , E., 

Ky l in, C. & Larsson , G. Lika lägesbi ld , Olika situations förståelse. 
Stockholm 2007, 25 s. (gåva) 

A lvinius, A .; Kyl in, C. & Larsson , G . " M in roll ä r egent ligen att vara länk .. . " 
Ledarskap och organisering vid multinatione lla 
militära insatser: En reanalys av länkbegreppet 
ur ett organisatoriskt perspektiv. Stockholm 
2007, 26 s. (gåva) 

Aspegren, Ebbe 

Berggren, Anders W. 

Boin, Arjen m.ft . (red.) 

Bratbak, Björn 
Britz, Ma lena (ed.) 

Britz, Malena (ed.) 

Karlshamns Kastell genom tiderna. 
Karlshamn, 104 s. , ill. (gåva) 

Människan i NBF. Att förbereda internationell a 
miss ioner. Stockholm 2007, 344 s. (gåva) 

Security in transition. Stockholm 2008, 150 s. 
(gåva) 

Skapte de en myte ? Os lo 2000, l 04 s. , iii. (gåva) 
Cl1allenges and a pportunities for societal 
security in an enl arged European Union. 
Stockholm 2007 , 128 s. (gåva) 

The European Union and security seetar 
reform. Workshop re port. Stockholm 2007 , 77 s. 
(gåva) 
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Bötjesson, M., Lajksjö, Ö. & 
Enander, A. 

Chant, Chris 

Dahl, Claes-Göran (red.) 

Dalman, Johan F. 

Danielsson, E.; Alvinius, A.; 

Kyl in , C. & Larsson, G. 

Fors, M. & Larsson , G. 

Eriksson, Arita 

Friman, Y. ; Hyllengren, P. ; 

Kylin , C . & Larsson , G. 

Hansson , Lars ; Hansson , Lars A. 

Il* Gotlands kustartilleriförsvar 
med Gotlands kustartilleriregemente 
(utg.) 

Huldt, Bo m.fl. (red.) 

Jonsson, E. ; Bäccman, C. 
& Carlstedt, B. 

Karlsson, Yvonne (red.) 

Koraeus, Mats 
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Risk, riskkommunikation och militärt ledarskap . 
Stockholm 2007 , 26 s. (gåva) 

Pansar. Fler än 250 av vär ldens stridsvagnar, 
stridsfordon och andra pansrade fordon. (gåva) 

Officersförbundet l 00 år. Jubileumsbok. 
Stockholm [2007], 352 s. , iii. (gåva) 

Utkast Ti l et Sjö-Lexicon hwarutinnan De ord 
som egentligen brukas wid Ammiralitetet och til 
Sjöss korteligen blifwa förklarade . Örebro år 
1765. Facsim ile utg. Skärhamn 2003 , 136 s. , ill. 

Ledarskap vid komplexa olyckor och kriser: 
En sammanfattande rapport. Stockholm 2007, 
55 s. (gåva) 

Civil-militär samverkan på departementsnivå: 
påverkan från fältnivån i Afghanistan. 
Stockholm 2007 , 23 s. (gåva) 

Analyzing EU Defence Integration through 
Problem Definition. Stockholm 2007, 39 s. 
(gåva) 

Irreguljära hot: krav på militärt ledarskap. En 
litteraturstudie. Stockholm 2007, 48 s. (gåva) 

Ersta. Från svarvspån till byggnadsminne. En 
historik över fast 12 cm kustatiilleribatteri 
m/70. Stockholm 2008, 308 s. 

G KIKA 3, 1938-1988 . En minnesskrift med 
anledning av förbandets jubileum. Fårösund 
1988, 139 s., iii. (gåva) 

China rising. Reactions, assessments and 
strategic consequences . Stockholm 2007 , 423 s. 
(gåva) 

Lärdomar från IA06. Deltagarnas erfarenheter 
av och förväntningar på Termin 3 och hög 
beredskap. Stockholm 2007 , 26 s. (gåva) 

Svensk Försvars- och Beredskapskalender 2008. 
Eskilstuna 2008 , 615 s., il l. (gåva) 

Who knows? The use of Knowledge 
Management in crisis. Stockholm. 2008 , 124 s. 
(gåva) 

Öberg, Dan (red .) 

Kustm·ti lleriunderofficerssä Ilskapet 
l Karlskrona (utg.) 

Larsson, G. ; Fors , M. ; 
Levin , A.- L. & Thuresson , A 

Lorber, Azriel 

Macksey, Kenneth 

Moore, Robert 

Treverton, G. (red.) 

Nilsson, S.; Fors, M. & Larsson, G. 

Nilsson, Stefan 

Norling, Bengt 

Norsell, Martin (red.) 

Persson, Leif 

Pin!, Harald 

Stefenson, Bror 

Statens Offentliga Utredningar 

Krigsvetenskaplig årsbok 2007. Stockholm 
2008, 232 s., il l. kat1. (gåva) 

Minnesskrift utgiven i samband med sällskapets 
75-årsjubileum. Karlskrona 1970, stencilskrift 
ca. 250 s. (gåva) 

Ledarskapets betydelse för värnpliktigas och 
unga officerares motivation att fotisätta inom 
Försvarsmakten. Stockholm 2007 , 23 s. (gåva) 

Lärobok i militärteknik. Vol. 8: Oförstånd och 
okunskap. Konsekvenser för alla militära ni våer. 
Sthlm. 2007, 245 s. , (gåva) 

The searchers. How radio interception changed 
the course of both World Wars. London 2003 , 
288 s. , iii. 

A time to die. The untold story of the Kurs k 
tragedy. New York 2002 , 273 s. , il l. , kart. 

NewFrontiersin lntelligence. Sthlm. 2008 , 28 s. 
(gåva) 

"Varför vet vi att vi är bäst 'l" Ledarskap vid 
multinationella militära insatser: 
Etnocentriska föreställningar och samarbete. 
Stockholm 2007, 32 s. (gåva) 

Märsgarn. Marinens och Sjövärnskårens 
övningsplats. Sthlm. 2007 , 128 s., ill., kart. 

Muskö örlogsvarv, från bötjan till. . . Muskö 
2007 ' 170 s., iii. 

Stockholm contributions in Military Technology 
2007. Stockholm 2008 , 265 s. , iii. (gåva) 

MTN. En historisk återblick. Försvarets 
Historiska Telesamlingar 2007 ., ca. 200 s., 
iii. , kart. (gåva) 

Vom Holz-Fass zum Titan U-Uboot. 
Langenhagen 2005 , 256 s. , iii. (gåva) 

Från periskop och brygga. Ubåtsman och amiral 
under Kalla Kriget. Minnesbilder från tiden 
1948-1991. Stockholm2007, 128 s., iii. 
Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik 
1969-1989. stutbetänkande av Säkerhets
politiska utredningen SOU 2002 : l 08. 
Stockholm 2002, 2 vol., 757 s. , + bil. , 120 s. 
(gåva) 
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Statens Offentliga Utredningar Peace and security. Swedish security policy 
1969-89. Abridged version and translation of 
SOU 2002: l 08. Stockholm 2004, 240 s. (gåva) 

Sällskap Castellanernas Forskargrupp Byggnaderna på Castellet i Karlshamn. Hus 
batteriplatser, beväpning och bemanning samt 
lite om födda och döda på Castellet. 

Törnquist, Leif m.fl. 

Weibull, Alise & Abrahamsson , 
Bengt (red.) 

Wennerholm, Bertil 

Gåva från Stig Weibull 

Allen, Joseph 

Ballard , G. A. 

Bothen, Björn 

Chichester, Francis 

Davis, Percy L. H. 

Dinklage, Ludwig 

Fox , Utfa 

Fox, Uffa 

Fox , Uffa 
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Karlshamn 2006, 45 s ., iii. (gåva) 

Svenska borgar och fästningar. En historisk 
reseguide. Stockholm 2007, 368 s., iii. 

The heritage and the present. From Invasion 
Defence to Mission Oriented Organization. 
Stockholm 2008, 285 s . (gåva) 

Fjärde flygvapnet i världen ? 

Doktrinutveckling i det svenska fl ygvapnet i 
försvarsbesluten 1942-1958. Underlag, beslut 
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319 s. , iii., iii. kart. 
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1954. - 2 vol. , 1026 s.: iii., iii. kart. 
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1967. xvi, 269 s., iii. , iii. kart. 
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet Ordinade ledamöter l O Il Lars G Persson 1937 1975 
754Sten Ljungberg 1909 1953 l O 12Gustaf Samuelson 1927 1975 

Vid utgången av år 2008 har Kungl. Örl ogsmannasä ll skapet totalt 388 ledamöter enligt 
785Å ke Svedelius 19 15 1955 l O 13 Gunnar Tengstrand 1929 1975 
8 15 Gunnar Schoerner 1912 1958 l O 19Göran Romare 1922 1976 

nedanstående fördelning: 8 18 Lennart Lindgren 191 9 1958 1020Lars Norrseli 1934 1976 

Svensk förste hedersledamot 
82 1 Harry Engblom 191 6 1959 l 022 Ro lf Ö h man 1928 1976 

Utlä ndsk förste hedersledamot 
84 7 Per Broman 1920 1961 l 023 Mal te lönson 1933 1976 

Svenska hedersledamöter 
862Sten B Ni lsson 192 1 1963 1025Stefan Furenius 1934 1976 

17 864S igurd Håkanson 1920 1963 1027Börj e Huss 1922 1976 
Utländska hedersledamöter 13 870Hans Hall erdt 1920 1964 l 036 Hans Wachtmeister 1940 1977 
Ordinarie ledamöter 264 87 1 Nil s U Rydström 192 1 1964 1038Nils Dellgren 1923 1977 
Svenska korresponderande ledamöter 80 874Rolf Tson Nerpin 1923 1964 l 040 Lennart Grenstad 1931 1977 
Utländska korresponderande ledamöter 12 888Bengt Od in 1921 1966 l 041 Kristoffer Huldt 1927 1977 

890Göran Tobieson 191 9 1966 l 04 7GustafTaube 1935 1978 

Hedersledamöter, ord inarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas kategori- 89 1 Lennart Forsman 1925 1966 l 048Jan Sonden 1933 1978 

vis i invalsnummerordning med namn, födelseår och invalsår. Den senast invalda leda- 892Åke Johnson 1923 1966 1050Göran Wa ll en 1933 1978 

moten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln nr 1430 räknat från 15 november 1771 , 90 l Lenna11 Jedeur-Palmgren 1927 1967 l 051 Håkan Söderlindh 1941 1978 

då viceamira len Kristoffer Falkengreen vid invalet erhöll invalsnummer 1. 904Rune Berlin 1925 1967 l 055N ils G:son Svahn 1936 1978 
911 Bengt O' Konor 1925 1968 l 062Torsten Engberg 1934 1979 
914Arne Gustafsson 1929 1968 l 065 Lars- Er i k H off 1936 1979 
915Hans Lindström 1924 1968 l 067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979 
9 17 Erik Ygge 1922 1968 l 068 Frank E Rosen i u s 1940 1979 

l. Hedersledamöter 11 88 Jan Klenberg 1931 1989 9 18Jan Prawitz 1932 1969 1069Fredrik Hill elson 1941 1979 

H M Konungen 1946 1968 1217Bertil Björkman 1947 1991 921 Palle Sandberg 1929 1969 1070Jarl Eli sen 1920 1979 

HRH Prince Philip 1921 1956 1227 SirMichael Moore 1942 1992 927 Eric J arneberg 191 7 1969 l 074Sten Swed lund 1937 1980 

1237Kjell Prytz 1935 1993 928 Karl Ekman 1924 1969 l 075 Sune Birke 1944 1980 

Hedersledamöter 1242 Göran Larsbrink 1952 1993 929 Per Gunnar Fernander 1921 1969 1076Karl G Andersson 193 1 1980 

765 Bo Westin 1913 1954 124 7 Sakari Vi sa 1940 1994 932Cay Holmberg 1933 1969 l 078 Bengt Hertzberg 1938 1980 

766 Bengt Lundvall 1915 1954 1264 Esko !IIi 1945 1996 934Carl-GustafHammarskjöld 1934 1969 l 079Magnus Haglund 1942 1980 

842 Per Rudberg 1922 1961 l 286Morten Jacobsen 1955 1998 938Bertil Stjernfelt 19 17 1970 l 08001of Berge li n 1940 1980 

851 Bengt Rasin 1922 1961 1300Tim Sloth Jorgensen 1951 1999 939 Bo Rybeck 1935 1970 l 08 1 Bengt Dahlgren 1933 1980 

854Gunnar Eklund 1920 1962 130 l Peter Tam m 1928 1999 
961 Per-Erik Bergstrand 1925 197 1 l 082 Per Lundbeck 1936 1980 

903 Bengt J Sebuback 1928 1967 1302 Ylad i mir G Egorov 1939 1999 
962 Lars M Werner 1923 197 1 l 083 Anders Hammarskjöld 1942 1980 

908 Bror Stefenson 1929 1968 1316Angelo Mariani 1935 2000 
963Jan Bring 1932 1971 l 084 Lars Thomasson 1935 1980 

922 Benkt Dahlberg 1920 1969 1331 Hans Holmström 1949 2001 
974Gunnar Nordbeck 1931 1972 l 088Carl Gustav Fransen 1938 1981 

100901a Backman 1928 1975 1350 Bengt Hal se 1943 2002 
975Christer Fredholm 1926 1972 l 089Gustaf von Hofsten 1942 1981 

l 033 Claes Tornberg 1936 1977 1366 U Ila Ehrensvärd 1927 2003 
982 Kjell Werner 1920 1973 l 090Chri ster Hägg 1939 1981 

l 046 Peter Nordbeck 1938 1978 1405 Jay M. Cohen 1952 2006 
983G unnar-Bo Ericson 1933 1973 109 1 Kjell Loden ius 1934 1981 

l 061 Dick Börjesson 1938 1979 1413 Jorgen Berggrav 1953 2007 
985 Per lnsLilander 1927 1973 l 093 Roi f Blomqvist 1937 1981 

1122 Herman Fältström 1941 1983 
986N ils-Erik Melinder 1921 1973 l 094 Ulf Ed man 1943 1981 
992 Lennart Nordgren 1922 1974 l 095 Ulf Rubarth 1939 1981 
993 Ulf G Samuelson 1931 1974 1097Uif Ad len 1929 1981 
994 Bertil Daggfe l d t 1933 1974 l 098 Roger Spri m ont 1942 1981 
998Carl Risberg 1927 1974 Il 03 Emil Svensson 1940 1982 
999Torbjörn Hultman 1937 1974 Il 04Gunnar Bengtsson 1936 1982 
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Il 05 Kent Nordström 1943 982 1228Sven Rudberg 1947 992 1304Glinter Villman 1954 1999 1372Evorn Mårtensson 1961 2003 
l l 06 Sven Carl s son 1928 982 1229 Håkan Syren 1952 992 1305 Hans .Jevrell 1964 1999 13 73 Peter Haglind 1966 2003 
Il 08 Berti l Kristensson 1939 982 1230 Håkan Neckman 1949 992 1306Jan-Eric Nilsson 1957 1999 1378 Staffan Palmqvist 1957 2004 

III O Robert Nordqvist 1941 982 123 l Göran Boijsen 1951 992 1307 Christian Madsen 1955 1999 13 79 Bengt Lundgren 1965 2004 

1112 Sölve Lars by 1941 982 1232 Bengt Rygge 1943 992 1308 Håkan Rugeland 1957 1999 1380Jan Thörnqvist 1959 2004 

1120Torsten Lindh 1941 983 1233Johan Forslund 1946 992 1309Mikael Tulldahl 1966 1999 1381 Patrik Selling 1963 2004 

1125 Göran Oljeqvist 194 1 983 1236Ciaes Dahlbäck 1947 992 13 14 Rolf Edwardson 1944 1999 1382 Patric Hjort 1965 2004 

1127 N Gunnar Karlsson 1938 983 1238Göran Gunnarsson 1950 993 13 17 Anders Grenstad 1958 2000 1383 Mikael Johnsson 1958 2004 

1130Tomas Öhrwall 1925 983 1239 Rolf Löthma n 1949 993 13 18 Bengt Jarvid 1953 2000 1384.Jan Floderström 1962 2004 

11 31 Anders Hammare 1937 983 1241 Kenneth Lindmark 1949 993 l 3 l 9 Peter Bager 1955 2000 1385 Kristian Gerner 1942 2004 

1141 Göran Frisk 1943 984 1243 Ben ny Sjövall 1951 993 1320Anders Järn 1960 2000 1386 Per-Ola Johansson 1966 2004 

1142 Bo Lindkvist 1937 984 1244Marie G Jacobsson 1955 993 1321 Mikael Wendel 1955 2000 1387Hans Granlund 1961 2004 

1144Peter Herlitz 1936 1984 1248 Björn Hamilton 1950 1994 1322Jan Berglöw 1961 2000 1388 Henrik Bötjesson 1974 2004 

1145Nils Eklund 1944 1984 1249 Bo Wallande r 1952 1994 1323 Anders Johnson 1959 2000 1389 Klas-Göran Karlsson 1955 2004 

1151 Tage Sjölander 1929 1985 1251 Bengt Johansson 1952 1994 1324Håkan Magnusson 1959 2000 1392 Dan Sten Olsson 1947 2005 

1154 Lars-T var Nero 1946 1985 1252 Thomas Engeva ll 1960 1994 13 32 Erik Andersson 1957 200 1 1393 Olof Stenhammar 1941 2005 

11 59RolfMalm 1934 1985 1256Jörgen Ericsson 1953 1995 1333 Lennart Bengtsson 1955 2001 1394Claes Grebell 1949 2005 

1160Carl Fredrik Ebeling 1944 1985 1257Christer Nord l i ng 1944 1995 1334Johan Leander 1959 200 1 1395 Per J en va ld 1962 2005 

1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986 1258Nils Bruzelius 1946 1995 1335 Andreas Olsson 1959 2001 1396Jonas Carlsson 1957 2005 

1171 Björn Ljunggren 1942 1987 1260Mats Westin 1952 1995 1336Kenneth Olsson 1949 2001 1397 Magnus Llining 1964 2005 

1172 Ötjan Sterner 1938 1987 1261 Torbjörn Larsson 1951 1995 1337Mats Furenius 1961 2001 1398Marcus Mohlin 1965 2005 

1173 Lars Wedin 1947 1987 1262Christian Allerman 1954 1995 1338Kenth Gutensparr 1958 200 1 1399Mikael Magnusson 1963 2005 

11 75Torsten Björnsson 1938 1987 1265 Lennart Månsson 1951 1996 1339Mats Nordin 1960 200 1 1400 Fredrik Palmquist 1965 2005 

117601ov Andersson 1942 1987 1267Bo Rask 1952 1996 1340 Håkan Andersson 1961 200 1 1401 Håkan Nilsson 1964 2005 

1179 Rolf Brehmer 1943 1988 1268Tage Andersson 1951 1996 1341 Mats Johansson 1957 2001 1406 Jacob Wallenberg 1956 2006 

1180Thomas Lundvall 1943 1988 1269 LeifNylander 1954 1996 1342 Hans-Göran Olsson 1956 2001 1407 Jens Plambeck 1962 2006 

1181 Lars O Graner 1939 1988 1270Magnus Bergman 1960 1996 1343 Lars Ryden 1957 2001 1408Jonas Olsson 1957 2006 

1182 Carl-Gustaf Dy beck 1944 1988 1271 Mats Wigselius 1955 1996 1344Hans-Erik Fröberg 1953 2001 1414Carl Öhrström 1961 2007 

1183 Johan Fischerström 1944 1988 1272 Bengt Andersson 1955 1996 1345 Herman Håkansson 1955 200 1 141 5Mikael Holmström 1955 2007 

11 84 Bengt Arne Johansson 1943 1988 1275Tommy Åsman 1950 1997 1346Nils Grandin 1953 2001 1416Stefan Larsson 1964 2007 

1185 Anders Stävberg 1943 1988 1276Stefan Gustafsson 1958 1997 1352 Magnus Hjort 1960 2002 1417 Rikard Askstedt 1964 2007 

1186Jan Nordenman 1947 1988 1277 Michael Gustafson 1957 1997 1353Jan Ericsson 1960 2002 1418 Christer Svensen 1950 2007 

1191 Leif H Sjöström 1938 1989 1278Carl Fagergren 1960 1997 1354Carl-Johan Hagman 1966 2002 1419 Le i f Markusson 1947 2007 

1192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989 1279Lars Gryzelius 1954 1997 1355 Per-Anders Emilson 1954 2002 1420 Kjell-Ove Schramm 1968 2007 

11 94 Stefan Engdahl 1950 1989 1280 Bengt Ny lander 1956 1997 1356Mikael Åkerström 1963 2002 1422Jonas Haggren 1964 2008 

1195 Lennart Danielsson 1947 1989 1281 Claes Lundin 1958 1997 1357 Johan Hägg 1966 2002 1423 Bo Berg 1965 2008 

1196 Bo Wranker 1946 1989 1287Gunnar Wiestander 1962 1998 1358 Dan Broström 1957 2002 1424 Pär Flyghed 1964 2008 

1198 Sture Malmgren 1943 1989 1288Claes Göran Hagström 1952 1998 1359Thomas Fagö 1944 2002 1425 Per Stefenson 1955 2008 

1203 Lars Wigert 1937 1989 1289 Lars-Olof Corneliusson 1959 1998 1360 Karl-Edvard Henriksson 1955 2002 1426 Richard Tornberg 1967 2008 

1206Gösta af Klint 1946 1990 12900dd Werin 1958 1998 1361 Fredrik Hesselman 1964 2002 1427Roger Nilsson 1964 2008 

1208 Leif Ahlquist 1943 1990 1291 Hans Wieklander 1963 1998 1367Sten Göthberg 1955 2003 
1209Stellan Fagrcll 1943 1990 1292Anders Olovsson 1967 1998 1368 Kent Zetterberg 1946 2003 Korresponderande ledamöter 

12 16 Håkan Larsson 1939 1991 1293Johan lenvald 1966 1998 1369 Lennart Karlsson 1956 2003 898 S igfrid Wennerberg 1929 1967 

1218 PeterOsvald 1939 1991 1294 Anders Svensson 1964 1998 13 70 Bengt Lundborg 1945 2003 899Jacob Sundberg 1927 1967 

1220Curt Lundgren 1947 1991 1303 Stefan Ax berg 1945 1999 1371 Christopher Werner 1946 2003 948 Lennati Kihlberg 1918 1970 
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950Sven Swarting 1925 1970 1253 Erik Norberg 1942 1994 Innehållsförteckning för Tidskrift i Sjöväsendet 2008 
966 Walter Wicklund 1923 1971 1254 Richard Cobbold 1942 1994 

978Lennart Roseli 1926 1972 1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994 

989 Paul P ålsson 1928 1973 1263Jan Cederlund 1944 1995 ANDERSSON, ERIK Införandet av ett nytt personalförsörjningssystem i 

l 00 l Carl-Gustaf J en nergren 1918 1974 1273 Håkan Berggren 1936 1996 Försvarsmakten- Var befinner vi oss? ......................... 274 

l 002Sven Nordenhem 1921 1974 1282Jan Glete 1947 1997 ASKSTEDT, RIKARD En utvecklad och tillämpad ekonomistyrning -

l 044 Ebbe Schön 1929 1977 1283 Herve Coutau-Begarie 1956 1997 intressant inspel eller dimensionerande för 

1045Jan Eliasson 1940 1977 1284 Klas Helmerson 1942 1997 försvarsmaktsplaneringen? ............................................ 261 

1056Lars Wigenius 1928 1978 1285Tor Egil Walter 1954 1997 BRUZELIUS, NILS "unilaterally if necessary - One motive behind 

1058Lars Inge Hotster 1942 1978 1295 Gunnar Åselius 1965 1998 American Security guarantee in Sweden ........................ 50 

l 059 B j örn von der Esch 1930 1978 1296Michael Zell 1950 1998 BÖRJESSON, DICK De maritima försvarsbehoven-bortglömda eller 

l 085 Peter von B usch 1935 1980 1297 Lars G Josefsson 1950 1998 negligerade? .................................................................... 169 

Il 00 Hans G Frisk 1930 1981 1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998 EDWAR DSON, ROLF Fredrik Henrik af Chapman- Sveriges store 

Il 02 Bo Hugemark 1936 1981 1299Gunnar Dyhre 1937 1998 och NICOLAS ELLIS skeppsbyggmästare ......................................................... 130 

1113 Leif Leifland 1925 1982 1311 Henrik Landerholm 1963 1999 ELLSEN, JARL Sjöstridsflottiljernas utveckling- en optimistisk syn 

1114 J Lirgen Rohwer 1924 1982 J 312 Hans O Broberg 1947 1999 i ledamoten Stefan Larssons inträdesanförande .......... 179 

1115 Torsten Seeman 1930 1982 13 13 Tomas Ries 1953 1999 ENGEVALL, THOMAS E. Nätverksbaserat försvar (NBF)- läge och kurs ............. l9 

1116 Bertil Johansson 1926 1982 1325 Dag Hartelius 1959 2000 ENGEVALL, THOMAS E. Här och Nu och Där och Nu ........................................... 212 

1118 John Sjögren 1940 1982 1327 Manne Koerfer 1964 2000 FRISK, GÖRAN Framförhållning- för svårt för politiker. ..................... l75 

1132Nils Abrahamson 1924 1983 1328 Per M0ller Nielsen 1960 2000 FÄLTSTRÖM, HERMAN Försvarsberedningens utmaningar ................................ 224 

1134Sven H Salen 1939 1983 1330Juha Nurminen 1946 2000 FÄLTSTRÖM, HERMAN Året som gått .................................................................... 321 

1135 Björn Sjunnesson 1927 1983 1347011e Rutgersson 1945 2001 GRENSTAD, ANDERS Omstöpning av marinen .................................................. 35 

1136 Christer Ardell 1936 1983 1348Åke Holmquist 1943 2001 GUSTAFSSON, STEFAN I osatsförmåga-idag och i framtiden ........................... 199 

1138 Bertil König 1928 1983 1362Jlirgen Ritterhoff 1938 2002 GÖTHBERG, STEN Vind i seglen fOr svensk rederinäring ............................. .48 

1147Sten Ingvar Nilsson 1929 1984 1363Joris Janssen Lok 1963 2002 GÖTI-IBERG, STEN Fortsatt god vind för svensk rederinäring under 

1149Sven O Bidö 1935 1984 1364Niklas Granholm 1964 2002 sjöfartsåret 2007-2008 ..................................................... 282 
1162Stellan Bojerud 1944 1985 13651nga-Lena Fischer 1948 2002 HAGLIND, PET ER Från bortglömd nordflank till händelsernas centrum .391 
1163 Bengt Forssbeck 1924 1985 13741nge Tj0stheim 1955 2003 HAGLUND, MAGNUS Stiftelsen VM ER 80 - en kort presentation .................. 160 
11640ve Bring 1943 1985 1375 Lars Jakobsson 1957 2003 HAGLUND, MAGNUS Varför inte Operation Active Endeavour? .................... 181 
1167 Göran Sundström 1930 1986 1376Martin Hagbyhn 1959 2003 HAGLUND, MAGNUS Myterna kring försvaret ................................................. 286 
1168 Göran Steen 1922 1986 13 77 Michael Krafft 1948 2003 HAGMAN, CARL-JOHAN Sjöfarten är globaliseringens stora vinnare-
1169 John B Hattend01·f 1941 1986 1390Joakim Severinson 1962 2004 vad betyder det för Flottan ............................................. 395 
1187 Lars-Åke K varning 1931 1988 1391 Mats Elofsson 1965 2004 HJORTH, PATRI C Design för överlevnad ..................................................... 357 
1199Hans Corell 1939 1989 1402 Donald C F Daniel 1944 2005 HOLM, OLOF Marknadsekonomin och Försvarsmakten ur 
1202 Staffan Kvarnström 1943 1989 1403 Hans Josefson 1940 2005 marknadsöringsperspektiv ............................................. 139 
121 O Ivar Virgin 1936 1990 1404Mats G Larsson 1946 2006 HOLMSTRÖM, MIKAEL Det dolda blixtlåset- minspärren i Öresund ................ 340 
1212Gunnar Nordanfors 1925 1990 1409 Lars Rönnquist 1959 2006 JACOBSSON, MARIE Hostis humanus. Om sjörövare då och nu .................... 324 
1213Bo Huldt 1941 1990 141 O John Nilsson 1949 2006 JÄRN, ANDERS Efter ubåt i västerled -används investeringen? ......... 196 
1214Gert Schyborger 1940 1990 1411 Mats Ericsson 1944 2006 LARSBR!NK, GÖRAN Systemfel i försvarsstyrningen?! .................................... 218 
1222 Hans Hedman 1942 1991 1412 Esbjörn Hillberg 1940 2006 LARSSON, STEFAN Sjöstridsflottiljernas utveckling sedd från 
1223 Michael Sahlin 1945 1991 1421 Henrik Linden 1966 2007 förbandens horisont ........................................................ 117 
1225Johan Tunberger 1944 1991 1428 Andreas Hanson 1969 2008 LINDHOLM, ROLF H. Ålandsexpeditionen 1918 ................................................ 149 
1226Christer Zetterberg 1941 1991 1429 Berit Blomqvist 1958 2008 MARKUSSON , LEIF Nordie Battlegroup i allmänhet och 
1235 Robert Dalsjö 1958 1992 1430Mikael Brännvall 1968 2008 sjukvårdsorganisationen i synnerhet.. ........................... l 06 
1246Bertil Malmberg 1940 1993 
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STIFTELSEN 
DROTTNING VICTORIAS ÖRLOGSHEM 

100 år under 2008 

Upplev Marin miljö i stad och boende! 

Sjö- och Citynära läge på Biasieholmen mitt i Stockholm. 

Pliktiga övernattar för priset av cirka en dagpenning med fri frukost. 
Extra förmånligt för försvarsanställda på Stockholmsbesök. 
Som Kronhotell det billigaste alternativet i Stockholm sedan flera år. 

Konferens för försvarsanknutna till förmånspriser i vindsetaget. 

Pliktiga har erbjudits en hemtrevlig tillflykt i Örlogshemmet från 1908. 
Införandet av värnplikt 190 l var grunden för stiftelsens tillkomst. 

Drottning Vietarias Örlogshem 
Teatergatan 3 
111 48 STOCKHOLM 
info@orlogshemmet.com 

Position: N 59° 19. ,8 O 18° 03. 
Tel: 08-6110113 
Fax: 08- 611 31 50 
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