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Meddelande
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 7/2008. Kungl. Örlogsmannasällskap ets ordinarie sammanträde i Stockholm
onsdagen 31 oktober 2007
(Utdrog ur protokoll)
Sammanträdet hölls på Sjöofficcrsmässcn, m/s segelkronan vid Östra Brobänken,
Skcppsholmen den 31 oktober 2007 i närvaro av 32 ledamöter.
§ 2 An mäldes att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Göran Borggård och ordinarie ledamoten Hilding Bjurstedt avlidit.
§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll som lades till handlingarna.
§ 4 Beslöts att föra upp korresponderande ledamoten Claes Dahlbäck som ordinarie
ledamot.
§ 5 Beslöts att årsavgiften för svenska ledamöter för 2008 skall vara oförändrat 500:samt att prenumerationsavgiften för Tidskrift i Sjöväsendet skall vara 250:- för
prenumeranter med postadress i Sverige och 350:- för prenumeranter med postadress utomlands.
§ 6 Fastställdes preliminär plan för samma nträden uneler verksamhetsåret 2008 .
§ 7 Beslöts att tilldela fil. mag Jerker Widen stipendium ur Fabian och Ewa Tam111S
stipendiefond för slutförande av pågående forskningsprojekt samt att belöna
ledamoten Jan Nordenman akademiens si lvermedalj och penningbelöning för
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kunnig och omfattande medverkan i Tidskrift i Sjöväsendet Vidare beslöts att tilldela dataingenjören Stefan Leo hedersomnämnande för utformningen av en hemsida, som inledningsvis kom att behandla HMS Ä lvsnabbens utiandsexpedition
1977-78 och som sedan utvecklats till att omfatta samtli ga resor på världshaven
med fartyget.

§ 8 Inträdesanförande hölls av ordinarie ledamoten Jonas Olsson under rubriken
" Amfi biekårens internationella amfibiestyrka (A IS)".

§ 9 Föredrog ordinarie ledamoten Sten Göthberg utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgren I.

§ l O Diskuterades försvarets framtida utveckling bl.a. mot bakgrund av budgetpropositionen. Styre lsen uppmanades att verka för en ökad debatt om försvarets framtid.

§ 13 Ordfö randen överlämnade diplom till de nya ledamöterna.
§ 14 sekreteraren föredrog utdrag ur minnesteckningar över avlidna ledamöter.

§ 15 Utde lades Kungl. Örlogsmannasällskape ts stipend ium och belöningar för 2007:
• Stipendium ur Fab ian och Ewa Tamms stipendiefond tilldelades Fil. mag.
Jerker Widen
• Akadem iens silvermedalj och penningbelöning tilld elades ledamoten
Jan Norden man
• Akademiens hed ersomnämnande tilld elades dataingenjören Stefan Leo

§ 16 Höll heders ledamoten Jm·gen Berggrav högtidsanförande under rubriken
"Fiernas io na lt samarbeid - imperativ for fremtiden " .
§ 17 Höll akademiens ordförande anförande vid nedläggande av sitt ämbete under
rubriken "Den planerade gasledningen i Östersjön".

Vid protokollet

Herman Fältström

Vid protokollet

sekreterare

Herman Fältström
sekreterare

Nr 8/2007. Kungl. Örlogsmannasällskapets 236:e högtidssammanträde i Stockholm
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum den 16 november 2007 på Vasamuseet i närvaro av 76 ledamöter och inbjudna gäster

§2
§3

Valdes ledamoten Leif Ny lander till ordförande för högtidssammanträdet.
Föredrogs protokollet från föregående sammanträde som godkändes och lades
till handlingarna.

§4

Valdes ledamoten LeifNylander till ordförande för verksamhetsåret 2008.
Valdes ledamoten Thomas Engevall till vice ordförande för verksamhetsåret
2008.

§5
§6

Valdes ledamoten Herman Håkansson till ledamot i valberedningen för verksamhetsåret 2008.

§7

Infördes nya ledamöter, som hälsades välkomna av ordföranden.
Föredrogs verksamhetsberättelsen för 2007, som godkändes och lades till handlingarna.

§8

236:e högtidssammanträdet ajournerades.
§ l O 236:e högtidssammanträdets återupptogs med den öppna delen.
Redovisade sekreteraren ledamoten Herman Fältström 2007 års verksamhet
~s 11
inom Kungl. Örlogsmannasällskape t

§9

§ I 2 Presenterades nya ledamöter.
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Ökad tillgänglighet till
Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek
Under året har biblioteksregistret anslutits till en extern server, vilket markant har ökat
tillgängligheten till skatterna i akademiens bibli otek, 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-ta lets och de under 2000-talet hittills
utkomna årgå ngarna 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 biblioteksregistret
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 2008
(Med reservation för ev. ändringar)

Onsdagen 12 december 20071d 1730-2100
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficcrsmässen . Amiralitetstorget 7. Stadgccnliga rörhandlingar samt föredrag om hamnutredningen och diskussion om '' Hur att
stimulera debatten om försvarets utveckling".

Onsdagen 23januari 2008 kl l 730-21 (){)
Ordinarie sammanträde i Stoekholm på Sjöofficersmässen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. stadgeenliga förhandlingar, anförande av Marininspektören ordinarie ledamoten Anders Grenstad om ' 'Marin utvecklingsplan 2008" och anförande av
korresponderande ledamoten Staffan Kvarn ström över ämnet " Kustbevakningens roll i
det nordatlanti ska samarbetet".

Onsdagen 20/ehruari 2008 kl l 730-2100

2009) samt inträdesanförande av ordinarie ledamoten Mikael Holmström och utdrag ur
årsberättelse i vetenskapsgrene n IV

Måndagen 17navember 2008 kl 1700-2330
237:e högtidssammanträdet i Stockholm på Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14 på Djurgården
Program: 1700-1800 Mottagning, 1730-1800 l lögtidssammanträdets slutna del för akademiens ledamöter med val av ordförande och vice ordförande, införande av nya leelamöter samt verksamhetsberättelse, 1815-2000 Högtidssammanträdets öppna del med
redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter
samt anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag för akademiledamöterna med
damer samt inbjudna gäster.
Första ordinarie sammanträde uneler verksamhetsåret 2009 kommer preliminärt att genomföras i Karlskrona onsdagen 17 december 2008. stadgeenliga förhandlingar och
inträdesanförande samt utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen III.

Ordinarie sammanträde i Göteborg på Sjöofficersmässen, s/s Marieholm. Stadgecnliga
förhandlingar. inträdesanförande av ordinarie ledamoten Christer Svensen och anförandc av ordinarie ledamoten Sten Göthberg samt utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen V.

Onsdagen l 9 mars 2008 kl 1730-2 l 00
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficcrsmässen, Amiralitetstorget 7. stadgeenliga förhandlingar samt inträdesanförande av korresponderande ledamoten Henrik
Linden och ordinarie ledamoten Leif Markusson samt diskussion kring ämnet maritim
säkerhet.

Onsdagen 23 april 2008 kl 1730-2 l 00
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöofficcrsmässen, m/s segelkronan vid Östra
Brobänken, Skeppsholmen. Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2007
och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen) samt inträdesanföranden av ordinarie ledamöterna Kjell-Ove Schramm och Stcfan Larsson.

Onsdagen27 augusti 2008 kl 1730-2100
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöofficersmässen, m/s segelkronan vid Östra
Brobänken, Skeppsholmen. Stadgeenliga förhandlingar (beslut orn högsta antalet ledamöter att väljas in under 2008 och fastställande av val listor), inträdesanförande av ordinarie ledamoten Carl Öhrström och utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen TT.

Onsdagen 24 september 1008 kl l 730-2200
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöofficersmässcn, m/s segelkronan vid Östra
Brobänken, Skeppsholmcn. Stadgecnliga förhandlingar (val styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter) och inträdesanförande av ordinarie ledamoten Rikcmi Asksted t samt utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen l.

Onsdagen 29 aktaher 2008 kl J300-1500
Ordinarie s ammantr~icle i Stockholm på Sjöofficersmässcn, m/s segelkronan vid Östra
Brobänken , Skeppsholmen . Stadgeenliga förhandlingar (fastställande av års- och prenumcrationsavgi fter. beslut om stipendier och belöningar 2008 samt sammanträdesplan för
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars syfte
är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjöväsendet i allmänhet. l enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar
för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten
utförda under studier vid Försvarshögskolan .
Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsencle. Vägledande vid ämnesval bör i möjligaste mån vara den indelning i vetenskapsgrenar inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet:
l. Strategi och stridskrafters användning
2. Personal , utbildning och organisation
3. Vapenteknik
4. Vapenbärares konstruktion
5. Humanteknik och underhållstjänst.
Tävlingsskrift för år 2008 ska senast 15 maj 2008 vara akademien tillhanda under
adress:
sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 5 tr
l l l 48 STOCKl-lOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med uppgifter om forfattarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens
styrelse bedöms vara förtjänstfull. kan författ aren efter beslut vid ordinarie sammanträde tilldelas Kungl. öriogsmannasällskape ts fö1ijänstmedalj, hedersomnämnande
och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbeh å ller sig rätten att i Tidskrift i Sjöväsendet publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig elen belönats eller ej.
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Redaktören har ordet ...
Dessa rader skrivs samma dag, som vårt högtidssammanträde äger rum på Vasamuseet
Jag deltar inte där sjä lv, men en del av det som av handlas står att finna i denna 2007 års
sista utgåva av TiS. Ä ven om det vid pressläggningsdags oftast är aningen stressigt, så är
jag i år klar med förberedelserna tidigare. Det innebär att TiS nr 4/2007 förhoppningsvis
kan bli något av en julklappsbok till läsaren.

Ett "gammalt" och ett nytt inträdesanförande
Den holländske försvarsjournalisten Joris Janssen Lok blev korresponderande ledamot
i akademien redan 2002. Han har genom åren besökt Sverige ett antal gånger, men besöken har inte kunnat samordnas med något av våra ordinarie sammanträden. Nu bidrar
.Joris Janssen Lok med en betraktelse öve r de sve nska sjöstridskrafternas tillstånd och
utveckling sedd med en utlännings ögon. Ledamoten Jonas Olsson tar i s itt inträdesanförande upp uppbyggnad och utbildning av amfi biekåren s bidrag till sve nska förbands
internationella insatser.

Det är mycket civilt innehåll i detta nummer
l årsberätte lsen inom Veten skapsgrenen l tar ordinarie ledamote n Sten Göthberg upp
utvecklingen för svensk rederi- och varvsnäring efter Andra världskriget. Perioden har
bjudit på både mot- och medgångar och just nu ser framtiden ganska så ljus ut. Ordinarie
ledamoten Rolf Edwardson lämnar i en artike l s ina intryck från Världssjöfartens Dag,
som genomfördes i Göteborg i september. Det föltjänar att nämn as att Kungl. Örlogsmannasällskapet sedan några år är medarrangör av Världssjöfartens Dag.

NACGF- ytterligare ett begrepp inom ramen för internationell
samverkan
l TiS nr 3/2007 gavs en kortfattad beskrivning av begreppet CH ENS. l detta nummer
sprider korresponderande ledam oten Statfan Kvarnström, som till vardags i Kustbevakningens ledning är ansvarig för den internationella verksamheten, ljus över begreppet
NACGF, som står för North Atlantic Coast Guard Forum. En första sammankomst, som
bland annat gav besked om behovet av och viljan till fortsatt samarbete, ägde rum i
Stockholms skärgård i slutet av september.

Högtidssammanträdet 16 november 2007
Heders ledamoten, den norske amira len Jm·gen Berggrav, betonar i s itt anföra nd e vikten av internationellt samarbete, som han främst betraktar ur ett nordiskt perspektiv.
Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, ledamoten Leif Nylander, ger sin syn på
ett under det gångna året i debatten ofta återkommande ämne - gas ledn ingens dragning
mellan Ryssland och Tyskland. l sin summering av det gångna verksamhetsåret lämnar
akademiens sekreterare, ledamoten Herman Fältström , sina intryck av det arbete som
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akademien genomfört under det gångna året samtidigt som han gläntar på dörren mot
framtiden och tycker sig skönja en inte helt ljus tl·amtid.

Engelska flottan vid Hanö 1810-1812
Den andra delen av art ikeln skriven av förre landsantikvarien Åke Werdenfels ger intressant information om britternas logistiska problem - allt från anskaffning av förnödenheter av allehanda slag till begravning av döda besättningsmedlemmar - samtidigt som
man får klart för sig att den tre år långa baseringen utanför Hanö innebar mycket arbete
och ett inte betydelselöst ekonomiskt uppsving för befolkningen på Listerlandet och i
Sölvesborgstrakten.

Debatten fortsätter ...
Våra tidigare marinchefer ser med oro på framtiden för marinen och dess resurser.
ett brev till Försvarsberedn ingen gemensamt undertecknat av hedersledamöterna Dick
Bö1jesson och Peter Nordbeck ges uttryck för detta. Brevet, vars innehåll återfinns på
debattsidorna i denna utgåva, utgör ett välkommet och tungt inlägg i den aktuella debatten.
Korresponderande ledamoten Jarl Elisen återkommer med ett inlägg, där han tycker sig
förstå att även andra mariner än den svenska har problem med "oförstående" politikers
uppfattning om betydelsen av sjöfart och sjöförsvar. Ordinarie ledamoten Johan Fischerström s lår redan i rubriken an ett liknande ton läge i sitt debattinlägg i en direkt fråga till
våra politiker. Det är bara att hoppas att den marint betonade debatten fortsätter under
2008 - den behövs.

Tack för 2007!
När jag blickar tillbaka på det gångna årets redaktionella arbete med TiS, kan jag konstatera att det kanske varit det mest givande under mina år som redaktör. Bidragen har
varit många och har, vågar jag som redaktör påstå, hållit hög kvalitet. Jag tackar på detta
sätt alla artike lförfattare för gjorda insatser. Uppskattande tillrop från läsekretsen har
varit många, vilket ju onekligen förstärker den mera vanligt förekommande tystnaden,
som förkunnar att "hälsan tiger still"! Det gäller idag- än mer än tidigare - att sprida
budskapen från Kungl. Örlogsmannasällskapet, varför jag hoppas att ledamöterna och
även övriga hjälper tillmed att få flera prenumeranter att ansluta sig till läsekretsen.

Gott Nytt År'

Lars Wigerl
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Minnesanteckningar för år 2007
Per Valdemar Larsson
Kommendör !.gr Per Valdemar Larsson, Stockholm , avled 22 september 2007 i en ålder
av 73 år. Hans närmaste är hustrun Elisabeth, född Nyberg, samt döttrarna Anne, Lena
och Kristina med familjer. Per Larsson föddes i Stockholm, son till bokhandlare Per
Gustaf Larsson och hans maka Ed it, född Sjöberg.
Tidigt insåg han att han vil le göra annat i livet än att övet1a faderns affar. Efter studentexamen 1954 och värnpliktsutbildn ing, bl. a. på kryssaren Tre Kronor, sökte han till
Kungl. Sjökrigsskolan och utnämndes till fanrik 1958. Per Larsson blev tidigt fartygschef på minsvepare mindre och kom att med stot1 engagemang ägna sin marina karriär
åt minvapnet Han tjänstgjorde ett anta l år på minsvepare i olika befattningar och hann
även med tre säsonger på isbrytarna Oden, Tor och Thule.
Inför anskaffningen av kommande svenska minröjningsfartyg genomgick Per Larsson en minjaktskurs vid Royal N a vy 1963. Som försteofficer på ubåtsbärgningsfa rtyget
Belos kunde han senare leda utprovningen av den där på prov installerade minjaktsonaren. Per Larsson utbildade sig även till röjdykare och var under några år chef för Flottans röjdykarskola. Han blev en hängiven vän till Västkusten och dykeriet, där han även
deltog i den medicinsk-teknis ka försöksverksamh et, som bedrevs vid Marinen och ledde
fram till nya, moderna dyksystem.
Efter genomgången högre teknisk utbildning vid Militärhögskolan tjänstgjorde Per
Larsson i olika stabsbefattningar vid Milo Syd, Marinstaben och Västkustens Örlogsbas
i Göteborg omväxlat med sjötjänst som fartygschef på minfartyget Alvsborg och som
chef för 6.Minröjningsavd elningen i Kustflottan åren 1983-1985. Han var under två år
en uppskattad kurschef för Militärhögskolan s tekniska kurs 1979-1981.
Som chef för 6.Minröjningsavd e lningen var han en drivande och kreativ chef under
den dramatiska omställningen, som gjordes från en mobiliserings- till en utbildningsflotta för att möta det allt påtagligare ubåts hotet Per Larssons öppna och vinnande ledarskap gjorde att minröjningsvapn et snabbt kunde ställas om och bli en viktig länk i
den framväxande ubåtsjaktstyrkan.
Per Larsson utnämndes till Kommendör 1985 och tjänstgjorde de närmaste åre n som
stf chef för Marinkommando Väst. Då han återkom till Stockholm 1987 som chef för
Minbyrån vi d FMV med ansvar för ett antal större projekt, blev han genom sin kompetens och sitt glada, öppna sätt en uppskattad chef och arbetskamrat. Ä ven under en tung
och ansvarskrävande chefsuppgift behöll Per Larsson andan av den glada "söderk is"
han växt upp som .
1993 utnämndes Per Larsson till Kommendör av l :a graden och blev chefför avde lningen Undervattensvape n. Han gick i pension 1994. Efter pensioneringen utförde Per
Larsson ett uppskattat och förtjänstfullt arbete som nybyggnadskontr ollant för de nya
minröjningsfartyg en av Styrsöklass, där hans professionella erfarenhet, integritet och
kunskaper kunde utnyttjas till fullo.
Per Larsson var ledamot av Kungl. Örlogsmannasäl lskapet sedan 1980.
Hans tekniska kunnighet, goda omdöme, organisationsförm åga och stora medmänsklighet gjorde att han, var han än tjänstgjorde, blev en mycket uppskattad medarbetare och kamrat. Hans idrottsintresse var stort och omfattade al lt från segling och
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olika bollsporter till simning Han var en trogen medlem i Morgonbadarklub ben. Per
Larsson var en utåtriktad, levande, engagerad och omtänksam person med stort hjärta
och stark känsla för loj alitet och trofasthet. Hans stora sociala kompetens gav honom
många trogna vänner.

Av korresponderande ledamoten Christer Arde/1,
ledamoten Torbjörn Hultman, komm endörkapten Jan S!enberg,
ledamolen GustafTaube samt hedersledamolen Claes Tornberg
Hilding Bjurstedt

Professorn och marinläkaren !.gr Hilding Bjurstedt avled den 26 september 2007 i en
ålder av 91 år. Han var född i Stockholm av byråchef Elis Bjurstedt och hans hustru
Anna, född Wiksell.
Efter läkarexamen disputerade han 1946 med doktorsavhandlin gen "lnteraction of
centragenie and chemoreflex contro l of breathing du ring oxygen deficiency at rest" vid
Karolinska Institutet och blev docent i fysiologi.
Bjurstedt blev laborator i flygmedicin och föreståndare flygmedicinska avde lningen
vid Karolinska Institutet 1947, marinläkare av !.gr 1948, professor i flygfysiologi i Statens medicinska forskningsråd 1963 samt var gästprofessor vid University of California
1966. Han blev ledamot av försvarets sjukvårdsstyrelse s vetenskapliga råd 1968, ordförande för Commission on Graviona l Physiology, International Un ion of Physiological
Sciences 1974-92 och ledamot av European Science Foundations Space Science Commission 1976-79. Hilding Bjurstedt blev professor i omgivningsfysiol ogi 1977.
Hilding Bjurstedt var en av förgrundsgestalte rna inom förs t dykmedicin och sedermera fly g- och rymdmedici n. Han var medlem av International Academy of Aeronautics.
1974 erhöll han Daniel och Florence Guggenheim International Astronautical Award.
Hilding Bjurstedt var sedan 1957 ledamot av Kungl. Örlogsmannasälls kapet.

Av ledamoten Herman Fältström
Göran Borggård
F.d. generaldirektören , jur. kand. Göran R. Borggård, Vällingby, avled den 27 september
2007 i en å lder av 86 år. Han var född i Stockholm och son till läroverksadjunkt Bertil
Borggård och hans hustru Karin, född Pettersson.
Efter juristexamen i Stockholm 1944 påbötjade han tingstjänstgöring i södra Sverige. Han blev 1957 byråchef för lagärenden och 1960 expeditionschef på dåvarande
Handelsdepartem entet. 1963 blev Göran Borggård hovrättsråd vid Hovrätten för Västra
Sverige och utnämndes till generaldirektör för Patent- och Registreringsverk et 1967, en
tjänst som han uppehöll till 1985.
Göran Borggård ledde ett anta l utredningar rörande handelssjöfarten och var bl.a.
ordförande för Sveriges allmänna sjöfartsförening, Föreningen Sveriges Flotta, Handelsflottans kultur- och fritidsråd , Föreningen Sveriges sjöfart och sjöförsvar samt vice
ordförande i Kryssarklubben.
Göran Borggård var sedan 1987 hedersledamot av Kungl. Örlogsmannasälls kapet.

Av ledamoten Herman Fältström
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Ledamote n
ÖM
FÄLTSTR
HERMAN

Kommendör !-ferma n Fältström är sedan 1991
K!1ngl. Örlogslnannasällskapets sekreterare

Året som gått

Kungl. Örlogsmannasällskap ets sekreterares redogörels efor 2007 års verksamhe t/oredrage
vid 236:e högtidssammanträde i Stockholm l 6 november 2007

n

Det iir i dag intressant att kunna konstatera att det svens/w existensförsvaret har ersatts av en organisation .fih· deltagande i internationella insatser. l detta sammanhang har en försvarsdebatt som mest handlar om frågan huruvida försvaret, trots ett
stort årligt anslag, i dag kan uppfylla de förväntni ngar som ställ.~. Försvarsanslaget
{f"rågasiitts samtidigt som diskussionen om den långsiktiga inriktning en glöms bort.
Det nationella forsvare t-icke ~ynonymt med invasion.~fOrsvar- i ett långsiktigt perspektiv utvecklas med grund i dagens operativa och taktiska insatser i den internationella konfliktni vån med sin största koncentration på Europa. l detta sammanh ang
koncentre rat till krigforing på llUlrken uttmfor landets griinse1: Operationer som siitts
in forst då konflikter eller stridigheter redan bmtit ut.
Vid akademien s senaste sammantr äde diskuterades den nu pågående förändring en
av det svenska försvaret. Budskape t från
ledamöter na var tydligt. Det ä r Kungl.
Örlogsma nnasäll skapets uppgift att stimul era till en diskussion om den säkerhetspolitis ka utveckling en och vad denn a
i grunden betyder, inte minst inom det
maritima området.
Jag kan med säkerhet kon state ra att
säkerhets- och försvarspo litiken har förändrats. Insatt insatsförsv ar har ersatt det
mobilisera de massförsv are t Användni ng
i dag av organisera de militära förband
har ersatt avskräckn ing. Multinatio nella

insatser och krishanter ing har ersatt krig
mellan nat ion er. Det militära hotet måste
fortfarand e stå i fokus. Att vi kan skydda
oss mot detta utgör ytterst en garant för
vår fr ihet och vårt sjä lvbestämm ande.
Detta tema återkom mer under huvuddelen av de ordinarie sammantr ädena. Akademi e ns ord inari e sammantr äden och de
proj e kt som akademien genomför t speglar
på o lika sätt vår skyldighe t att uppmuntra
till e n vidgad säkerhetsp olitisk diskussion. Jag kommer nedan att ge några exempel på den debatt och diskuss ion som
akademien s ledamöter framfört vid sammanträden och projekt. Dessa får därmed

belysa de verksamhe tsområden som har
avhandlats .

vecklingen av förm åga n att ås tadkomma
säker sjöfart och skydd av sj ötransport er
på svenskt territorialh av.

Forskni ngsproj ektet Försvar et
och det kalla kriget

Marine ns utveckl ing

Försvaret och det kalla kriget är ett projekt
som påbö rj ades 2003 av Fö rsva rshögsk olan och i samarbete med Kungl. Krigsvetenskapsa kademie n och Kungl. Örlogsmannasäll skapet Som en del i projektet
ansvarar Kungl. Örlogsma nnasällska pet
för den marina utveck lingen under det
kalla kriget. Projektet har sökt finansiäre r
och erhål li t 4,4 milj oner kronor i bidrag
frå n Knut och Alice Wallenber gs stiftelse
för fortsatt forskning under en treårsperiod.
Under å ret har ett antal marina delprojekt påbörjats.
Ett projekt handlar om den militärtekniska utveckling en med successivt
ökande vapenräck vidder innebäran de att
även svenskt territorium kunde utgöra ett
flankhot mot en sovjetisk anfallsröre l se i
Europa. Hur såg man i Sovjetunio nen på
denna förändrade strategiska situation i
det nordiska området och vad tänkte man
göra åt det? Ett andra projekt berör flottans utveckling under det kalla kriget. Ett
tredje projekt berör säkerhetsg arantin frå n
USA som bl.a. omfattade Sverige och
Schweiz.
T det kommand e arbetet räknar den
marina delen av projektet bl.a. på att
kunna stödja ett projekt om Östersjöns
folkrätt och säkerhetsp olitik. Vidare avses
ett projekt om huruvida svensk sjömakt
och svenskt luftförsvar und er perioden
1945 till 1990 var så starka att nödvändiga mobiliseri ngsåtgärd er och konce ntreringstran sporter kunde genomföra s/
påbörjas liksom de politiska och militära
övervägan den so m låg till grund för ut-

Under 1900-talet har vi goda exem pel på
fartygskon struktione r i form av Sverigeskeppen , som var kärnan i flottan und er
första hälften av 1900-talet. Under andra
hälften innehades den rollen av Hallandjaga rn a och torpedbåta r, sedermera robotbåtar av Norrköp ingsklass. l produktion
och nära ope rativt införande har vi nu de
fem korvettern a av Visbyklas sen.
Vidare konstatera des att försvarsbe slutet 2004 innebar för marinens del en
lång och utdragen process att defini era
innehållet i den framtida marinen . Främst
har detta gä llt utveckling en a v nästa generations ubåts- , ytstridsfar tygs- och stödfartygssys tem samt om bordbaser ad luftvärnsrobo t. Det handlar särs k i lt om vilken
skeppstek nisk kompeten sförsörjni ng som
är nödvändig för att kunna vidareutve ckla
ytstridsfar tygssystem et oc h ubåtssyste met Visbyklas sens är unika fa rtyg. Marinen går en spännande tid ti Il mötes, eftersom det är dags att göra fartygen klara
för insats.
Vidareutv ecklingen måste ske mot
bakgrund av Sveriges behov av ett samhällsförsva r. Man kan gå så långt so m att
säga att skiljelinje n mellan militärt och
civilt i många fa ll kommer att upphöra
och att sam hällets säkerhet utgörs av e n
sam lad civil och militär förmåga. säkerhetspo litiken har därmed fått e n helt ny
innebörd . Samtidigt har globali seringe n
suddat ut betydelsen av uppdelnin gen 1
nationella oc h internation ella hot.

Utbildn ing och kunnan de
Den eviga frågan om officersutb ildning335
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ens utformning och bedrivande har diskuterats ino m ramen för årsberättelsen inom
vetenskapsgrenen 11; persona l, utbildning
och organisation. Årsberättelsen och den
efterföljande diskussionen utgick från på
tre olika utgångspunkter - dels dagens
system , de ls en internationell jämförelse,
dels välja utgångspunkt i den säkerhetspo litisk a och militära m ilj ö som vi ser
runtomkring. Utgångs punkten för den
tredje vägen var att officersyrket är en
unik profession. Genom att defin iera och
karaktärisera officerskåren och dess kom petens får man också den mest rättvisande
bilden av vad Försvarsmakten är och är på
väg att bli.
Akademiens motto är " Med förstånd
och styrka". Mottot togs som utgångspunkt i ett av årets inträdesanföra nd en.
Utan förståndet bl ir styrkan rå och farlig.
Och utan styrka blir förståndet kraft löst.
För den som varit ombord på ett stridsfartyg e ll er på en tävlingsbåt är det inte svårt
att förstå detta. Och detta gäl ler inte bara
i försvaret. Det gäl ler också i hög g rad i
företag och i andra delar av samhället.

Gamla och nya utmaningar
l början av september 2007 avslutades den
senaste min- och ammunitionsröjni ngen
längs den baltiska kusten. Svenska fartygsförband (två ti ll tre fartyg) har de ltagit
i denna verksamhet sedan 1995. Totalt har
man röjt ca l 000 minor. Totalt fålldes ca
160 000 minor. Av dessa ligger ca en fjärdedel kvar (ca 40 000). Denna verksamhet
kommer att fortsätta , men ingen ta lar om
det. Till detta ska ll läggas Sveriges rätt
och sky ldighet att övervaka och ansvara
för säkerheten i den svenska ekonomiska
zonen .
Sedan 1999 har Marinen rekryterat och
övat den marina insatsstyrkan för interna-
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tionella insatser. Inom ramen för den marin a insatsstyrkan fi nns ett internationellt
minröjningsförba nd, ett korvettförband,
ett ubåtsförband, ett logistikförband och
slu tli gen en internationell amfibiestyrka.
Styrkan bestå r av kontraktsanställda officerare och sjömän som beredskapssätts 12
månader i taget. År 2007 har delar ur den
marina insatsstyrkan , i två omgångar en
korvett, varit insatt i FN-uppdrag utanför
Libanons kust.
Under de två senaste åren har ubåten
Gotland ge nomfört öv nin gsverksam het i
Still a Havet til lsammans med amerikanska flottan med ett omv ittnat framgångs rikt
resultat.
l fle ra at1iklar i Tidskrift i Sjöväsendet
har må lsättningar och förväntade erfarenheter av dessa insatser beskrivits . De visar
på att våra svenska marina system i många
avseende är världsledande.
Den nya utmaningen nu är amfibiefårbandets insatser i Afrika. Under utbi ldningen av förbandet, och under kommande beredskapsperiod , är ett geografiskt insatsområde inte fastställt. Det måste därför
skapas fl ex ibla stridsmetoder som leder ti Il
att förbandet kan hantera en mångfald av
uppgifter, obe roend e på var insatsen görs
i världen. Fö rbandet ska kunna uppträda
som en stridsgrupp. Förbandet är utrustat och övat för att snabbt kunna hantera
hotbildsförändrin gar som kan förekomma
under insats i en in ternatio ne ll ope ration.
Normerande terräng och miljö är kustzon
- skärgård, floder, de lta och större inre vatten med o li ka hydrografiska förhållanden
och klimatzoner.

Handelssjöfa rt
Internationell hande l och sjöfart är en utomordentligt gammal företeelse. Handel
och sjöfart har på ett mycket avgörande

sätt varit förutsättning för o lika kulturers
uppkomst och välstånd. Ett antal av de
hande ls- och sjörättsliga principer och foreteelser som var forhärskande ett antal tusen år tillbaka i tiden existerar fortfarande
idag. Internationell sjöförsäkring är den i
sä rklass äldsta av alla försäkringsformer
och är idag, likso m då, i stort sett helt internationaliserad . Dess historia hänger av naturliga skäl intimt ihop med den internatione lla hande lns och sjöfartens utveckli ng.
1970- och 1980-ta lens utpräg lade pessimi sm har i bötjan av 2000-ta let förbytts
till en stark framtidstro för sve nsk rederinäring. Den svens ka hande lsflottan bestod
den l janua ri 2007 av 222 fartyg om 2,45
miljoner ton dwt under svensk flagg samt
380 fartyg om 10,07 miljoner ton dwt under utländsk fla gg. Vid sam ma tidpu nkt
fanns det mer än 50 fartyg i beställning av
svenska rede ri er. Vad beror då uppsvi nget
för den svenska rederinäringen på den här
gå ngen?
Närin gsv illkore n har i j ämt'öre lse med
tidigare situation på ett utomordentli gt positivt sätt fö rändrats. Kraftansträngning ar
har gj011s angående utbildning av befäl
och manskap, informati on o m betydelsen
av en svensk näring har utvecklats kraftigt
och närin gen har talat om sig i media på
ett annat sätt än tidigare. Konkurrenskraften har stärkts, forskning prioriterats och
långsikti g heten i investeringar m.m. har
starkt poängterats. Den s.k . nettometoden har införts och åtgärder har vidtagits
att harmoni se ra sj öfartens spe lregler med
de, som gä ller inom EU . N u väntar alla
på att ytterligare en pusselbit ska ll läggas på plats, nämligen införandet av den
s.k. tonn ageskatten. Framtiden ser ljus ut
för svensk sj öfart och övriga näringsgrenar inom sjöfartsklustret Det är nu bara
att hoppas att tidigare gjorda misstag inte
återupprepas.

Baltic Future
Fö r tredje gången genomfördes sy mposiet Ba ltic Future i bötjan av oktobe r.
Symposiet var ett samarrangemang mellan Kungl. Vetenskapsakade m ien , Kungl.
Örlogsmann sä ll skapet, Kun g l. Skogs- oc h
Lantbruksakadem ien samt Kung l. Ingenjörsvetenskapsak adem ien . l sympos iet,
som pågick under två dagar, deltog ca 90
personer från de flesta länderna krin g Östersjön.
Inl edni ngsv is prese nterades nuvarande
regler, överenskommels er och avta l, handel sa mt övervaknin g oc h kontroll för ett
säkrare Östersjön. Inledningen avs lutades
med en fundering kr in g vad som kan och
skull e kunna göras för att komma vidare i
utveckl inge n av en gemensam syn på säkerheten i området.
Östersjön och dess miljö är en väsentl ig framt idsfråga för a lla länder. Miljöaspekterna på den fra mtida utveck lingen
inram as av behovet av ett framväxande
gemensamt ansvar och att Östersjöns naturrikedomar borde skyddas. Hur belastas
miljön av sjunkna fartyg, gamla minor
och dumpad ammunitio n samt kab lar och
lednin gar som knyter samman energiförsötjni ngen runt Östersjön?
För att tydliggöra miljöaspekten exemplifierades möjliga åtgärder såvä l för
att minska riskerna för ytterliga re fö rsämring som för att påbörja återstä llning.
Detta berör t.ex. o lj eutsläpp, miljövänliga
fartyg, vattenrenin g, konstgödning, röjning av ammunition , e lkabl ar och andra
ledn ingar.
En viktig del i detta arbete är att öka
kunskapen om dessa frågor genom tvärvetenskap lig forskning. Tnte minst är det
i sammanh anget av stort intresse att detta
torverkligas genom utökad samverkan
mellan uni versitet och institut från a ll a
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länder runt Östersjön. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att behålla och förbättra
miljön i och kring Östersjön?
Symposiet avs lutades med en diskussion om den utveckling av säkerhetsskapande åtgärder som kan vara önskvärd
och möjlig. Diskussionen berörde möjliga
åtgärder för att påbörja utveckling av maritima strategier som bygger in e ller tar
hänsyn till dels olika säkerhets- och miljöaspekter etc., dels olika nationella aktörers
intressen.

Biblioteket
Ordinarie ledamoten Ro lf Edwardson har
under året varit bibliotekarie. Under året
har, förutom bibliotekarien, Nieo Jas Ellis
tjänstgjort vid biblioteket. Rolf Edwardsons arbetstid som bibliotekarie har reducerats till förmån för medverkan i olika
projekt åt akademien.
Genom ett nytt treårigt bidrag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs
Minnesfond har ett antal tidigare påbörjade projekt kunnat fottsättas. Dessa har
omfattat katalogisering av handskrifter,
ettbladssamlingar, akademiens konstverk,
bildarkiv ocb Tidskrift i Sjöväsendet samt
medverkan i projektet Försvaret och kalla
kriget. Katalogiseringen av samtl iga artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet beräknas vara
slutförd under 2008.
U n der året har l ik som förra året bi blioteket haft många besökare. Forskare har
biträtts samt många beslutfattare och handläggare i försvarsfrågor och höga utländska
gäster har besökt biblioteket. Telefonförfrågningar till biblioteket har ökat i antal.
Biblioteket når numera en större kundkrets
och har blivit mer känt.
Akademiens bibliotek har ett omfattande samarbete med biblioteken i Karlskrona, med Sjöhistoriska museet och Ma-
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rinmuseum. Marinmuseum har fortsatt att
stödja utvecklingen av verksamheten samt
bibliotekets utställningar med tips och råd
samt lämpligt material för att skydda de utställda föremålen.
Inköp av litteratur f01tgår om än i något
mindre antal på grund av akademiens något ansträngda ekonomiska situation. Det
finns också många ledamöter samt andra
personer som skänker litteratur till biblioteket. Nyti ll skott ti ll biblioteket redovisas
i Tidskrift i Sjöväsendet, på akadem iens
hemsida och i Bibi ioteksregistret.
Biblioteksregistret gjordes i höstas tillgängli gt via akademiens hems ida. l dag har
den provisoriska ingången till biblioteksregistret ersatts med en permanent förstasida
som, förutom sökmöjligheter också innehåller anvisningar hur sökning kan ske.
Akademien ser med tillfredsställelse på
denna utveckling som gör det möjligt för
forskare och gemene man att ta tillgång
till akademiens stora bokskatt. Detta gäller
inte minst artiklar som återfinns i Tidskrift i
Sjöväsendet sedan dess tillkomst 1836.

Ekonomi
Kungl. Örlogsmannasällskapets kärnverksamhet utgörs av akademiens sammankomster, KÖMS bibliotek och Tidskrift i
Sjöväsendet samt ledning. Al l verksamhet
utöver kärnverksamheten har i princip varit
självfinansierad.
Övergång till en annan form av penningförvaltning och förändrade rutiner för
uppföljning och redovisning av verksamheten är under genomförande i syfte att
ta akademiens sam lade räkenskaper mera
överblickbara. En försiktig slu tsats av denna förändring är en förbättrad ekonomisk
styrning samtidigt som Kungl. Örlogsmannasällskapets kapitalbehållning under verksamhetsåret har ökat med ca 14 %. Trots

detta är akadem ien fattfarande beroende av
eko nomiskt stöd för att undvika en kraftig
reduktion - endast vidmakthållande - av
verksamheten vid biblioteket i Karlskrona .

Tidskrift i Sjöväsendet
Kungl. Örlogsmannasä ll skapet stiftades
1771. Akademien har sedan stiftandet som
ändamål att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskap, sjöväsendet i al lmänhet och den maritima miljön. Akademiens tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet har utkommit sedan 1836. Före
denna tidpunkt utgavs "Örlogs-manna.sä ll skapets hand lingar" 1787. Detta blev
en engångsföreteelse. Akadem ien planerar
att tillsammans med Sjöhistoriska samfundet utge ett faksimil av handlingarna med
kommentarer.
Tidskrift i Sjöväsendet utgör den främs ta verksamheten för att föra ut akademiens
arbete och stimulera till en öppen debatt.
Tidskrift i Sjöväsendet har sedan sin tillkomst utgivits med minst fyra nummer per
år. Den speglar därmed den ständigt pågående politiska debatten om det svenska

sjöförsvaret år från år under 171 år. Det bör
i detta sammanhang särskilt understrykas
att de inträdesanföranden, årsberättelser
och artik lar som publicerats i tidskriften
också speglar den tidsanda då dessa skrevs.
Genom den nu snart genomförda katalogiseringen av vmje artikel i vatje nummer
av Tidskrift i Sjöväsendet har det skapats
goda möj tigheter för forskare och övriga
marint intresserade att utforska den marina
utvecklingen.
Akadem ien ser med tillfredsställelse på
den utveckling som Tidskrift i Sjöväsendet
under de senaste femton åren har genomgått. Den har en bredd och aktualitet om
verksamheten inom det maritima området
som vi är stolta över.

Slutord
Som framgått av vad jag här framfött fokuseras akademiens arbete tydligt på sådana verksamheter som utgör grunden för
utveckling, demokrati och fred allt enligt
Kungl. Örlogsmannasällskapets ursprungliga syfte.

Ändrad adress?
Det är av största betydelse att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. Vänligen anmäl detta snarast till
antingen secretary@koms.se eller editor@koms.se. Sådan anmälan kan också göras
brevledes till Redaktionen för TiS, c/o Wigert, Pilgatan 5 A, 325 36 VÄXJÖ
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Hedersledamoten
J0RGEN BERGGRAV

uvesentlig suboptimalisering. Trenden har
vcert å skaffe en enda bedre MTB (robotbåt), ikke vurdere om denne MTBen kanskje burde byttes ut med noe annet

Behovet for kvalitet
Kontreadmimi Jorgen Berggmv, som nyligen lämnat en tjänst som
avdelningschef vid Förs vatc\·departementet i No1ge, tillträder
l januari 2008 befallningen som representant i Europafor Chefen
.for NATO:s transfimnationskommando (ACT)

Flernasjonalt samarbeid- imperativ for fremtiden
Anforande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm
16 november 2007

Det er viktig at man arbeider for å fremme forståe/sen for .~jomilitcere problemstillinger og h vilken ro/le de spiller i den sikkerhets- og forsvarspolitiske helheten. Da
er det viktig at dette ikke skjer på bakgnum av en snever forståe/se av sjomilitcere
fortrejfelighetel~ men med utgangspunkt i en helhet.~forståelse og på en målbevisst
og kunnskapsbasert måte om h va som tjener denne helheten. Det er mitt inntrykk at
Kungl. Örlogsmannasiii/skapet arbeider langs en slik konstruktiv linje. Jeg må Ii/stå at
forholdet til Sverige ikke var scerlig sentrattfor en norsk s,jooffiser som "vokste opp"
i Marinen under den Kalde Krigen. Når det gjaldt operativt samarbeid, så vi så vestovel~ i fors te rek k e til Storbritannia og USA. For meg var tiden som forsvarsattache i
Finland et "vatten de/e". Det ene var naturligvis å sette seg inn i nordisk sikkerhetspolitikk gene re/t, og finske forhold spesielt, men det var også et mote med svenskt språk
(mina barn anmäldes som svenskspråkiga till det offentliga .finska skol~ystemet) og
(fin/ands)svensk kultur og tankesett. Dette åpnet for nye tanker, og ikke minst nye
muligheter. Dette tar meg til det temaetjeg har valgtfor mitt anförande,Jiernasjonalt
forsvm·ssamarbeid.

Planleggingsutfordringer
l tiden etter Berlinmurens fa ll har de fleste
forsvarsplanleggere erfart at teorien om at
man forst må definere trusselen (hotet), beregne hva som må til for å håndtere denne
utfordringen, og deretter be om pengene
som må til for å realisere dette, nettopp er
en teori. For det forste blir pengene i hovedsak bevilget som en funksjon av landets
okonomi , og ikke som en konsekvens av
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sikkerhetsutfordri ngen e. For det andre har
"arven" fra den kal de krigen i stor grad vceti
styrende for d i den har bundet opp store ressurser i bemanning, ved likehold og modernisering av e lementer som var optimalisert
for en helt ann en sikkerhetspo l itisk si tasjon
enn den vi har i dag. Dette gjelder både
ulike våpensystemer så vel som baser og
organisasjoner. Mangel på strategisk slyring har i tillegg tradisjonelt fort til en ikke

Samtidig har vi i Norge og Sverige erfart et årlig tap i Forsvarets kjopekraft de
s iste droyt 15 å rene . Dette har gjmi det
he lt umuli g å opprettbolde en omfattende
struktur uten i betydelig grad å gå akkord
med kvaliteten. Noen vi i kanskje hevde
at det er kanskje mulig å sende våti personell i kamp med annenrangs utstyr og
trening dersom vår eksistens som nasjon
står på spilL En sl ik truende situasjon vii
riktignok neppe gjore so ldatene dyktigere
eller bedre kvalifisert til å lose sine oppdrag, men vii muligens gi politisk tyngde
i form av tap av menneskeliv, dersom man
er villig til å bcere det moralske ansvaret
for dette. Dersom det på den annen side
dreier seg om å sende personell i strid for
å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser i
en storre sammenheng, i en situasjon som
nasjonen for ovrig oppfatter som fred, er
det innlysende at det er absolutt påkrevet
at personeller ha r så bra trening og materiell som mulig for å lose oppdraget på en
sikker måte.
Det som preger situasjonen i dag, er at
vi ikke slik som under den kalde krigen
kan sitte med et pokeransikt med kortene
tett ti l brystet, men at vi må vcere forberedt på å måtte vise kortene. Og da teller
reell kvalitet mer en selvdefinert styrke .
Derfor er dette er k ra v som fo r må mot e s
for å lose våre nasjonale sikkerhetsutfordringer.
Kravet til kvalitet har i disse årene
vcert ivaretatt ved en gjennomgripende
modernisering av forsvaret som vi imidlertid har måttet finansiere ved å tcere bort

de deler av strukturen som har minst relevans i fremtiden.
Det er forståelig at dette har vce rt, og
er, en vanskelig prosess for mange. Det
er ik ke lett, hverken for en forsvarsmin ister, en forsvarssjef, en marinesjef e ller for
noen av oss. Vi er sto lte av vår flåte. For
oss sjooffiserer er ofte skipene ikke bare
anonyme effektorer, sensorer eller noder i
et nettverksbasert system, men også symboler med stor egenverdi og stor kulturell
betyd n ing.
Allikevel er det avgjorende at ikke
viktige verdier som tradisjon står i veien
for det som virkelig betyr noe, - evnen til
å levere når det gjelder. Den antallsmessige reduksjonen vi har sett i anta ll fatioy
i flåten har etter mitt syn vceti helt riktig.
Resultatet er en marine som er mer leveringsdyktig i forhold til de nye oppgavene
enn noen gang for. Ved redusere antall
plattformer mot bedret tilgjengelighet, betydelig bedre sensor og nettverksegenskaper, våpen med storre presisjon og lengre
rekkevidde, ston·e deployerbarhet og bedre allianseti lpasning, har vi fått enheter
som både kan lose oppgavene bedre og
gir våre gutter og jenter en bedre sjanse.
Vi har egentlig oppnådd imponerende resultatert
Det paradoksale er, og dette får stå for
min regning, er at vi neppe hadde klart
dette uten det store okonomiske trykket
vi har hatt Jeg tror faktisk at en vesent lig
bedret ressurssituasjon, sel v om det hadde
vcert mye mer bekvemt for oss som ledere,
i en viss grad vi ll e ha kanalisert ressurser
til å opprettbolde en irrelevant struktur!

Kritisk masse
Ulfordringen vi nå står over for, er at anta ll et enheter i alle forsvarsgrener, på en
rekke områder er faretruende ncer kritisk
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masse, altså det antailet fly, fartoyer eller
våpensystemer i Hreren som må til for å
vedlikebolde materiell og kompetanse.
Det er naturligvis vanskelig å fastsette
hvilket antal! som utgjor kritisk masse.
Som eksempel kan jeg nevne at vi i det
norske kampflyprosjektet, regnet oss frem
til at dersom vi anskaffet mindre enn ca
30 fly, ville flyene kun brukes til å vedlikebolde kompetanse til flygere, ledelsesog ved likeho ldsperson ell: Det ville altså
ikke bli noen operativ leveranse, ut over
i " nodverge".
Konsekvensen er altså at en stadig
s torre del av ressursene går med t i l å produsere en stadig mindre operativ tilgjengelig styrke. Detteer en situasjon som ikke
er spesifikk for Norge og Sverige, men er
den samme for alle små og mellomstore
stater. Det som er spesielt for Sverige og
Norge er derimot at vi har en militrer toppledelse som virkelig hartatt alvoret i dette
inn over seg.

Tre måter å mote utfordringen
Man kan naturligvis tilfore mer penger, og
sorge for at den brerende strukturen blir
stor nok til at den kan produsereden operative output det er behov for. Dette er en
losning som kan hores forlok.kende, ikke
minst i Norge, landet som tilsynelatende
flyter av melk, honning, - og olje. Jeg tror
imidlertid ikke at det er realistisk å basere
seg på den vesentlige okningen dette ville
kreve. For det forste er det slik, at oljerikdommen ikke forer til at statsbudsjettet
blåses tilsvarende opp. For det andre, forer rikdommen til at "al le" sektorer mener
at det i alle fall må finnes plass til nettopp de res hjertesaker. Dette leder igjen t i l
at det blir et oket press på budsjettet. Og
skulle man få en okning, er det avgjorende
å sikreat det ikke er et enkelttilfelle som
forertilen fortsatt satsing på urealistiske
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målsetninger. Det man derimot bor argumentere for når det gjelder ekonomi, er at
forsvaret får en budsjettutvikling som gjor
at den reelle kjopekraften opprettho ldes.
En annen , og kanskje mer realistisk
måte, er å fjerne elementer av fm·svarsstrukturen og bruke ressursene på det som
er igjen. Man kan si at man må kunne klare seg uten bakkebasert luftvern, ubåter,
artilleri til landstyrkene eller kanskje uten
kampfly. Dette er en utvikling som vi nå
ser stad ig tydeligere i mange land.
For land som er tett innvevd i det vestlige sik.kerhetsnettet, og som med rimelig
grad av visshet kan avskrive fremtidige
militrere situasjoner som kan måtte motes med nasjonale midler alene, kan dette
vrere en farbar vei, som bidrar nettopp til
at fellesskapet får tilstrekkelig redskap i
verktoyskassen. Og det er ingen tvi! om
at vi må soke slike losninger på mange
områder. Men selv om det kanskje ville
vrert ressursmessig kosteffektivt å spesiali sere seg på ettertraktede nisjekapasiteter
til det internasjonale fellesskapet, må vi
ha fortsatt ha en balansert og stridsdyktig
struktur for å ivareta våre nasjonale interesser.
For Norge må dette som et minimum
innebrereat vi må ha en tilgjengelig styrke
som kan håndtere en middels sikke rh etspolitisk krise. Like viktig er det, dersom
en krise skulle bli for stor for Norge alene,
må vi vrere i stand til å tvinge en motstander t i l å brere ansvaret for en eskalering
og ta konsekvensene av at konflikten ikke
blir avgrenset til et bilateralt problem.
Relevante og troverdige nasjonale bidrag
til det vestlige sikkerhetsfellesskapet, er
avgjorende for at en slik strategi kan bli
oppfattet som troverdigav andre.
Den tredje måten, er å utnytte flernasjonalt samarbeid på en annen måte.
Tradisjonelt har man samarbe idet om de

operative leveransene til konkrete operasjoner. Dette har vrert ve ll ykket, men ,'~ar
to dil em maer: For det forste vii slikt ad
hoc" samarbeid bare gi begrenset gev inst
fordi det ikke tar i seg de langsiktige problemene. For det andre hjelper det ikke
den enkelte " leverandor-stat" å bedre sin
"usability" , å bedre forholdet mellom den
operativt tilgjengelige delen av strukturen og det som kreves for å fremska ffe
denne.

Gjensidig forsterkende
forsvarsstrukturer
Vi befinner oss altså på en måte på et isfjel l
med stadi g mindre brereevne og v i li gger
stadig lavere i vannet. H vis vi ikke ska l bli
våte på bena, e r det helt avgjorende at vi
sorger forstorre oppdrift Etter mitt syn er
tiden mer enn moden for å la flere isfje ll
sme lte sammen, slik vi kan dele på mest
mulig av det kostbare styrkeproduksjonsapparatet. Det er sannsynligvis også riktig å satse på en hovedsamarbeidpartnere
enn mange ad hoc- partnere for å skape
synergier mellom de ulike samarbeidsområdene og ikke minst for å balansere
"w ins and losses" som oppstår i de ulike
samarbeidsprosjekter.
Dersom vi ser på Sverige og Norge, ser
vi at driver en parallell utvikling av nesten identi ske forsvarsstrukturer på hver
vår side av grensen. Vi har ofte samme
materiell , men har hver våre utdanningssteder, verksteder, baser og garnisoner.
Og vi holder oss med hver våre skyte- og
ovingsfelt, tilmiljobevegelsens fortvilelse
og politikernes hodepine. Samtidig blir
utnyttelse av disse facilitetene stadig dårligere, fordi strukturen minskes i vo lum.
For meg er det innlysende at vi må gjore
to ting: Vi må redusere volumet i stottestrukturen og styrkeproduksjonsapparatet

til det som kreves for å drifte den operative strukturen vi har igjen , og så må vi
sorgefor at det blir nok " kunder" til at den
gjenvrerende strukturen blir kosteffektiv.
Dette betyr ikke bare at den ska l levere
til la vest mulig kostnad, men også at den
ska l kLmne levereden profesjonelle kvaliteten våre styrker er helt avhengige av.
F remfor alt er det viktig at vi får et system som binder en mindre del av de operative systemene til opplrering, og istedet
sti llerdem til rådighet for reelle oppdrag
hjemme eller ute. Dette kan vi unngå dersom vi ston·e grad deler på denne delen
av strukturen. Vi har tilnrermet felles geografi, samme kultur og samme språk, og
mange militrere strukturl ikheter. På oppdrag fra våre respektive forsvarssjefer,
har den svenske perspektivplansprosessen
og den norske forsvarsstudien utfort en
muligbetsstudie for se hva man kan oppnå
med en slik tilnrerming. Resultatene har
vrett opploftende, og vi ser at det er et stort
potensial for samarbeid med oket operativilet som resultat. l a lt er ca 20 mulige
samarbeidsområder identifisert i forste
omgang. Studien er for ovrig et forbilledlig eksempel på et utmerket "svorsk"
stabsarbeid i seg selv.
Selv om de store besparelsene ligger i
styrkeproduksjonen, er det naturlig at man
også utnytter de muligheter dette åpner for
operativt samarbeid. Den internasjonale
utviklingen har gjort detletterefor små og
middelstore land å sette sammen styrkebidrag av mindre enke ltkomponenter enn
tidligere. En slik tilnrerming er trolig den
eneste måten å nyttiggj01·e seg de mindre
landenes ikke ubetydelige akkumulerte
styrker.

Systematisk planlegging
All erfaring viser at systematisk planleg-
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ging gir betydelig bedre effekt enn en ad
hoc tilmerming. Derfor er det viktig at man
i st0rst mulig grad synkroniserer planprosessene i de landene som har besluttet å
vrere strategiske partnere. Det er viktig at
store anskaffe lsesprosesser kommer i takt,
slik at man kan beregne antallog levetidskostnader for ulike samarbeidsformer, avklare politiske problemstillinger og ha et
velfundert avtaleverk klar i tide.
Harmonisering av de operative kravene, både ti l materiell og kompetanse,
vii bli avgjorende og vii kreve at militrere
ledere er tilstrekkelig nokterne til å velge en 85 % losning enn en på 87 %. 90
%- losn ingen er det trolig ikke nok penger
til i noe tilfelle.

Eksklusivt eller inkluderende?
Et strategisk samarbeid må nodvendigvis
innebrere at man soker samarbeid over et
bredest mulig område, men ikke at andre
land skal eksk luderes. Tvert i mot vii et
samarbeid som omfatter flere stater, gi
oket robusthet og bedre effekt. Ulfordringen blir å hindreat samarbeid med mange
parter forer til at beslutningsprosessene
trekker ut i tid og at det blir for mange
kompromisser. Derfor er det sannsynligvis klokt å starte bilateralt, slik ÖB og
Forsvarssjefen nå har gjort, og så koble på
flere etter hvert.

Skjrer i sjoen?
Det er viktig å merke seg at studien har
forutsatt at samm·beidet ikke skal hindre
de politiske myndighetenes handiefrihet
til å bruke styrkene slik de mener at de
tjener staten best. Studien har således ikke
gått i dybden på en rekke sikkerhetspolitiske, folkerettslige, juridiske og administrative forhold.
For det er innlysende at det vii finnes
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en rekke argumenter for å la vrere å gå
inn i et fordypet samarbeid mellom våre
land. Norge er NATO-med lem , men ikke
med i EU , Sverige er med i EU , men ikke
medlem av NATO. Kan dette fore til at en
oket avbengighet av Sverige gjor at norske myndigheter i praksis ikke kan bruke
sine styrker til en operasjon som EU, eller svenske myndigheter, ikke stotter, ved
at man stenger ov in gsfe lt og verksteder?
Kan det fore til at Norge langsomt glir
vekk fra NATO som jo er grunnmuren
for vår sikkerhet, eller kan det vre re at
en storre operativ ti lgjengel ig het gjor at
vi med bakgrunn i et strategisk fOI·svarssamarbeid med Sverige faktisk kan gjore
all iansen mer relevant? Og hva synes i så
fall våre svenske venner om det? Kan det
tenkes at Sverige ikke kan sende enheter
til en situasjon hvor Norge og EU bar ulike interesser, for eksempel i nordområdene? Eller vii ekstrabetaling for gjensidig
utenlandstjeneste spise opp gevinstene?
Selv tror jeg ikk e at hindringene vii vrere
uoverstigel ige. Det er la ngt mer som forener enn det som ski ll er, både hva angår
NATO og EU , og Norge og Sverige.
Allikevel er det viktig at man ikke undervurderer disse vanskelighetene. Alle vi
som bar tilbrakt mange år på havet, vet at
det finnes både skjrer, uv re r og andre farer.
Men vi vet også at den som kun seiler når
havet er helt flatt, og der det ikke finnes
skjrer, han kommer ikke langt. Det gjelder altså å kartlegge utfordringene, og så
foreta kloke valg om hvor man vi i sei le,
og bvordan man raskest og sikrest mulig
kan komme dit.
Konklusjonen blir helt sikkert ikke at
vi kan seile en rett kurs til målet, og det
er usannsynlig at vi kan opprettbolde full
handiefrihet på alle områder. Allikeve l
kan vi ikke la dagens sikkerhetspo litikk
eller administrative regler vrere en rigid

som hindrer oss i å. gjore
tvano-stroye
o
strukturgrep som kan vrere avgJorende
viktig for at vi fortsatt skal ha land-, sjo-,
a Iuftstridskrefter å mote våre sikker0o
hetsutfordringer med.
Alternativet er å bli stående på isfjellet
som stadig synker og håpe det beste. De
som blir forst våte på bena er det personelJet vi sender i strid.

Mot og vilje
Dersom man gjor det politiske, juridiske
og administrative håndverket på en klok
måte, bor man gjennom MoUer og forpliktende avta leverk, sikre politisk handlefrihet til å ivareta det enkelte lands srerinteresser på en tilfredsstillende måte. En
målseln ing for NATO-landet Norge kunne
for eksempel vrere at vi gjennom et sli kt
samarbeid med Sverige, gjennom mer effektiv styrkeproduksjon kunne oke våre
operative bidrag til All ian sen enn om vi
fortsatte på vårt eget lille isflak.
Det er felles bruk av materiell , installasjoner, baser, vedlikeholdskapasiteter og
treningspersonell som gjor at de operative

leveransene kan okes. Dette betyr for det
forste at de samarbeidende landene må gi
avkall på å ha alt dette selv, men stole på
at partneren, eller rettere sagt fe llesskapet,
leverer. Men det betyr også at det ikke vii
bli like mange mennesker, fartoy, fly el ler brer-avdelinger som for. Derfor er det
viktig at vi ikke stitTer oss blindt på et anta ll på et stykke papir, men på hva vi kan
levere.
Forsvarets volum kan ikke vrere et mål
i seg selv. Det måtte i tilfe ll e vrere i en nasjona l eksistensiell overlevelsessituasjon,
hvor "alle mann beordres til pumpene".
Men problemet er at en slik struktur-design , dersom den ikke har det betydelige
vo lum som kreves, stadig forv itrer evnen
til å lose de reelle oppgavene og dermed
oker sannsynligheten for at alle mann faktisk må kallestil pumpene!
Dersom vi skal få dette t il, må vå re lede re uttrykke en klar vilje til å fokusere på
effekt fremfor symbolikk og vrere villige
til å brere den belastningen det ofte er å
ten ke nytt. Det er nå at de har mul igheten
til å bli de forste av de forsteistedet for de
siste av de siste.

Synspunkter og vurderinger i denne artikkel en står for forfallerens egen regning og ri siko, og representerer ikke norske politiske myndigheter.
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Den planerade gasledningen i Östersjön
Ordförandens an/ärande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtid~sammanträde i
Stockholm J6 november 2007 vid nedläggandet av ämbetet
Att "havet förenar", är en gammal sanningför sjöfolk, kustbor och Ledamöter i Kungl.
Örlogsmannasällskapet. Det var särskilt uppenbart förr i tiden, när infi·astruktur i
form av vägar och järnvägar inte var så utbyggda på land och stora skogs- och bergområden var i det närmaste ogenomträngliga. Havet och andra vattenvägar var det
som förenade och där tram1Jorter av människor och gods lättast kunde genomföras.
Ar 1771, när Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades, var Östersjön inte längre ett
svenskt innanhav, vilket det hade varit {ilygt l 00 år tidigare, men det var fortfarande
en naturlig transportled till de olika delarna av det svenska riket. Handel ochfiske har
alltid ll{trit viktigt, och därtill militär aktivitet i syfte att skydda egen h am/el och fiske
liksont att lwntrollera och bestrida andra länders möjlighet till detsamma. Att dessutom använda havetför att projicera militär styrka, har inneburit att Östersjön under
århundraden har varit av stor strategisk betydelse for Sverige. Östersjön har därfor
också under århundraden vw·it en krigsskådeplats, där särskilt kN!ftmätningen under
förra århundradet med världskrigen var tydlig och än idag lämnar spår i havet.

Efter Ka ll a krigets slut och Sovjetun ionens
fal l har den militära spänningen i Östersjöområdet m inskat och Östersjön är inte
längre ett gränsområde mellan två stora
militära block. Östersjöns roll som förbindelseled för kuststatema har dock inte
minskat, tvärtom, inte minst för Ryssland.
Den ryska ekonomiska utvecklingen gör
att Ryssland får en större betydelse som
handelspartner med Europa, inte minst
inom energiområdet. Under senare år har
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miljöproblemen med Östersjön uppmärksammats alltmer. Det påverkar fiskenäringen negativt och det påverkar li vsmi ljön för miljoner människor i kuststatema.
Östersjöns roll i olika avseenden faller
inom ramen för Kungl. Örlogsmannasällskapets vetenskapsgren [ - strategi och
stridskrafters användning. Jag citerar några stycken från det som står att läsa under
vetenskapsgren l på akademiens hemsida:

Behovet all trygga det egna landets

sjöfart och fiske har utvecklat örlogsiartyg och kustbefästningw: Det handlar om all kontrollera sjövägarna för all
själv bestämma över dess utny ttjande och
jorhindra andra nationer denna kontroll.
·Landterritorier består av gränser och politisk kontroll medan sjöterritorierna och
havet till sin natur är mera svårkontrollerbara.
All besätta el/ havsområde på samma
säll som man ockuperar efl landterritorium är inte praktiskt möjligt. Det fri a
havet står inte under någon nationalstats
överhöghet och kan inte erövras. Därmed
blir också gränserna mellan }i-ed, kris och
fa·ig difji1sa.
Det är således angeläget för Kungl.
Örlogsmannasällskapet att ständigtfolja,
bejaka och iFågasälfa den politiska och
strategiska maritima utvecklingen inom
Östersjöområdet och Europa samt i övriga världen.
Därför är händelseutvecklingen i Östersjön en angelägenhet för akademien.

Fakta om gasledningen
Det som nu hå ll er på att hända, är att det
från Ryssland till Tyskland , rakt igenom
Finska viken och Östersjön, planeras att
lägga den rysk-tyska gasledningen Nord
Stream. Gasledningen planeras passera genom de ekonomiska zonerna för
Ryssland, Fin land, Sverige, Danmark
och Tyskland samt genom Ryss lands och
Tysklands teiTitorialhav. Vid fu ll kapacitet kommer den att leverera 55 miljarder
kubikmeter gas per år till Nordvästeuropa. En serviceplattform ungefar halvvägs
i den svenska ekonomiska zonen nordost
om Gotland kommer att utgöra en del av
överföri ngssystemet.
Projektet drivs av ett rysk-tyskt konsortium, Nord Stream AG , bestående av

det ryska JSC Gazprom , BASF AG och
E.ON AG , med majoritetsägande av det
ryska Gazprom. Avsikten är att gasledningen ska tas i drift under 20 l O, för att
därefter kompletteras med ytterligare en
ledning som ska tas i drift 2012. Drifttiden
för gasledningen beräknas till ca 50 år,
varefter den kommer att behöva avvecklas. Redan 2005 påbörjades byggandet av
den ryska landanslutningen , så projektet
är redan igång. Nord Stream har nyligen
beställt stålrör för över en miljard €.
Konsortiet undersökte tre alternativa dragningar av s in gasledning mellan
Ryss land och Tyskland:
• Alternativ l innebar en dragning genom
södra Finland, över Bottenhavet, ner
genom Sverige till Ystad, över Södra
Östersjön till den tyska kusten.
• Alternativ 2 skulle dras genom sydöstra
Finland till Hangö och därefter på havsbotten öster eller väster om Gotland ner
till den tyska kusten.
• Alternativ 3, som är det va lda alternativet, går direkt från Ryss land till Tyskland , på havsbotten i Finska viken och
Östersjön.
Genom det valda alternativet har Ryssland
fu ll ständig kontroll över gasledningen, eftersom den inte kommer att beröra något
annat lands territorium. Alternativa dragningar på land skulle annars kunna gå genom de baltiska staterna och/eller Polen,
länder där samarbetsklimatet inte är det
allra bästa med Ryssland, varför en dragning genom dessa länder sku lle kunna
innebära ett beroende av andra länder, något som sannolikt Ryssland vill undvika.
Oberoende av andra länder och full ständig kontroll över gasledningen är sannolikt de främsta skälen till att Ryssland
har valt sträckningen enligt alternativ 3.
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Är det bra för Europa med en
gasledning?
EU har ett stort behov av naturgas, som
inte kan täckas med inhemsk produktion. Behovet av naturgas inom EU är
idag drygt 500 miljarder kubikmeter per
år och beräknas öka till ca 682 miljarder
kubikmeter per år fram till20!5. Den inhemska produktionen inom EU motsvarar
i dag knappt hälften av behovet och produktionen bedöms minska till en fjärdedel
av behovet 20 15. Resten måste därför importeras. Huvuddelen av vär ldens kända
naturgasresurser finns i Ryssland (ell er ca
27 %), i Mellanöstern (ca 40 %) och i
Fjärran Östern (ca 8 %).
Naturgasen behövs inom EU , det är
otvetydigt. Att sätta sig i en sådan tydlig
beroendeställning av Ryssland , som byggandet av Nord Stream innebär, anse r jag
vara tveksamt. Risken är uppenbar att beroendet kan användas i påtryckningssyfte,
som ett energi vapen. Ryssland har använt
energivapnet tidigare. Natten till den l
januari 2006 ströp Gazprom gas leveranserna till Ukrai na på grund av att Ukra ina
inte accepterade en prishöjning från 50$
per tusen kubikmeter upp till 230$ per
tusen kubikmeter. Konflikten gav effekter även i Västeuropa, där Frankrike efter
några dagar drabbades av en minskning
i gasleveranser med 30 %, Italien med
25% och även Österrike och Ungern drabbades. Konflikten löstes efter några dagar
och den 4 januari undertecknades ett nytt
avta lme llan parterna.
Ryss la nd har därför visat att man är
beredd att använda energivapnet och
med den nya gasledningen sätter sig flera
länder inom EU i en allvarlig beroendeställning av Ryssland. Behovet av ökade
gasleveranser till EU är tydligt, men effekterna för EU av Nord Stream med det
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tydliga beroendet av Ryss lands välvilj a
och riskerna med att Ryssland använder energivapnet är naturligtvis inte bra .
Risken måste mötas med åtgärder för att
skapa ett ömsesidigt beroende.

Är det bra för Sverige med en
gasledning?
Sverige har inte ett naturgasberoende på
samma sätt som övriga länder inom EU .
Gasledningen har enbart marginella effekter för den svenska energifö rsö rjnin gen .
Behöver vi då över huvud taget bry oss
om den här frågan? En li gt min uppfattning
behöver vi i Sverige genere llt sett, i långt
större utsträckning än vad som hittills varit fallet, bry oss om vad som händer i,
och omkring, Östersjön. Den planerade
gasledningen utgör ett tydligt exempel på
detta. Den kommer att säkerhetspolitiskt
och miljömässigt påverka vårt land och
är därför inte bra för Sverige. Vi vill vare
sig genom gasledningen eller för den delen genom annan framtida utveckling bli
stä llda inför fullbordat faktum som vi inte
har kunnat påverka i tid.
Låt mig utveckla detta något. Att lägga
ut en gasledning på Östersjöns botten är
inte helt okomplicerat. Under de båda
världskrigen under 1900-ta let lades ca
!50 000 minor ut i Östersjön. Ammuni tion av olika s lag har under åren skjutits
i såväl övnings- och testsyfte som i strid.
En stor mängd kemi ska stridsmedel och
ammunition har dumpats i havet.
Östersjön är därför ett område med
ovan ligt hög mintäthet Längs den föreslagna sträckningen av gasledningen finn s
ett stort antal minor, ammun ition och kemiska stridsmedel. Genere llt befinner sig
huvuddelen av de utlagda e lle r dumpad e
ammunitionseffekterna i gott skick oavsett när de har fållts eller dumpats. Att

de befinner sig i gott skick är i d:tta sat~
manhan g inte bra. Ett exempel pa detta ar
att de minor från Fö rsta vä rldsknget, som
1 samband med
Fo.. rsvarsmakten påträffade
o
•
av
DC-3:an
ar
2004,
var 1 gott
ba··rc:rningen
e
.
skick. Det innebar att m morn a fo rtfarande
var farliga. Farliga nästan på samma sätt
som de ursprung! igen var tänkta att vara
vid utläggnin gsti llfållet. l samband med
bärgningen av DC-3:an röjde våra minröjningsfartyg 51 minor för att kunna bärga
vraket på ett säkert sätt.
För att på ett säkert sätt kunna lägga
ner en gasledning på botten måste säkerstä llas att botten är ren från minor och
andra ammunitionseffekter. Ett sådant
minröjningsarbete tar lång tid, vilket de
flesta av Kungl. Örlogsmannasällskapets
ledamöter är väl förtrogna med, och kräver stora resurser. Att riskera att lägga
ner en gas ledning innan ett sådant minröjningsarbete är gjort, är enligt mitt förmenande oansvarigt. T i Il detta kommer
frågan - vem ska verkställa en sådan minröjning och vem ska betala den ? Kanske
de lä nd er som en gång i tiden har lagt ut
dessa minor och som nu vill lägga ut en
gasledning - Ryssland och Tyskland!
Dessutom föreställer jag mig att sedan
gas ledn ingen väl har lagts ut, måste det
t iIl någon form av underhållande kontroll
så att inte minor, som följer med undervattensströmmar, riskerar att få kontakt
med gasledningen och eventuellt detonera
med oanade konsekvenser. Åtgärder för
att säkra botten, där gasledningen planeras läggas ut, innebär med säkerhet att
ett stort antal minor, dumpade kemiska
stridsmedel och andra ammunitionseffekter måste sprängas eller oskadliggöras
på annat sätt. Att rensa botten, där gasledningen avses dras fram, genom muddring
och sprängning av ammunition och minor,
riskerar då att negativt påverka djur- och

växtlivet i Östersjön, en redan mycket
känslig miljö.
Vi vet att Östersjön är ett hav, som är
hårt drabbat av miljöproblem. Det kommer sig framför allt av att detta hav, även
lå ngt utanför kusterna , påverkas av alla de
85 miljoner männi skor, som bor inom avrinningsområdet. Intensivt jordbruk, tung
industri , stora städer och omfattande trafik
ger ifrån sig både näringsämnen oc h gifter,
som slutligen hamnar i Östersjön och där
orsakar stora skador på vikt iga livsmiljöer. Hårt fisketryck och omfattande exploatering av kustområdena är andra allvarliga
hot mot Östersjöns miljö. Återkomma nde
algblomning är ett tydligt tecken på att
Östersjön inte mår bra. Ytterligare negativ
miljöpåverkan bör undvikas.
Det bästa för miljön avseende de minor, dumpade kemiska stridsmedel och
andra ammunitionseffekter, vore att på ett
säkert sätt kunna lyfta dessa, transportera
iland dem för att därefter destruera dem
på en säker, kontrollerad plats. Att göra
detta, är dock inte något som förordas från
säkerhetssynpunkt. Det skulle innebära en
alltför stor risk för berörd personal. Dessutom, då det gäller dumpade kemiska
stridsmedel , är risken stor att läckage har
uppstått på grund av genomrostning. Att
flytta sådana stridsmedelmedför med stor
sannolikhet att de kemiska substanserna,
t.ex. senapsgas, sprider sig över ett större
område med åtfö ljande större risk för djur
och människor. Röjning e ll er muddring
genom områden med dumpade kemiska
stridsmedel bör därför undvikas.
Det återstår därför att antingen ändra
ledningsdragningen till ett område, där
det är helt säkert e ll er att röja det område
där ledningen skall dras fram. Oavsett vilket så talar vi om en mycket tidskrävande
operation. Om röjning genom sprängning utförs på plats, så kan man bedöma
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att effekterna av enstaka sprängni ngar
är mindre rniljöpåverkandc. Detta finns
det belägg för efter gcnomnirda mindre
röjningsopcrationer. För en dragning av
gaslcdni ngen genom Östersjön talar vi
dock om stora ytor och återkommande
sprängningar, vilka sannolikt ger negativa
effekter på miljön i området. Dessa effekter är inte klarlagda, men att det inte är till
gagn för den redan känsliga marina miljön
i Östersjön är uppenbart.
Vi har här hamnat i ett moment 22. För
att på ett säkert sätt lägga ut gasledn ingen
behöver botten röjas, där ledningen avses
dras fram. När detta sker riskerar vi miljöeffekter som inte är klarlagda på vilket
sätt de påverkar den redan ansträn gda marina miljön. Den enda rationella lös nin gen
av detta problem blir således om gasleveranserna erfordras-- vi lket verkar vara
otvetydigt, att dra gasledningen på land,
där säkrare kontroll över eventuella miljöeffekter kan upprätthållas.
En risk kan vara att man försöker hantera detta miljöproblem som ibland har
gjorts i andra sammanhang - nämligen
att försöka ignorera eller förmin ska problemet genom at! "tiga ihjäl deC' och hoppas på det bästa. Vi kan j~irnföra med dc
enorma milj öproblem som Ryssland har
med avrustade atomdrivna ubåtar i Murmanskområdct, något som en av kvällens
pristagare, Jan Nordenman, så väl har beskrivit i Tidskrift i Sjöväsendet nr l/2007.
Det fanns , när artikeln publicerades tidigare i år, ca lOO atomdrivna ubåtar med
två reaktorer i varje, d.v.s. 200 reaktorer, i
olika stadier av omhändertagande . Jag tror
inte att det är färre nu. Murmansk låter behagligt långt bort men det är inte mycket
längre från Murmansk till Sverige än det
är från Stockholm till Barsebäck. Miljöproblem måste hanteras, inte negligeras!
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Terrorism
Om nu gasledningen kan läggas ut på ett
siikcrt sätt, vi lka risker kan befaras uneler
den fortsatta driften? Frågan om terrorism
har varit uppe i samband med en hearing
med Nord Stream. Då hävdades :
• Att inga terroristattacker har genom förts under dc senaste 30 åren mot tu sentals kilometer gasledningar offshore
och hundratals otfshore-plattformar i
. världen.
• Att det inte blir några terroristetrekte1
på grund av avlägsen lokalisering, begränsad skada Hir människor, att det
inte blir några spektakulära bilder eller
TV-rapporter, varför risken torde vara
mindre och
• Att mål som Hygplan, tåg eller kärn kraftverk är mycket mer attraktiva.
Det kan säkert stämma att själva gasledningen inte är ett primärt terroristmåL
Däremot är det väl inte osannolikt att serviceplattformen skulle kunna vara ett mål.
Om vi betänker vilka konsekvenser ett
driftstopp av 8 %av gasleveranser skulle
innebära på den europeiska marknaden , så
går det ändå inte att bortse från att plattformen skulle kunna vara ett mål för terrorism, även om riskerna till sjöss kanske
inte i realiteten är större än om gasledningen hade legat på land. Det föreligger
därför ett behov av att skydda såväl gasledning som scrviceplattfonn. Hur ser då
Ryssland på en installation av detta slag?

säkerhetspolitiska effekter
Ryssland anser att gas- och oljeledningar
är vitala strategiska intressen. Den ryska
säkerhetsstrategin talar om att värna vitala strategiska intressen med alla medel.
Vilka medel kommer att användas för att

värna om Nord Stream gasledning? Den
förre ryske försvarsministern Sergcj. Tvanov uttalade vid flera tillfållen att Ostersjömarinen kommer att delta i gasledningens konstruktiOnsfas. Om t1dsplanen baller
innebär detta att ryska militära fartyg, under minst fyra års tid, kommer att uppträda
utmed gasledningens sträckning. Förutom
i samband med konstruktionen av gasledningen, kan det befaras att ryska marina
enheter efter färdigställandet kommer att
uppträda längs med gasledningens sträckning, samt till och från serviceplattformen.
Under ytan kommer troligen fjärrstyrda
und ervattensfarkoster att röra sig utmed
gas ledningen.
Ett sådant uppträdande kommer då att
skapa en ny normalbild med ökad rysk
marin närvaro och den ryska Östersjömarinen flyttar fram sina positioner. Det medför dänned ett förändrat säkerhetsläge och
en förändrad strategisk normalbild i Östersjön, som Sverige måste förhålla sig till.
Skall vi bara ställas inför fullbordat faktum eller ska vi agera? Vi ska i detta läge
inte överdramatisera utvecklingen. Det är
dock viktigt att noga följa utvecklingen
och att se till att vi har de resurser- både
militära och civila - som erfordras för att
hävda våra intressen. Exempel på sådana
resurser är att anskaffa och operera örlogsfartyg med god uthållig het - en utveckling
som vi har sett i våra nordiska grannländer
Norge och Danmark.
Ytterligare säkerhetspolitiska effekter
skulle kunna uppkomma kopplat til l gasledningen. Det finns tekniska förutsättningar att utrusta såväl underhållsplattformen som gasledningen med sensorer av
olika slag, vilket kan medge informationsinhämtning i undcrrättclsesyfte. Fjärrstyrda undcrvattensfarkostcr, som behövs för
att övervaka gasledningen rent tek11iskt,
kan på samma sätt användas för att inhäm-

ta underrättelser. En sådan sensorkedja
mitt i Östersjön och nära svenskt ten·itoriallmv förändrar underrättelseläget dramatiskt. Om sådan utrustning installeras,
kommer betydelsen av gasledn ingen som
vitalt strategiskt intresse ökas än mer och
därmed sannolikt agerandct från den ryska
Östcrsjömarincn.
För att kunna skapa sig en helhetsbild
över vilken vikt Ryssland lägger på energiområdet, finns det anledning att något
fördjupa sig i detta. Ryssland har sedan år
2000 medvetet fokuserat sin energipolitik
mot en ökad rysk kontroll över transporten
av energi till EU-områdct. Ryssarna vill
skapa kontroll bl.a . genom att bygga bort
cxp01itrafik över främmande territorium i
syfte att skapa bättre kontroll. Man verkar
också försöka att öka den ryska kontrollen av befintliga transitledningar. Gasledningen i Östersjön, Nord Stream, blir därmed den första naturgasledningcn, vilken
levererar direkt till exportmarknaden utan
att passera något transitland. Allt tyder på
Ryssland också har en stark ambition att
öka exporten av naturgas till E U. Nord
Stream utgör också där en viktig resurs.
Ryssland är redan idag den dominerande
leverantören av naturgas till EU och den
ryska strategin är att åtminstone bibehålla
den befintliga marknadsandelen, vilket
innebär en realökning av naturgasexport
till EU på grund av union ens växande
energibe hov. Nord Stream är dänned en
viktig satsning för att öka antalet leveransmöjligheter samt öka kapaciteten tillleveranser till EU .
Det ryska gasföretaget Gazprom är statligt kontrollerat och har en domin era nde
ställning i Ryssland. Gazprom är majoritetsägare i Nord Stream. Företaget har monopol på rysk naturgasproduktion och har
också stora intressen inom banksektorn.
Gazprom har under de senaste åren an-
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vänts av den ryska statsledningen för att
köpa upp oberoende mediaföretag, vilket
har inneburit att företaget idag är en betydande opi nion sbi ldare. Gazprom försöker
medvetet öka sitt ägande av europe isk infrastruktur kopplad till energi. Det gä ll er
framför allt distributionsnät och terminaler
för naturgastransporter. Den här strategin
är nära kopplad till den ryska strategin för
ökad rysk kontroll av transportnät för energi. Gazprom har dessutom slutit avtal med
konkurrerande nordafrikanska leverantörer av naturgas till EU. Detta ger Gazprom
en än mer dominerande ställning på den
europeiska gasmarknaden . stutsatsen blir
att Ryssland agerar mycket målmedvetet
inom energisektorn och den tänkta gasledningen i Östersjön är ett mycket medvetet
steg i den övergripande strategin .

Svensk debatt
Med tanke på att det inte föreligger något
svenskt intresse i att gasledningen Nord
Stream läggs ut i Östersjön utan att frå n
en svensk utgångspunkt det endast kan
innebära negativa såväl säkerh etspoliti ska
som miljömässiga effekter, förekommer
det alltför lite debatt i frågan. Tiden går
och projektet går vidare. Vi kan fråga oss
varför det är så lite debatt. Är det för att
det hela sker ute till sjöss och att därmed
gemene man inte ser någonting av det?
Hur sku lle reaktionerna bli om en motsvarande ledning sku ll e läggas på land och
vi sku ll e se riskerna både säkerhetsmässigt som miljömässigt? Sku ll e det även
då vara lika tyst i debatten? Kan skä let
vara att detta är en ange lägen het för två
stormakter och att det därför kan anses alt
det ändå inte går att göra något åt fråga n
- lill a Sverige kan ändå inte förmå dessa
stormakter att ändra sig?
Den 31 oktober 2007 uttal ade miljö-
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minister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande att alternativa sträckningar för
gasledn ingen måste presenteras. "Den
information som företaget hittills redo visat visar att den va lda hu vudsträckningen
i den svenska ekonomi ska zonen i Östersjön och nära Gotland går genom ett antal
miljömäss igt prob lemati ska och ri skfyll da
områden . Det handlar om bland annat områden som utpekats som särs k ilt skydd svä rda för naturen, Natura 2000, och områden med minor och dumpade kemiska
vapen. " Det är nu dags att frågan lyfts
upp på dagordningen i svenska media och
att våra politiker agerar kraftfullt för all
svenska intressen ska tillgodoses. Somj ag
inl edde, så ligger detta område också tydli gt inom vårt verksamhetsområde, varför
jag uppmanar leda möterna att sätta sig in i
frågan och agera.

Slutsatser
Vi står därför nu inför ett besvärligt läge.
EU behöver gas leveranser och därför
fi nns det ett starkt intresse för att gas led ningen Nord Stream kommer att förverk li gas. Sverige har inte något intresse av
att gasledningen läggs ut, eftersom det
riskerar såvä l den känsliga Östersjömiljön
samtidi gt som det negativt kan förändra
den säkerhetspolitiska situation en i vå rt
närområde. Debatten i fi·ågan är i stort sett
obefintli g och utan en offentlig debatt,
som ger ett stöd t iIl och ett tryck på vå ra
svenska politiker, riskerar vi att om några
år stå inför fullbordat faktum med alla dc
negativa konsekvenser som det medför.
Jag kan konstatera att vi tyvärr i Sverige inte debatterar de maritima frågorn a
speciellt mycket. Vi borde ägna havet och
de maritima frågorna ett avsevärt större
intresse. Det ligger i allas vårt intresse at t
vi kan utnyttja havet som en fredlig förbi n-

delseled och att Östersjön är m iljömässigt
frisk, men det kommer inte av sig sjä lv. Vi
mås te få t iIl en offentlig debatt. Som den
störste strandägaren måste vi kunna utöva
kontroll över Östersjön för att kunna vara
med och påverka. Marina kapaciteter erfordras oberoende av gasledningen för att
Sverige ska ll bli en samtalspartner redan
innan man planerar åtgärder som berör
Östersjön. Sverige måste vara en medspelare och inte ett rundningsmärke som man
inte bryr sig om.
Om nu gasledningen kommer att dras
genom Östersjön, vilket tyvärr mycket tyder på, så kommer det krävas insatser från
svensk sida för att tillse att våra intressen t iIl godoses beträffande såvä l åtgär-

der in om det säkerhetspo liti ska området
som för hande l, sj öfart, fiske och miljö.
Det stä ll er krav på en än mer utvecklad
samverkan mellan de svenska myndigheter som agerar på den maritima arenan.
Jag avser då främst Marinen , Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Här finns fortfa rande mycket att göra, inte minst från ett
sam häll sekonom iskt perspektiv. Låt oss
nu inte ge upp. Gasledningen ligger in te
ännu på botten. Jag har med detta anförande önskat uppmärksamma ledamöterna på
frågan om vad som nu händer i Öste rsjön .
Jag uppmanar Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter och våra systerakademier att sätta sig in i frågan och agera.

Källor
Försvarsmakten 2007-02-09 bet 23 328:61597 "Försvarsmaktens svar på anmodan att
o
lämna upplys ningar m. a.a. den föreslagna rysk-tyska gas ledn ingen Nord Stream."
FOJ 2006-11-30 FOI Memo 1905 "NORD STREAM presentation 2006-11-29."
o
Nord Stream AG Projektunderlag Gasledningen genom Östersjön 2006, www.no rdstream.com
Energimyndigheten, Energimarknads inspektionen rapport, " Kan Europa li ta på Rysso
land som gas leverantör efter leveransstoppet till Ukraina". http://www.energimarknads ins pe kt ionen. se/u p load/R ap porter/G as/G as- ra pport%2 OS V. pdf
o

Stockholms marina forskningscentrum , http ://www.smf.su.se
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Korresponderande ledamoten

JORIS JANSSEN LOK

Det största problem et
med framtiden?
Redakr ör J or is Janssen Lok har under en lång rad av år ägnar sig
lifeslutande åt.fi!rsvarsjoumalistik. Under perioden 1989-2007
var han medarbetare i Jane 's Information Group. Numera är han
che.fi'edaktörfor europaverksamheren inom ridl'kri.fien Dejense
Technology lntem arional.

Maritime Forces for the 21st Century -- Globalized
Threats ca/l for G/obalized Navies
The globalized society of the 21st Centwy presents us with globalized secw·ity clut!lenges. T hese require maritime forces optimized for cris is response operations anywhere on this planet. Navies with a rea ch of just a few hundreds miles beyond the
lzorizon are no longer sufficient to defeml a nation 's interests. Does t/utt mean tlwt
Sweden has the wrong navy for the 21st Century? Not necessarily.

Den har ingen tidtabell.
Världen förändras he la ti den. Oc h det går fort. Det e nda

VI

vet säkert om

fra mtiden är att den kommer att innebära en förändi-ad värl d. En värld
där vi måste hantera nya pol 1tiska situationer och där v1kom mer att möta
nya, oförutsägbara hot.
När det gäller ledn ingssystem och fra mtide n så kan du lita på Saab.
Våra modulära och skalbara system kan enkelt integreras med befintliga
ledningssystem, och de kan uppgraderas med nya fu nktioner allt eftersom
dina behov ökar eller förändras. Det gör att du både kan hantera dagens
krav på ett säkrare samhälle, och vara föl-beredd infö r framti den.
När den nu behagar infinna sig.

SAAB SYSTEMS

!t is a cl iche but nevertheless a truth that
many still find difficult to unders tand, let
alone understand and embrace: the world
has become a village. The economi es of
most nations, certainly those in Western
Europe, are thri ving. Our wealth is supported prim arily beca use of the globalisatian ofindustry as we il as in formation; of
serv ices as weil as suppl y cha ins; of trade
as we il as travet; and of labour as weil as
leisure.
Planet Earth is virtuall y encapsu lated
maze of mu tually in te rconn ect ing
a
in
links of many different types: fin ancial
interests and investments, import and export ftows , media broadcasts, tourism, oil
and gas being pumped through thousands
of mi les of pipes or shipped overseas in
mega-sized tan kers. And of cou rsethere is

the wo rld wide we b of the Internet prov iding unprecedented access to information
to already more than a billion people (and
rapidly expanding). In fact we are all so
intercon nected to and interdependent on
each other, that any kind of incident or
disruption, anyw here on the pl anet, immediately has an impact in many places
elsewhere. In worse case scenarios, such
an impact could potentially upset or even
destroy our economy and seriously challenge ou r way of life.
!t is time to recognize that the armed
force s of all European nations must w iden
the ir maritime horizons. No longer can we
be content with patro lling our econom ic
exclusion zones. Nor is a mere focus on
maintaining an anti-in vasion deterrent
good enough. This is as true for Sweden
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as it is for nations such as France and the
U.K. who have traditional ly employed
their fleets to sa i l the Seven Seas, to be
ab le to influence events by presence or active interventio n.
Around 65% ofSweden 's overall economic output is exported , of w h ich some
three quarters within Europe and the rest
mainly to Asia and North America, with
Asia growing fast. 8oth imports and exports are often tied to criti cal, "just-intime" delivery schedules, making the
economic processes behind them extra
vulnerable to disruption s. Rising oil and
gas prices, eaused by (speculati ve or real)
regional tensions, conflicts or disasters,
have an impact on Sweden's economy as
much as on that of any other nation. And
with tourism having gone g lobal , too, a
major crisis on the other side of the world
can hit Swedish citizens hard -- as was
proven in December 2004 with the tsunami disaster in Thailand and surround ing
countries. These are just a few examples
of w hy Sweden, too, should have the capability in its armed for-ces to be present,
to poise, and to respond etfectively and
efficiently in order to prevent a crisis from
happening or in order to mitigate its consequences . The threats are real and experts
prediet they will become much more serious as we go forward into this century.
As U .S. author Thomas Barnett w rote
in 2003 (The Pentagon 's New Map), there
is an Are of Conflict that ranges from
Central America and the Caribbean via
almost all of Africa (including that continent's Mediterra nean coast) to the Caucasus, the Middle East and major parts
of central and southeast Asia. This are is
the source of most of Europe's natural
resources (most importantl y oil) but also
produces drugs, illegal immigrant s, terrorist groups, religious extremism and is the

location of man y areas that are vu lnerable
to natural disasters (ea rth quakes, vu lcanic eruptions , hurricanes ). lt is expected
that in this verywide are there will be a n
increasing number of crises, w ith the developmen ts in the Middle East, Iraq, Iran ,
Afghanist an and Pakistan of the last years
not giving reason for much optimism.
This will Iikely be compound ed by a
contimring growth of the world's popul ation, demograp hic shifts, and the resultin g
s hortages of fresh w ater, foss il fuels an d
food; by the increasing problems eaused
by elimate change; and by the rising aspi rations of emerging superpowe rs such as
China and lndia. A ll ofthese "may threaten the liberal values ofworldw ide tradin g
on which we depend," as a senior U.K .
Royal Navy officer (Rear Admiral Robert
Love, project manager for the CVfl aircraft carrier program) said recently at an
IQPC 2 Defence-o rganised conferenc e in
Rotterdam .
What does this mean for the futurc
of our armed forces? Their primary rol e
should be to help prevent local crises and
if that fails , to contain and control the m
before they spill over into regional conflicts. The same applies to disasters (be
they natural or man-made ) where the mil itary should be prepared to conduct emergency evacuation operations , to provide
disaster relief~ to contain environme ntal
damage and to carry out humanitar ian ai d
operations -- working with non -military
agencies and organisati ons.
In the words of Saab's president an d
chief executive officer Åke Svensson ,
21 st-century armed forces should proteet the global flows of capita! , energy,
informatio n , goods, raw materials an d
people. The safety and reliability ofthese
flows is becoming more and more vita l,
he says. "The biggest threat to all of us

Marilime .forces proleeting the oilf!ow. An Australian sailor mans a 50-calibre machine
the
gun on the bridge of an ANZAC-c/assji·igate guarding anlraqi r4fslwre oil terminal in
Arabian Gulf(Photo: Austalian Defence Dept)
is the potentially catastroph ic disruption
of these flow systems, eaused by terrorism, organized crime or natural disasters,"
Svensson said in Dejense Technology Internationa l (DT!) of October 2007. "So
it's no longer national borders that must
be defended, but rather the flows that are
crucial to ou r way of Iife."
To il lustrate the magnitude of the ftows
that Svenssonm entioned, the head of Saab
Underwat er Systems Lars Tossman in the
same issue of DTJ says that worldwide
cargo shipped by sea each year amounts to
more than five billion tons in weight and
$4 trillion in value. "Of this, 95% passes
through ten chokepoin ts such as the Strait
of Hormu z or the Strait of Malacca, coming from and going to some l 0,000 cargodedicated potts worldwide ."
Figures provided by Rear Admiral
Robert Love at the Rotterdam conferenc e

suggest that 90'% of world trade is going
by sea, including some 230 million (!)
container movemen ts per y ear. A U .S.
Navy speaker at the Rotterdam conference added futther detail by painting out
that e very day, 13 mi Il ion barrels of o i l
pass through the Strait of Hormuz, and another 10.3 million per day go through the
Strait of Malacca . "The free flo w of trade
is the l ifeblood of the g lo bal economy. To
such an extent, that the globa l economy
willsurter and maybe even collapse if the
ftow of trade is disrupted, " the British Admi ra l warned .
Some other key factors arethat 70% of
the earth 's surface is water (and thereby
accessible to maritime forces); 60% of
the world 's population live within 100
km from the coast; and more than l billion people live in the 22 lm·gest coastal
cities. In fact, nine of every ten nations
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have some kind of coastline. All this
means that the maritime component of
our armed forces cannot and should not
be relegated to a marginal role, as some
ill-advised armchair strategists have suggested amidst the culTent hype of counterinsurgency operations. Maritime power
continues to be vital, even when the daily
news is dominated by the ongoing, seemingly land-locked operations in A fghanistan and Traq.
Rear Admiral Robert Love believes
that the primary role of maritime forces
is to ensure that the high seas (the international waters) are used for legitimale
purposes. Threats to the "vita l flows" that
Åke Svensson mentioned range from piracy and terrorism to local and regional
conflicts, as weil as disasters. According
to Admiral Love, in the fight against the
former two threats, "the detection, location, tracking and interception of vessels
engaged in illegal activity is absolutely
essentia l to have a c Iear pict11re of who is
moving what, where and when."
Perhaps not surprisingly, the U.K. 's
Naval Strategy 2006 designates maritime security as one of its two key pillars (the other one being maritime force
projection). According to the document,
maritime security "provides the presence,
assurance and capabilities to defend the
homeland and sovereign territories, at
range when necessary; to preserve free,
sa fe and lawful use of the high seas; and
to protectjoint, allied and coalition forces
in oceanic and littoral areas ."
Maritime Security involves operations
at sea, in the Iittora l and on land. Key missions include :
- territorial protection
- countering illegal and irregular activities including terrorism
- countering the proliferation of weapons
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of mass destruction
- evacuation operations
- hydrographic survey and rapid environ mental assessment
To counter local and regional conflicts , "maritime forces can be the principal means for economic, political an d
military power projection, as they are
uniquely able to intervene from international waters as Iong as they are correctl y
configured," Admiral Love says.
Key missions in this context include :
- sea and land control
- countering enemy surface forces, un derwater forces , above-water forces an d
land forces
- strategic lift
- to initiate, command, influence and support combined/joint operations on land
and in the littoral (making use of th e
sustainable, worldwide manoeuvring
flexibility on the "mare liberum" that is
offered by naval forces, independent of
host nation support and with a minimally-sized footprint ashore)
- to conduct special operations
- to gather strategic intelligence
- to establish and maintain an economi c
blockade
- separating warring factions
ldeally, maritime forces of the 21st
Century should be fully expeditionary
with a worldwide reach, and have a modular organisation to put together a tas k
group that is tailored to the requiremen t
of the day. The individualmodules should
be able to be plugged into a multinational
task group or task force; or be combined
to form a national group.
Traditionally, most European navies
have regarded the surface combatant ( corvettes, frigates , destroyers or even cruisers) as the back bone of their capability.
This has shifted, however, in recent years,

Big aviation-capable amphibious support ships have become the bac~bone of 2lst-century
navies. This is a design bas ed on the F ren ch Navy 's Mistral-elass ofBalunen/s de Pro;ectwn
et de Commandement IBPCI (Image: DCNS)
and many navies have already been convelied to a belief that the surface combatants (and submarines) should be seen as a
supporting act for what is the real backbone of today's fleet: the bi g aviation-capable amphibious ship.
Key components in any serious Western European navy should include :
- a command & control (headquarters) element;
- two helicopter- and landing craft-capable
ampbibious ships (LPD or LHD-type);
- at !east a battalion worthofMarines with
organic special forces/counter-terrorism
capability;
- at !east 12 medium support helicopters
(in the category of the EH l Ol Merlin
or the NH90) plus anti-submarine/antisurface-capabl e naval helicopters;

- two fleet replenishment ships (AOR 3
-type, hel icopter-carrying);
-a sustainable (four boats) submarine capability;
-a sustainable (four sh ips) anti-air and anti-submarine-capable surface combatant
capabi l ity (hel icopter-carrying);
- four ocean-capable patrol vessels (helicopter-carrying);
- a sustainable mine countermeasures capability;
- two specialized hydrographic/oceanographic survey platforms;
-a Jong-range fixed-wing maritime reconnaissance aircraft (orUAV) capability.
The main objective shou ld be to be
able to contribute to globalmaritime presence and crisis response operations as part
of United Nations-mandated, European
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Union- NATO-or any other international
coa li tion. The core should be th e big amphibious ships (or joint logistic s uppot1
ship, AOR or any combination of these
classes into a mixed-purpose platform).
These are the assets that can be poi sed in
inte rnational waters in close vicinity to a
potential fl as hpoint, equipped with their
own organic helicopters, landing craft,
command & control facilities, hospital
and e mbarked forces to actuall y do sometbing in case of an erupting crisis.
As said above, Sweden, too, should
aspire to ha ve a globally-capable navy
-- if it wants to be in a position to influence events half a world away that can
severely disrupt the Swedish economy
and society. At this moment (late 2007),
the navy appears to be in good shape, as
it is beginning to benefit from a range of
innovative procurement and modernisatian programmes, initiated during the past
one-and-a-ha lf decades. The shining highlight of the fleet is of course the Vishyelass of multi-purpose stea lth c01·vettes .
These 650-ton ships combine sign ificant
surveillance a nd war-fighting capabilities
for anti -air, a nti-surface and anti-submarine operations plus an advanced mine
countermeasures capability, all packaged
together in a earbon-fiber reinforced plastic (CFRP) hull with a crew of just 46.
The sh ips not on ly are very inno vative,
but they also look very fururistic -- which
generated many astonished looks from
visitors to the recent DSEi defence ex hibition in London where one Visby-class corvette, HMS Nyköping, was present. Based
on many di scuss ions with representatives
from the naval community, parti cu larly
in Europe and North America, J can say
that most people regard the Visby-class as
an impressive feat of detennined des ign
and development. People adm ire how the
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Swedish defence materie l admini stratio n
FMV, the navy, and industry (Kockum s,
Saab and many others inside and outside
of Sweden) have worked together to rea lize the vision of a fully-stea lth-optimised
surface combatant.
But people also notice how, more th an
ten years after construction of the first
started in December 1996, the first Vishy elass ship has yet to be declared operational. Even more, all five ships are d ue
to go back into drydock for a final stealth
optimisation and interna! rearrangement
program , which FMV mysteriously refers
to as the "Special Proj ect". On a day out at
sea on board HMS Härnösand in October
2006, T was ab le to assess the ship's impressive perfonnance (in moderate seas).
But notwithstanding the careful desi gn
and the multi-functionality of the platform
and its sensor, wea pons and command
systems, the fact remains that the Vishyelass is just a 650-ton, 73 -meter sh ip that
lacks the essential helicopter hangar an d
has (at thi s time) no surface-to-air missil e
armamen t.
Most impot1antly, it al so doesn ' t ha ve
the range a nd endurance for worldwide
operation s. Or so it seems, because th e
Visby-class ships are quite a bit Jarger
than th e preeecting Göteborg-cJ ass coasta l
corvettes of the Swedish navy; and ships
of that type ha ve successfully dep loyed to
th e Eastern Mediterranean and operated
there as part of the United Natio ns Interim Force in Lebanon (UNlFIL) -- as described in Commande r Magnus LUning 's
interestin g essay in the previous issue of
Tidskrift i Sjöväsendet.
When they do become operational , th e
Visby-class ships co uld presumably perform sim il ar type of dep loyed operations,
albeit of course they wo u ld not be ab le to
deploy in one continu ous dash but woul d

HMS Nyköping alongside the ExCel exhibition center in London in September 2007. The
fulurisli c appearance of this class of sieal/h corve/tes attrac/ed many aslonished looks
.fi·om visitors of the DSEi 2007 defence exhibition. Bu/ the sh ips are too smal/ to provide a
worldwie/e capocity (P/w/o: Joris Janssen Lok)
have to stop in a convenient port every
now and then to refuel and restock. Once
in the theater, they would have to operate
from a nem·by fri end ly port facility, as in
the case of th e UN IFIL operation, where
the participating ships are operating from
Limassol on Cy prus.
In other words, the Visby-elass ships,
conceived and designed fo r a nti -invas ion
type operations in Sweden 's archipe lago,
can be useful in expeditionm·y ma ritim e
operati ons provided they can make use of
a friendly port nearby (and provided their
command & control & communications
faciliti es are interoperable with a multination al task force).

In such an operatio n, they could provide a useful contributi o n in thebrownand
even green waters of the extre me littorals
(by which I do not not mean a rice field
in Chi na but of course the coasta l and/or
enclosed waters found in places like the
Arabian Gulf, the Stra it of Malacca or
the Mediterranean). Particularly so in the
area of mine co untermeasures, because
the Visby-class corvettes, with their hi gh
(40-knots) speed, stealth andgoodsensor
and weapons systems, cou ld take away all
th e d isadvantages that are associated with
traditionalminehunters --y et do a jo b t hat
is just as good (thanks to their remoteoperated mine countermeasures systems
36I

based on underwater vehicles such as the
Doubl e Eagle M k TIT and the Seafox).
The one major drawback of the Visby
-- its small size and th erefore restricted
range and endurance -- may be so lved,
howeve r, if th e Swedish n a vy man ages to
conv ince the co untry's po litician s and the
rest of the a rmed forc es that there sho uld
be a proc urem ent of a large support sh ip.
Such a pl atform , capabl e of lifting an
embarked force over strategic di stances,
of landing it as hore a nd of in itiating,
leading and supporting a land operation,
is presently th e biggest capabili ty that is
lack ing from Swedish na vy.
Luckily, pl a ns are afoot to acquire
such a capability, with one or two medium-si zed LPD-type ships being in the
procurement s ights of the F MY.
One option to acquire such a capability would be to strike a deal with Singapore, w hose industry has developed and
built the 8,500-ton Endurance-class of
med ium-sized LPDs. Perhaps it would
be possible to agree with Singapore that
if Sweden acqu ires one or two sh ips that
are derived fro m this des ign, the city state
would firmly sign up to jo in Sweden 's proposed plan to continue with a combined
submarine deve lopment and productian
plan with Norway and Singapore.
However, another option is to take a
bold step and to decide for a much larger
multi-mission ship. That cou ld be a joint
logistic support sh ip that fe atures not on ly
th e traditional ca pabilities of the LPD,
but a lso th e ab ility to rep le nish and refuel
Visby-clas s earvettes at sea, thereby extendin g their deployment and ope rati o nal
range, and removing the restricti o n that
Visby-cl as s earvettes can onl y operate if
a nea rby port is available. Such a support ship would probably meas ure a ro und
25 ,000 tons, with amplespace to integ rate
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a full-size hos pital facility to prov ide di saster relief a nd hum a nitarian assistance
after tsunami-type or other catastrophes .
Furthermore, such ships wou ld provide Sweden with the means to strategi cally deploy the Nordie Battle G roup an d
to support that 2,500-strong fo rce in th e
area of deployment, with supplies, aviation , medical faci lities and accommodation as and where needed (particularly
during th e early phases of dep loy men t
when th e fie ld compo unds ashore have
yet to be completed). The much-discussed
sea base concept would come within the
capab ili ties of the Swedish navy if s uch as
joint logistic suppo11 ship (or two) wou ld
indeed be acquired. Several nations have
pl ans to order such a sh ip, including Canada, German y and th e Netherlands, and
there might be apportunities for a shared
program with those countries in order to
share the non-reelltTing cost.
Th is would be a bo ld step, indeed, but
it would deliver the "backbone" that th e
Swedish navy is presently m issing. Apart
from supporting Visby-class c01·vettes,
such a ship cou ld also take one or more
of Sweden 's submarines under its arm
and act as floating support tender forthes e
hig h ly capable assets (of which more below).
Should the !arge support ships be imposs ible to acquire, another bold step ma y
be necessary, g iven the small size of th e
Visby-class ea rvettes and their range, endurance and av iation limitations.
That step wou ld be to follo w the example of the Netherl a nds, which has sold
six of its relatively new M-type frigates
to generate money to buy new ships that
are better s uited to 2 1st-Century ma ritim e
secUI·ity missions. No rway has simil ar
plans, nam e!y to sell the Skjold-c lass Iittora l co mbat craft now under construction in

The 3 750-ton ocean-cctpabfe patrof vessels plannedfor the Royal Netherlands Navv wilf
cost little more than €100 million per ship and have a crew of just 50 personnel; yet they
offer endurance, range, .fit/1 helicopter facilities, an extensive sensor and communication
suite, and pien ty ofspace for embarked personnel (50) and evacuees /up to l 00 w h ich can be
suppor/edfor at /east three davsl. (Image: Royal Netherfands Navy)
order to generate fu nding to pay for new
logistic s upport shi ps, new su bmarin es
and for upgradin g the new Nemsen-e lass
fri gates. Sweden cou ld otfer the Vishyelass (and perh aps also the other coastal
corvettes) for sa le, with potential customers being in South East Asia and a mo ng
the Gulf States. Be ing as brand-new as
they are, the five Visby-class ships sho ul d
generate up to €400-450 milli on, depending on what is thrown into the deal (tra ining, spares, missiles, support). With that
money, Sweden cou ld acquire perhaps
four ocean-capable patrol sh i ps in th e category of the new 3,750-ton OPVs ordered
by th e Netherlands ; or two of the 6,3 00ton fl ex ibl e suppo rt sh ips of the type that

has been built for Denmark.
Sweden wo uld still have more than
enough patro l capacity to secure (a nd defend) its territorial waters and economic
exclusion zone in the Ba ltic (given that
there is also the Coast Guard as weil as the
navy 's submarines an d patrol craft and the
air force with its surve ill ance and fighter
aircraft). Meanwhile, the navy would have
acquired trul y g loba l-ca pab le assets w ith
which importa nt contributio ns to international c risis response operations cou ld be
made. This may, however, be too much to
swa ll ow for Sweden, the armed forcesand
the FMV, given a ll the effort that has been
spent on desi gn ing and building the bea utiful wars hips that are the Visby-class .
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l mentioned the submarine s already.
The two-year deployme nt of HMS Gotland to San Diego, where the submarine supported the U.S. Navy in its antisubmarine warfare training operations ,
has proven to the wo rld that Sweden's
Stirling-en gine-based air indepe ndent
propulsion technolog y works . The author
was already convi11Ced of this after spending a day and a night submerged in the
Baltic on board Gotland!; sister boat HMS
Uppland some years ago.
G iven the enormous operationa l va lue
of this type of subm arine (and the proliferation of similar boats in many parts of
Barnett's Are of Conflict) it wo uld be essential that Sweden holdson to its highlyski ll ed su bm arine force . Particu larly so
as the Baltic, for whic h the Swed ish submarines have been optimised , will Iike ly
become a strategical ly vital area now that
Ru ss ia wi ll be building its gas pipeline
from St Petersburg to Gre ifswa ld in Germany.
Swedish su bmarines can also be deplayed over strategic distances (as the San
Diego episode proves). However, to do
this, th e boat wou ld typi ca ll y be carri ed
on a heavy lift dock sh ip to be off!oaded in
the area of operations . There, it wou ld op-

erate from a friendly port facility where it
would establish its temporary base. (The
crew wou ld be rotated every few months,
with a new crew being flown in and th e
reli eved crew returning home).
Another key module in Sweden's nav y
is the amphibiou s force with its Marine
Batta li ons and the high ly versatil e fl eet of
Combat Boats. These ha ve already successfu ll y worked with other navies ' LPDs,
and discussion s are ongoing whether to
attach a Swedish amphibiou s module with
Marines and Combat Boats to the Nethe rland s amph ibi o us task group when that
is pmi of the U .K.!Nethe rl ands EU Battl e
Group in 20 l 0-20 Il.
The moderni sation of five Landsortelass minehunte rs will provide the Swedish navy w ith the capability to pe rform effect ive mine co un term easures operations
weil into the first half of th e century. The
Baltic, being infested w ith hi storie unexploded ordnance, has an inherent need fo r
such assets an d thanks to the Landsortelass (and other MCM assets such as th e
Visby-class an d the sma ll Styrsö-cla ss
vessels, Sweden w ill be able to make its
contri bution to th e necessary clearing operatio ns off the Baltic republics and in th e
other parts of the region.

Noter
" FutLn·e Airera fl Ca rrier
som
IQPC = Internationa l Qua lity & Proucl ivity Center är ett företag med kontor i bl. a. Stockholm,
arrangerar konferense r (www. iqpc.com)
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Överste Jonas Olsson är chefför Amjibieregemenlet.

Internationell amfibiestyrka (IAS)

i
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde
Slackholm 3 J oktober 2007

Amfibieop erationer har alltid varit en viktig strategisk komponen t for beslutsfattare
att tmvända inom hela konfliktska/an, från humanitära hjälpinsatser till väpnad strid.
Oavsett om operationen gäller en militär insats eller en räddningsinsats av nödställda
efter en naturkatastrof, måste de forbaml som deltar inneha en hög beredskap, vara
samövade och sist men inte minst varaflexibla och professionella. Falklandskriget 1982
visade tydligt på behovet av formågan att strategiskt kunna förflyttafo rband till ett opemtionsområde långt från hemmabasen for att sedan genomfor a strids uppgifter. Andra
exempel när amfibieoperationer användes effektivt och professionellt är under Gu(fkriget 1991 samt Östtimorkon.flikten 1999-2002. Ytterligare exempel på när amfibisk
formåga har använts i närtillför humanitära insatser är under operationen Tsunami
Relief 2004-2005, då bland annat an~fibietransportfartyg .fi·ån Australien utnyt~iades
.for att hiälpa nödställda utefter Thailands kust, samt de amerikanska hjälpinsatserna
utanfor New Orleans 2006 e_fier att orkanen Katrina hade ödelagt stora delar av kustområdet.
Det gemensam ma och samtidigt centrala
vid samtliga operatione r, rent militära eller endast hj ä lpinsatser av nödställda , har
varit att förbanden har varit taktiskt samövade, lastade på specialton nage med hög
beredskap och därför även haft stor flexibilitet för att kunna lösa uppgifter inom
hel a konfliktsk alan.

Bakgrund
Hoten mot Sveriges fred och säkerhet har
i grun den förä ndrats under det senaste de-

cenniet. Risken för en militär ko nfli kt i det
nordiska området bedöms för närvarand e,
av alla seriösa instanser, vara mycket liten.
De mest aktuella territoriell a hoten både
på kort och medellång sikt torde utgöras
av säkerhetsh otande verksamhe t i form av
underrätte lseinhämt ning, främst ind ustrispionage, och organi serad kriminalit et. l
samband med vårt in ternatione lla engagemang kan terroristho tet accentuera s, även
mot mål på svenskt territorium . Till detta
kan läggas risken för spridning av mass-
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förstörelsevapen och konsekvenser av miljökatastrofer.
Den nya hotbilden är såväl komplex
som diffus. Försvarsmakten fokuserar nu
till att öka förmågan att bidra till internationell krishantering, samtidigt som vår
förmåga att möta hot på svenskt territorium anpassas till aktuell hotbild. Det är
mot denna bakgrund som Försvarsmakten
har organiserat och anmält en amfibisk
insatsstyrka ti Il internationella styrkeregister för deltagande i fredsfrämjande insatser. lnsatsförbandet sammansätts med
materiel och personal ur krigsförbandet
2.amfibiebataljonen och benämns Internationella Amfibiestyrkan (IAS).

Operativa krav och uppgifter
Operativt sammanhang
Troliga insatsmiljöer, insatsernas komplexitet i övrigt samt höga beredskapskrav
ställer sammantaget höga kvalitativa krav
på insatsförbandet Förbandets soldater
och officerare behöver, förutom relevant
materiel och materielsystem, i ännu högre
utsträckning än under invasion sförsva rets
tid kvalitativ och kvantitativ utbildning,
övning och samträning.
IAS med ingående enheter skall ba förmåga att verka över hela konfliktskalan ,
från förtroendeskapande och kontliktförebyggande åtgärder, skydd av humanitära
insatser, visa närvaro för att upprätthålla
territoriell integritet via fredsbevarande till
kvalificerad väpnad strid inom ramen för
en fredsframtvingande internationell operation eller försvar av territoriet.
Förbandet måste ha förmåga att tidigt
verka i en hög hotmiljö, men också kunna
hantera såväl en ökning som en minskning
av såvä l hot som konfliktnivå under pågående insats. Grundläggande är förmågan att
föra väpnad strid såväl utanför som på det
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svenska territoriet samt förmåga att kunna
genomföra insatser såvä l nationellt autonomt som inom ramen för internationell
samverkan. Denna mycket höga ambition
stä ller särskilda krav inom flera områden,
såsom t ex personalförsörjning, förbandsutbildning, materi elförsörjning, interoperabilitet, tillgänglighet och operativ och
strategisk rörlighet.
IAS har utvecklats till att bli ett moduloch behovssammansatt förband med snabbt
insatsberedda enheter med väl utvecklad
och avvägd grundläggande förmåga ti ll
olika insatser. Förbandet skall kunna lösa
uppgifter såväl nationellt som internationellt. För att lösa kvalificerade stridsuppgifter i högre konfliktnivåe r, och/eller lösa
uppgifter som innebär högt ställda krav på
uthållighet, måste förbandet inom rimlig ti d
kunna förstärkas med enheter som framfö r
allt representerar de grundläggande kapaciteterna verkan, skydd och uthållighet.

Operativa krav
IAS skall vara ett mångfunktionellt förband
och bygga på en standardiserad modulär
förbandsstruktur. Detta innebär att förban d
och system kan sättas samman utgående
från uppgifter i en operation. Förbandets
organisatoriska flexibilitet ska Il medge insats, från begränsad insats med enski ld enhet till större insatser under längre tid i en
större förbandssammansättning. !AS utformas som ett insatsförband, vi lket efter genomförd grundutbildning om tre terminer
under 18 månader avdelas med 30 dagars
beredskap för att kunna möta de olika former av hot som kan komma att riktas mot
Sverige och mot svenska intressen.
!AS skall med beredskapssatta enheter
kunna:
• omedelbart skydda prioriterad verksam het och områden på svenskt territorium

• avdela en mindre rekognosceringsstyrka
som skal l kunna avtransporteras 48 timmar efter beslut
• avdela erforderl iga snabbinsatsresurser
om cirka 50 personer för att inom 15 dagar kunna påbörja lösande av uppgifter
• avdela insatsstyrka för att inom 30 dagar
kunna påbörja ombasering mot operationsområde för att lösa uppgifter en li gt
antagna partnerskapsmål inom ramen för
internationel la operationer.

Uppgifter
!AS skall dimensioneras för att lösa uppgifter inom ramen för maritima typsituationer1. Detta innebär att !AS, inom ramen
för en multinationell insats, skall kunna
delta i krishanteringsoperationer (CRO)
och humanitära operationer (Humanitarian
Operations). Förbandet, både inom ovan
angivna uppgifter och som enskild verksamhet, skall kunna delta i embargo- och
evakueringsoperationer (NEO).
Inom ramen för ovanstående operationer
skalliAS kunna medverka till att:
• skapa en sammanstäl ld lägesbild, sjö,
mark och luft,
• ta, utöva och bestrida kontroll i avdelat
område,
• skydda eller bevaka verksamhet, terräng
och objekt,
• genomföra personal- och materi eltransporter inom ramen för evakueringsoperationer,
• skydda evakueringsoperationer inom ramen för Maritime lnterdiction.
Hotbild
Det är i dagsläget mycket svårt att teckna
en generell hot- och riskbild för förbandet.
Inom en t1·edsfrämjande insats förutsätts att
mandat från FN eller annan av riksdagen

beslutad organisation, utgör grunden för
verksamheten. Härmed finns ingen regelrätt motståndare utan ett antal aktörer, vilka
strider eller har stridit. En eller flera parter
i konflikten kan motsätta sig vår närvaro.
Detta gör att operationen kan komma att
ha olika faser och därmed olika hotbilder.
Detta innebär bl.a. att begreppen "vänligt
sinnad" och "fientl igt sinnad" kan växla
snabbt och utan synbar anledning. Förbandet skall vara utrustat för att snabbt kunna
hantera hotbildsförändringar som kan förekomma såvälunder en nationell insats som
under insats i en internationell operation.
Förbandets uppträdande innebär att hotet
mot våra förband kan bestå av både marin-,
flyg- och markstridskrafter. Missionen förutsätts ha luftöverlägsenhet, men enstaka
insatser mot förbandet med lätt attackflyg
eller sjömålsmålsbekämpande helikoptrar
kan inte uteslutas.
Nedan angivna typer av hotbilder, kan
utgöra risk vid olika typer av operationer,
såväl fi·edsbevarande som fredsframtvingande.
Reguljära marinstridskrafier med allt
från m in dre snabbgående patrull båtar med
automatkanoner och tunga kulsprutor till
större tartyg ex fi·egatter. Marininfanteri
specialutbildat för sin specifika terräng och
sina specifika förhål landen.
Reguljära mekaniserade stridskrafter
med stridsvagnar, pansarskyttefordon, artilleri, raketartilleri , pansarvärnsrobotar
och tunga kulsprutor som opererar längs
kust- och hamnområden. Dessa mekaniserade stridskrafter bedöms i vår terräng
främst uppträda i mindre enheter upp till
kompani. Krigets lagar följs i huvudsak.
Milis och gerillafbrband med lättare
utrustning som t.ex. små snabbgående
båtar, pansarskyttefordon, eldhandvapen,
k u!sprutor, lättare pansarvärnsvapen,
granatkastare, minor och lmprovised Ex-

367

plosive Devices (TED). I vissa fall även
artilleri och enstaka stridsfordon. Dessa
förband förväntas inte följa krigets lagar
i någon större omfattning.
Kriminella och andra grupperingar
huvudsakligen utrustade med eldhandvapen, kulsprutor, lättare pansarvärnsvapen,
minor, lED. Rån, kidnappning, utpressning och direkta överfall mot delar av den
egna styrkan eller mol humanitära organisationer. Eldöverfall kan även komma att
riktas mot eskmierande förband.
Civila jolkhopar som uppviglas till
stenkastning, plundring och lynchning,
eller civila som behöver/kräver humanitär hjälp kan hindra uppgiftens lösande
genom t.ex. farledsblockeringar, inringningar av posteringar men även genom
fredliga demonstrationer i hamnområden.
Ovan redovisade hotbilder kan gälla
oavsett vilken uppgift förbandet har.
skillnaden utgörs av uppträd andet från
dels parterna, dels av vårt eget agerande i
enlighet med uppgiftens mi. Vid ett fi-cdsffamtvingande uppdrag kan det antas att
styrkor kommer att uppträda aktivt, medan de vid ett uppdrag av fredsbevarande
natur förutsätts uppträda mer pass i v t.

Uppsättaodet av en
internationell amfibiestyrka
Amfibiekåren fick under 2006 uppgift av
Högkvarteret att utveckla och sätta upp
en svensk amfibiestridsgrupp, lAS, med
beredskap för deltagande i internationella
operationer'. Inriktningen var att f1·ån
2007-07-0 J innehålla 30 dagars beredskap
med ett registerförband (R30) för upp till
sex månaders in ternationell tjänstgöring.
Utvecklingen skulle också medge att JAS
kan utgöra ett förstärkningsförband till
snabbinsatsstyrkan Nordie Battle Group
(NBG). Förbandet anmä ldes till EU styr-
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keregistcr 2007-04-12 och till FN PARP
2007-09- 13.
Amfibiekåren har unde r senare år övat
inom ramen för en internationell amfibiestyrka, varför arbetet inte inleddes
från noll utan från ett förhållandevis gott
utgångsläge. Ett samarbete med finsk a
Nytands Brigad och deras motsvarighet
till amfibieförband har varit ett led i utvecklingen. Samarbetet mellan Sverige
och Finland började år 200 l i liten skala,
men har under framförallt de två senaste
åren utvecklats till ett betydligt tätare
samarbete. Två större bataljonsövni ngar
har genomfö rts i den finska skärgården
under 2005 och 2006. Samarbetet med
Finland har givit viktiga erfarenheter,
som har varit värdefulla i utvecklingen
av den svenska insatsstyrkan. Det svenskfinska samarbetet fortsätter bland annat
inom organisations- och materielområdet
Utbildning och uppsättande av den interna tionella amfibiestyrkan har genomförts
vid Amf l under våren 2007, termin 3 i
det nya utbildningssystemet.
TAS är på många sätt ett unikt förband .
Det är första gången som Amfibiekåren
sätter upp ett internationellt insatsförband
och det är första gången som något förband utbildar ett insatsförband enligt det
nya treterminssystemet som ny !igen inforts i Försvarsmakten. Styrkan är sammansatt med delar ur 2.amftbicbataljonen.
En hörnsten i förbandet är amfibiebataljonens förmåga att genomföra väpnad strid
i områden, där vatten möter land.
Organisa tionen är sammansatt av en
stab, ett lednings- och underhållskompani och ett amfibicskyttekompani. Staben innehåller funktionerna Sl till S6. En
chefsgrupp stödjer chefen med adjutant,
juridisk kompetens (legal advisor) samt
press-linformationstjänst (public information officer) samt präst.

Amf.Sky.Komp
(166}

JAS organisation
Tactical Air Control Party (TACP) ingående i amfibieskyttekompaniet har förmågan att leda eld från flyg, fartygs- och
landbaserat art illeri . Gruppen kan givetvis
också leda i förbandet ingående Rb 17 .
Ledn ings- och underhållsko mpaniet
sörjer för merparten av förbande ts stödfunktioner. En stabspluton stödjer staben
med ledningsresurser och drift av förbandets info rmatio ns- och telekommun ikationssystem . Underhållsplutonen svarar
för förbandets förnödenhetsforsöijning,
förpl ägnad och reparationer. sjukvårdsplutonen innehåller en förbandsplats ,
som svarar för förebyggande och daglig
sjukvård. Två sjukvårdsgrupper finns för
akut omhändertagande på skadeplats och
vidare transpmi i sjukvårdskedjan. Spanings plutonen är förbandets kval ificerade resurs för infonnationsinhämtning.
Pluto nen kan genomföra fast och rör l ig
spaning, inhämta information genom ett
dolt ell er öppet uppträdande och genom
samverkan.
Amfibieskyttekompaniet är förbandets manöverenhet Kompaniet består av

tre amfibieskytteplutoner och en understödspluton. Varje amfibieskyttepluton
innehåller tre skyttegrupper och en understödsgrupp. Förutom Automatkarbin 5
är skyttegrupperna bland annat utrustade
med Kulspruta 90, Prickskyttegevär 90,
40mm Granattillsats, Pansarskott m/86,
Förstärkningsvapen 870, Pistol m/88 och
mörkermaterieL Understödsgruppen är
utrustade med Kulspruta m/58 , Tung kulspruta 12,7 mm, 40 mm Granatspr uta och
Granatgevär m/86.
Understödsplutonen indelas i två troppar. Granatkastartroppen understödjer
fOrbandet med 81mm Granatkastare. Robottroppen är utrustad med Robot 17.

Båtar
Förbandet kan uppträda såväl sjö- som
land- och luftburet. Under utbildningen
övas förbandet i huvudsak i sjöburet uppträdande. Pl attform en som används för såväl strid som transpmi är Stridsbåt 90 HS
(spl itterskyddad ve rsio n). TAS disponerar
20 s tridsbåtar inklusive ledn ings- och
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sjuktransp011versioner. För lätta transporter av mindre enheter finns fem gruppbåtar i förbandet . För tyngre transporter och
underhåll innehåller förbandet fyra lätta
trossbåta r.

Utbildning och beredskap
IAS bar i huvudsak utbildats vid Amf l , på
Berga med omkringliggande övningsområden. Vissa specialutbildning ar genomförs vid andra skolor och förband i Försvarsmakten bl.a. Livgardet. Utbi ldningen
har genomförts under termin 3 enligt det
nya förbandsutbildnin gssystemet efter genomförd grundutbi ldning. Terminen , som
omfattade cirka tre månader indelades
i tre skeden. Under det första skedet genomfördes kompletterande soldatutbi Idni ng. Under det and ra skedet genomfördes huvudtjänstinrikt ad specialutbildning.
l det avslutande skedet samtränades enheterna för att kunna lösa komplexa uppgifter i förband. En samövn ing med Ny lands
Brigad (SWEFlN ATU , Ampbibious Task
Un it) genomfördes på svenska sydkusten
och i Polen under maj månad .
Under termin tre är soldaterna anstä llda vid A mf l och erhåller lön och
förmåner avtalade för utbildning av beredskapsförband. Efter genomförd godkänd utbildning kontrakteras soldaterna
för en beredskapsperiod om 18 månader.
soldaterna erhå ll er under beredskapsperioden en premie som utbetalas efter fullgjord 12- respektive 6-månadersperiod
i beredskap. U n der beredskapstiden ska
soldaterna kunna inställa sig på förbandet
inom sju dygn för att påbö1ja insatsutbildning. Insatsutbildninge ns längd och innehåll beror på vilka uppgifter förbandet ska
lösa . Förbandet ska kunna sättas in inom
30 dagar.
Den IAS , som utbildades våren 2007 ,
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har förbandsbeteckni nge n AM07 och har
sedan 2007-07-0 l 30 dagars beredska p
intill 2008-12-31. För att avlösa AM0 7
kommer nästa styrka, AM09, påbö1ja si n
utbildning under hösten 2008 . Preliminärt
utbildas AM09 i perioden augusti - oktober 2008 för att stå i beredskap under peri oden 2009-01-01 - 20 l 0-07-0 l. Rekry tering av AM09 kommer att göras unde r
våren 2008.

Sammanfattn ing
Framtida insatser
Ingen kan idag säga var och när förbande t
ska kunna de lta i en internationell insats
och lösa Peace Keep ing eller Peace En forcement uppgifter. Under utbildninge n
av förbandet, och under kommande beredskapsperiod , är ett geografiskt insatsområde inte fastställt. Vi vet därför in te
tyngdpunkten på uppgiften, eller exakt vilken miljö där vi skall verka ell e r
vilka aktörer som kan komma att finna s
på arenan. IAS måste därför under si n
utbildning skapa flexibla stridsmetoder
som leder t i Il att förbandet kan hantera e n
mångfald av uppgifter, oberoende på var
insatsen görs i världen.
Förbandet ska kunna uppträda som en
stridsgrupp och högre chef är antingen en
svensk insatsstyrkechef eller en förband schef ur NATO, EU eller FN. Oavsett vilket kommer förbandet att uppträda i en
multinationell miljö. IAS är utbildad fö r
och beredd att upp träda där vatten möte r
land , eller i en landoperation , al lt i en mul tinationell miljö. Styrkan är interoperabe l
och kan verka tillsammans med förban d
ur samt li ga försvarsgrenar inklusive NBO .
Vid en fi"edsfrämjande insats förutsätts e tt
mandat från FN, EU eller av Riksdagen
annan beslutade organisation.
Förbandet är utrustat och övat för att

snabbt kunna hantera hotbildsförändringar som kan förekomma under insats
i en intern ationell operation . Sammantaaet in nebär detta att förbandet ska kunna
~erka längs hela konfliktskalan mot högst
varierande hot, sa m t kunna samverka i ett
brett spektrum av al lt ifrån andra militära
förband , via NOO (Non-Oovernmen tal
Organi sation) till lokala och regionala
samhällsstrukture r av o li ka slag.
Normerande terräng och miljö är kustzon - skärgård, floder, delta och större
inre vatten med olika hydrografiska förhållanden och klimatzoner. Terrängen
kan kara ktäriseras av obefintlig, förstörd
eller ringa förekommande infrastruktur
men också utgöras av stads-/hamnmiljö .
Förbandet utbildas för rörlighet till sjöss
med stridsbåt 90 men ska, efter tillförsel

av fordonsresurse r och utbildning även
kunna användas i en landoperation.
IAS stå r i beredskap från 2007-07-01
fram till 2008- 12-3 1. När förbandet står
i 30 dagars beredskap benämns styrkan
AM07. Hösten 2008 påbö1jas en ny termin 3 vid Amf l. Sedan 2006 har Amfibiekåren infört det nya treterminssystemet när det gä ll er värnpliktsutbildn ing.
Det innebär att termin l och 2 omfattar
grund lägga nde soldatutb ildning och huvudtjänstutbi ldning. Termin 3 (T3), är en
frivillig del som är inriktad mot internationell utbildning.
Under denna termin kommer en ny insatsstyrka (AM09) att utbildas för att gå
i beredskap från 2009-01-01 t.o.m. 20 l 006-30.
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Ledam oten

STEN GÖTHBERG

Mästare i smygteknik
på ytan och under

Jm: kand Sten Cöthberg, som är styrelseledamol i Kungl.
Örlogsmannasällskapel, har under 18 år varit verkställande
varit
direktö rfor Sjöassuradörernas förening. Han har tidigare
fficer
förbundsjurist på Sveriges Redareforening och är reservo
vid Livgardet (kav)

-~~

-<

-.(.<~

Den svenska rederi- och varvsnäringens utveckling
sedan Andra världskriget
skrafternas användning - föredragen

Årsberättelse i vetenskapsgrenen J- Strategi och sjöstrid
3 l oktober 2007 i Stockholm
vid Kungl< Örlogsmannasällskapets ordinarie samma nträde

gamm al joreteelse. Huruv ida
Intern ationell hande l och sjöfart är en utomordentligt
eller inte tvistar fortfar mule
yrket
äldsta
det
som
tas
betrak
detta yrke hos utövaren
nde sätt varitfö rutsät tning
de lärde om. Hande l och .~iöfart har på ett mycke t avgöra
handels- och sjörättsliga
de
av
antal
for olika kultur ers uppko mst och välstånd. Ett
år tillhaka i tiden extusen
antal
ett
skande
förhär
princip er och joretee lser som var
den i särklass iildsta av alla
isterar fortfar ande idag. Intern atione ll sjöfors äkring är
helt internationaliserad. Dess
forsäk ringsf ormer och är idag, liksom då, i stort sett
internationella hande lns och
den
historia hänge r av naturliga skäl intimt ihop med
sjöfartens utveckling.
Den svensk a hande lssjöfa rtens histori a är
av förkl arliga skä l inte lika gamm a l som
den i exemp elvis Medel havslä nderna ,
kulturo mråde n i Sydam erika och i Asien<
Den svensk a sjöfart en och den svensk a rederin äringe n bar under seklers gång haft
en framtr ädand e plats från försötj ningssynpun kt oc h som näring men samtid igt
kanske inte fått karakt ären av den "modern äring" som i vårt västra broder land.
Detta till trots är över 200 000 svensk ar
idag direkt eller indi rekt beroen de av

svensk sj öfart. Ett mycke t stort antal företag och underl everan törer är dessut om på
ett e ller annat sätt beroen de av sjöfart en.
T ill detta komm er andra viktiga yrkeso mråden inom det s.k . sjöfart sk lu stret. Orsakerna till näring ens , till viss del, bristan de
förank ring hos gemen e man i Sverig e kan
naturli gtvis vara många men en förklar ing
är säkert att tillgån gen på skog, minera ler
och andra naturti llgång ar på ett naturli gt
sätt skapat den " moder indust ri" som har
varit och fot1farande är framgå ngsrik i
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Sverige och som känns igen och som gemene man kanske har större kunskap om.
Bilindustr in inte att förglömm a.
Inom den svenska rederinärin gen
agerar rederier av olika storlekar och inriktning, operatörer, lastägare, industri,
mäklare, finansierin gsinstitut, assuradörer m. fl. Dessa aktörer har al la ett mycket
stort gemensam t intresse, nämligen anpassnings förmåga t i Il bl. a. konjunktu rcyklar. Vid snabba förändring ar ställs exceptione ll t stora krav på lyhördhet, kunskap, erfarenhet och anpassnin gsförmåga .
Världspol itiska förändring ar, oro, krigsrisk, terrorism mm kan på mycket kort
varsel förändra en hel marknadsb ild med
marknadsm ässigt katastrofa la följder.

Andra världskrigets utbrott
1939 och dess konsekvenser på
den svenska sjöfarten
Andra världskrig et kom på ett mycket
dramatisk t sätt att påverka den internationella handeln och sjöfarten med världsomspänna nde konsekven ser till fö ljd. Den
l september 1939 anföll Tyskland Polen.
Två dagar senare blev Storbritan nien och
Frankrike krigförand e länder. Storbritan nien hade en handelsflo tta vid krigets början på 18 miljoner bruttoton och av denna
flotta återstod 13,5 miljoner vid fredss lutet. Under hela kriget sänktes ca 24 miljoner bruttoton på grund av krigshand lingar
och hälften av detta tonnage förde brittisk
flagg e ll er var brittkontr ollerat Norge förlorade under krigså ren närmare hälften av
sin handelsflo tta och Danmark ca 40 %.
Den svenskkon trollerade handelsflo ttan kom under kriget att delas i två delar
genom den av Tyskland upprättade s.k.
Skagerrac ksspärren mellan Norge och
Danmark. Den del av den svenska handelsflottan , som seglade utanför spärren

och därmed var utestängd från Sverige,
var på samman lagt ca 700 000 bruttoton
och bestod t i Il stora de lar a v modern a
tank- och linjefartyg . Denna flotta seglade
i huvudsak för de allierades räkning. Av
denna s. k. uteflotta förlorades över hälften
i de allierades konvojer.
Den andra delen av flottan som seglade inom spärren och därmed ansågs
vara innestängd lades ant igen upp på varv
i väntan på bättre tider, skrotades eller
seglade med malm , kol eller andra bulklaster för Tysk lands eller axelmakte rnas
räkning. Några av de fartyg som befann
sig utanför spärren kunde göra enstaka resor till Sverige. Dessa fartyg gick under
beteckning en lejdbåtar, vilket innebar att
fartygen kunde garanteras fri lejd till och
från Sverige. Under kriget gjordes 224
utgående ocb 231 hemgåend e lejdresor.
Den svenska förklarade neutralitet en var
utomorden t! igt beroende av dessa synnerligen viktiga resor, som kunde ge Sverige
visst oberoende avseende för den svenska
befolkning en och industrin nödvändig a
förnödenh eter och varor. Den svenska utrikeshand e ln kunde fortgå men med stor
begränsnin g.
Vid krigsslute t fanns i den svenska
bandelsflo ttan kvar ca 350 000 ton av
den flotta som seglade utan för spärren .
Av de ursprungli ga 950 000 ton, som seglade innanför spärren , återstod vid samma
tidpunkt ca 720 000 ton. Nyproduk tion
av tonnage gjorde att ca 180 nya fartyg
tillfördes den svenska handelsflo ttan om
ca 450 000 ton. Det var inte enbart de
krigförand e parterna, som förlorade tonnage under kriget. Ä ven Sverige drabbades hårt. 1940 förlorade Sverige 56
handelsfar tyg och ett knappt tiotal togs i
beslag av de krigförand e parterna. Totalt
förlorade Sverige under kriget dryga 200
handelsfar tyg och l 228 svenska sjömän

fö rl orade sina liv under kriget.
Sverige var officiellt neutralt under
Andra världskrig et. Trots stora umbäranden för den svenska befolkning en, avspärrning, ransonerin g m.m. utvecklade s
den svenska rederinäri ngen positivt under
kriget. En av orsakerna till detta var bl.a.
att den svenska regeringen redan 1938
inföti fri avskrivnin gsrätt för svenska rederier samt en kraftigt sänkt bolagsskat t.
Dessa av statsmakte rna införda åtgärder
kom med tiden att visa sig mycket lyckosamma för näringen. Tonnaget kunde under kri gsåren förnyas med en låg skuldsättning som följd. 1945 bestod den svenska
handel sflottan av l ,55 miljoner bruttoton.
Samma år genererad e handelsflo ttan drygt
en miljard svenska kronor i intäkter. Inseglingen fördubb lades år 1949.
En av orsakerna till denna positiva
utveckling för den svenska handelsflo ttan under kriget, förutom att Sverige inte
deltog i kriget, avskrivnin gsrätten och den
sänkta bolagsska tten , var att den svenska
varvsn äringen utvecklade s mycket positivt.

Den svenska varvsnäringen
under efterkrigstiden
De svenska varven genomgic k under
andra vär ldskriget en genomgrip ande
modernise ring och kapacitete n ökade
närm are 300 %. Sjöfartsna tionen Norge
hade under kriget förlorat närmare hälften av sin handelsflo tta, varför behovet av
nya fartyg efter krigsslute t var betydande .
Norge beställde tota lt ett 80-tal fartyg vid
svenska varv på sammanla gt 760 000 ton
dwt. 26 norskbestä llda fartyg levererade s
un der kriget till Norge om ca 300 000 ton
dwt. Leveranse rna fotisatte efter freden i
snabb takt till Norge från i huvudsak västsvenska varv. Dessutom beställdes fartyg
vid vissa brittiska varv.

Ett problem , som de svenska varven
ställdes inför vid dessa för svenska förhållanden mycket stora beställnin gsvolymer, var bristen på stå l. De svenska stå lverken kunde inte i snabb takt och i dessa
volymer producera tillräcklig t med stål.
Beroende på stålbrist även på den internationella marknade n löstes problemet
temporärt på följande sätt. Norska staten
och de norska redarna lyckades via sina
internation ella kontakter själva köpa upp
stål på den internation ella metallmar knaden. l varvskont rakten stipulerad es ofta
att det rederi, som beställt ett fartyg vid
svenskt varv, själv skul le tillhandah ålla
stå l och plåt. r kontrakten reglerades även
ofta att 15 % av fartygspri set sku lle betalas genom materialle veranser, 35% av
kostnaden sku ll e täckas av ett kreditavta l,
där avtalspart erna var reger ingarna samt
de resterande 50 % lämnades i kredit av
varvet under en femårsper iod .
fatiygsbes tä llningarna
norska
De
innebar att de svenska och i synnerhet de
västsvensk a varven blomstrad e och förde
upp den svenska varvsindu strin till en
absolut toppniv å internation ellt sett. Hälften av de totala norska fartygsbes tällningarna låg i svenska varv. Den svenska
varvsnärin gen låg strax efter freden på
tredje plats i världen efter Storbritan nien
och USA. De svenska varven hade under
kriget utvecklats till mycket moderna anläggninga r med kort byggnadst id. Dessutom var fartygspris erna lägre och låg i
bötjan av 1950-talet ca l O % under motsvarande priser i Storbritan nien.
Den mycket stora svenska varvsfram gången under och strax efter kriget kom i
början av 1950-talet att bli utsatt för hård
konkurren s från Japan, vi lke t möjliggjor des av 1950 års fredsfördr ag . Fredsfördr aget innebar att ett stort antal handelspo litiska restriktion er togs boti. Samma år
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levererade de japanska varven lika mycket tonnage som de svenska. En kraftig japansk prisdumpning kunde skönjas.
Det var inte bara svenska varv, som
hade fulla orderböcker vid krigsslutet.
Varv i Storbritannien , Västtyskland, Holland och USA var stora producenter av
nytt tonnage. Konkurrensen från dessa
länder bö1jade kännas alltmer besvärande
i mitten av 1950-talet. De japanska varven visade sig med tiden vara ålderdomliga och utrustningen klarade i många fall
inte de högt stä llda tekniska kraven. Den
största japanska konkurrensför delen var
de låga lönerna. Den förväntade japanska
varvskrisen utbröt i s lutet av 1950-talet
med förödande konsekvenser för kejsardömet.
De svenska produktionspr iserna var i
mitten på 1950-talet fortfarande konkurrenskraftiga beroende på mycket teknisk
avancerad produktion. De svenska varvsarbetarna arbetade f01ifarande i enskift
till skillnad från sina västtyska kollegor,
som arbetade i treskift. De framgångsrika
svenska varven återin vesterade stora delar
av genererade vinster i nya produktionsan läggningar. Framgångsrik a Götaverken
investerade 150 miljoner kronor i det s.k.
Arenda lsproj ektet Uddeva lla varvet levererade 1959 Europas största nybygge som
var på 68 000 ton dwt. Samma varv s log
samma år produktionsre kord oc h blev
världens tredje största varv, vad gäl ler fartygsproduktio n och leverans.
Ett nytänkande inom den internationella rederinäringen ledde i mitten av
1950-talet fram till en helt ny fartygstyp ,
som kom att få stor betydelse för handel
oc h sjöfart. Världens första bulkfartyg levererades i mitten av årtiondet från Götaverken i Göteborg och Kockums i Malmö.
Det förstnämnda varvet levererade 1955
bulkfartyget Abisko till Gränges Rederi
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A B och Kockums levererade ungefår
samtidi gt ett 19 000 tons bulkfartyg till
No rd ström & Thulin i Stockholm.
Det ovan nämnda Arendalsproje ktet,
som initierats av Götaverken , ledde fram
till att Arendalsvarve t i Göteborg in vigdes
1963. Samtidigt hade det framgångsrik a
Uddeva lla varvet fått ekonomiska bekymmer och Erik sberg oc h svenska staten försökte rädda varvet frå n konkurs. Akt iekapitalet ökades väsentligt och varvet skulle
drivas vidare av Eriksberg . Genom detta
arrangemang blev Uddevalla/ Eriksberg
världens största varvskoncern . Den svenska staten gav samtidigt en kreditgaranti
till koncernen på 130 miljoner kronor.
1970-talet blev ett mycket dramatiskt
årtionde för den svenska varvsnäringen .
Från att ha varit världsledande und er
Andra världskriget och efte rkrigstid en
hamnade ett flertal sve nska varv i en
mycket allvarlig ekonomisk kri s. Varven
hade uto morde ntli gt svårt att ekonomiskt
hävda sig i konkurrens med lågkostnadsländer. Götaverken låg illa till och rederiet Broströms gjorde ett tappert försök
att köpa Götaverken. Detta för slag fick
inte ge hör hos Götaverkens aktieägare.
Om så hade skett, hade B roströms blivi t
en världs ledande va rvsägare, då rederiet
redan ägde Eriksberg och hade ett managementavta l med Uddeva llavarvet De
svenska statsmakterna stödde detta förslag, som dock aldrig geno mfördes.
Finansministe r Gunnar Sträng engagerade sig personligen i varvsfrågan i syfte
att finna en lösning. Uddeva lla varvet förstatl igades 1970 och hade då 22 beställningar i orde rböckerna. l syfte att försöka
rädda Götave rken och på sikt den mycket
framgångsrika svenska varvsnäringen
reorganiserade s Götaverken i början av
1970-talet. Varvsledninge n presenterade en
prognos, vilken visade att det skulle dröja

räckte dock inte . Ekonomin och finansie ringen var otillräcklig.
Konsekvensen av 1970-talets stora
svenska varvskris kan kort sammanfattas
en ligt fö lj ande:
Götaverken rekonstruerad es genom bl.a .
ett stort kapitaltillskot t på ca 175 miljoner kronor. Salenkoncern en erbjöd s ig att
köpa va rvet under vissa förutsättninga r
oc h orderingå ngen var god hos de flesta
av de svenska varven. l mitten av 1970ta let förändrades åter situationen kraftigt,
då efterfrågan på de svenska fartygen
minskade drastiskt. Eriksberg, som under
efterkrigsti den blev vä rld ens största leveföljande:
rantör av produkttanker s till den internaFartygsbeställ ningar hade tagits till
tankerflottan , blev ett dotterbolag
tionella
styrekonomisk
dålig
o lönsamma priser,
till Götaverken samt idigt som staten 1973
ning, negativt räntenetto och negativ ränblev majoritetsägar e i Götaverken.
tabilitet under 1960-talet. Konsekvensen
l977 så lde Salenrederiern a s in ägaranav den statli ga utredningen blev att det
till staten. Samm a år bildades Svensl
de
olika
medan
statliga stödet minimerades
ka Varv AB. Den av regeringen tillsatta
forn1er av stöd f011satte i bl.a. Västtyskvarvsanalysgr uppen kunde samma år konland, Fra nkrike, Italien och Storbritanstatera att över 500 svenska företag, med
nien . Förutsättninga rna att bedriva en
ca l O 000 anställda, var underleverant örer
komka
li
på
intern atione ll varvsnäring
till de svenska varven och genererade inmersiell a villkor hade förändrats på ett
täkter på över 2 miljarder kronor per år.
drastiskt sätt. Kraftigt höjda stå lpri ser
1978 undgick Kockums i Malmö konkurs
kombin erat med stigande inflation och
att staten övertog ägandet och förgenom
bättre.
saken
inte
marknadsränto r gjorde
värvade aktierna. Övertagandet av Kock1970 sva rad e Sveri ge endast för l O % av
ums t i Ilsammans med övriga övertaganden totala fartygsproduk tionen medan Jaresulterade i att svenska staten kom
den
pan f01ifarande svarade för 50 %.
en av vär ldens största varvsägare.
bli
att
varvssvenska
Trots den begynnande
Sveriges storhetstid som varvsnation,
krisen måste dock följande konstateras: l
som innebar en andrap lats bland värlbö1jan av 1970-talet var orderingå ngarn a
dens varvnationer och Götebo rg som
tillfredsstä llande. Norge svarade folifavärldens största varvsstad, reducerades
beställav
andel
stor
rande för en mycket
under varvskrisen väsentligt till att i stort
ningarn a. De svenska varven investerade
sätt bara omfatta mindre produktionsva rv
stora summor i ny teknik oc h nya ideer,
samt reparationsvar v. En synnerligen
som var framgångsrika . Samtidi gt fanns
framgångsrik epok reducerades kraftigt
örssysunderleverant
ett väl fungerande
med mycket stora samhäl lsekonomiska
tem, framför allt på västkusten, som syskonsekvenser som fö ljd.
selsatte närmare 20 000 anstä ll da. Detta

ytterligare några år innan vinst kunde uppvisas för varvet.
1970 presenterades res ultatet av den
statliga varvsutrednin gen , som t i li sattes
av regeringen, några år tidigare. Innehållet i utredningen var ingen munter läsn ing
för ledningarna för de tidigare så framgångsrika svenska varven . Den svenska
varvsnäringen s nedgång och fa ll kunde
nu bö1ja anas. F011satt räntestöd för varven var inte att tänka på; dock kunde visst
kap italtillskott ga ranteras i vissa särsk ilda
fa ll. Utredn ingen konstaterade några orsaker till den uppkomna situationen en li gt
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Containerise ringen
En helt avgörande faktor som kom att revo lutione ra den internationella handeln
sjöfarten och fartygsproduktion en efter
Andra världskriget var införandet av containern som lastbära re. Contain eriseringen
innebar ett systemsk ifte inom lasthanteringen , varför denna företeelse kräver sin
speciell a förklaring och belysning.
Under 1950-talet utveck lades bilindustrin i Sverige på ett mycket positivt sätt.
De bägge välkända svenska bilmärkena
Volvo och SAAB utvecklades starkt med
nya modeller i rask takt, vilket fick e n
positiv utveck ling både i Sverige oc h utom lands, inte minst i USA . Det rådde till
vissa delar arbetskraftsunder skott varför
arbetskraftsinva ndrin g från bl.a. Finland
och Jugoslavien välkomnades och var i
vissa fall en förutsättnin g för den expan derade svenska industrin . Detta gä llde
även varvsindustrin.
Framgångarna hos den svenska bilindustrin ökade exportvilja n och svenska
Walleniusrederier na bötjade i stor skala i
mitten av 1950-talet att skeppa bilar över
Nordatlanten. De etablerade linj erederierna fick en stark och på sikt mycket framgångsrik konkurrent avseende e uropei sk
biltransport till USA. Bi larna transporterades till stor del oemba ll erade vilket var
något nytt och epokgörande. Tanken på att
rulla ombord lastbärare med gods utvecklades i praktiken till införandet av ro/rofartygen som från början kom att trafikera
Nordsjön. Iden spred sig även tilllinjetrafik över Nordatlanten och debuten ägde
rum 1967 med ett ACL-fartyg. Konkurrensen från ro/ro-rederierna var stenhård
och ett flertal traditionella linjerederier,
som inte hann med i containerutvecklingen, konkurrerades ut. Rederier dök
upp och ett exempel är det amerikanska
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transpotiföretage t Sea-Land, so m startade
conta inerskep pningar över Nordatlanten.
Den explos ion sa rtad e containeriserin ge n ledde också ti·am till att hamna rn a
måste a npassas t iIl det nya sättet att hantera gods . l mitten av 1960-tal et började
Göteborgs Hamn planera för en ny ham n
för container- och ro/ro-gods som sedermera kom att bli den framgångs rik a Skan diah amne n. Nya rederier bildades och
gamla slogs ut. Ett exempel på ett nytt
framgångsrikt rederi var ACL (Atlantic
Conta iner Line) som bestod av svenska
Wallenius, Transatlantic, Svenska Amerikalinjen samt Hoiland-America linjen
va rs första fartyg levererades 1967. Nya
marknader nåddes av containeriseringe n
som Nya Zee la nd , Australi en och FjätTan
Östern och nya länder som exempel Sovjetunionen etablerade sig på 1970-talet i
co ntai ne rtrafiken. Co ntainern fick en oerhörd genomslagskraft.
Sverige gy nnad es kraftigt hande lsmässigt av att Tyskland och Japan efter freden
1945 i stort sett försvann som handelsnationer. Dessa bägge länder hade före
kriget haft betydande andelar av den totala världshandeln. De allierade ländernas
handelsflottor bestod vid krigsslutet av
fartyg med lägre kvalitet och som till sto r
del se riep roducerats under kriget. Dessutom var underhållet, beroende av kriget,
kraftigt eftersatt. Som tidigare nämnts
förlorade Sverige en icke obetydlig del a v
sin handelsflotta und er kriget. Trots detta
klarade sig Sverige överraska nde bra oc h
nyproduktionen av framför a ll t linj etonnage var framgångsrik. Detta tonnage i
den s.k. skandinaviska stilen kom att till
stor del överta de av Tyskla nd och Japa n
tappade marknadsandelarn a. Den skandinaviska sti len kom att innebära ett stort
nytänkande vad gä ller fartygsdesign.

den enskilde sjömannen blev rederianställd och inte längre fartygsanställd.
En för sjöfarten alldeles specie ll bo1 bötjan av 1970-ta let var Sverige ett av
lagsform är det s.k . partrederiet. Bolagsvärldens främsta sjöfat1s länder. 1971 var
formen regleras i den svenska sjölagen
den svenska bruttoinseglingen 5 miljarder
och innebär att ett anta l personer går samsvenska kronor. Tonnaget hade moderniman och med delat ansvar gemensamt driserats, utbildningarna utvecklats, varvsver ett e ll er flera fartyg. Bolagsform en är
närin gen hade stått på topp, frakterna var
inte någon egen juridisk person. Bolagsgoda, containeriseringe n medförde nyformen är ytterligare ett unikt exempel
tänkande, pooler bildades och industrin
på en företeelse, som har gagnat internablomstrade. Färjetrafiken hade utvecklats
tionell sjöfart i många hundra år och som
starkt liksom den svenska kyltrafiken.
reglerades första gången i Sverige i 1667
1973 var den svenska handelsflottan numå rs sjölag.
mer tre i världen i fö rh å ll ande till BNP
Bolagsformen kom från skattesynefter Norge och Grekland.
punkt att hamna i rampljuset i bötjan av
l den positiva svenska rederi- och
1970-talet, då den förm ånliga skattesituavarvsnärin gens spår hade Sverige under
tionen för denna bolagsform på ett ohe1960- och 1970-ta len blivit ett högkostderligt sätt hade utnyttjats av icke seriösa
nadsland i jämförelse med den närmaste
utövare av sjöfat1. Olyckligtvis infördes i
omvärlden . Genomsnittslöne n för de omSverige en skärpt beskattning för partrebordanställda hade under en knapp tioårsdare, vi lket fick till följd att kapitalflödet
period ökat med närtnare l 00 %. En rad
till den kapitalintensiva sjöfartsnäringen
åtgärder vidtogs från näringens sida för
bromsades upp. skattereglerna ändrades
att möta den allt hårdnande konkurrensen.
så till vida att en enskild partredare fick
l rekryteringssyfte införde statsmakterna
begränsade möj tigheter ti Il kontraktsaven ny lagstiftn ing, vi lken innebar att omskrivning och förlustavdrag. Dessa nya
borda nställda sjömän inte behövde göra
regler uppfattades som hämmande på en
i övrigt väl fungerande bolagsform. Partvärnplikt. Detta uppfattades som positivt.
rederiformen används inom de flesta segArbetstiden sågs över liksom utbildningment inom sjöfarten.
en av de ombordanställda. Frågan om s.k.
Beroende bl.a. på den svenska hanenhetsbefä l var ett ständ igt återkomma nd e
delsflottans kraftiga expans ion fram ti ll
tem a mellan arbetsgivar- och arbetstagarbörjan av 1970-talet, uppstod stor brist på
organisationerna . En annan fråga , som
i huvudsak sjöbefäl. En liknande si tu ation
var föremål för diskussioner, var ändring
vi se idag, men nu gäl ler det även
kan
av an stä Il n ingsförhå lia ndet innebärande
på manskap. Bristen på sjöbefäl då
brist
redetill
fartygsanställning
n
frå
övergång
hade också delvis sin förklaring i flykten
rianställn ing. l denna fråga var ofta både
till s.k. öppna register samt det ändrade
fackföreningar och arbetsgivare överens,
skattesystemet. Spänningen mellan de
men förslaget till förändr in g mötte starkt
sjöfackliga organisationerna och arbetsgi Frimotstånd hos de ensk ilda sjömännen.
varna var vid denna tidpunkt mycket stark
heten att vara fartygsanställd ansågs vara
och redarna blev vid avtalsförhandling ar
mycket värd. 1973 antog dock riksdagen
pressade under hot om strejk, som sku lle
den nya sjömanslagen, vilket innebar att

pen svenska rederinäringen
under det dramatiska 1970-talet
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drabba stora delar av handelsflottan , att
acceptera fackens k ra v.
l mitten av 1970-talet träffade parterna
ett avtal, fortfarande under strejkhot, som
innebar att de ombordanstäl lda i princip
arbetade sex månader ombord och å rets
resterande sex månader erhöll de ombordanställda skattefritt landtraktamen te. För
den som önskade arbeta iland under de
resterande sex månaderna, avsåg beskattningen enbart denna period. l övrigt gä llde speciell sjömansskatt. Konsekvensen
för rederierna blev att kostnaderna för de
ombordanstäl lda under år 1975 steg med
närmare 35 % .
1975 sjönk de inseglade bruttointäktern a
med ca l miljard kronor. 1970-ta lets första
offer beroende på den uppkomna situationen var de anrika Svenska Lloyd och Rederi Svea. Under slutet av 1970-talet hade
den svenska handelsflottan reducerats med
ca 70% och den s.k. utflaggningsde batten
var i full gång. l mitten av 1980-talet gick
diskussionens vågor höga om att i Sverige
införa ett "öppet" register, som införts eller
kom att införas både i Norge och Danmark.
Av politiska skäl genomfördes aldrig något
sådant register i Sverige.
l bö1jan av 1979 hade den svenskflaggade handelslottan med ca 2 miljoner ton
dwt. 1982 bestod den svenskflaggad e handelsflottan av 4 ,2 miljoner ton dwt. Den
tidigare förhärskande framtidstron och
entreprenörsan da hade inom många segment bytts mot en destruktiv uppgivenhet.
Utförsäljninga r och utflaggning av svenskt
tonnage fortsatte i oförminskad hastighet.

Nuläget
1970- och 1980 talens utpräglade pessimism har i bö1jan och mitten av 2000-
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talet förbytts till en stark framtidstro för
svensk rederinäring och näraliggande näringsgrenar inom det s.k. sjöfartsklustre t.
Den svenska handelsflottan bestod den
l januari 2007 av 222 fartyg om 2,45
miljoner ton dwt under svensk flagg samt
380 fartyg om l 0,07 miljoner ton dwt under utländsk flagg. Medelåldern för det
svenskflaggad e tonnaget är 16 år och för
det utiandsflaggad e 15 å r. Vid samma ti dpunkt fanns det mer än 50 fartyg över 300
bruttoregistert on i beställning av svenska
rederier. Ett 25-tal fartyg beräknas bli levererade under innevarande år. Kontraktsvärdet bedöms ligga på ca 30 miljarde r
kr. Vid leverans av dessa fartyg beräknas knappt 150 befäl erbjudas arbete och
ca 200 manskap. Vad beror då uppsvinget
för den svenska rederinäringen på den här
gången?
Näringsvillko ren har i jämförelse med
tidigare situation på ett utomordentlig t positivt sätt förändrats. Kraftansträng ningar
har gjorts angående utbildning av befäl
och manskap, information om betydelsen
av en svensk näring har utvecklats krafti gt
och näringen har talat om sig i media på
ett annat sätt än tidigare. Konkurrenskr aften har stärkts, forskning prioriterats och
långsiktighete n i investeringar m.m. har
starkt poängterats. Den s.k. nettometode n
har införts och åtgärder har vidtagits att
harmonisera sjöfartens spelreg ler med
de som gäller inom EU . Nu väntar all a
på att ytterligare en pusselbit skall läggas på plats, nämligen införandet av den
s.k . tonnageskatte n. Framtiden ser ljus ut
för svensk sjöfart och övriga näringsgrenar inom sjöfartsklustre t Det är nu bara
att hoppas att tidigare gjorda misstag inte
återupprepas.
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Tydligt budskap på Världssjöfartens DagEmissionerna från sjöfarten måste sänkas radikalt
Viiridssjöfartens Dag i Göteborg torsdagen den 27 september 2007 samlade drygt 250
deltagare. Årets tema var miljö medfokus på emissions/rågan, diir nuliiget kartlades,
möjligheter till åtgärder och nya och ji·amtida lösningar lyftes ji·am. Viiridssjöfartens
Dag iir ett /MO'· arrangemang, som årligen arrangeras viiriden över den sista torsdttgen i september månad. Tematför dagen -IMO:s gensvar på aktuella miljömässiga
utmaningar- sätts av IMO:s generalsekreterare Ejthimios Mitropoulos, som också
skickar ut ett tal till viiridens /MO-nationer. IMO:s hudskap till viiridens sjöfartsnationer var också tydligt- Ta ansvar for miljön 1111.
Hedersuppdra get att framföra årets anförand e anförtroddes överdirektör Hans
Lindq vist från Kustbevaknin gen:

"Det .finns idag, med all räl/, en djup
insikt i att människans aktiviteter ger allvarliga återverkningar på vår miljö. Om
inte åtgärder vidtas nu kommer vi - i ett
Längre perspektiv- inte att kunna bibehålla
den ekonomi vi har blivit vana vid under
merparten av de senaste årtiondena. Varje Lands och varje närings miljömässiga
belastning står nu under skarpare rannsakan än någonsinforut. Trycket växer på
varje potentiell förorenare, vmje brukare
av energi och varje misstänkt bidragare
lill klimatförändringar och uppvärmning

av jordatmo.lj"ären, all förbäl/ra sitt beteende och införa grönare tillämpningale
Transportnäringen är verkligen inget
undantag i detta avseende, den tilldrar
sig måhända mer uppmärksamh et än vad
som kan anses proportionerligt. 1 vilket
fåll tillräckligt för att säkerställa att miljöhänsyn nu är högt på agendan inom alla
dess sektore1: Jämförelser visar dock, att
bland alla transports/ag, så är sjöfartsnäringen den som har minsta skadeverkningar på miljön, i relation till nyttan. De
enorma volymer spannmål som erfordras
för att ge världen dess dagliga bröd, kan
inte transporteras på annat säll än med
fartyg. Både de ekonomiska och miljö381

mässiga kostnadernaför att använda t. ex.
flygfrakt skulle nå astronomiska höjder:
Vidare, om manjämför med landbaserade
näringm; så är sjöfarten en jämförelsevis
litenfaktor när det gäller människans påverkan på den marina miljön.
A"ven om det står klart all sjöji:trtsnäringen och !MO fortfarande har mycket
ogjort i dessa fi-ågor, så finns det ett imponerandeflöde av åtgärder och initiativ
som tagits fi-'am av !MO och sjöfartsnäringen och som förtjänar att lyftas fi·am.
!MO:s ursprungliga uppdrag låg inom
området maritim säkerhet. Emellertid,
som vårdare av OJLPOL- Konventionen
av 1954, tog 1MO redan vid sin start 1959
ansvar också.forföroreningsfi·ågorna och
har vidtagit en brett spektra av åtgärder
för attförebygga och begränsaförorening
fi-'ån fartyg och andra skador som kan
åsamkas av maritim verksamhet.
Det mest allvarliga problemet var då
oljeutsläpp antingen avsiktliga ellerförorsakade av olyckhändelse. För att effektivt
ta sig an detta problem satte 1MO igång
ett antal aktiviteter som till slut !<U/minerade i MARPOL-konventionen och dess
tilläggsprotokoll. Här introducerades
ett antal nya koncept, t. ex. segregerade
bar/asttanka1~ "load on top "- systemet,
oljesepareringskrav och utsläppsbestämmelse/~ Annexen om specialområden icke
attförglöm ma.
Nu, mer än trettio år efiet; och betydligt
utvidgad och uppdaterad, är MARPOLkonventionen fortfarande den viktigaste
internationella .s:Jöfartskonventionen när
det gäller åtgärder mot utsläpp från fartyg. Sjöfartsanalyser anger all sjöfarten
ökat med 135 % mellan J985 och 2006.
Frak/er med olja och petroleumprodukter
har ökat i samma utsträckning men utsläppen har minskat med ungefar 85 %under
samma period både vad gäller antal och
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volym. (Borts e/Ifrån år då någon mycket
stor olycka har påverkat volymen.). Den
största minskningen var mellan 19 70
och /980-ta/en, alltså när MA RPOLkonventionen trätt i kraft. 1dagfi'C1111hå/ls
att ett tankfartyg släpper ut mindre än en
tesked olja per J00 000 ton ji-aktad eller
att 99,9996% av allfraktad olja når sin
destinationshamn utan påverkan på den
marina miljön.
Förutom annexen med extra stränga
u/släppsbegränsningar i Specialområdena finns instrumentet PSSA - Particu!arl\'
Sensitive Sea Area - som har ansetts behöva ett ännu högre skydd på grund m ·
ekologiska, socioekonomiska eller vetenskapliga skäl. Detfinnsför närvarande l J
sådana områden. Det pågående arbetet
i f MO täcker ett brett spektrum, fi-'ån avgasutsläpp i lufien till att undvika att små
vattenlevande organismer Iransporteras
med barlastvatten tillnya områden.
J syfte att motverka sådana introduktioner antog JMO 2004 Barlastkonventionen där arbetet nu pågår med olika
tillämpningsanvisningar och tekniska lösningm~ Ett annal instrument som trädde i
krafi under 2006 var protokollet till J972
års dumpningskonvention, vilket innebär
en betydande skärpning av reglerna fö r
vad somfår dumpas i havet. Man har här
gått ifi·ån att ange vad som är forbjudet
till att i stället ange vad som är tillåtet.
Andm viktiga !MO-konventioner är:
- Konventionen mot skadliga bottenfärger påfartyg,
- Konventionen för beredskap, åtgärder
och samarbete vid o/je- och kemikalieolyckor (OPRCIHNS), samt
- Ingreppskonventionen vilken ger kuststatenmöjlighet att ingripa utanför territorialhavet för attförebygga eller be-

gränsa ett uppenbart hottill följd av en
maritim olycka eller ett allvarligt läge
ombord på e/t främmandefarlyg.
Atervinning av fartyg har också blivit en
källa till ökad oro, inte enbar/ av miljömässiga skälmen också på grund av bristande hälso- och arbetarskydd, speciellt i
vissa delar av världen. !MO tarför närvarande fram bindande regler for att komma till rätta med detta och siktar på en
antagning av sådana under 2008-2009.
f maj innevarande år antog dessutom !MO
en ny konvention rörande borttagning av
skeppsvrak som utgör en riskför sjöfarten
eller den marina miljön.
Förutom arbetet med all begränsa
utsläpp av svaveldioxid och kvävedioxid
har också åtgärder vidtagits för att begränsa koldioxidutsläpp fi~ån .farlyg. Här
finns en mängd möjliga åtgärder allt ifi·ån
operativa till konstruktionsmässiga eller
tekniska. Om inga sådana åtgärder vidtas bedöms drivmedelskonsumtionen öka,
och därmed utsläppen, med 72 % ji'ån år
2000 till 2020.
Fastän mycket har gjorls .finns det
mycket som kan bli bättre. En sådan sak
är den långa tidenför ikraftträdande efter det all en konvention antagits, en tid
under vilken miljöbelastningen kvarligger
på en högre nivå. En effekt av detta kan
i sin tur bli all det under tiden tas fi'am
regionala skäl'pningar av regler och en
tredje effekt kan bli alt kritik till slut riktas
mot s:Jöfi:trten och dessföreträdarefas/än
orsaken bör sökas i den nationella byråkratiska processen.
Alla involverade måste dä1jör arbeta
för snabbast möjlig ralijicering av antagna konventiona När allt kommer omkring var de ju del långa, idoga arbetet
länder emellan som under JMO:s ledning,
gjorde att konventionerna kunde tasji'am.

Men, utöver detta, villjag absolu! undvika
all den marilima sektorn anklagasför att
inte ha tagit sitt ansvarför att bevara vår
vackra planet. Vi hm; i mitt tycke, försummat dessafi·ågor alltfor länge.
JMO måste här delta i ett brett samarbete där alla har sitt ansvar och sin roll att
.1pela, ett koncepl som kan sammanfättas
under den välkända miljödevisen "tänk
globalt- agera lokalt ". Manfår inget utan
att det kostar något och sådana kostnader måste vi vara beredda att bära, till
det helas bästa. Det är bara helt nyligen
som vi människor har börjatforstå att den
planet som ger oss liv är sårbar och att
våra aktiviteter kan ge, och gu~ allvarliga
å terverkningm~ Jorden är inte vårför att
slösas bort utan tanke påfi'amtiden. Detta
har måhända varit svårt alt inse, men vi
har i allafall nu blivit varse magnituden i
de uppgijfer som stårframför oss. "
Avslutningsvis framförde Hans Lindqv ist
några konstateranden med anledning av
detta generalsekreterarens tal:
- Sverige har inte tvekat att ta delta i det
svåra och långa arbetet med att skapa
globa la konventioner, varken när det
gäller statliga organ eller sjöfartsnäringen.
- Vi kan konstatera , som ett av många
resultat av detta, att Östersjön är både
specialområde och PSSA, till skydd för
dess kä nsliga och unika miljö.
- Vi hör i allmänhet till de länder, som är
snabbast med att ratificera och tillämpa
konventionerna.
- De myndigheter, som har att övervaka
tillämpningen , har djupt engagemang
i detta och dessutom gott samarbete
med näringen. En effektiv övervakning
skyddar ju inte bara miljön utan bidrar
också till konkurrens på lika villkor för
sjöfarten.
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Några axplock ur
eftermiddagens föreläsningar
situationen för sjöfarten är tydlig.

Även om sjöfarten är det energieffektivaste
transportsättet och det transportslag, som
är mest miljöv[inligt i förhållande till transporterad volym, finns en betydande negativ miljöpåverkan. Emissionerna behöver
minskas radikalt för att möta samhällets
och politikernas krav. Det, som behövs är
ny teknik och renare bränslen. Detta kommer att innebära stora investeringar, men
det är samtidigt ur ett samhällsperspektiv
lönsamt att rena utsläpp.
Med olika tekniker går det att rena
emissionerna, d.v.s. SOx, NOx, C02 och
partiklar. En av föredragshål lama från
DNV 2 , menade att till år 2020 är möjligt
att SOx ska kunna vara nära att elimineras
och att NOx har minskats med 20-35%1
på existerande fartyg, 50% på fartyg med
katalysatorer eller annan utmstning, samt
näslan helt borta från nybyggen. Att reducera C02 är svårare och DNV räknar

med 20-25% rening på existerande farty g,
30-50% på nybyggen och 20-25 % reduceringar vid naturgas. Partiklar bör ocksa,
genom olika tekniker, fram till år 2020 i
princip kunna vara eliminerade. Men hur
än sjöfarten satsar, kommer det ändå att bli
ett glapp mellan politiska gränsvärden och
faktiska utsläpp hån fartyg. Transportvolymerna växer och mängden emissioner ökar
hela tiden.
- "Vi har inte en chans, men vi måste
visa att vi gör allt vad vi kan och vi måste
ha en vision", sade Eirik Nyhus, princi pal
researeher på DNV i Oslo.
Sveriges Redareförening presenterade
sitt förslag till utsläppshandelssystem för
att reducera sjöfartens negativa miljöpåverkan. Men frågan blir: Gf1r det att köpa
sig fri och låta någon annan få p roblemen?
Systemet fick dock inte godkänt av industrins representant Karin Nordell, ansvarig
för hållbarhetsfrågor på Stora Enso Logi stics. "Vi vill vara en del av ett hållbart
system, men är inte intresserade av att köpa

andelar", sade Karin Nordcll, som tillade
att industrin vill se rederierna som en kompetent part, som inte bara vill ha, utan som
också är beredda att ge.
Flera tekniklcverantörcr, som t ex SSPA
Swedcn AB. lyfte fram fö rbättringspotenti aler som exempelvis förändringar av
skrovformer och propellrar, fartrcducering,
effektivare lasthantering och logistik, nlttplancring, tTimning av fartygsskrovet, rena
bottnar och effektivare bottcnt1irg. Teknik
och s. k. retro-fitting (tekniska cftcrinstallati oner) i all ära; det bästa vore om bränslet renades redan vid raffinaderi, vilket
dock är dyrt och för svavel kräver mvcket
energi. Solenergi, våg- och vindkraft lyftes
fram som komplement till andra bränslebesparande åtgärder.
Wallenius Wilhelmsen Logistics konccptfmiyg byggt för en teknik med bränsleceller, våg- vind och solenergi fick illustrera ett miljövänligt och hållbart fartyg 20
år tram i tiden. Fartyget utgör en vision för

koncernens miljöarbcte.
Siste talare var journalisten Olle Rossander, som kommenterade den intormation, som talarna givit om sjöfartens vilja
och miljösatsningar. Han gjorde en jämförelse med att ''en stat har antingen sin egen
arme eller någon annans" . Det gäller, menade Olle Rosander, att näringen själv tar
tag i miljöfrågorna, om så inte görs kommer politiker, marknad eller allmänheten
att göra det åt näringen. Om inte branschen
agerar, står den dessutom infor ett förtrocndeproblcm. Näringen måste satsa nu och
det går inte alt vänta längre och del kommer inte all vara någon annan än näringen
som får stå jör kostnaderna. Kundema
kräver idag miljömässiga transporze1~
Vid tidigare års Världssjöfartens Dag
har jag efterlyst närvaro av representanter
för Marinen och Kustbevakningen . l år
fanns dc på plats och konstaterade att detta
verkligen är ett forum, där de måste finnas
och verka.
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En partner att lita på!
MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande
leverantörero av motorer för kommersiellt bruk . Med ett komplett
sort1ment fran 125 kW till 9 .000 kW och ett rikstäckande servicenät
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STAFFAN KVARN STRÖ M

Kuslbevakningsdireklör Slaffan Kvamslr öm är inom
Kuslbevakningens ledning ansvarig för inlernalione//afi'ågor

Vad är NAC GF?

alltmer vanligt politisk t
Internationell samverkan med global inriktn ing är mtmera ett
het iir detta som beuttlyck, som återfinns inom.flera sektore1: För maritim verksam
till sin natur global,
är
sektorn
a
maritim
kant inget nytt begrepp -sjöfar ten och den
renar istället för att
avenfö
"H
gen
Sannin
nor.
tankeba
såväl vad avser verksamhet som
av oss som har en maåtskilja oss" har vijufå tt Lära sedan barnsb en- åtminstone de
vakningens LedKustbe
nade
ritim fostran. Mot bland annat den bakgru nden välkom
i april 2007
denne
när
rg,
Odenbe
Mikael
ning beskedet från förre försvarsministern
ement",
Depart
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Securit
land
"Home
anska
amerik
med
återkom fi·ån ett bilateralt möte
"North
ett
till
vet
initiati
att han överen skomm it med sin motpart att Sverige skulle ta
Atlantic Coast Guard Forum " (NA CG F).
Försvar sminist ern gav Kustbe vakning ens chef, general direktö r Christi na Salomonson , att i samråd med Chefen för US
Coast Guard, uppdra get att snarast möjligt
arrange ra ett första möte på chefsni vån i
denna krets. Under förbere delsear betet
deltog också vår " Homela nd security
liasion officer" , Michae l Mohr från Försvarsde partem entet. Mohr är sedan en tid
tillbaka statione rad vid Sverige s ambass ad
i Washin gton DC för att hantera just denna
so11s frågor på ort och ställe. Tidpun kten
" snarast möjligt " bedömd e vi då kunna bli
först i slutet av oktober . Efter ett hektisk t
förbere delsear bete kunde ett första historiskt möte mellan chefern a för aderton
länders kust- och gränsbe vaknin gsmyn-

dighete r i Nordat lantreg ionen genom föras
på Skåvsjö ho lm s konfere nscente r i Stockholms skärgår d den 22-25 oktobe r 2007 .
Den första frågan var naturlig tvis den
geograf iska avgräns ningen för NACG F.
Enligt min uppfatt ning finns som begrep p
Nord- respekt ive Sydatla nten , vilka avgränsas av ekvator n. För att få ett hanterbart an tal deltaga re och en någorlu nda homogen intresse sfar, beslöt vi gemens a mt
tillsam mans med US Coast Guard att inledning svis inbjuda chefern a för kust- oc h
gränsbe vaknin garna i Be lgien, Canada,
Danma rk , Estland , Finland , Frankri ke,
Irland, lsland, Lettlan d , Litauen , Nede rländern a, Norge, Polen, Rysslan d , Storbritann ien och Tysklan d till det konstit u-

Allanlic Coast Guard Forum
Kustbevaknings cheferfi·ån 18 länder deltog i detförs ta Nor/h
(Foto: Peter Nerström)
erande mötet inom NACGF .
Den andra stora tl-ågan var syftet och
innehål let med ett regiona lt fon1111 i denna
krets. Kustbe vakning arna i såväl Sverige
som USA har goda ocb stora erfaren heter av regiona lt interna tionellt samarb ete.
Inom östersjö område t bar vi sedan länge
haft ett konstru ktivt regiona lt samarb ete
inom miljösk yddet till sjöss (HELC OM),
mom sjö- och flygräd dningso mrådet ,
1nom gränsbe vaknin gsområ det (BSRBCCC- Ba ltic Sea Region Border Contro l
Cooper ation), inom område t gränsöv erskridan de organis erad brottsli ghet (BSTF/
OPC- Task Force on Organi sed Crime in
the Baltic Sea Region and its Operat ive
Commi tte), fiskerik ontrolle n (NEAF CNortb East Atlanti c Fishery Commi ssion)
för att bara ge några exempe l på regiona lt

kustbev akn i ngssam arbete.
Efter diskuss ioner med USCG HQ
besluta des att inrikta det konstit uerande
mötet mot att först ocb främst skapa ett
fungera nde nätverk mellan berörda myndighets företräd are inom det avgräns ade
område t och att få t i Il stånd person! iga
samma nträffa nden i förtroe ndeska pande
syfte. Vi kom också överen s om att ämnesomr ådena skulle vara miljösk yddet
t i Il sjöss, narkoti kabekä mpning , i liegal
invandr ing, fiskerik ontroll , sjörädd ning
(SAR), terroris tbekäm pning till sjöss,
flygbur en havsöv ervakn ing samt erfarenhets utbyte kring teknisk a frågor av
gemens am natur. För att kunna ge deltagarna en allsidig belysni ng av ämneso mrådena och en givand e diskuss ion kring
varje tema, delade vi in ämneso mråden a
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i särskilda block med två utvalda talare
inom varje block följd av en moderatorledd diskussion .
Varje land har beroende på nationell
lagstiftning och tradition oftast sina kustrespektive gränsbevakningar organiserade
på olika sätt. Genom den erfarenhet, som
vi numera besitter från internationellt
samarbete, kunde vi därför bjuda in representanter från samtliga ansvariga myndigheter i respektive land. Det blev till s lu t
en ganska brokig skara av rena kust- eller gränsbevakningsnation er (Estland,
Finland, Island, Litauen , Polen, Ryssland
och USA), men även länder som har delat
ansvar mellan flera myndigheter (Belgien,
Canada, Danmark, Frankrike, Irland,
Lettland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland). l några
av länderna (Danmark, Frankrike, Irland,
Lettland, Norge, Frankrike och Storbritannien) har också marinen en roll i den
civi la myndighetsutövningen inom det
aktuella området.
Exempelvis deltog från svensk sida
utöver Kustbevakningen även Rikskriminalpolisen, Tullverket och Sjöfartsverket,
från Danmark och Norge Marinen och
Rikspolisstyrelserna, från Tyskland F edera la Polisen , lnrikesministeriet, Försvarsministeriet och motsvarigheten till Sjöfartsinspektionen. Vidare inbjöds även ett
antal observatörer från Kustbevakningen
och vissa myndigheter och departement
inklusive Homeland Security Departement i USA. Det totala antalet deltagare
inklusive observatörer, säkerhetspersonal
och konferensstab uppgick därmed ti Il
ganska exakt l 00 personer.
Eftersom NACGF i grunden är ett politiskt initiativ inbjöds statssekreteraren vid
Försvarsdepartementet , Hå kan Jevrell , att
hålla inledningsanförandet, sedan Kustbevakningens generaldirektör Christina
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Salomonson hade öppnat NACGF. Håkan
Jevrell betonade inledningsvis i sitt anförande att demokratisering och globahsering utgör de internationellt mest lämpade
verktygen för att uppnå högre levnadsstandard, frihet och framgång. Samtidi gt
utgör dessa båda verktyg en utmaning för
samhä llet, eftersom de även utgör riskfa ktorer för kriminella nätverk, organiserade
brottskarteller liksom möjlighet till friare
rörlighet för terrorister. Det transatla ntiska samhället delar åtsk illi ga grundläggande värderingar och tillsammans med
marknadsekonomierna finns och kom mer att finnas en naturlig gemensam yta
mellan Nordamerika och Europa. För att
även fortsättningsvis kunna utveckla en
öppen, säker och framgångsrik livsmiljö
krävs ytterligare gemensamma ansträngningar och samarbete. Tillskapandet av
ett NACGF i syfte att knyta samman kustbevakningsorganisatio ner på båda sidor
av Atlanten kommer att innebära bättre
möjligheter till förvarning om illegala aktiviteter inom varje lands egna farvatte n
liksom att ett bättre informationsutbyte
kommer att ge bättre chanser till effekti va
ingripanden i samband med lagöverträdelser. Denna sorts samarbete minskar ocksil
risken för dubbelarbete, vi lket är viktigt i
en mer globaliserad värld. Han uttryckte
avslutningsvis sin tillfredsställelse över
att Sverige fått möjligheten att ta initiativet till bildandet av NACGF och önskade
det framtida samarbetet all lycka.
Canada , Ryssland och USA medverkar sedan år 2000, efter ryskt initiativ
och faktiskt, med östersjösamarbetet so m
mönster, tillsammans med Japan , Ki na
och Korea i det s.k. North Pacific Coast
Guard Forum.
Det skulle därmed kunna sägas att
cirkeln delvis var sluten och vi bedömde
också att det s.k. Charter Document som

KB V 311 fanns med vid konferensen i Slackholms skärgård (Foto: Kustbevakningen)
utarbetats för Sti ll a Havssamarbetet även
skulle kunna utgöra grunden för NACGF.
Mot den bakgrunden framstod det naturli gt att kunna presentera en smått unik
"trojka" samtidigt på podiet för ett "Keynate Speech" rörande erfarenheterna från
kustbevakningssamarbe tet i norra Sti Ila
Havsområdet. Admiral Thad Allen, chef
för US Coast Guard inledde med att beskriva de positiva erfarenheterna kring gemensam patrullering i operationsområdet
samt utbyte av realtidspresentation kring
fartygsrörelser och annan information, vilket märkbart ökat effektiviteten vad avser
lagövervakning samt kontroll inom såväl
fiskeriskyddet som i Il ega la aktiv iteter i
övri gt. Han betonade också vikten av att
mycket dubbelarbete kan undvikas, när
operativt samarbete kan göras under dessa
fonn er.
Commissioner George Da Pont, chef
för den canadensiska kustbevakningen ,
pekade på vinsterna som gjotis i effektivitetshänseende med att kunna samordna
övervakningsresurser främst vad avser
fiskeri kontrollen. Detta har då gjorts med

beaktande av nationella lagstiftningar och
nationella resurser, men har ändå sammantaget gett en operativt märkbar effekt.
Slutligen avrundade generallöjtnant
Victor Trufanov, chef för den ryska kustbevakningen, med att betona nyttan av
tillskapandet av ett regionalt forum är att
lösa gemensamma problem. Han pekade
då särskilt på nyttan av att utväxla realtidsinformation om fartygsrörelser och aktiviteter redan till sjöss, vilket underlättar ett
interaktivt lösande av aktuella problem på
ett tidigt stadium. Ryssland betraktar just
terroristhotet som ett av de allvarligaste
hoten i dagsläget och Victor Trufanov ansåg att den samlade erfarenheten från såväl Stilla havsområdet som NACGF skulle
kunna aktivt medverka till att hotbilden
kanske kan lindras.
Härefter presenterade räddningstjänstchefen i Kustbevakningen Thomas Fagö
miljöskyddsorganisatio nen till sjöss sett
från det europeiska perspektivet. Chefen
för Atlantic Area inom USCG , Vice Admiral Brian Peterman, gav sedan motsvarande presentation av organisation och resur-
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ser på den nordatlan tiska arenan . Slut ligen
presenter ade Kapitän UlfBusto rfffrån den
tyska sjöfatisin spektione n hur den europeiska (statliga) organisat ionen vad avser
nödbogse ring av haveriste r ser ut, innan
Thomas Fagö ledde en livfull diskussio n
kring tänkbara ämnen att ta upp i den kommande arbetsgru ppen.
På motsvara nde sätt inledde chefen för
!.district i VSCG, Rear Admiral Tim Sullivan med en presentat ion av kampen mot
narkotika smugglin gen från främst Sydoch Mellanam erika via USA mot Europa.
Hans presentat ion följdes upp av Christer Ekbergs, biträdand e rikskrim inalchef,
motsvara nde redovisn ing hur vi ser på den
gränsöve rskridand e organiser ade brottsligheten i norra Europa med ursprung et i
Syd- och Nordame rika. Tim Sullivan ledde sedan den efterfölja nde diskussio nen.
Bland övriga områden kan nämnas
ett anförand e om illegal invandrin g och
gränskon troll som gjordes av kommen dör
Jukka Savolain en från den finska gränsbevakninge n. Han berörde också det arbete,
som har påbörjats inom EU :s gränskon trollorgan FRONTE X. Han kom då också
in på frågor som nyligen väckts inom EU
rörande en European Coast Guard. På
samma tema redogjord e flygchefe n i tyska
federala polisen, Magnus Vlfig, för det
operativa nyttjande t av flygresur ser under
gemensa mma operation er und er FRONTEX operation er i Medelha vet med Malta
som bas. Han berörde också flygresur sernas tekniska utvecklin g, som har stor
betydelse för kustbeva kningsup pgifternas lösande i allmänhe t. Flygchef en Lars
Franzen redogjord e i anslutnin g till detta
ämne för Kustbeva kningens nya flygprojekt, KBV 50 l , som inom kort kommer
att tas i operativ drift med tre flygplan av
typen DASH-3 00.
Chefen för den ryska kustbeva kningen,

generallö jtnant Trutanov höll ett anförande kring terroristh otet sett från gräns- oc h
kustbeva kningspe rspektive t Han framhöl l
Ryss lands roll som en bro me llan Asien och
Europa med dess både för- och nackdel ar.
Han beskrev även att tänkbara mål för terrorism i framtiden även kan bli maritima
må l och konstater ade då att eftersom dess a
mål oftast innefatta r såväl högkvali ficerad teknisk utrustnin g som männ iskor, är
de förhållan devis sårbara och kan dänned
utgöra lukrativa mål för terroristo rgani sationer. Han konstater ade avslutnin gsvi s
att kust- och gränsbev akn ingsorgan isati onerna har mycket att vinna på ett regiona lt
samarbet e som NACGF. Under den efterföljand e diskussio nen under Trufanov s
ledning klargjord es bl.a. Ryssland s vilja
att delta i ett operativt informat ionsutby te
kring dessa frågor.
Övriga ämnen som behandla des var
sjöräddn ing (Canada- Sverige) , fiskeriko n trollen (Island-N orge) samt behovet av
samarbet e i tekniska utvecklin gsfrågor där
Kustbeva kningens tekniske direktör, Åke
Dagnevik presenter ade "En kustbeva knin g
i förändrin g" och pekade på det stora behov av samarbet e i materiel- och utvecklingsfråg or, som föreligge r inte minst för
att undvika dyrbart dubbelar bete. Kanske
kan på sikt enighet nås om hur olika typer av kustbeva kningsfa tiyg kan se ut och
vara utrustade för att kunna motsvara de
olika behov, som kan ställas utifrån ett internation ellt perspekti v?
Efter två dagars överlägg ningar, presentation er och diskussio ner med rika
möjlighe ter till bi laterala överlägg ningar
mellan delegatio nerna var det dags att enas
kring det s.k. Charter Documen t, vilket ska
utgöra ramverke t för fortsatt a rbete inom
NACGF. Efter en kortare diskussio n krin g
det utkast, som tidigare hade presenter ats
kunde deltagarn a enhälligt anta det slut-

li ga dokumen tet. Arbetet inom NACGF
bygger på tl-ivillighet och förutsätte r att
det operativa arbetet bedrivs i enlighet
med nationell lagstiftni ng, internatio nella
konventi oner och avtal i enlighet med vad
va rje land ratificerat. Get10m att anta dokumente t har nationern a även bekräftat
sin vilja att medverk a i samarbet et efter
förmåga och nationell a prioriteri ngar.
Samarbe tet inom NACGF styrs således
inte av formella avtal men som ett bevis
på att det nu har acceptera ts, överlämn ade
Christina Salomon son till vatje delegationsche f Kustbeva kningens vapenskö ld
med en inskriptio n att påminna om dagens
historiska betydelse för det nordatlan tiska
samarbet et.
För att ytterligar e stärka såväl de kulturella som de personlig a banden mellan
länderna avslutade s den andra arbetsdagen med en utflykt till fästnings museet
på kastellet i Vaxholm innan Försvars departemen tet bjöd på middag för de närmare etthundra deltagarn a under värdskap
av expeditio ns- och rättschef en Helena
Lindberg .
Efter några avslutand e föreläsni ngar
och diskussio ner under den tredje dagens
förmidda g, var det så dags att avsluta
2007 års NACGF och överlämn a den särskilt framtagn a NACGF- flaggan till den
danske inkomma nde ordföran den , amiral
Ni ls Wang . Han tackade för förtroend et
och presenter ade den danska planen för
det komman de arbetsåre t. Avsikten är
att arbeta under visionen "Environ mental response - shared responsib ilties" .
Sex arbetsgru pper kommer att etableras ,
nämligen Maritime Safety (Frankrik e),
l! legal DrugTra fficking, Illegal Migratio n,
Fishery Enforcem ent, Environm ental Respon se och SAR (Lettland ). Ordföran den
i de övriga gruppern a kommer att utses
under processe ns gång. Ett första expert-

gruppsm öte genomfö rs i Danmark under
mars 2008 och Nils Wang passade också
på att redan nu inbjuda till nästa toppmöte
på Grönland i septembe r 2008.
Island har redan åtagit sig ordföran deskapet för arbetsåre t 2009 liksom Estland
för år 20 Il. För 20 l O finns kandidat er,
men vem som får uppdrage t, kommer att
beslutas under å rets gång.
Mötet avslutade s med lunch innan det
var dags för hemresa för alla delegatio ner
utom de amerikan ska och kanadens iska ,
som uttryckt sin vilja att stanna ytterligare ett dygn för att bekanta sig mera med
Kustbeva kningen i Sverige. Detta skedde
genom en demonstr ationstur i Stockhol ms
skärgård med utsjöbeva kningsfa rtyget
KBV 181 Gotland, där förutom vår vackra skärgård, tillfälle gavs att förevisa både
förmåga och resurser av o lika slag.
Som "knorr" på dagen före sightseeing med buss i Stockhol m och efterföljande middag ombord i KBV 181 inkom
ett skarpt sjöräddn ingslarm i höjd med
Valdema rs udde. "K vinna befarade s tall it
i vattnet vid Östra Brobänk en" inkom via
MRCC och SOS alarmerin g! KBV 18l:s
bordning sbåt fullt bemanna d och sjösatt
inom tre minuter på väg mot Östra Brobänken. Polisheli kopter, kommun al räddningstjän st samt polisbila r och hundpatruller beskådad es nu från "första parkett"
samtidig t som vi gick mot kajplatse n vid
Skeppsbr on.
Larmet visade sig senare vara falskt hade påträffats på Kastellho lmen
väska
en
vid kajen och " någon" hade larmat SOS
och tyckt sig se en kvinna hoppa i vattnet.
Vid koll i vattnet nedanför väskan befanns
vattendju pet understig a en halvmete r,
varvid larmet snart återkalla des. Pådraget och samverka nsförmåg an imponera de
dock uppenbar t på våra gäster.
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Han ö som bas för engelska flottan 1810-1812 - del 2
Denna artikel är en förkortad version av uppsatsen "Engelska .flottan och Hanö
1810 - 12", publicerad i Blekingeboken 2006 (O/o/ström 2007). Där hittarläsaren
notapparat och källhänvisningm: f denna artikel har antalet citat strukits ned, likaså
de biografiska uppgifierna om kapten Harald Jönsson och Sir James Saumarez. Ett
avslutande avsnitt, som redovisar vilka insatser HMS Gorgon, Erebus och Swan
svarade/o,.; har här utgått och bildmateriafel begränsats.

Han ö
Hanö, eller snarare farvattnen krin g Hanö,
var alltså basen för den engelska Rottans
operationer i Östersjön 18 10- 12 . Ön hade
vid den här tiden förmodligen ännu karaktär av fiskeläger, alltså säsongsvis bosättnin g. Bengt Jönsson, som var lärare på
ön, berättar visserligen i en tidningsartikel
1908, att ön var permanent bebodd redan
i slutet av 1700-ta let, men i beskrivningen
till en karta över Hanö 1802 heter det: För

det närvarande äro följande fiskare boende på Hanö och dess fiskelägen ... vilkas
hushåll utgöra 84 personer som alla en
tid på året taga sin föda och försö1jning
av fiske i havet omkring Hanö och Malkvarn ... varande dessa fiskare över vintern till sitt hemvist boende några där på
landsidannämligen Sölvesborg, Häl/evik,
Djupekås och Karlshamn.
Bebyggelsen på den 200 hektar stora ön

var förmodligen ganska blygsam ännu ti o
år senare. Ä ven de hus engelsmännen lät
uppföra där var antagligen ganska enkl a,
eller rent av provisoriska. Inte heller britterna hade ju för avsikt att vara kvar pa
Hanö under vintern och några bostadshus
var det inte fråga om eftersom både befal
och manskap hade sina förlä gg ningar på
respektive fartyg .
Timmermännen är i land och bygger
ett slakthus , anger HMS Victorys skeppsdagbok för den 5, 6, 7, 9 och Il juli 181 0.
Preciseringen " i land" kan ju avse både
fastlandet och Hanö . Det råde r dock inget
tvivel om utan att det var till ön man lokaliserade slakteriet. Både i S:t Georges
skeppsdagböcker för l 8 1O och 1811 och i
Vigos för 18 12 finn s talrika belägg för att
man fraktat oxar från fastlandet och ut til l
ön. Här fanns det bete och man behövde
inga stängsel. l en del fall hämtades dj ur
från ö n och transporterades t i Il något far-

tyg, som skulle lämna basen, men det stora
fl ertal et oxarfick gå kvar på ön och beta till
dess det var dags för slakt. l HMS VictOtys
skeppsdagbok för den 4 oktober 181 O står
det uttryckli gen Mottaget 525 kg färskt
köttfrån ön. Den uppgiften ska ll jämföras
med Bengt Jönssons i en tidningsa11ikel
den 8 september 1908:
Orosåren l 808 och 1809 låg vid Han ö

en engelskflottavde lningför vakttjänstgöring Med dessa engelsmän stodo öboarna
på synnerligen vänskaplig fot. De gjorde
ofta besök ombord å derasfartyg och här
bytte de bort sinafis kevarO!c Mången måltid mat erhöllo de ock, gåva besök och
toga emot besök, enär engelsmännen ofta
voro i land Å ön hade de både slaktarbod
och köksträdgård
Årtalen är visserligen fe laktiga, men
i övrigt återger m1ikeln en lokal tradition
av st011 intresse. Benämningen "köksträdgård" motsvarar närmast skifteskm1ornas
"kålhage" . Där odlade engelsmännen kål
och rotfrukter.
Ytterligare en byggnad på ön omnämns
i S:t George' s skeppsdagbok för 1811. Där
noterar man den 20 juni: Sänt en del i land
för att förbereda byggandet av ett hus på
ön, och fyra dagar senare : En del är i land
och bygger på ett hus. Den l juli heter det
att Timmermännen är sysselsatta med all
bygga ett hus på ön. Vad denna byggnad
skulle ha för funktion an ges inte, kanske
var det ett magasin åt köpmannen WO
Wil kinson. Han hade våren 1811 med Sir
James' till åte lse upprättat e n handelsdepå
på ön för att "säkra" de engelska köpmännens intressen. Här hade han året efter varor li ggande till ett värde av 20 000 pund.
Köpmännen i Karl shamn såg naturligtvis
inte detta med blida ögon eftersom Karlshamn från 1805 hade så kallad allmän nederl agsfrih et, det vill säga rätt att förvara
införda varor i tullfria uppl ag. Wilkinson

hävdade för sin del att varorna i handelsdepån var avsedda för den tyska marknaden , för orter väster om RUgen, dock inte i
Svenska Pommern.
På det engelska sjökortet från 1809
anges Hanö som skogbev uxen . Det utn yttjade engelsmännen: Sänt en delfolk över
li// önför att hugga ved (S :t George 13 a ug usti l 8 1O); Sänt storbåten i land till önför
att hämta ved (Gorgon 23 augusti 181 0).
Förmodligen fick Hanö också släppa till
mycket av det kvastvirke som eskadern
behövde, låt vara att inte platsen anges.
Ön användes även som exercisplats: Satt

ut båtarna och sänt dem till ön med marinsoldater för att exercera (S:t George 21
juli 18 1O); Sänt marinsoldater i land på ön
.för att exercera och avlossa lösa skott med
sina vapen (Vigo 12juli 1812).
Carl Magnus Hultin (1789- 1883) var
platslöjtnant på Karlshamns kastell. Han
återger i sina memoare r några minnesbilder av ett besök på Hanö 1811 e ller 1812:

A'ven jag var en gång civilklädd på
Hanö, ditnågra smugglande vänner lockade mig, och fann med förvåning denna
holme, som vanligen beboddes av få1; harar, .fiskörnar och ~jöfågel, nu vara full av
provisionel/a hus och brädbaracker, fullpackade med kolonialvar01; och en folkmängd som på en marknad Tyskan tycktes
vara grundspråket. - Att smuggling i stor
skala idkades av både tyskar och svenskar
är säkert, ty tullbetjäningen var otillräcklig och hade måhändafel på ögonen. Militären hade ej härmed att göra, kastellets
befäl hade endast uppsikt på passagerare
och att de, i synnerhet utlänningm; voro
vederbörligen förpassade.
Förutom fiskarenas förmodligen ganska enk la bostadshus och de båda byggnader, som kan beläggas i de engelska
skeppsdagböcker na skall det a lltså ha fun nits ganska må nga "provisionella" hus och
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nerjag mig nödsakad all avvika.fi·å n den
brädbarac ker på Hanö, enligt Hultin. John
toleranta väg jag hittills följt gentemot
köpatt
skriver,
Han
bild.
Ross ger samma
Sverige.
männen hade byggt magasin på ön Hanö
Hur må nga byggnade r eller magasin
och att dessa fanns där redan våren 181 O.
i verklighet en fanns är förmodli ge n
det
fram
längre
Dansken Molbech , varom me r
att fastställa. Bengt Bengtsson
.
omöjligt
ntorer"
handels-co
"
om
talar
i texten,
och AlfSjöval lmenar i uppsatsen Nelsons
Bakom något av dessa stod säkerligen den
"Victory" i Blekinges kären ( 1961 ), att de
tidigare nämnde köpmanne n WD Wilkinkluvn a stenblock och " stensättnin gar".
ganska
son. Han fick 1812 en förmodlig en
so m ligger nära den så kallade E ngel ska
sstahandel
"
sin
får
ing
brysk uppsträckn
kyrkogården kan ha utgjort grunden til l
tion" på Hanö av den engelske envoyen
förrådsbyg gnader, so m i så fall varit tim Edward Thornton , förmodlig en en följd av
rade. l e n av skeppsdag böckerna finn s
den så kallade Karl shamnsaff äre n.
också en uppgift om att e n del är i land och
danska
och
tyska
hade
l början av l 811
sågar ned rundtimm er, men utan att ange
kapare tag it flera svenska hande lsfartyg.
vad det skulle användas till (Victory 14
Svenska rna svarade med att bes lagta några
september ).
kt
danska och tyska handel sfartyg, som sö
Förutom traditionen ä r det idag ti·ämst
möjligen
är
Det
.
nödhamn i Karlshamn
den Engelska kyrkogård en, som vittnar
den händel sen Carl Magnus Hultin berör
om vilken roll Hanö spelade åren 181 01 s ma memoarer :
12. Folkskollä raren Bengt Jönsson beräti
Under kastellets bevakning låga
i en tidningsar tikel att den såg ut på det
tar
na/
(beslagtag
rade
hamnen 21 condomne
sättet 1908:
här
dyrbara
med
lastade
fartyg,
rbrutna)
fö
Under engelsmän nens vistelse vid
kolonialvarme Enligt kontinenta lsystemets
Hanö utbröt en elakartad sjukdom
grundlag skulle dessa brännas, men man
ibland dem, varav många dogo och ligga
beslöts
därföre
och
dyrt
r
ansåg bränsletfö
begravna å ön. För officerarn as räkning
alt sälja det på auktion. Kaffe, socker och
anlades en liten kyrkogård vid nordvästra
bomull inropades i partier av l 000 skålsidan, som ännufinns kvm: Här kan man
pund (8500 kg) for några skilling,.fä rgträd
räkna c: a 30 s/. gravkullar; alla liggande 1
pris
samma
till
och mahognyb lock näslan
riktning åt norr och söde1: Å en och annan
som ved ..
kulle står ännu uppres/a vårds tenm~ som
Prob lemet var bara att de manufakturbestå av flata granithällm~ ulan ringas/e
och kolonialva ror svenskarn a s lumpade
Man har berättat mig all å dessa
påskrift.
köplska
enge
bort i hu vudsak tillhörde
gravar varit sal/a verklig t vackra /räkors
män! Den engelska regeringe n reage rade
med gyllene inskrijie1; m en all en mindre
starkt och händ elsen hotade leda t i Il en
vetande personfor c: a 30 år sedan huggit
öppen, väp nad konflikt, men löstes sedan
dessa gravvårda r av okynne. Man
sönder
engFrån
.
svenskarn a betalat skadestånd
grips av vemod, då man står på denna
e lsk s ida skötte S ir James förhand lingarna.
bortglömd a kyrkogård, betraktar dessa
Han fram hö ll den 30 maj 1812 i en varkullar och skadade vårdstenar
forfallna
kan
ning till den svenska regerin ge n: Jag
tys/, men mäktigt språk om
el/
tala
De
vilka
under
r
icke tillåta dylika företeelse
gelse.
ochfo1gän
glömska
om
och
göras,
än
de
avsikter
e
ursäktand
D et lägre manskapet , som dog blev beså orällvisa handlingarförtsättel~ så kän-
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graveliile här och var på ön. Man har ofta
hittat huvudskal lar än hä1~ än dä1; särskilt
å norra sidan, vilka av stormarna s hårda
.fi-amfarl blivit blottade ur jordens sköte.
En gång voro några gossar sysselsalta
där m ed lek. Under denna råkade en av
dem at/ trampa rakt ned i en träkista. Så
nära jordytan låg kistan med ettlätt lager
av sand över sig.
Någon epidemi eller "e lakartad sjukdom" nämns inte i skeppsdag böckerna.
Bengt Jönsson visste å andra sidan kn appast att det kontinu erligt enbart sommaren
och hösten l 81 Olåg tre fattyg med en sa mmanlagd besättning om drygt 2000 man
utanför Hanö och att ett femtiotal fartyg
med mer eller mindre jämna mellanrum
angjorde platse n. Mot den bakgrunde n
är hans uppgift om c :a 30 st gravkullar
på kyrkogå rden och huvudska llar än här,
ä n där, särskilt å norra sidan inte särskilt
förvånand e. En enda enge lsman fick vila
i vigd jord på Mjäll by kyrkogård berättar
församling ens död e bok: Juli 31 ( 181 O)
e/ödde Lieutenon ien p å Kong! Engelska
Örlogsske ppet Formidab le Thomas West
Cape af Lungsot begrafwen d 2 A ug. 22
å1: Om någon avled till sjöss sä nktes kroppen , insydd i en säck, i havets djup. Var
någon allvarligt sjuk på ett fartyg lämnades han om möjligt över till " lasarettsfa rtyget" Gorgon så snart man nått Hanö.
Där dog sju patienter 181 O och fem 1811.
Andra drunknade , oftast vid rymningar i
samband med arbeten på Hanö. Det ödet
drabbade tre av besättning en på S:t George 181 O, lika många 1811.
l de skeppsdag böcke r, som ligger ti Il
grund för den här uppsatsen finns inga
uppgiller om va r de döda beg ravdes, endast att de avlidna fördes " i land" . Men
motsvaran de anges även i många andra
samm anhang, där det t i l Ifall igtvis går att
sl å fast, att " i land" avsåg just Hanö. Det

finns därför inge n a nledning att betvivla
Bengt Jönsson s uppgifter, att E ngel s ka
kyrkogård en kan förknippa s med Hanö
som bas för den enge lska östersjöflo ttan
åren 1810- 12.
Enligt Bengt Jön sson var det endast betal som begravdes på Enge lska kyrkogå rden medan manskape t jordades på sk i Ida
ställen på ön, särskilt å norra s idan. Ke ith
Thomas menar däremot att befal och manskap begravdes sida vid sida medan Bengt
Bengtsson och Alf Sjövall hävdar att på

Förutom traditionen är Engelska kyrkogården idag det enda som påminner om när
Hanö var basfor den bril!iska Östenjöflo tlan åren 181 0- 12. Hur många och vilka
som begravdes där är tills vidare en öppen
fi'åga. Den här bilden togs 1996 i samband
med Hanödage n då den bril!iske .försvarsatlachen Peter Culhun deltog i en ceremoni
på kyrkogården. Korset resles 1973 i samband med all en engelskfi'e ga/1 lade till vid
Han ö.
Foto: Bo Åkesson, BLTs arkiv
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Engelska kyrkogården var det manskapet
som fick sitt sista vilorum. Befålspersoner
skulle jordas på Mjällby kyrkogård. Den
22-årige löjtnanten Thomas West Cope
begravdes ju där. Han skulle i så fall vara
den ende befålsperson 181 O~ Il , som avled på något av de engelska fartygen och
begravdes i vigd jord!
l det här sammanhanget får man nog
låta sig nöja med att slå fast, att Engelska
kyrkogården säkert gör skäl för sitt namn,
men att frågan om vilka som är begravda
där tills vidare är öppen. Svaret ger först
en genomgång av betydligt fler skeppsdagböcker. Och frågan blir inte mindre
komplicerad av att Hanö är knutet även
till andra krigshändelser, till epidemier
och till förlisningar.

Proviantering
Från sitt fartyg vid Hanö ledde amiralen
den engelska örlogsflottans rörelser i Östersjön vare sig det gällde patrullering eller
konvojering. En annan viktig uppgift var
att svara för att fartygen fick proviant, i
vissa fall också hjälp med tackel och tåg
eller annan utrustning.181 O försåg framför allt Vietory de omkring 50 fartyg, som
då kontinuerligt eller vid enstaka tillfållen ankrade upp vid basen, med proviant.
Trafiken var alltså livlig, det visar den här
sammanställningen av uppgifter från fyra
olika skeppsdagböcker för första veckan
i jul i:
1/7 söndag: HMS Swan ankrat upp; Resolution, Formidable, Martia! , Fury, Plantagenet och
Ariel ligger för ankare
2/7 måndag: HMS Standard och Crui ser
anlänt
3/7 tisdag: 4/7 onsdag: HMS Swan och Cruiser lättar ankare
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5/7 torsdag:

6/7 fredag:
717 lördag:

HMS Alban anlänt; Ariel,
Fury och Martial avseglar med en konvoj om 135
fartyg, destinerade till England
HMS Resolution lättar ankare; Standard och Plantagenet avseglar till hamnen i
Matvik

Eftersom uppgift saknas om besättningens
storlek på fl era av de fartyg som ankrade
upp för att proviantera, får man nöja sig
med att konstatera att uppskattningsvis
mellan l O 000 och 15 000 personer 181 O
försågs med proviant vid Hanö, i huvudsak genom HMS Victory. Harald Jönsso n
har räknat ut att hon under tiden 12 juni ~
J2 oktober tog emot drygt 50 ton kött, l , l
ton mjöl, 4,5 ton potatis , 75 levande oxar
och 2,5 ton hö tl·ån "provinsen". Dessutom grönsaker, kvantiteten är svår att beräkna. Något enstaka belägg visar att man
handlat upp levande oxar i Karlsham n.
Eugen Rismarck nämner i en artikel uta n
att ange källan, att engelsmännen kunde
ge sig av så långt upp som till Väckelsång
i Kronobergs län för att proviantera. Det
är naturligtvis inte omöjligt, men i förs ta
hand bör man självfallet ha vänt sig ti ll
bönderna i närmsta grannskapet, så som
kronobefallningsman Berg skriver i si tt
brev tilllandshövdingen den 16 juni 181 O.
Att så var fallet framgår också av ett par
brev till landshövdingen , daterade den 2
respektive 3 juli:
... att engelska skepp och manskap fin nas utmed sjösidan ned vid Ysane och
Me!/ by socknar och att det senare här och
där land5tiger men eJ.förövar något slags
våld utan vad det upphandlar genast betalas ...
... att ehuru engelska örlogs och andra

skepp ännu ligga mest i y ttre skärgården,
till större delen emellan Hanö och Listershuvud, varav någre.få emellanåt löpa in i
vikorne .för att vid åmynningorne hämta
.friskt vatten, någon ved och uppköpa diverse matvaror så hava de merendels uppfört sig skicke/igt och betalt de vamr de
erhållit ....
Ä ven dansken Christian Molbech berättar i sina "Breve fra Sverrige i Aaret
1812" om engelsmännens strandhugg.
Efter att ha beklagat sig över hur mycket
skjutsbonden tog betalt för resan från
Norje till Mjällby framhåller han:
J delte Uvaesen ere Englaenderne
Skyld, der paa en Maade have taget @en
Hane, som hm-er til Me/by Sogn, i Besiddelse, have der en ordentlig Stationfor deres Krig.\f!aade, og Handels-crmtorer paa
0en, hvorfi'a de drive deres Snighandel ~
eller rettere ganske offentligt besm-ge deres Hande/sexpeditioner; thi enhver veed,
at den Krig, Sverrige i to Aar harförtmed
England er latn for et Syns Slryld. Daglig
komme engelske O.fficierer og So.folk i
Land i Me/by Sogn, hvor de a/tid, se/v medens Kysterne vare besatte med Strandvag/eJ; have havt .fi-i Adgang, og h vor de
giore Dyrtid baade paa Levnetsmidler; og
Kiorsler.. Ved Englaendernes Besog og
Ophold i Sognet have isaer Strandboer og
Fiskere fortienl mange Penge i de sids te
Aw; men disse fremmede Ciaester have
ogsaa ved deres Guld udbredt en dee/
Luxus og Hang fil Vellevnet.
Möjligen spelade köpmannen John
Lindegren i Ystad en viktig roll när det
gällde provianteringen. Han var engelsk
vicekon su l och hade redan åtminstone
1809 bi stått engelsmännen. Enligt ett brev
från von Krusenstjerna till Saumarez i maj
1811 skulle Lindegren förse dem med vatten, grönsaker och boskap, som sjövägen
skulle överföras från Skåne. Med tanke på

krigstillståndet fick inga engelska fartyg
närma sig de platser där svenska trupper
var stationerade, vilket på den här kusten är Hel/a vi/l, Puttavi/1, Sölfvitsborg
och Matvi/c Brev kunde man läm na in
på postkontoret i Sölvesborg och då hyra
en fiskebåt för att komma dit, men inte i
uniform, utan civilklädd. Allt för att inte
väcka några misstankar.
Besättningarna och marinsoldaterna
på de engelska örlogsfartygen var tydligen vä l disciplinerade. Det kunde man
knappast säga om manskapet på en del
handelsfartyg som i bötjan av september
181 O låg i Matvik i vä ntan på konvojering. Där gick man iland både dagtid och
nattetid , bröt sig trots tillsägelse in i fiskebodarna, stal båtar och sege l, plockade
upp böndernas potati s och brände tjära eller kokade beck i beteshagarna. Fanns det
ingen ved rev man ned och använde böndernas gärdesgårdar. Det gillade naturligtvis inte bönderna, men ännu mer fruktade
de att bli bötfållda för olaga avverkning
av ek då ofta flera hundrade man, däribland flera äro försedda med laddade
bösso1~ sablar och andra tillhyggen, gå
uppåt ägorna därstädes, hamla och nedhugga där växande icke allenast surskog
samt bok och björk, utan .synnerligen
ekeskogen, större och mindre träd, utan
något avseende på om ägarne äro tillstädes och sökaforhindra dem att nedhugga
och bortföra den egendom icke dem utan
Kong/. Maijt och Kronan ensamt tillhör
disponera.
På uppdrag av kronobefallningsman
Berg gjorde kronoskogvakta re C P Tall en
syn den 15 september. Han fa nn då stubbar efter 35 nedhuggna och bortforslade
ekar, 12 hamlade ekar och att även en del
bok och björk och annan surskog hade
huggits ned och förts bort ~ det mesta av
denna åverkan skett denna innevarande
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vecka, utom tre stycken ekar som besättningen på ett härpå redden liggande engelsla kronofartyg i sommar även olovligt
å verkat.
Något enstaka fartyg kunde ha med
sig ganska många levande oxar från England, av vilka en del slaktades redan under resan till Hanö. Fartyg, som patrullerade mer långväga fick ibland möjlighet
att proviantera utan att behöva söka sig
till Hanö. HMS Erebus tog till exempel
emot 34 oxar och hö från Dagö uppe i
Finska viken sommaren 181 O. Men det
var frä mst strandhuggen på Lister och
längs kusten bort mot Matvik, kanske
också Lindegrens insatser, som gjorde det
möjligt för engelsmännen att proviantera
merparten av de färskvaror flottstyrkan
behövde. Lastfartygen hade därmed i
första hand till uppgift att förse basen vid
Hanö med proviant som var mer hållbar
och varor som enklast och billigast kunde
införskaffas i England. Den 26- 27 juni
181 O noterar till exempel HMS Victorys
skeppsdagbok: Anlänt 2 st provianttran-

sportfartyg. Emottaget allt som allt från
transportfartyget J-febe 19 balar te, vin,
70 drittlar smör, 12 tunnor socke1; l 2 tunnor havremjöl, 64 tunnor ärter, 2 tunnor
sviskon, 8 storafat med rom.
J slutet av augusti var det HMS Choice
som levererade 14 fat vin, l fat rom, 8 fat
ärter, 2 fat suet, 4 fat russin, 3 fat ättika
och 14 lådor citronsaft. Kött och fläsk,
ris, kakao , vinäger, bröd, tobak och kol är
exempel på andra varor som nådde Hanö
med transportfartygen. Njurtalgen (suet)
användes vid matlagning (puddingar).
L iksom njurtalgen användes också vinägern vid matlagning, men framför allt
för att förebygga skörbjugg och när man
skulle svabba däcken eller rengöra ankartågen. Ä ven citronsaften användes för
att förebygga skörbjugg. Örlogskaptenen
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George Anson hade redan 1747 note rat
att färsk frukt och grönsaker motverkade
skörbjugg, alltså långt innan norrmänn en
Holst och Frölich 1907 slog fast, att sju kdomen orsakades av brist på C -vitamin .
När HMS Adeo na anlände i början av
oktober fick HMS Vietory bland annat ta
emot 19 fat rom, LO fat mjöl, 14 balar lågskor, socker, 92 säckar bröd, 32 lådor so m
innehöll flaskor med c itronsaft, lO fat vi n,
6 fat rom och en liten tunna russin. J re tur
fick Adeona bland annat tomtunnor, lågskor, bultar, tunnband av järn och stav till
smörtunnor. Av utrymmesskäl "kasade"
man ofta av gjordama på tomma tun nor
och fick på så sätt bara ett fång stav och
ett par bottnar förutom gjordarna. Det gav
mer plats.
Vare sig provianten kom från "provinsen" eller något transportfartyg levererades den från Vietory sedan ut till de oli ka
fartygen, allt efter behov. Det gällde också
kläder och liknande. - J6 juni. Emottaget
J520 kgfarskr kött. Levererat till Resolu-

tion 450 kg färskt kött av dito, Fury 74 kg
av dito, Wrangler 38 kg av dito och Martia/ 34 kg av dito; 20 juni. Emottaget 3 l 95
kg potatis. Levererat till Statley 23 l 7 kg
av dessa; J4 augusti. Försett Favorite med
en halv tunna vatten, 12 säckar bröd, l
fat rom och J dito med mjöl samt !fat med
ärter; 31 augusti. Försett Woodlark med
en liten tunna tobak; 5 september. Försett Afi'ica med 3 balar filtar; l dito med
byxor, l dito med blåjackor; l l septembe1:
Levererat till Erebus l bal med byxo1; l
låda hattm; l dito med skOJ~

Konvojeringar
Sedan Danmark 1807 efter bombningen
av Köpenhamn allierat sig med Frankri ke
fick engelsmännen ett allt större behov
av att trygga passagen genom Öresund

respektive Bälten. Här fanns redan våren
J 808 fyra linjeskepp och några mindre
fartyg stationerade. Den danska flottan var
visserligen i huvudsak satt ur spel, men
mindre kanonbåtar utgjorde fortfarande
ett allvarligt hot. Den LO juni anfö ll dessa i
Öresund en engelsk konvoj , som förlorade
17 av handelsfartygen och kapade dessuto m ett av eskortfartygen. Den 2 augusti
tog 16 danska kanonbåtar den engelska
kan onbriggen Tigress i Stora Bält.

l mars l 809 utfärdade am iral ite te t bestämmelser om årets konvojeringar. Den
första konvojen skulle lämna England
den l april och därefter var 1Jortonde dag
fram till den 15 oktober. T motsatt riktning
skull e konvojen så snart det var isfritt utgå
från Karlskrona och därefter var fjortonde
dag t!·am till den 15 november.
På hösten gällde det att komma iväg
innan isen lad e hinder i vägen . Det var en
dy rköpt erfarenhet man gjort efter händelserna den gångna vintern. Då lämnade en
mind re konvoj handelsfartyg Karlskrona
den 22 december, eskorterad av nästan
lika många engelska och svenska örlogsmän med HMS Salsette i spetsen. Ett par
dagar senare tvingades man på grund av
vindförhållandena att ankra upp vid Falsterbo. T Öresund väntade drivis, konvojen skingrades. Danskarna tog sju av handelsfartygen och satte eld på två, ett strandade, ett annat skruvades sönder av isen.
En bestyckad brigg drevs av isen in under
Kronborgs kanoner, men lyckades så småningom ta sig fram till Varberg, ett annat
fartyg till Torekov. Salsette hade visserligen lyckats ta sig fram till Malmö, men
fastn ade på den fortsatta tarden i drivisen
och drev sedan hjälplös två gånger runt
Bornhol m. Först i mars kom hon loss och
seglade då till Karlskrona där man tvingades såga upp en ränna för att hon skulle
kun na ta sig in i hamnen.

För att trygga konvojer och vattenförsörjning angrep och erövrade engelsmännen ön An holt den 18 maj 1809. Men
även danskarna firade triumfer. 80 man
från HMS Ardent tillfångatogs när de gått
i land på Romsö för att hämta ved och vatten. På hösten måste svenskarna åtminstone för syns skull skärpa tonen mot enge lsmännen. Efter den 12 november fick
inga utländska krigsfartyg angöra svenska
hamnar. Månaden innan avgick en konvoj
med 280 handelsfartyg från Karlskrona
under eskort av två linjeskepp och några
mindre båtar. Ytterligare ett par konvojer
lämnade Karlskrona under november, den
ena den 4:e med nära l 00, den andra den
17:e med 140 fartyg.
Ett brev, daterat den 6 juni , från amiral Saumarez till amiralitetssekreteraren
Croker berättar om den livliga trafiken i
Bälten sommaren 1810:

Jag anlände till Ystad nu på eftermiddagen och har sett den konvoj med J6fartyg som i lördags lämnade Göteborg i säkerhet passera Stora Bält. Denfortsätter
nu in i Östersjön. Princess Caroline som
har uppsikt över en konvoj med 366 fartyg klarade Bälten i måndags och är vid
det här laget ytterligare en bit på väg mot
sina respeklive destinationshamnm:
Hans Majestäts fartyg Edgar, med
Orion, Saturn, Alexandria och Sheldrake
lågför ankare vid ön Romsö med omkring
150 fartyg destinerade hemåt, en annan
konvoj med 73 fartyg, som hade blivit beordrad att samlas i Hanöbukten siktas nu
på väg mot Darshuvud under uppsikt av
kanonbriggen Martial.
Jag fann vid ön Mön konteramiral
Reynold~ med Hans Majestäts fartyg
nämnda i marginalen (S:t George, Formidabl e , Resolution, Standard, Swan) och
jag skall efter att ha fåttförbindelse med
Ystadfortsätta till Hanöbukten och verk399

ställa mina otdel~
Redan våren 181 O hade engelska amiralitetet sänt en eskader, som skulle eskortera väntande fartyg i Karlshamn och
Karlskrona. De skulle samlas vid Mön för
vidare fård genom Bälten. En annan konvoj med 16 fartyg, samtliga lastade med
hampa, kom under amiral Saumarez' befäl att samlas vid Hanö/Matvik som därefter blev den reguljära samlingsplats en.
En ligt John Ross skulle om möjligt en
konvoj om minst 500 fartyg var fjortonde
dag passera Bälten . skeppsdagböc kerna
för HMS Victory, Erebus, Swan, S:t George och Gorgon visar att konvojer lämnadeHanöde n 12, 18, 19 och 21 juni ; 5,
16, 20 och 28 juli; 10, 27 och 30 augusti ;
18 september samt l och 4 oktober 181 O.
Endast i fyra fall nämns konvojens storlek. Den 5 juli noterar HMS S:t Georges
skeppsdagbok att HMS Ariel, Fury och
kanonbriggen Martial avseglat med en
konvoj om 135 fartyg, destinerade till
England. Den l O augusti lämnade fregatterna HMS Pyramus och Standard samt
briggen Woodlark Hanö för att skydda en
konvoj om mellan 190 och 200 fartyg, en
stor konvoj desfinerad västvart, som man
skri ve r i H MS Ere bus · skeppsdagbok .
Den 27:e i samma månad var det dags
för HMS Plantagenet och Orion samt de
mindre båtarna Prometheus och Fury att
följa en konvoj med 150 fartyg genom
Bälten. HMS Daphne avseglade den 30
augusti med 32 fattyg. När H M S Vietory
lättade ankare den 12 oktober för att segla
till England nämns över huvud taget inge n
konvoj, endast briggen Martial. Men det
utesluter inte att även några handelsfartyg
kan ha gått ut.
Ett mått på det totala antalet fartyg, som
under tiden 30 maj- 4 augusti 181 O gick
i konvoj från och till Östersjön finns i ett
brev till amira l Saumarez med en bilagd
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förteckning. Där anges att sammanlagt
l 815 fartyg då passerat Bälten. Av dessa
var 145 på väg från Östersjön den l ju ni,
76 den Il juni, 175 den 27 juni respektive 12 juli , 220 den 27 juli och 140 den
4 augusti. Hur många av dessa som använt
Hanö/Matvik som samlingsplats går inte
att säga eftersom skeppsdagböc kerna saknar konsekvent, kontinuerlig redovisnin g.
Det framgår inte minst om man jämför
med andra källor. Enligt uppgift saknas
någon samlad enge lsk statistik, som kan
belysa frågan.
Den 12 oktober 181 Olättade HM S Vietory ankare och seglade söderut tillsa mmans med briggen Martial. De förenade
sig två dagar senare vid Darshuvud med
HMS Plantagenet, Gorgon och Daph ne.
Den 15 oktober siktade man HMS Resolution med en konvoj och såg morgonen
därpå när man omkring kl 08.30 passerade Nyborg ytterligare åtta engel ska
krigsfartyg. Av dessa hade HMS Fiamer
en stor konvoj. På eftermiddagen siktade
man HMS Dictator med en konvoj av
okänd storlek, ankrade upp i närheten av
henne och skickade över en mindre båt
med order att HMS Dictator skulle hål la
farvattnet öppet.
Så kan man uttrycka det i en skeppsdagbok! Det måste ha varit en fantasti sk
syn. När a lla konvojer var samlade låg
ett tusental fartyg och väntade på att den
nyvalde svenske tronföljaren, den fra nske marskalken Jean Baptiste Bernadotte
skulle passera Bälten. Det var därför
HMS Dietatar skulle hålla farvattnet öppet. Arrangemang et var naturligtvis po litik på hög nivå, en styrkedemons tration.
Den väldiga armadan sku lle göra intryck
på den blivande regenten och ra hon om att
förstå, att England var en makt att räk na
med - vilket han självfa llet i och för sig
redan visste. Den engelska flottan låg väl

sam lad med HMS Vietory i mitten . Hon
hade den röda amiralsflaggan hissad och
omgavs av sex linjeskepp och sex fregatter. - Vid den fortsatta fården drabbades
eskadern hårt. HMS Minotaur strandade
vid Texel den 22 december. Endast hälften av besättningen på 850 personer räddades.
1811 sku lle konvojeringen enligt amiralitet ske enl igt samma plan som föregående å r, men den verkl iga intensiteten och
omfattningen är svår att faststäl la eftersom
skeppsdagbok en för S:t Georg här är den
end a tillgängliga källan. Här anges endast
en handfull konvojer, i samtliga fall utan
uppgift om antalet fartyg. Den näst sista
konvojens öde är däremot välkänt genom
rapporterna til l amiralitetet.
När amiral Reyno lds den l november
lämnade Hanö med en konvoj om 120 fartyg tvingades han omedelbart återgå och
söka lä på grund av det hårda vädret. Först
den 9 november gjordes ett nytt försök , nu
med 132 konvojerade fattyg, men ganska
snart tvingades man ankra upp me llan
Mön och Darshuvud för att därefter söka
lä på Nysteds redd. Här råkade ett hande lsfartyg sli ta av S:t Georges ankartross.
Hon började driva, masterna kapades,
men fartyget gick ändå på grund och förlorade rodret, försågs med nödsegel och
provisoriskt roder. Så småningom kom
hon loss och lyckades ta sig ti ll Göteborg.
Där lättade den samlade flottan ankare
den 18 december för att segla till England,
ru ndade Skagern men drabbades på nytt
av hårt väder. På själva ju lafton blev S:t
George och Defence vrak ett tiotal landmil söder om Hanstholm. Linjeskeppen
Hero och Grasshopper strandade med sin
konvoj vid Texel och blev också vrak. Besättningen på Grasshopper räddades och
till fångatogs. Av besättningarna på S:t
George, Defence och Hero räddades sam-

manlagt endast 58 personer. Engelska flottan förlorade i en handvändn ing omkring
2 000 man , vilket var Royal Navy's största samlade för lust under Napo leonkrigen.
Av hande lsfartygen hade 30 av de 56 man
trodde gått under vid Nysted lyckats ta sig
tillbaka till Matvik. Hur stor förlusten var
vid Texel är inte helt klarlagt, men Harald
Jönsson uppskattar konvojens sammanlagda förluster till omkring 50 000 man.
r folktraditionen var den bär händelsen
levande ännu i början av 1900-talet. Folkskolläraren Bengt Jönsson på Hanö berättar i en tidningsartike l 1908:

Engelsmännen hade till uppg ifi alf
ledsaga handelsfartyg lyckligt igenom
Öresund, samt alf uppsnappa fartyg med
kontraband. Det berättas, alf vid ett av
dessa tillfallen hade engelsmännen uppbringat ett .finskt fartyg med förbjuden
last och tagit det i beslag. För att få sifl
fartyg .fhgivit hade till Hanö ankommit
dess ägarinna, enfinska, men engelsmännen behöllo silf kap och finskan måste
återvända hem med oförrättat ärende.
Vid hennes hemresa lär hon ulfa/at en hotelse, alf engelsmännen som straffför sin
hårdhet icke skulle komma lyckligt hem.
På denna hemfärd forolyckades också
halva flottavdelningen i Kattegal under
en rasande storm. Bådefartyg och besälfningar gingo.forlorade.
Årets sista konvoj hade bättre tur. Den
omfattade 108 fartyg, som skyddades av
kommendörka pten Dashwood på linjeskeppet Pyramus. Konvojen passerade
Helsingborg den 23 december, nådde Göteborg fem dagar senare och kom så småningom oskadd till England ti llsammans
med amira l Hope på HMS Ardent.
För år 1812 är det skeppsdagbok en för
HMS Vigo som berättar och här finns betydligt fler uppgifter: Ett tjugotal in- och
utgående konvojer noteras, men den ut401

gående konvojens storlek bara vid ett enda
till fulle . Det är den 27 augusti. Då lättade
HMS Cressy, Rose och Woodlark ankare
för att tillsammans med tre uppbringade
amerikanska briggar och 118 handelsfartyg segla ned mot Bälten.

Epilog
Åren 1810- 12 spelade alltså Hanö en viktig roll som bas för den engelska Östersjöflottan i en tid när Napoleons trupper
drog fram över kontinenten. Trots den
formella krigsförklaringen mot England
i november 181 O samverkade engelsmän
och svenskar mot den gemensamma fienden. Människorna på Listerlandet och
längs kusten förbi Karlshamn bort mot
Matvik var visserligen aldrig direkt i
krigszonen , men de måste nästan dagligen
ha påmints om kriget när de såg örlogsfartygen eller mötte marinsoldater och
matroser på väg efter vatten eller på jakt
efter proviant. Att under nästan ett halvt
år föda uppskattningsvis mellan l O 000
och 15 000 man på de engelska örlogsfartygen krävde stora inköp av proviant
även om man med jämna mellanrum fick
påfyllning av förråden från England. Det
innebar som Molbech skriver en kortvarig

Dyrtid baade paa Levnetsmidler og Kiörsler och att i synnerhet Strandboer og Fiskere.fortientmange Penge. Rosengren ger
samma bild i Karlshamns historia ( 1949):
Bygden kring Hanö rönte också u/omordentlig eft erfi'·ågan på sina var01; som
kunde avyttras, tack vare all den engelska
flottan där var stationerad. A/la livsmedel
steg enormt i pris. Så betalades en kanna
krusbär (sti ckelbä1) med 20 ski//ing och
al/t i proportion därmed.
Enligt Bengt Jönssons tidningsartike l
1908 stod Hanöborna på en synnerligen
vänskaplig fot med engelsmännen. De
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gick ombord på de brittiska fartygen, bytte fisk mot andra varor, fick mat och bj öd
sedan igen. Men det gällde förmodligen
endast Hanöborna och andra människor
längs kusten i närområdet. Särs k i lt matroserna måste med tanke på rymningsrisken
ha haft ganska begränsade möjligheter att
umgås med lokalbefolkningen. Omkri ng
hälften av matroserna på de engelska örlogsfartygen var vid den här tiden tvångsenrollerade.
Befälen däremot hade helt and ra
möjligheter. Det framgår bland annat av
stamboken (gästboken), som låg framm e
hos brukspatronen (segelduksfabrikören ).
skeppsredaren, riksdagsmannen och ko mmerserådet Peter Fredrik Duwell (J 7491825) på Gustafsborg, strax utanför det
dåtida Karlshamn. Han var kontaktm an
mellan engelsmännen och svenskarna,
förmedlade depescher och licenser och
höll de svenska myndigheterna underrättad om den engelska flottans rörelser.
Stamboken täcker tiden 1802- 1819 med
enstaka, senare tillägg. 181 O gästades
herrgården av en rad engelska sjöbefä l.
Dit hörde bland andra amira l Reynol ds
och kapten Guion från S:t George den
17 juli. Då hade pursern JA Saunders
från samma fartyg varit där redan den l O
juni. Kollegan Anker och hans kapten H
Robinson på HMS Prometheus var några
av sommarens andra gäster liksom ett par
befäl från HMS Plantagenet Även HMS
Vietory var representerat genom arti llerilöjtnanten Harrison, pursern Gambl e
och prästen Evans Holliday, vid ett annat
tilltaile av två löjtnanter. Från HMS Standard kom inte mindre än fem gäster vid ett
och samma tillfälle . En sida av stamboken
är av särskilt intresse. Den 7 juli skriver
Carl M Nauckhoff sin namnteckning med
tillägget i sällskap med en världig vän.
Om detta avser värden Duwell eller Joh n

Ross Lieutenant HMS Vict01y Kal/as här
Svenska Rossen är svårt att säga, men de
gästade Gustafsborg samma dag och skriver på samma sida.
Engelsmännens besök i de svenska
hemmen återgä ldades. l ett brev från
Växjötrakten av den 13 september 181 O
heter det: Engelska officerare äro ofta

i land hos närbelägne herrskapet; och
dem visas kontrahövlighet. En av mina
bekanta, som i förra veckan varit åt
Carlshamnslrakten för all besöka anhöriga, har med dem och deras grannm~
ett stort sällskap, varit budne på en stor
middag hos amiral Saumarez på Victo1y
(S:z· chefsfartyg), varest dansades både

för- och efter måltiden.
Den engelska örlogsflottans basering
vid Hanö 1810- 12 påverkade alltså i hög
grad levnadsförhållandena för männ iskorna på i huvudsak Hanö, Listerlandet och
längre österut mot Karlshamn och Matvik.
Under ett par år präglades Västblekinge
av en högkonjunktur och vidgade sociala
nätverk av en tidigare nästan ofattbar omfattning. Sedan satte utvecklingen när det
gäller den europeiska krigsteatern punkt
för ett ovanligt spännande skede i bygdens historia. S lutet markeras när HMS
Vi go den 3 l oktober 1812 lättade ankare
för att ti ll sammans med de andra fartygen
påbörja resan hem t i Il England.

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet
Fonden har till ändamål att genom utdelande av stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete inom områdena sjötaktik - även innefattande utveckling av vapenbärare, vapen och hjälpmedel - navigation och sjöfart.
Kungl. Örlogsmannasällskapet beslutar under oktober månad va1je år på förslag av styrelsen om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten.
Stipendium utde las norma lt vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde.
Person , som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2008 , skall skicka in
utredning eller avhandling till
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 5 tr
III 48 STOCKHOLM
senast 15 maj 2007
Akademien förbehåller sig rätten att publicera arbete, som belönats med stipendium , i Tidskrift i Sjöväsendet

403

Deba tt
Både och - det handlar om Försvarsmaktens framtid!
(Brev till Försvarsberedningen)
Överbefalhavaren vil l att försvaret ska ll kunna användas såväl hemma som utomlands.
Det är en god ide! När denna skall förverkligas, är det enligt vår mening viktigt att pröva
kun na
0111 några av gårdagens försvarslösningar-om än i moderniserad form - skulle
duga också i dagens och morgondagens svenska försvar.
Det gamla in vasionsförsvaret håller på att ersättas av ett s.k. insatsförsvar. Bakgru nden är att den baamla hot bi Iden med två stormaktsblock, som stod rustade mot varandra.
.
är borta. Tstället har ett asymmetriskt hot vuxit fram, där gränserna mellan fred och kn g
har blivit mycket diffusa.
Idag satsas den största kraften på utiandsmissioner och Nord ie Battle Group (NBG )
om ca 2 800 man. Enligt ÖB, Håkan Syren, är det ur Försvarsmaktens synvinkel utesl utet att NBG inte ska ll vara fullt utrustad och utbildad den l januari 2008. Insändaren i
SvD den 29 oktober från genera llöjtnant Jan Salestrand antyder att NBG har vissa brister. Ett sådant förhållande är oroande och kan skada Sveriges internationella anseende.
Det är vår förhoppning att Försvarsberedningen gör allt för att säkerställa bibehållande
av förtroendet för svensk försvarspolitik.
Den gamla svenska totalförsvarslösningen med samordnin g mellan civil och militär
verksamhet i krigsfara och krig, inom civil- och militärområden med sammanfallande
gränser, utvecklades och övades under decennier. Det gav en djup förståelse för olika
samhällssektorers styrka och svagheter och gjorde att samhällets resurser kunde samordnas för det gemensammas bästa. Den modellen borde kunna utvecklas mot dagens
och morgondagens behov. Den förre ordföranden i Försvarsberedningen, Håkan Juho lt,
har uttryckt sig på följande sätt: "Det unika med den svenska modellen var ju vårt lo-

tafjorsvarskoncepl - - - Jag tycker nu alt det är viktigt all vi lyckas omsätta den kulturen, det tänkandet, den metoden också när det gäller krishanteringens krav. " Det är
vår förhoppning att Försvarsberedningen under sitt nya ordförandeskap fullföljer den na
tankegång.
Sverige är ett land, som är mycket beroende av öppna sjöförbindelser för sitt vä lstånd, sin försörjning, sin export och sin import. Ett land med 2700 km kuststräcka och
med ett ansvar för omfattande vattenområden på territorialhavet och i den ekonomiska
zonen behöver maritima resurser som svarar mot uppgifterna. Dagens marin och övriga
maritima resurser är inte tillräckliga. Erfarenheterna från två världskrig och de omfattande ubåtskränkningarna i slutet på 1900-talet krävde betydligt större resurser för övervakning, kontroll och skydd än vad Sverige idag kan ställa upp med.
Nu skall delar av amfibieförbandet skickas till Tchad . Det kan tyckas förv ånan de
att ett marint förband skall verka i Afrika, men vi vet att amfibieförbandet klarar sådana uppgifter väl så bra som rena markstridsförband. Ä ven detta talar för att marina
förband i det längsta skall bevaras och utvecklas. Det är vår förhoppning att Försvarsberedningen anstränger sig att analysera vilka behov, som framtidens försvarspolitisk a
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utmanin gar ställer.
När det skall sparas i försvarsområdet, har det alltid varit fel att stryka de materielobjekt som har pengar i närtid i Försvarsmaktens planer. l dagens organisation med ett
gemensamt ledningsorgan, Högkvarteret, där praktiskt taget alla rikets generaler och
amiraler finns samlade under ÖB, ges inte möjlighet till den nödvändiga insynen och
nedbrytningen. Det är vår förhoppning att Försvarsberedningen seriöst prövar hur Försvarsmaktens högsta ledning bör vara organiserad och om det förekommer dubbelarbete
t.ex. mellan Högkvarteret och FMY. Prövningen bör också omfatta övriga myndigheter
inom försvarsområdet. Vårt intryck är att dessa inte utvecklats samstämmigt med Försvarsmakten och det nya insatsförsvaret Kanske går det att spara pengar inom försvarsförvaltningen i sin helhet utan att det går ut över den viktiga materielanskaffningen.
De marina system som visats upp utomlands, såsom ubåten Gotland i USA och Göteborgskorvetterna i Medelhavet, har haft stora framgångar och rönt berättigad uppmärksamhet. Att i förtid skrota sådana system är äventyrligt, när inga nybeställningar gjorts
och när erfarenheten visar att det tar åtm in stone tio år från ide till operativa system.
Det finns tydliga politiska signaler om att morgondagens materielanskaffning i huvudsak ska ll bygga på köp utifrån. Motivet uppges vara att det sku lle bli billigare. Historiskt finns det inga sådana erfarenheter. l stället har svensk industri utvecklat system för
det svenska försvarets behov tilllägre kostnader och med större effektivitet än i utlandet.
Miljön i randhav och kustnära områden som Östersjön och Västerhavet kräver dessutom
ofta speciella tekniska lösningar, som inte utvecklas i annan utländsk baserad försvarsindustri. Sådana system utn yttjas också med fördel i internationell krishantering, där
de svenska marinstridskrafterna kompletterar andra, som sakna r förmåga att uppträda
i grunda och kustnära farvatten. Ett bra exempel på detta är hur det svenska bidraget i
UNlFIL utnyttjades utanför Libanons kust i uppgifter, som endast kunde lösas av just
den svenska korvetten.
De omfattande ubåtskränkningarna under 1980-och 1990-talen krävde en återuppbyggn ad av ubåtsjaktförmågan efter 1970-talets politiska beslut att sjöfarten skulle
skyddas med andra medel än militära. Uppbyggnaden tog mer än tio år. Om det nu till
exempel övervägs att lägga ner utvecklingen av TMS (Torped-Mina-Sensor), förlorar
Sverige unik och viktig kunskap. Sannolikt tappas även förmågan att vidmakthålla befintliga system. Sverige går förmodligen miste om framtida exportmöjligheter.
Andra besparingar, som enligt uppgifter i medierna övervägs, är till exempel luftvärnssystemet till Visbykorvetterna. Sådana sena politiska ingrepp i försvarsplaneringen
leder ofta fel. När fackmännen efter år av funderingar kommer fram till optimala lösningar, innebär politiska ingrepp i sena skeden att hela systemets funktionssäkerhet äventyras. Personalen ombord utsätts för onödiga risker. Dessutom sänds felaktiga signaler
till omvärlden. Visbykorvetterna byggs i revolutionerande skrovteknik och innehåller ett
stort antal tekniska genombrott. Tidigare har svenska lösningar kommit att bli något av
en internationell standard. De svenska lösningarna lämpar sig nämligen utomordentligt
bra även i andra miljöer än de svenska. Det är vår förhoppning att Försvarsberedningen
sätter stopp för felaktiga ingrepp i försvarsplaneringen.

Dick Börjesson, Peter Nordbeck
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Svenska marina problem är även andras!
Sedan många år är jag en trägen och trogen läsare av U S Naval Proceedings. J detnummer av tidskriften, som kom ut i oktober i år återfinns en mtressant aiiikel , som bar den
brittiske pensionerade Vice Admiral Sir Jeremy Blackhams signatur. RL~briken på hans
inläag bär titeln Storm Warning.for the ROYAL NAVY. Redan titeln pa uppsatsen ger
en :ink om att det finns bekymmer även i Storbritannien för hur det skall gå för dess
örlogsflotta, the Royal Navy (RN). Jeremy Blackhams uppsats inleds med fö ljande rade ~·:
A decade ofover-use and negfeet has placed the world's oldestnavy, and the US Navy o

presumed clasest partne1~ at a critical decision point. What can the Royal Navy do to star
afioat?
Sedan jag läst artikeln - ett antal gånger- fann jag att innehållet signalerar likoal ydande tongångar i såväl Storbritannien som i vårt eget land. J;remy Blackhoams fa,~h~g~r
inför framtiden är tankeväckande och flera av dessa framgar av nedanstaende pa fn
hand" översatta utdrag (med kursiv stil skrivna) ur hans ovan nämnda artikel. Att de n
brittiske amiralen (som nu är vice ordförande i "Royal United Services Institute - RUSJ)
har funnit det lämpligt att publicera sig i denna amerikanska, välkända manona t1dskn ft
är särskilt intressant med hänsyn till den skarpa knt1k, som han levererar bade till den
politiska och militära ledningen i Storbritannien.
..
lnledningsvis tar Jeremy Blackham upp folkförsörjningens stora beroende av mantun
verksamhet, men engelska folkets alltmer bristande insikt och intresse för dessa förhå llanden. Hur många svenskar inser i dag hur mycket vårt, till 270 mil havsomslutna land.
är beroende av denna verksamhet?

Latenta hot mot Englandsfolkförsöljning, som ändå är klart synliga, har negligerats
av två generationer. Detta beror på att man har nedvärderat den strategiska vikten, som
Ligger i produktionen avfodoämnen, forlusten av delar av inhemskt fiske och förluste n
av den engelska dominansen överhuvudtaget på världsmarknaden. Både energi och mat
är beroende av maritim verksamhet. Dessutom är Storbritannien geostrategiskt placerat
i världens mittpunkt. Tar man en passare med Themsen som mittpunkt och en radie som
täcker Goda Hoppsudden, så kommer den cirkel man drar upp att omfatta större delen
av jordens befolkning, liksom de för Väst viktigaste knutpunkterna Gibraltarsund, Suez,
Hormuz-, Malaekasunden m.fl ochförstås sjöforbindelsema mellan dessa. Den engelska
befolkningen är lika mycket beroende av sjövägarna idag som tidigare, ja kanske än me1;
m~n aenom att man personligen inte känner sig lika beroende, så har medvetenheten om
detta~ paradoxalt nog, minskat. Manfick en praktisk lektion när i början av 2007 två handelsfartygfyllda med gods av alla de slag strandade och hällde ut sinlast på den brittiska
kusten och media slog upp dessa händelser stort.
.
.
Just de ovan nämnda 270 svenska milen har tidigare ansetts kräva mmst tre manna
baser, en på vardera ost-, syd- och västkusten. Efter 2004 års försvarsbeslut har vi en
marinbas kvar i Karlskrona och, må man kalla det för ett substitut, en på ostkusten, d v s
det som återstår av en av världens mest avancerade marina baser, Muskö. J England har
man liknande nedskärningar:
J somras, när Flottan med bristande budgeterade medel kämpade med två icke-pla-

nerade amfibieoperationer, utan tillräckliga basfimktioner, så gjorde premiärminister
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Gordon Brown två uttalanden som rörde Flottan:
Detförsta vm~ under förutsättning av parlamentets godkännande, att man skulle lägga
ner tre av de viktigaste marina baserna, Devonpor/, Porismou/h och Faslm?C. Stängningen av Faslane är enföljd av att skottarna inte vill ha kvar de strategiska missilskjutande
ubåtarna inom sina landamären. Förutsätt inte att detta inte kommer att inträffa!!
Beträffande Portsmouth så genomfördes inte det förslaget, dä1jör att man i samma
andetag proklamerade bygget (en varvsorder var näraföreståendeJ av de två hangarfartygen Queen Elisabeth och Prince of Wales.
Långdragna örlogsfartygsbyggen, typ Visbykorvetterna och dessas bristande luftförsvar kommer i tankarna inför följande stycke:

Vi måste räkna med allnär dessa fartyg äntligen levereras så har det för planering,
konstruktion och bygge tagit dubbel så lång tid som Andra världskrigel varade. Under
tiden, beroende på denna långdragna process, så seglar vårflotta utsattför stora risker,
därför alt de gamla VSTOL -hangarfartygen, som hålls igång vidare långt utanfor sin
planerade livstid, har blivit av med sina Harrier~flyglan, deras lufiförsvarskomponenl,
medan typ 45 Daringjagama, som skulle ersälta denna forsvarskomponent, ännu inte
är i tjänst. HMS lnvincible deltog nyligen i en övning med US Navy ulan att ha ett enda
flygplan ombord
Om marinens olika förmågor samt om finansexperternas numera avgörande inflytande på flottans utveckling låter det så här:

Dessutom, maritim styrka har alltid haft en speciell användbarhet i tider präglade av
oro och olika slag av riska Detta beror på marinens specifika förmåga!~ vilka inte på
samma sättfinns i de andraförsvarsgrenarna. T ex att kunna utöva en militär balans på
ett omärkligt sätt och etablera en forsiktig men synlig närvaro utan att verka hotfidl,
men på samma gång kunna agera snabbt om omständigheterna därtill kräver.
Dettaforhållande har in/e getts tillräcklig uppmärksamhet. Det rör sig emellertid om
ett strategiskt koncept och kan dä1jör inte utan vidare hänföras till något visst mål eller
synas på några slags indikatore1~ typ "vadfår manför pengarna?" De senare nämnda är
de verktyg som Finansdepartementet d v.s. de som i dag i verkligheten styr det brittiska
forsvarsdepartementel, använder sig av. Delta Finansens spel bakom kulisserna är bara
en avflerafaktore!~ som påverkar den engelska försvar.spolitiken. Den brittiskaflottan
lever i farozonen på grund av flera orsaker än utarbetad personal och underbemannade
enhete1~ brist på materiel- och vapemystem sam/ allt för många åtaganden under de senaste tio åren. Denlider också enligt vål~ författarnas' , mening av allmänna brisler i det
maritima strategiska tänkandet.
Nyligen i Sverige avgivna förslag ocb fattade politiska beslut tyder på en stor brist
på insikt i de marina problemen. Man och man emellan säger man ofta att Sverige fortfarande är ett bondeland utan förståelse för att så mycket av vår import och export går
på kölar. Det finns dock alltfler länder särskilt utanför Europa som i högsta grad har en
sådan förståelse:

Denna brist påförståe/se både beträffande det maritima tänkandet ochför nödvändig
ersättningsbyggnad av örlogsfartyg står i tydlig kontrast till de intellektuella och materiella resurser som tillförs i länder kring Stilla Havet och Indiska Oceanen, iförsta hand
Australien, Kina, Indien och Japan. Den australiskaflottan är inne i en stark utveckling.
Japan har en krajtfidl och balanserad marin, for alt inte tala om Kinas försvarsmakt,
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där tillväxten är påtaglig, särskilt beträffande ubåtar och ett framåtblickande marint
flyg. Indien byggerfn 35 örlogsfartyg, inklusive ett nytt hangmjartyg och moderniserar
därutöver ett tidigare sovjetiskt hangmfartyg. Vid ett officiellt tal i juni i årforklarade
den indiske marinchefen, amiral Sureesh Mehta, alf Indiens strategiska koncept överträffar allt vad man tidigare räknat med av politiska ambitioner inom regionen. Dessa
är enföljd av bland annal att denna del av världen har blivit el/ centrum for maritima
akti viteter (l 00 000 fartyg passerar Indiens kuster varje år) av vilka landets välfärd och
säkerhet är beroende. Kort sagt, en modern industrination är per definition en maritim
nation och upprustningen av Indiens sjöstridskrafier är det materiella ut/Jycket.for denna
prioriterade strategi.
Blackhams och hans medförfattares slutkläm tar upp förslag till vad so m nu bör göras.
Om ma n ska lar ner de antal enheter som nämnts till en modest svensk niv å, så kan det i
följand e stycke finnas åtski lligt, som är ti ll ämpbatt även på en svensk marin utveckling :

Så vad kan nu göras? Styrandefor/i-amtiden blir typ och antal av y /stridsfartyg, d v s
vilken väg kanuner RN att gå undernästa generation. f varjefall måste ny byggnadsverksamheten upp från nuvarande låga nivå. En sund princip är också att bedriva övningar
i områden, där man skall verka under kris eller krig och därför är vårflotta utspridd allt
för mycket. Minsta antalet stridsfartyg vi anser RN skall ha är 30meden l 0/20 mix: JO
tyngre enheter och 20 lättare. Dessa antal styrs av geostrategiskaförutsättningar (mellankrigsflottan utgjordes av 60 fartyg för operationer till havs) och skulle därmed återställa varvsindustrins förmåga. Tidskriftens US Naval Proceectings expert på utländska
flottol~ professor Norman Friee/man argumenterarför att RN borde anskaffa en lämplig
blandning av modulära fregatte/c l kriget mot terrorismen, påpekar han, är sjöbaserade
stridskrafter nödvändiga for att beröva fienden möjligheter att agera och detta innebär
ett stort antal enheter som kan operera enskilt.
J princip skall ett lämpligt urval av sådana fartyg ha förmåga att genomfora lättare
y tstrid, kustbekämpning, stöd åt amfibieförband, viss ubåtsjakt, minjakt, elektronisk underrättelseverksamhet och samband inom ett nätverk Alltså måste vi skapa lämpliga,
toppmoderna örlogsfartyg, som kan behärska dessa uppräknade formågO/c Som modell
frwnhäver professor Friee/man danska flo lians "stanFlex "fartyg. Dessa framtidensji-egatter måste bli relativt stora, men också enkla så att man kan producera många. Friedman hänvisar också till U.S. Na vy 's fregatter av Spruanceklass, som är goda exempel på
en konstruktion som kan erbjuda önskad modularilet och mångfaldbyggen.
Artikeln avslutas - liksom i ru briken - med en varning:

Ovanstående artikel är en stormvarning. En varning innebär atttid.finnsforförberedelser Sådana är en väsentlig del av vad man har attforvänta sig av dem som al?förtrotts
uppdraget attleda vårt försvm~ inte bara attjo/ja i spåren av sina företrädare, utan skapa
goda möjligheterför sina efterträdare att möta framtidens konfliktel~ där de viktigaste
utgör förutsältningar för attmöta det oförutsedda.
Det är dags att utfårda stormvarning även i Sverige!

Jarl Elisen
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Vad vill politikerna med vårt försvar?
Det har und er ett par års tid funnits skäl att ondgöra sig över bri sten på e n se riös försvarsoch säkerh etspo litisk debatt i vårt la nd. Många har efterl yst klara besked från våra politik er o m vad vi skall ha försvaret till. G lädjande nog har dessa frågor nu änt li ge n bötjat
di sk uteras på allvar. Främst förs debatten i form av artiklar und er rubrik en Brännpunkt i
Svenska Dagb ladet, där vårt försvar dryftas och granskas från o lika utgångspunkter och
med o lika syften. Det är bra! Mindre bra är dock att regeringe n uppe nbarligen ännu inte
vet med vilken huvudkurs som försvaret skall styras. Mot bakgrund av att det tydligen
"tj afsa ts" så till den grad avseende försvaret inom regeringskansli et att försvarsministern såg s ig föranlåten att avgå, känner jag stor oro för hur våra ansva ri ga politiker
hanterar samhä llets viktigaste fråga. Den om hur samhället bäst ska ll kunna värna sina
medborgares säkerhet och frihet. Som bekant har vi nyligen fått en ny försvarsminister.
l den pågående förs va rs- och säkerhetspo liti ska debatten kan ha n verk li gen inte besky llas för att ha haft " hög svansföring". Är det någon som sett e lle r hört honom? En
av hans första åtgärder var visserligen att skriva en artikel som publicerades i Svenska
Dagbladet den 16 september i vilken han försökte redovisa rege ringens syn på försvaret.
Om man granskar vad han skriver och sedan kopplar det till regeringens budgetpropos ition för försvaret, blir förvirring e n total. Han skriver bland annat att Försvaret har
den dubbla uppgiften att värna Sveriges territoriella integritet och att sprida fred och
säkerhet i världen. Uppgifterna hänger nära samman. Den erfarenhet som internationella
insatser ger stärker förmågan också att värna Sveriges territoriella integritet". Det låter
fint, men vad innebär det?
För det första är kostnaderna för de in ternationella insatserna med den nordiska
stridsgruppen (NBG) i spetsen) på väg att ekonom iskt erodera a ll annan verksamhet i
Försvarsmakten. För det andra har förberedelserna för NBG abso lut prioritet i fråga om
personal , utbildning, materiel etc. , vi lket också medför negati va konsekvenser för praktiskt taget all annan verksam het i Försvarsmakten för närvarande. För det tredje torde
de uppgifter, som olika utiandsstyrkor löser i t ex Afghanistan, Kongo, Tchad, Centralafrikanska republiken med flera ställen vara väsensskilda från de uppgifter försvaret på
" hemmaplan" har att lösa, då det gä ll er te rritoriell integritet. För det fj ärde genomförs de
internationella insatserna i allt väsentligt av armeförband, men den territoriella integriteten upprätthålls i allt väsentli gt med hjälp av flottan och till del även av flygvapnet. El ler
är det meningen att även integritetsuppgiften främst skall lösas av armeförband? Det
kan i så fal l onekligen bli problem för armeförband att hävda vår territori e lla integritet
i luftrumm et och det torde dess utom innebära att Sverige medvetet uppl åter sitt sjöterritorium till objudna inkräktare. Det kan väl inte vara menin ge n?
Förhopp ningsvis avser inte försvarsministern att det i första hand är enheter från
armen , so m skall värna vår te rrito riella integritet. Om det trots a llt främst är flottan och
flygv a pnet som skall lösa de nna uppgift, blir det därför synnerligen svårt att förstå hur
e rfarenheter från armens inte rn at ionella insatser skall kunn a stärka fö rm åga n att värna
vår territoriella integritet på " hemm apl an" .
Det satsas, som nämnts, för närvarande stenhårt på den internationella uppgiften,
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men hur se r det ut när det gä ll er att värna Sveriges territoriella integritet? O m man läser
försvarspropositionen blir man minst sagt konfunderad oc h till och med oroli g. Det är
j ust de enheter so m Sverige under så många decennier utnyttj at för att vä rna vå r territOI·iella integ ri tet som d rabbas av besparingarna i försvaret. Vi ska ll inte utveck la nya
ytst ridsfa rtyg. Inte he ll er lär våra Visby korvetter utrustas med luftvärnsrobotar oc h utvecklingen av nästa generations und ervattensvapen (Torped, Mina , Sensor- TMS) ska ll
avbrytas. Det kommer i så fall att innebära att Sverige inom en tioårsperiod kommer att
vara he lt uta n undervattenss tridsvapen. Huru vi da vi även i framtiden skall ha ubåtar e ller inte, tar regeringen inte ställning till.
Har flottans omfattande insatser i samband med neutralitetsvakten under Andra
vä rldskri get helt glö mts bort? Har även sj östridskrafte rn as inci de ntskydd under he la
Kalla kri get g lömts bort? Skall vi ånyo tvingas åse hur främmande ubåtar hä1jar fritt i
vå ra farv atten? Hur kan ma n påstå att en av försv arets två huvuduppgifter är att värna
Sveri ges territoriella integritet när man samtid igt s lår undan fötterna för de e nh eter som
i decennier just haft den uppgifte n. Det hänger helt enkelt inte ihop. Det är uppenbarligen så att våra folkvalda politiker fortfarande inte har en aning om vad man vill med
försva ret. Och min tolkning av an ledn ingen till att man ha mn at i denna s ituation är att
politikerna inte velat blanda in svenska folk et i försvarsfrågan.
Man vet he lt enkelt inte vad sve nska folket vill med försvaret efte rso m försvarsfråga n he lt lyste med sin frånv aro under valrörelsen och ingen politiker gick till val
på denna fråga. Och därför reagerar nu po liti kerna uppenbart yrvaket och förvirrat då
hanteringe n av förs va ret bö1jar sy nas oc h saker och ting börjar ifrågasättas. Min s lutsats
blir att alla med borga re måste " li gga på" våra politiker oc h hålla försva rsfråga n leva nde
och kräva tydliga svar. Hjälp tillmed detta ! l början av december lämnade Försvarsbered nin gen sin senaste rapport med bland ann at en om vä rldsanal ys till försvarsministern.
Det är en bra utgå ngsp unkt för frågor, di sk ussion och krav på tyd li ga svar av politikema
i försvarsfrågan.

Ett högteknologiskt företag ...

Johan Fischerström
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Bokanmälan
Från periskop till brygga
- minnesbilder från tiden 1948-1991
En li vsgä rning under Kalla kriget. Så skul le man kanske kunna sammanfatta den spännande och tankeväckande läsning, som hedersledamoten, amiral Bror Stefenson erbjuder
med sin lite annorlunda, men samtid igt lätt lästa bok, som utkommer lagom till årets julboksrusch.
Boken är närmast en slags sj älvbiografi , men också ett tidsdokument, där officersyrkets - särski lt sjöofficerens- vardag under Kalla kriget tecknas från en mycket personlig
utgångspunkt. Det är "den direkta självupplevelsen", som beskrivs i boken oc h som författaren presenterar alltifrån en olycka med en skenande 20 mm lv-pjäs ombord på kryssaren
Gotland, där fyra aspiranter omkom och han själv skadades, till 1980-ta lets många gånger
uppslitande ubåtsjakter. Boken spänner al ltså över en 43-årig aktiv yrkeskarriär och den
råkar i tiden sa mmanfalla med Kalla kriget, 1948-1991 , vilket förstås gör den sä rskilt
intressant att läsa. Delvis är boken också ett inlägg i den debatt som ibland flammar upp
kring 1980-talets ubåtskränkningar och där författaren hade ett anta l centrala roller, al lteftersom han bytte befattningar i sin karriär.
Inledningsvis skildras den unge officerens tjänstgöringstid, vilket är intressant för såväl yrkeskol legor som for lekmän. För de förra, eftersom det ju mänskligt att döma blir
farre individer, so m får förmånen att uppl eva den professionalism och kamratanda, som
präglade flottans officerskår, och för de senare, som med hjälp av boken möjligen kan få
en inblick i en sfar som för många - alltför många?- svenskar verkar svårförståelig och
kanske t iIl oc h med svår att närma s ig. Här e rbjuds således ett ti llfalle att åtm instone få en
glim t av sjöofficersyrkets vardag, dess utmaningar och charm.
Boken avhandlar flera episoder, som kanske annars lätt faller i glömska: Ubåtsutvecklingen på 1960-talet. "Officersstrejken" 1971 , som faktiskt var en varslad lockout mot
landets officerare och som föranl edde loj alitetsproblem för de varslade. Sku lle vi trotsa
en eventuell lockout och arbeta som vanligt e ller skulle vi följa arbetsmarknadens lagar?
Även denna ganska obetyd liga hände lse handlade om officersyrkets pl ats i en demokrati
och ett stort, allmänt "officersmöte" hölls i Stockholms Medborgarhus, där författaren
mycket tydli gt förespråkade en modern officersroll! Kungabröllopets beroende av Norrström 1976 och hur studieverksamheten runt 1980 byggdes upp i det nya planeringssystemet, för att nämna några. Och så, förstås, 1980-talets ubåtskränkningar från Utöincidenten
1980 och Gåsefjärden 198 1 och med a lla de efterarbeten i form av statli ga utrednin ga r och
ann at, so m kränkningarna medförde.
Ett centralt kapitel behandlar Hårsfjärdsincidenten i oktober 1982, då författare n just
tillträtt som chef for Försvarsstaben oc h ege ntligen höll på med att flytta upp till Stockholm efte r en tid som stabschef vid milo Syd och en sjökommendering so m CKF. Problemet med att "föra krig i fred" komplicerades ytterligare av att en ny riksdagjust valts och
att en ny rege ring tillträtt mitt under de intensiva dagarna, då medi a väntade s ig nya sen412

sationcr - minst i klass med ''U 137"-incidentcn året innan. Så blev det ju som bekant inte
och författaren beskriver ingående hur svårt det var att hålla samman ledningen samtidigt
som representanter för media tryckte på - och ibland fabulerade - för att ra sitt "scoop".
Hela den demokratiska beslutsprocessen fick en praktisk ''övning'' i krishantering genom
incidenten, som författaren illustrerar med utdrag ur sin egen tjänstedagbok, vilket också
ger läsaren en påminnelse om behovet att successivt anteckna inträffade hiindelscr och
vidtagna åtgä rder - att föra "Ia-igsdagbok" på en personlig nivå - även fOr dagens militära beslutsfattare. Jag vet inte om det behovet är så påtagligt fOr så särskilt många andra
yrken!
Läsaren får i boken också en klar påminnelse om vilken ocrhörd telmisk utveckling
som skedde under tiden, inte minst av telekommunikationerna. Personsökarna, som pep
vid olämpliga tilltall en, och mob iltelefoner, som strömmatades med ett tungt medföljande
blybatteri , är kanske bmtglömda idag, men ansågs vara stora förbättringar. då de infördes'
Risken med att skriva en typ av yrkesmässigt inriktad självbiografi är, att en yrkesjargong kan försvåra för den oinitierade läsaren att uppfatta detaljema korrekt. sådanjargong
finns i boken, men den stör knappast. Dock skrivs det om ''NATO- ubåtar" i ett centralt
avsnitt. Alla initierade vet ju vad som menas, för några sådana finns ju inte och fanns
inte vid dc aktuella händelserna - eftersom det ju a ll tid handlar om enskilda NATO-staters ubåtar. innan fördrage t träder i verkställighet och NATO:s militära kommandosystern
övertagit ledningen. Möjligen saknas ett register och en person förteckning, men med bokens uppläggning kan bilagan l, som är ett kalendarium, fungera som ett bra substitut och
underlätta läsningen. Där presenteras viktiga hände lser under Kalla kriget parallellt med
Bror Stefensons befattningar - nog så tankeväckande.
Författarens egen summering av Sveriges torsvarspolitik under Kalla kriget illustreras
i boken av en liten hjälmförsedel igelkott, som hukar sig mellan två stora och välbeväpnade
krigare, vilket kanske också är betecknande för hur vi förhöll oss. Vi kanske inte alltid
förstod vad Kalla kriget ställde för krav på Iandet och på vår militära beredskap, men vi
gjorde så gott vi kunde och förstod - och det blev faktiskt aldrig något varmt krig.
Sammanfattningsvis kan boken rekommenderas för läsning; även om den kanske inte
varar s~1 länge, eftersom den gäma inbjuder t iIl sträckläsning, vilket man dock bör undvika,
då det gäller avsnittet om Hårsfjärdsincidenten. Bokens framtida och historiska värde ligger nog främst i beskrivningen av tiden och tidsandan; något som läsaren redan nu kan ta
del av på ett lättsamt sätt och trots att boken egentligen handlar om en allvarlig tid - Kalla
kriget.
Boken är försedd med ett bra och lagom introducerande förord av Hans Dahlberg.

Magnus Haglu11d
Från periskop och brygga- ubåtsman och amiral under Kalla kriget.
Författare: Bror Stefenson
Förlag: Bokförlaget Magnus U ll man, Stockholm 2007.
ISBN: 978-91-633- 1527-5
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2007 års belöningar
Ledamoten Jan Nordenman har tilldelats Kungl. Örlogsmannasä ll skapets si lvermedalj och en penningbelöning för hans kunniga och omfattande medverkan i Tidskrift i
Sjöväsendet under de senaste tre åren. Hans bidrag till tidskriften bygger på ett starkt
personligt intresse för ubåtars användning i kombination med gedigna tekniska kunskaper. Artiklarna ger också anledning till eftertänksamhet, då avigsidor och svårigheter
inte undanhålls.

Nya ledamöter invalda 2007
Hedersledamot

Dataingenjör en Stefan Leo har tilldelats Kungl. Örlogsmannasällskapets hedersomnämnande för utformningen av en hemsida*) som från bötjan behandlade HMS Älvsnabbens utiandsexpedition 1977-78 och som sedan utvecklats till att omfatta alla de
resor som Älvsnabben gjort på världshaven . Hedersomnämnandet ska ll särskilt ses som
en uppskattning för hans insatser att måna om kamratskap och samman hållning för ett
stort antal personer.
*) Hemsidans adress är www.flottansman.se/ Alvsnabben

Nr 1413 Jorgen Berggrav
Kontreadmiral J0rgen Berggrav
(KNM) tillträder vid årsskiftet en
befattning som representant i
Europa för Chefen för NATO:s
Tra nsfonnationskomma ndo.

Ordinarie ledamöter

Nr 1414 Carl Öhrström
Kommendörkapten Carl Öhrström,
som är mariningenjör, är
Försvarsmaktens representant
för ledningssystemfrågor i den
med Försvarets materielverk
myndighetsgemensamma
materiel ledningen.
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Nr 1415 Mikael Holmström
Redaktör Mikael Holmström
är säkerhetspolitisk reporter
i Svenska Dagbladet.
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N r 1416 Stefan Larsson
Kommendörkapte n Stefan
Larsson är stabschefvid
4 . sjöstridsflottiljcn.

Nr 1417 Rikard Askstedt
Överstelöjtnant Rikard Askstedt
är chef för inriktning och planering
vid Ledningsstabens strategiavdelning i Högkvarteret.

Nr 1420 Kjell-Ove Schramm
Kommendörkapten Kjell-Ove
schramm är fartygschef vid
provturskommando Visby inom
3 .sjöstridsflotti lj en

Korresponderande ledamot

Nr 1418 Christer Svensen
Docent Christer Svcnsen, som
också är marinläkare, är verksam vid Karolinska institutet
och Södersjukhusct
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Nr 1419 Leif Markusson

N r 1421 Henrik Linden

Kommendörkapten Le i f
Markusson är nyligen
gått i pension etter att
ha varit verksam vid Marinbasen och som chef för Förctagshälsan i Karlskrona

Amiralitetspastor Henrik är
kyrkoherde i Amira li tetsförsami ingen i Karlskrona
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