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Meddelande
från
Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 5/2013. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg
onsdagen den 21 augusti 2013 (rättelse av innehållet i § 7 jämfört med vad som
angavs i TiS nr 3/2013).
(Utdrag ur protokoll)
§ 7 Övriga frågor. Ställdes fråga om biblioteket alltid kommer att vara placerat i 		
		 Karlskrona och om bildarkivet fortfarande existerar? Ordförande meddelade 		
att nuvarande stadgar inte anger någon geografisk placering av biblioteket, men
		 understryker att det ska hållas samlat och vara tillgängligt för forskning. Inga 		
planer föreligger att flytta biblioteket, men om nuvarande hyresnivå drama		 tiskt höjs eller om andra omständigheter så kräver, så kan akademien då fatta 		
		 lämpliga beslut utan att ändra stadgarna. Meddelade ordförande att Kungl. 		
		 Krigsarkivet efter en engångsersättning numera förvaltar bildarkivet inklusive 		
		 gallring av dubbletter, vård och inventering mm. Vid lån ska anges att bilderna 		
		 har lånats ur KÖMS bildarkiv.
		 Ställdes fråga om brandsäkerheten är beaktad. Meddelades att den har beaktats
		 och förbättrats, men att någon garanti aldrig kan lämnas.
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Nr 6/2013. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm
onsdagen den 25 september 2013.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 25 september 2013 med början klockan 1730 på
Sjöhistoriska Museet i Stockholm i närvaro av 43 ledamöter. Valsammanträdet avslutades med en gemensam middag i museets lokaler.
§ 2 Föredrogs protokollet från nomineringssammanträdet den 21 augusti i Sjörädd-		
		 ningssällskapets lokaler i Göteborg som med godkännande lades till handling-		
		 arna.
§ 3 Ordförande efterfrågade om någon närvarande medförde fullmakt. Ingen an-		
		 mälde att så var fallet (till protokollet kan anges att ordförande hade erhållit en 		
		 fullmakt från ledamoten Mikael Magnusson).
		
		
		
		
		
		
		

Inleddes valprocessen med att sammankallande i valberedningen, ledamoten 		
Per-Anders Emilson redogjorde för valberedningens nedlagda arbete. Arbetet 		
har bedrivits på två parallella täter för att möta regeringens fastställande av 		
stadgarna och dess konsekvenser för valprocessen. Samtliga sittande styrelse-		
ledamöter har tillfrågats om kandidatur för omval och nya kandidater har diskuterats. CV för föreslagna nya kandidater har tagits fram som underlag till akademiens valprocess.

		 Ställde ordförande fråga inför varje val av akademiens funktionärer om mötet 		
		 hade några motförslag till valberedningens förslag. Inga motförslag framfördes.
		 Inga skriftliga motförslag har heller meddelats.
		
		
		
		

Förrättades val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare. Valdes som 		
ordförande Thomas Engevall för en mandatperiod om ett år. Valdes som vice 		
ordförande Jonas Haggren för en mandatperiod om två år. Valdes som sekrete-		
rare Bo Rask för en mandatperiod om två år.

§4
		
		
		

Förrättades val till styrelsen. Valdes för en mandatperiod om två år ledamöter-		
na Bo Berg (nyval vetenskapsgren III), Per-Ola Johansson (nyval suppleant 		
vetenskapsgren II), Håkan Nilsson (nyval suppleant vetenskapsgren III) och 		
Claes Berglund (nyval suppleant vetenskapsgren IV).

§5
		
		
		
		

Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes för en mandatperiod 		
om ett år ledamöterna Nils Eklund (omval) och Sven Rudberg (omval) och som 		
revisorssuppleanter ledamöterna Pontus Krohn (nyval) och Fredrik Norrby 		
(nyval). Den auktoriserade revisorn Per Magnusson i Växjö omvaldes för en 		
mandatperiod om ett år.

§6
		
		
		

Förrättades val av valberedning för verksamhetsåret 2013-2014. Valdes för en 		
mandatperiod om ett år ledamöterna Per-Anders Emilson (omval och samman-		
kallande), Christian Allerman (omval), Rikard Askstedt (omval). Till suppleant i
valberedningen för ett år valdes ledamoten Magnus Jönsson (nyval).
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§ 7 Beslut om stipendier och belöningar (motiv finns angivna i det fullständiga pro		 tokollet och kommer att återges i TiS i samband med protokollet från högtids-		
		 sammanträdet, red anm.).
		 Beslutades att tilldela förvaltare Håkan Lindberg akademiens medalj i silver.
		 Beslutades att tilldela Fru Lisbeth Thorsén akademiens medalj i silver.
		 Orienterade sekreteraren akademien om att styrelsen har beslutat att akade-		
		 mien ska tilldela följande soldater och sjömän akademiens medalj i brons i 		
		 Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda:
Sergeant Johan Appelqvist, HMS Belos (1.Ubåtsflottiljen)
Korpral Sara Wykman, HMS Carlskrona (3.Sjöstridsflottiljen)
Vice korpral Therese Pettersson, HMS Trossö (4.Sjöstridsflottiljen)
		 Menig 1.klass Filip Persson, Basskyddskompaniet (Marinbasen)
		 Korpral Daniel Magnusson, Sjösäkerhetssektionen (Sjöstridsskolan)
Vice korpral Martin Söderlund – 17.bevakningsbåtkompaniet (Amfibie		 regementet)
		 Beslutades att tilldela Johannes Johansson akademiens hedersomnämnande för
		 väl formulerad tävlingsskrift med rubriken ”Hur skall Försvarsmakten optimera
		 effekten av ombordbaserad helikopter”.
		 Beslutades att tilldela örlogskapten (RO) Christian Hoas akademiens heders-		
		 omnämnande för tävlingsskriften ”En svensk modell för marina operationer”
		 Beslutades att tilldela Olle Neckman akademiens hedersomnämnande för 		
		 mångårigt arbete och enastående goda insatser för Stockholms Sjögård.
		 Beslutades att tilldela örlogskapten Petronella Andersen en penningbelöning om
		 10.000 kronor ur Marinlitteraturföreningens (MLF) fond för väl genomförda 		
		 studier vid vid École de Guerre i Paris.
		
		
		
		

Beslutades att tilldela fänrik Helena Andersson en penningbelöning om 5.000 		
kronor ur MLF fond för väl genomförd uppsats “Barents hav: En studie av rysk 		
och norsk strategi och marina styrkeförhållanden” vid studier vid Försvars-		
högskolan.

		 Beslutades att tilldela fänrik Jim Ramel Kjellgren en penningbelöning om 5.000
		 kronor ur MLF fond för väl genomförd uppsats “Ytterligare antaganden om mo-		
		 dern sjöstrid” vid studier vid Försvarshögskolan.
§ 8 Höll ledamoten Jerker Widén inträdesanförande med rubriken Marint 		
		 lärande - värdet av vetenskap och bildning. Tilldelades Jerker Widén KÖMS 		
		 diplom.
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§ 9 Meddelade ordförande att styrelsen beslutat att föreslå mötet att ordinarie leda-		
		 moten Lars G Persson ska kallas att vara akademiens hedersledamot. Besluta-		
		 des med acklamation att Lars G Persson ska vara hedersledamot.
		
		
		
		

Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes i angiven ordning som ordinarie 		
ledamöter kommendörkapten Anna-Karin Broth, verkställande direktören Ola 		
Alfredsson, kommendörkapten Tomas Martinsson och örlogskapten (RO) 		
Mårten Granberg.

		 Invaldes i angiven ordning som korresponderande ledamöter fil.dr, kommendör
Hugues Eudeline och fil.dr Kenneth Gustavsson.
§ 10
		
		
		

Övriga frågor. Framförde ledamoten Göran Wallén uppfattningen att nomine-		
ringssammanträden bör genomföras i Stockholm för att normalt med en högre 		
närvaro bättre kunna påverka beskrivningen över de föreslagna kandidaterna till
inval.

§ 11 Beslutade mötet om oförändrad årlig ledamotsavgift (500 kronor) för verksam-		
		 hetsåret 2013 - 2014 samt oförändrad prenumerationsavgift för Tidskrift i 		
		 Sjöväsendet för 2014 (250 kronor).
Orienterade ordförande att styrelsen, i enlighet med den procedur som finns
		 angiven i stadgarnas § 4 har beslutat att utesluta en ordinarie ledamot pga. 		
		 inaktivitet och ointresse för akademiens verksamhet.
		 Informerade ordförande att ytterligare ett antal yngre och inaktiva ledamöter 		
		 kommer att tillskrivas personligen med uppmaning att öka sitt engagemang i 		
		 akademien eller överväga sitt ledamotskap.
Vid Protokollet
Bo Rask
Sekreterare
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Redaktörens spalt
Den «nedlagda försvarsgrenen», Arktis, SSRS, mm.
Läsekretsen hälsas välkommen till årets fjärde utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Detta
nummer innehåller en mix av värme och kyla och inleds med ett hett inlägg i försvarsfrågan författat av Carl-Johan Hagman, Sten Swedlund och Christer Hägg. De
argumenterar för en ombalansering av Försvarsmakten och uppbyggnaden av ett skalförsvar med tyngdpunkten lagd på marin- och luftstridskrafter i det fall ett allsidigt
försvar av ekonomiska skäl inte i framtiden kan upprätthållas. Den försvarsgren som
därmed skulle avvecklas, som vi idag känner den, blir med deras argumentation armén
och inte marinen. Det senare har många tolkat in vara den del av dagens försvarmakt
som ligger mest i riskzonen om en sådan utveckling skulle bli verklighet.
Mer av kyla återfinns därefter i tre artiklar kring Arktis av Professor Martin Jakobsson, VD Åke Rohlén och kommendörkapten Jens Nykvist. Jakobssons och Rohléns
artiklar var del av KÖMS sammanträde i Göteborg i augusti. Jag själv blev mycket
(positivt) överraskad över vilket kunnande och renommé som Sverige har när det gäller Arktis. Att detta är en kunskap som borde ges större spridning är uppenbart. Som
Åke Rohlén beskriver finns här mycket stora möjligheter för svenskt näringsliv att med
rätt typ av stöttning utveckla såväl produkter som tjänster och ta en ledande roll i en
mycket intressant framtid. I sammanhanget måste även ODEN och hennes roll prövas
vidare så att vi inte av aningslöshet eller okunskap spelar bort goda möjligheter för
såväl det offentliga som privata Sverige. KÖMS kommer för övrigt i samverkan med
Folk och Försvar att hålla ett seminarium om Arktis i mars 2014 där frågorna kommer
att belysas ytterligare och fler artiklar i TiS kommer att följa under nästa år.
Fänrik Jim Ramel Kjellgrens artikel är en sammanfattning av den uppsats han skrev
på FHS inom ramen för sin officersutbildning. Han blir därmed en av de första som
belönats av KÖMS genom den nyupprättade Marinlitteraturfonden (mer om alla nya
fonder inom KÖMS framgår längst bak i detta nummer av TiS). Artikeln visar även
på den intellektuella kvalitet som finns hos morgondagens officerare och också på att
akademiseringen av officersutbildningen börjar ge resultat. Kan man bara, som flaggkadett Anton Sjödin argumenterade för i förra numret av TiS, justera delar av officersutbildningen mot vad som krävs inom marinen skulle det bli ännu bättre.
Torbjörn Dalnäs artikelserie ”I havets våld och sköte”, avslutas i detta nummer. Att
det händer mycket bortom horisonten är helt klart. Torbjörn berikar även oss läsare
med en artikel kring det arabiska inflytande som finns i vårt språk, inte minst till sjöss.
I en mycket intressant artikel kring dagens svenska sjöräddning, beskriver Thore
Hagman utvecklingen av denna i allmänhet och av SSRS (Sjöräddningssällskapet) i
synnerhet. SSRS är en organisation som är värd allt stöd.
Med hopp om trevlig läsning i höstmörkret!
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Ledamöterna
STEN SWEDLUND
CHRISTER HÄGG
CARL-JOHAN HAGMAN

Därför behövs en Marin
Ett debattinlägg i försvarsfrågan
Sverige ligger där det ligger. Dess landyta utgör den större delen av den Skandinaviska halvön. Sverige är också den största strandägaren i Östersjöregionen. Övervägande delen av dess befolkning lever i anslutning till kusten. Ur försvars- och
utrikeshandelssynvinkel är Sverige närmast att likna vid en ö. Som öbor, behöver vi
se till att ingen kan utnyttja havet – den bredaste och effektivaste av alla transportvägar – för att tillfoga oss skada. Som öbor, måste vi se till att vår handel över havet
inte störs eller stoppas. Som öbor, måste vi kunna skydda sjötransporter längs våra
kuster och vårt utnyttjande av havets resurser.
Den politiska och militära utvecklingen i
Ryssland visar att osäkerheten ökar. Dess
sjö- och flygstridskrafter får en gradvis ökad kapacitet och man har nyligen
genomfört stora koordinerade övningar
med offensiv prägel i Östersjöområdet.
Ryssland är starkt beroende av sina oljeoch gasflöden i Östersjön.
Om Ryssland i ett framtida skarpt läge
vill göra sin sjömakt gällande i Östersjön måste baseringsläget för dess sjöstridskrafter förbättras. Södra Finland,
Baltikum och Gotland kan ses som åtråvärda, framskjutna basområden för rysk
sjö- och luftmakt, såväl för offensiva som
defensiva operationer. Östersjön kan därför redan tidigt bli ett område med ökad
spänning i ett skärpt politiskt läge.
Som en militärstrategisk ö ligger Sverige omgivet av NATO-länder och Finland. Det är ur en synvinkel positivt för
vår säkerhet, men innebär också att vi
har mycket svårt att stå utanför under en
större konflikt i vårt område. Vi kommer
sannolikt att bli indragna i den på ett eller
annat sätt.

Härtill skall läggas det faktum att stormakten USA drar sig tillbaka alltmer från
Europa. Det vakuum som uppstår fylls
inte av andra parter. Säkerhetspolitiken
blir alltmer regionaliserad.
Östersjön är för Sverige ett primärt intresseområde – både i fred, kris och krig.
Sverige har en dominerande geografisk
position i Östersjön och bör därför vara
en nettoskapare av säkerhet i vår region.

Sjöfartens betydelse
Utrikeshandeln, både import och export,
står för cirka 35 % av vår BNP. Cirka
90 % av de cirka 200 miljoner ton gods
som importeras och exporteras varje år,
transporteras på fartyg. Skulle importen
eller exporten upphöra skulle Sverige inte
bara stanna utan vårt välfärdssamhälle,
så som vi känner det, skulle inte överleva.
Skulle sjötransporterna bara störas skulle
vi få betydande välståndsminskningar.
Industrins ”just-in-time”-logistik och
frånvaron av beredskapslagring gör oss
mera beroende av fria och öppna transportsystem än någonsin tidigare.
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Utanför Somalia har vi sett hur lättbeväpnade och outbildade pirater, i enkla
båtar, kunnat terrorisera världens handelssjöfart. Vad skulle då ett mera sofistikerat hot kunna åstadkomma?
Hotet mot handelssjöfarten skall ses
i ljuset av de reduktioner USA gör i sin
flotta. De alltmer begränsade marina resurserna fokuseras mot Stilla Havet och
Indiska Oceanen.
Som en konsekvens av den amerikanska skifferoljerevolutionen och budgetneddragningar kommer andra rika, handelsberoende länder i allt högre grad få
stå för sin egen säkerhet till sjöss eventuellt inom regionala allianser eller strukturer.

Marinens läge
Marinen är ett system av system. Dess
tekniska förmåga är god inom flera materielsystem. Det finns dock allvarliga
luckor. Flygburen ubåtsjaktförmåga och
flygburen kapacitet för spaning och målangivning till sjörobotsystemet samt
fartygsburet områdesluftförsvar existerar inte. Till detta skall läggas att antalet
enheter inom varje system är lågt – ca 20
- 30 % av vad som fanns för 15 år sedan.
Tekniska framsteg har sedan dess förbättrat vissa förmågor, men de kompenserar
inte för den antalsmässiga nedgången
när det gäller systemens operativa effekt.
Kvantitet är också en kvalitet.
Personellt lider Marinen av en underdimensionerad kader och därtill av stora
vakanser. Dessa vakanser drabbar en redan alldeles för hårt slimmad organisation.
Marinen kan sannolikt därför bara
lösa vissa av sina kris- och krigsuppgifter inom ett begränsat havsområde under
kort tid. Stora kust- och havsområden
kommer att lämnas helt utan sjöstrids300

krafter.
Nuvarande svenska militära förmågor
medger inte att vi på ett meningsfullt sätt
skulle kunna bedriva ett systematiskt
sjöfartskydd – varken i nära eller fjärran
hav. Antalet lämpliga fartyg är för litet,
ubåtsjaktförmågan är otillräcklig och
områdesluftförsvar saknas. Detta försätter Gotland i en särskilt utsatt position.
Vi har inte längre en balanserad och
allsidig Marin.

Framtiden
I det senaste försvarsbeslutet, FB09, är
den övergripande försvarsstrategin att
hela landet skall försvaras och att grunden för Försvarsmakten är att kunna genomföra väpnad strid mot en kvalificerad
motståndare. Utan dessa två grundbultar
är vår försvarsförmåga otillräcklig och
ihålig.
ÖB har dock nyligen angett att vi endast har möjlighet till ett uppehållande
försvar i en operativ riktning, mot en
begränsad attack och då med en uthållighet för cirka en vecka på egen hand. Allt
under förutsättning att Insatsorganisationen IO14 verkligen materialiseras, nu
tydligen först efter 2019, och då endast
om försvarsansanslaget utvecklas kraftigt uppåt i närtid.
ÖB sade redan sommaren 2012 att med
prolongerad anslagsnivå kan man tvingas
skära bort en hel - eller del av - försvarsgren. Detta har han upprepat senare. Det
finns en underton i detta som talar för att
det är Marinen han menar. Kan man stryka bort en hel försvarsgren? Att vi har tre
olika försvarsgrenar beror naturligtvis på
att fientliga handlingar mot oss kan ske
på och under havsytan, genom luften och
över land. Att stryka en hel försvarsgren
lämnar en vidöppen dörr för en motståndare med aggressiva avsikter, vilken han

självklart försöker utnyttja den dagen det
behövs. Allt blir då så mycket enklare för
honom. Vår nedläggning av den fartygsbundna ubåtsjaktförmågan på 1970-talet
fick sina förutsägbara och logiska konsekvenser under 1980-talets ubåtskränkningar.
Om man skär bort en del av den nuvarande Marinen kommer den bli helt anorektisk och tyna bort. Kanske redan innan Marinens 500-årsjubileum år 2022?
Däremot kan man naturligtvis alltid
diskutera avvägningsfrågor mellan försvarsgrenarna beroende på hur vi måste,
kan och vill försvara samhälle och befolkning på vår ”ö”.
Vid en principiell prolongering av
nuvarande försvarsanslag måste därför
avvägningsdiskussionen om balansen
mellan ”ytförsvar av landterritoriet”
(tyngdpunkt markstridskrafter) respektive ”skalförsvar”( tyngdpunkt sjö- och
luftstridskrafter) samt mellan större internationella insatser (typ Afghanistan)
och nationellt försvar upp på bordet på
allvar. Både-och-principen är, enligt ÖB,
helt omöjlig på nuvarande anslagsnivå.
Ett skalförsvar kan inte lösa huvuduppgifterna för ett ytförsvar och vise versa.
Allt blir en fråga om var tyngdpunkten
skall ligga om allsidighet inte ligger inom
det möjligas gräns. Att utkämpa ett försvar på eget territorium är något som alla
nationer försökt undvika genom historien
– det är ett recept för katastrofala följdverkningar för eget samhälle och dess
befolkning. Detta talar för ett trovärdigt
skalförsvar om man måste välja.
Vårt försvars materiella- och personella bas måste även utformas med hänsyn
till uppbyggnadstiden av nya förband om
det behovet uppstår. För de materieltunga
sjö- och luftstridskrafterna ligger nyckeltalet inom spannet 10-15 år och för lätta

markstridskrafter mellan 5-10 år.
Ingen kan förutse framtiden och det
ligger därför i sakens natur att man bör
behålla mest av det som är svårast, och
tar längst tid, att bygga upp.
Men det räcker inte med det. Tiden är
över för självbedrägliga försvarspolitiska
uttalanden av typen ”vår beredskap är
god” eller ”hela landet skall försvaras”
eller ”fred skapas bäst genom internationella insatser” (helst långt borta) eller ”Ryssland rustar från en mycket låg
nivå”. Inget av detta är sant – bara vackra,
fromma men tomma fraser.
Alliansanslutning eller ett trovärdigt
nationellt försvar, nationellt ytförsvar eller skalförsvar samt vilka konkreta uppgifter som Försvarsmakten minst skall
kunna lösa i framtiden är val som Riksdagen måste göra. Uppgiftsställningarna
definierar den  materiella och personella
miniminivån eller det militära grundförsäkringsskyddet om man så vill. En nivå,
som man får leva med i kris och krig eftersom det då är för sent att bygga ut försvarsförmågan. En nivå, som vi anser oss
behöva under alla omständigheter oavsett
hur vår omvärld kan komma att se ut.
Det finns här anledning att påminna
om den klassiska sjöstrategiska portaldoktrinen: ”All sjökrigföring syftar i
grunden till att kunna utnyttja havet för
egna syften och förhindra motståndaren att göra detsamma för sina syften
(J.Corbett 1911)”
Våra krav på att kunna ”utnyttja havet
för egna syften o s v…” kan uttryckas
mycket konkret, t ex:
•

Strategiska sjötransporter till och
från landet, till och från Gotland och
längs våra kuster skall kunna skyddas mot hot från under ytan, från
havsytan och från luften.
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•

Utpekade viktiga hamnar och baser
skall kunna hållas öppna och försvarade.
•
Vårt utnyttjande av havets resurser
skall skyddas.
•
Omgivande havsområden skall kunna övervakas öppet och dolt under
lång tid.
•
Kränkningar eller olagligt utnyttjande av vårt sjöterritorium skall kunna
förhindras.
•
Begränsade anfall över havet mot
vårt land skall kunna hejdas med
samverkande sjö- och luftstridskrafter.
•
Vi skall kunna bidraga i internationella maritima uppgifter som rör havens frihet och skydd av handelsvägar – även i fjärran vatten.
Det finns ytterligare en faktor som bestämmer den absoluta miniminivån,
nämligen de olika systemens så kallade
kritiska massa dvs. den massa som minst
fordras för att långsiktigt driva och omsätta komplicerade system materiellt och
personellt.
För att undvika underkritisk massa
och därmed slöseri med resurser bör
antalet ytstridsfartyg av korvettstorlek
vara minst 12 och antalet ubåtar minst
6. Därutöver behövs minröjningsfartyg i
lämpligt antal för att hålla viktiga hamnar, baser och leder öppna. Antalet helikoptrar för ubåtsjakt och målangivning
måste vara minst 10. Dubbla besättningar
bör vara regel för att ge erforderlig uthållighet.
En sådan förbandsmassa har mycket
litet med framtida hotbilder att göra utan
erfordras främst för att i fredstid hålla
igång komplicerade system materiellt och
personellt. Samtidigt skapar den en marin
tröskeleffekt i vår region. Den ger också
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möjligheter till att vår unika försvarsindustriella kompetens inom marinsektorn
kan bibehållas och därmed en trovärdig
omsättningstakt.
Vad beträffar landterritoriet så krävs
markstridskrafter även i framtiden. Hamnar, baser, flygfält, telekomförbindelser,
statsledning, vitala samhällsfunktioner
mm, måste alltid kunna försvaras i det
längsta.
Sjö- och luftstridskrafter opererar inte
länge utan ett säkert och fungerande lednings- och bas-system. Dyrbara och fåtaliga fartyg och flygplan med sina besättningar får inte bli engångsartiklar.
Om ett skalförsvar lyckas avhålla eller
hejda en angripare, dämpa en kris, avvärja ett hot, skydda våra försvarstillgångar,
vinna tid eller på andra sätt skydda våra
intressen, så är det tack vare att det har
mark-/amfibiestridskrafter i ryggen som
säkrat ledning och baser, infrastruktur
och kommunikationer och därmed gett
sjö- och luftstridskrafterna den operativa
rörlighet och uthållighet som ligger i deras unika sätt att verka.
I en prolongerad försvarsekonomi som
inte tillåter ett allsidigt militärt försvar,
vilket självklart är vad vi borde ha, måste
slutsatsen bli att
•
markstridskrafternas struktur måste
förändras från att kunna genomföra
manöverkrigföring på brigad- eller
bataljonsnivå och delta med större insatser internationellt, till att tillsammans med Hemvärnet kunna skydda
viktiga anläggningar och funktioner,
som är nödvändiga för att ett skalförsvars sjö- och luftstridskrafter skall
kunna verka optimalt.
•
inom markstridskrafterna måste en
avsevärd förskjutning ske från manöverförband mot luftförsvarsförband
och försvar mot cyberattacker.

Den framtida marinen bör innehålla minst 12 ytstridsfartyg av korvettstorlek, 6 ubåtar,
10 helikoptrar samt erforderligt antal minröjningsfartyg.
•

tyngdpunkten mellan försvarsgrenarna måste förskjutas från Armén
mot Marinen och Flygvapnet inom
ramen för ett skalförsvars operativa
koncept.

Denna markant förändrade inriktning för
den svenska försvarsmakten påverkas på
intet sätt av den av Regeringen ensidigt
deklarerade solidaritetsförklaringen.
Den generella fördelningen av försvarsanslaget mellan försvarsgrenarna,
som knäsattes för drygt 50 år sedan, kan
inte vara den optimala lösningen oavsett
utvecklingen och läget i vår omvärld. Resursfördelningen måste självklart återspegla det långsiktiga försvarskoncept
man valt.
För Sverige, den största strandstaten i
Östersjön, vore det naturligt om den altruistiska delen av vår utrikespolitik hade

ambitionen att bidraga till, eller till och
med garantera, fri rörlighet och öppenhet
i Östersjön. Det vore både en relevant och
realistisk målsättning, men den måste
backas upp av motsvarande faktisk förmåga. Det är både farligt och visionslöst
om vi låter dagens säkerpolitiskt relativt
lugna läge och vår brist på säkerhetsskapande förmåga vara normerande även för
framtiden.
Att vår alliansfria och handelsberoende nation, skulle stå utan förmåga att
skydda sig själv, sitt välstånd eller att
hjälpa sina demokratiska grannar, vore
djupt olyckligt.
Därför behöver vårt land framgent en
allsidig och balanserad Marin redo för
insatser i hela krisskalan – åtminstone så
länge Sverige ligger där det ligger.

Sten Swedlund, f.d. konteramiral, Örlogsbaschef och Chef för Kustflottan.
Christer Hägg, f.d. kommendör, Marinattaché i Washington och Flaggkapten i Kustflottan
Carl-Johan Hagman, VD Stena Rederi AB, sjörättsjurist och reservofficer i Flottan
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Kommendör Lars Wedin invald i franska
Académie de Marine
Kommendören och ledamoten av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien Lars Wedin invaldes den 29 maj i år i franska Académie de Marine
som en av mycket få icke-franska medborgare.
Ett fåtal svenskar har genom åren varit ledamöter i denna akademi. Den förste av
dessa var skeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon och den senaste (innan Lars Wedins
inval) var viceamiral Per Rudberg.
Kungl. Örlogsmannasällskapet och Académie de Marine har tidigare haft ett visst
samarbete vilket redovisades i en artikel i TiS som kom ut strax efter KÖMS 200-årsjubileum 1971. I denna artikel ges också en redogörelse för Académie de Marines historia. Artikeln återges i sin helhet i avskriven form på följande sidor i detta nummer
av TiS.
Idag har akademien ett hundratal medlemmar samt ett tiotal korresponderande, utländska, medlemmar. Den har 6 avdelningar: marinmilitär, handels-, fiske- och fritidsflotta, vetenskap och teknik, navigation och oceanologi, historia, konst och litteratur
samt juridik och ekonomi. Akademien står under marinchefens tillsyn; särskilt den
marinmilitära avdelningen har en officiell prägel.
Kungl. Örlogsmannasällskapet gratulerar Lars Wedin till invalet och hoppas att samarbetet mellan våra två akademier kan ta förnyad fart!
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ACADEMIÉ DE MARINE
Meddelande nr 4/73 från Kungl. Örlogsmannasällskapet
Bland de utländska gäster som inbjöds till Kungl Örlogsmannasällskapets 200-årsjubileum vad den ständige sekreteraren i Académie de Marine i Paris, amiral Sala. I
samband med de utökade kontakter, som därigenom kom till stånd, har Académie de
Marine inbjudit Kungl Örlogsmannasällskapet att utse en av Sällskapets ledamöter
som kunde inväljas som ledamot i Académie de Marine.
Vid sällskapets ordinarie oktobersammanträde 1972 meddelade ordföranden, att ledamoten Rudberg utsetts att mottaga detta ledamotskap i Académie de Marine.
Formellt inval har sedermera ägt rum den 8 juni 1973. Valet har, enligt akademiens
stadgar, accepterats av utrikesminister Jobert och ratificerats av Republikens president.
Med inbjudan från Académie de Marine följde också en kort redogörelse för akademiens historia som är återges i en fri översättning.
Naturvetenskaperna utvecklades och gavs en mera allmän spridning under 16- och
1700-talen. Under dessa århundraden grundades också flera akademier i Frankrike.
Franska Akademin år 1635, Vetenskapsakademin år 1666, Académie de Marine något
mindre än hundra år senare, nämligen 1752.
Ej heller marinen kunde sålunda bli opåverkad av den mäktiga utvecklingen av de
mänskliga idéerna.
Dittills hade de officerare som bemannade konungens skepp varit grova och råa
sjömän. Framemot 1750-talet framträdde emellertid en ny typ av officer; den intellektuelle officeren med ett bildat uppträdande, officeren som greps av entusiasm för astronomi, geografi och navigation. Skeppsbyggarna övergav alltmer de rent hantverksmässiga metoderna och började också för sina arbeten använda matematiska beräkningar.
Vid den tid då man i varje provins bevittnade skapandet av regionala akademier,
hade det varit onormalt om marinen förblivit okänslig för utvecklingen av den moderna vetenskapen.
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Kommendörkaptenene greve Bigot de Morogues, som var väl bevandrad i sjötaktik
och ballistik, tog initiativet att kring sig i Brest samla officerare och ingenjörer, som
delade hans smak och intellektuella sysselsättningar. I denna krets födddes Académie
de Marine.
De arbeten som utfördes av officerarna kring Bigot de Morogues väckte uppmärksamhet vid hovet, som beslöt att låta denna institution, som dittils förblivit privat, få
officiell status.
Statsekreteraren i marinministeriet, Roulliet, erhöll den 30 juli 1752 konungens underskrift på de dokument som skapade en marin akademi vars säte skulle vara i Brest.
Akademin fick härigenom också formella stadgar. Invigningssammanträdet ägde rum
den 31 augusti 1752.
Det skulle föra för långt att berätta hela historien om Académie de Marine. En begränsning till några händelser måste ske.
Från 1752 till 1755 levde akademin ett mycket aktivt liv. Med sjuårskriget som sedan
följde minskade dess aktivitet. Sammanträdena blev alltmer sällsynta, eftersom huvuddelen av akademins medlemmar var embarkerade på kungens flottor. Parisfördraget gjorde år 1763 slut på ett krig, som lämnade marinen bitter och deprimerad.
Några år gick innan akademin återtog sitt arbete i regelbunden form. Det dröjde
ända till år 1769 innan arbetet ånyo verkligen igångsattes. Den 24 april detta år fick
akademin nya stadgar, som gav akademin en ny värdighet. Den blev kunglig, Académie royale de Marine, som sin äldre föregångare, vetenskapsakademin, Académie royale des Sciences. Den stod hädanefter direkt under konungens beskydd. Det var också
då som akademin till sitt emblem tog ett skepp seglande för fulla segel och under detta
devisen ”Per Hanc Prosunt Omnibus Artes”, (”Genom denna främjas alla konstarter”).
Denna devis har också blivit den nuvarande akademins.
Ända till 1775 upplevde Académie royal de Marine en tid av stor aktivitet. År 1773
t ex höll den inte mindre än 50 sammanträden. Men på nytt kom ett krig, denna gång
nordamerikanska frihetskriget, och störde akademins arbeten. Dessa återupptogs efter
freden i Versailles, som var en revansch för Parisfördraget.
Revolutionen, som utbröt några år senare kom naturligtvis att orsaka de största svårigheterna i akademins liv. År 1793 hölls endast fem sammanträden. Den 8 augusti
samma år avskaffade nationalkonventet alla akademier.
I Académie royal de Marine hade under dess tillvaro, kort men intensiv, samlats eliten från den tidens marin: sjömän, skeppsbyggare, läkare, astronomer och navigatörer.
Akademin hade också i sin krets upptagit personer, som utan att egentligen tillhöra
marinen dock var knutna till den på grund av arten av deras arbete. Ett antal mycket
framstående akademiledamöter var också ledamöter i vetenskapsakademin.
Även om Institute de France bildades 1795, endast två år efter beslutet att avskaffa alla
akademier, skulle det dröja mer än hundra år innan Académie de Marine rekonstruerades.
Under hela 1800-talet föreslog framstående personer att akademin skulle återupprättas. Inget av dessa förslag ledde till något resultat. Man måste vänta ända till 1921.
Dåvarande marinministern, Adolphe Landry, beslöt att återuppväcka Académie de
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Marine. Sedan han försäkrat sig om medverkan från högt uppsatta personer såväl inom
örlogsflottan som inom handlesflottan uppnådde han sitt mål.
Académie de Marine rekonstruerades först som enskilt sällskap enligt reglerna i en
lag från 1901. Detta var bara en etapp. Slutligen gav en lag av den 19 december 1926
Académie de Marine ställning som en statlig institution. Några månader senare gav
en lag, undertecknad av marinministern Georges Leygues och utbildningsministern
Edouard Herriot Académie de Marine dess statuter. Detta dekret som modifierats åtskilliga gånger utgör akademins stadgar.
Akademin har en styrelse sammansatt av en ordförande, två vice ordförande, en ständig sekreterare, en ställföreträdande ständig sekreterare och en sekreterare. Styrelsen
väljs för ett år i taget.
Akademin är indelad i nio sektioner med sju ordinarie ledamöter i varje sektion:
historiska sektionen, sektionen för juridik och administration, sektionen för ekonomi,
militära sektionen, sektionen för marin materiel, sektionen för navigation, sektionen
för handelsflottan, sektionen för sjötransport samt den fria sektionen.
Medlemmarna i akademin uppdelas i ordinarie, korresponderande och utländska
ledamöter. I akademin ingår 65 ordinarie (ständige sekreteraren och ständige ställföreträdande sekreteraren står utanför sektionerna), 24 korresponderande ledamöter och
20 utländska ledamöter.
Inträde i akademin sker efter val. Varje person av fransk nationalitet, kvalificerad
för ett allmänt ämbete kan framföras som kandidat för ordinarie ledmotskap. Endast
ordinarie ledamöter har rösträtt.
Val av ordinarie och utländska ledamöter är inte definitivt förrän de godkänts av
republikens president.
Académie de Marine sammanträder den andra och fjärde fredagen i varje månad (fr
o m oktober t o m juni) i sitt hus i Paris, 20 Avenue Emile Deschanel. Akademin anordnar anföranden och debatter samt publicerar avhandlingar och utdelar belöningar.
Akademins sammanträden är öppna utom sådana som behandlar akademins interna
angelägenheter.
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Ledamoten
MARTIN JAKOBSSON

Martin Jakobsson är professor i maringeologi och geofysik vid
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet. En stor del av hans forskning är inriktat på den geologiska
och oceanografiska utvecklingen av Norra Ishavet samt kartering av världshavens bottnar. Martin blev i år vald som vice
ordförande för General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), som grundades av Prins Albert I av Monaco år 1903, och
sedan 2012 är han medlem i Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelet om Arktis
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde
i Göteborg den 21 augusti 2013.
Arktiska oceanen, eller Norra ishavet som det ofta kallas, är det minsta av de fem
världshaven. Vanligtvis avgränsas den europeiska sidan av Arktiska oceanen mot
norra Atlanten av en tänkt linje från nordvästra Norge till nordöstra Grönland, via
Björnön och sydvästra spetsen av Svalbard och över Framsundet. På den amerikanska sidan utgör Beringssund den naturliga avgränsningen mot Stilla havet. Denna
definition är praktisk sett ur ett oceanografiskt perspektiv då det arktiska havsområdet får naturliga fysiografiska gränser bestående av landområden, de smala sunden
samt kontinentalsockelns kanter. Men detta är inte den officiella definitionen. Den
har IHO (International Hydrographic Organization) fastlagt i dokumentet S-23, Limits of Oceans and Seas.1
larna i Arktiska oceanen upptar något
IHO sträcker den europeiska delen av
mer än 50 % av dess totala yta vilket är
Arktiska oceanen betydligt längre södeavsevärt mycket mer än för något av de
rut. Begränsningslinjen mot norra Atlanandra världshaven.
ten går istället från sydvästra Norge via
Sett ur en rad olika perspektiv har
Island till sydöstra Grönland (Figur 1 på
det lilla havet som omsluter Nordponästkommande sida). På västra sidan om
len större betydelse än vad ytan anger.
Grönland inkluderas Baffinbukten och
I Jordens klimatsystem utgör Arktiska
Davis sund. Få känner till IHO:s vidare
oceanen en av de viktigaste komponendefinition och den används sällan på karterna. Havsistäckets förmåga att reflektor eller i media. Med IHO:s definition
tera inkommande solstrålning, så kallad
upptar Arktiska oceanen ändå endast ca
albedoeffekt, och utbytet mellan varma
4,3 % av världshavens totala yta och ca
och kalla vattenmassor genom sunden är
1,4 % av volymen.2 Med ett medeldjup av
ca 1 200 m är det också det grundaste av
två exempel på arktiska processer som
världshaven. De grunda kontinentalsockpåverkar Jordens klimat, framförallt på
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Figur 1. Arktiska oceanen enligt definition av International Hydrographic Organization (IHO) visad med vitstreckad markering. Rutter för forskningsexpeditioner med isbrytaren Oden mellan 1991 och 2012 där forskningens huvudsyfte involverat Arktiska
oceanen är visade med svarta linjer.
våra breddgrader. Båda dessa processer
har uppvisat påtagliga förändringar under de senaste decennierna. Det har väl
knappast undgått någon att havsisens utbredning under sommarmånaderna har
minskat relativt stadigt sedan satellitmätningar påbörjades 1979. Även om det i år
var betydligt mera havsis än förra året så
hamnade september månads medelvärde
för havisens utbredning 1,17 miljoner
km 2 under medelvärdet mellan 1981 och
2010 för samma månad.3 Mindre känt är

kanske att havets bottenvattentemperatur
har ökat på flera områden av de grunda
arktiska kontinentalsocklarna, bland annat längs den Sibiriska kusten. Konsekvenserna av detta vet vi ännu inte och
inte heller hur varaktigt det är. Frigörelse
av de enorma mängder kol, främst i form
av jord med hög organisk halt som finns
bundet i och under permafrosten, är en
möjlig konsekvens som forskare börjar
se tecken på men det kan även leda till
stora utsläpp av metangas, vilket i sin tur
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ytterligare kan bidra till ett varmare klimat. Därtill finns ett tydligt och logiskt
samband mellan ökad kusterosion och ett
krympande havsistäcke under sommrarna. Större havisfria områden ger helt enkelt möjligheter för vågor att byggas upp
och med större kraft nöta på kusterna.
Då vi lär få leva med en rad framtida
miljöförändringar i Arktis är det viktigt
att göra allt för att ligga steget före och ta
reda på hur området ser ut i detalj och hur
det fungerar. Utan denna kunskap blir
scenarier över en framtida miljö- och klimatutveckling inget annat än rena gissningar. En av de svåraste utmaningarna
är att ta reda på hur alla processer i mark,
vatten och atmosfär är kopplade till Jordens klimatsystem. Det är inte självklart
att allt bidrar till att ge ett allt varmare
klimat, det finns också processer som har
motsatt verkan och bromsar det komplexa
klimatsystemets utveckling. I dagens
klimatmodeller finns långt ifrån alla klimatpåverkande parametrar representerade. Vi har fortfarande mycket att lära
oss av Jordens egen historia som finns att
studera i naturliga arkiv som till exempel
havsbottensediment och iskärnor.
Samtidigt som de förändringar vi redan ser tydliga tecken på kommer att ha
en påtaglig effekt på fauna och flora, och
inte minst på de som bor längs Arktiska
oceanens kuster, verkar Arktis bli allt
mera tillgängligt för en rad olika aktiviteter. Detta sker snabbt och medför en
risk för att aktörer utan full kunskap om
att operera i Arktiska förhållanden lockas
dit. Det finns potential för gas och olja i
stora områden där exploatering tidigare
ansetts för svår. Mindre havsis på sommaren innebär också nya möjligheter för
fartygstransporter mellan Atlanten och
Stilla havet. Den ökade tillgängligheten
medför utan tvekan att Arktiska oceanen
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blir ett alltmer geopolitiskt hett område.
Det skall dock nämnas att man ofta glömmer i debatten att ett havsisfritt Arktis
enbart kan gälla ett par sommarmånader,
resten av året lär isen med största sannolikhet ligga fast.

Sveriges polarforskning i
Arktiska Oceanen
Sverige har en lång polarforskningstradition. Omkring förra sekelskiftet var
vi särskilt aktiva vid båda polerna. Det
finns en rad upptäckter och banbrytande
forskningsresultat som svenskar ligger
bakom. Det är till exempel drygt 133 år
sedan Adolf Erik Nordenskiöld återkom
till Stockholm med fartyget Vega efter att
ha blivit den förste att ta sig genom Nordostpassagen i modern tid och därmed
länka Atlanten och Stilla havet med en
arktisk sjöväg. Tyvärr känner få svenskar
till denna historia, men vi har inte heller
varit lika bra som våra nordiska grannar
att lyfta fram våra polarbedrifter. Det blir
ganska tydligt då betydligt fler svenskar
känner till Framexpeditionen ledd av
Fridtjof Nansen eller någon av Roald
Amundsens expeditioner.
Första Världskriget följdes av en tid
med markant minskad svensk marin
verksamhet i Arktis. Det var egentligen
först med expeditionen YMER-80 vi åter
kom på banan efter Nordenskiölds expedition med Vega. Individer med stark
drivkraft och övertygelse om att kunskap är nyckeln till framgång stod bakom
vändningen. Till dessa hör amiral Bengt
Lundvall och professor Gunnar Hoppe,
vilka tillsammans med flertalet andra såg
till att YMER-80 expeditionen kom till
stånd hundra år efter att Vega återkommit till Stockholm efter sin färd genom
Nordostpassagen 1878-79. De insåg vilken enorm resurs Sverige har för forsk-

Figur 2. Ett multistråle-ekolod och integrerat sedimentekolod installerades i Oden
2007. Dessa finansierades genom forskningsanslag till Stockholms universitet och
Göteborgs universitet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet. Sjöfartsverket bidrog till själva skrovinstallationen. Multistråle-ekolodet är ett
Kongsberg EM122, 12 kHz (1ox1o) och sedimentekolodet ett Kongsberg SBP120, 2-7
kHz (3ox3o). Den nedre bilden visar små vulkaner på 4200 meters vattendjup upptäckta
med Odens ekolod 2007. Vulkanerna är belägna i Gakkelryggens centrala rift (se infälld figur).
ning och andra aktiviteter i Arktiska
oceanen tack vare våra isbrytare och vår
stora kompetens inom isbrytning. Isbrytaren Ymer fungerade bra i randområdet till centrala Arktis, men skrovet fick
mycket stryk. För att kunna operera ända
upp till Nordpolen i den hårda packisen
krävdes något starkare. Oden byggdes
på Arendalsvarvet 1987-88 och redan
från början var Gunnar Hoppe med och
såg till att hon anpassades för forskning,
bland annat genom fästen för containers
på akterdäck.

Den första forskningsexpeditionen
med Oden organiserades av Polarforskningssekretariatet sommaren 1991. Oden
och den tyska forskningsisbrytaren Polarstern blev då de första konventionellt
drivna ytfartyg som nådde Nordpolen
och totalt sett ytfartyg nummer 5 och 6.
Ytterligare en bedrift få svenskar känner
till! Idag räknas Oden enligt tidskriften
Science som världens bästa forskningsisbrytare med kapacitet att arbeta i de centrala delarna av Arktiska oceanen och de
svåra havistäckta delarna runt Antarktis.
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Oden har genom åren forskningsutrustats
med hjälp av forskares anslag från såväl
privata som offentliga finansiärer och
genom Polarforskningssekretariatets och
Sjöfartsverket insatser. Det avancerade
multistråle-ekolod, som gör Oden till
den bästa isbrytaren för bottenkartering
i svåra isförhållanden, har finansierats
genom anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet
(se figur 2 på föregående sida). Sjöfartsverket bidrog till själva skrovinstallationen. Denna investering om c:a 30 MSEK
är bara ett exempel av flera, men det illustrerar hur Oden successivt har byggts
upp med bidrag från många olika källor
till världens bästa forskningsisbrytare.
Utan tvivel har detta givit Sverige en särställning avseende operationer i och kunskap om den centrala Arktiska oceanen
(Figur 3).
En mindre känd baksida i denna framgångssaga är att det idag inte finns öronmärkta resurser att driva Oden för forskning under vårt sommarhalvår i Arktiska
oceanen.
Polarforskningssekretariatet
har ansvar för att logistiskt stödja svensk
polarforskning, men deras anslag räcker
inte till en expedition med Oden ens om
det skulle sparas under flera år. För att genomföra en expedition till centrala Arktis
krävs därför att forskarna själva lyckas ta
in finansiering för att bidra till bunkerkostnad såväl som fartygshyra. Om Sverige inte skall tappa sin särställning krävs
alltså förändring. Finansieringen måste
lösas så att regelbundna expeditioner kan
genomföras under sommarhalvåret då det
inte heller medför konflikt med Odens
roll som isbrytare i Bottenviken. Kanske
kan finansieringen lösas genom ett samarbete med våra nordiska grannar? Sådana initiativ har nu startats på nordiska
forskares initiativ, men det krävs gehör
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från våra myndigheter för att det skall
kunna bli något av.

Kartläggningen av Arktiska Oceanen och ”Spelet om Arktis”
Det största genombrottet för kartläggningen av Arktiska oceanens botten
stod enligt min mening Fridtjof Nansen
för. Innan hans expedition med fartyget
Fram 1893-96 fanns det inga djuplodningar från centrala Arktis över huvudtaget och man spekulerade vilt om en
möjlig kontinent runt Nordpolen. Nansen
genomförde åtta lodningar under tiden
Fram var infrusen i packisen från de Nysibiriska öarna till norr om Svalbard. Han
blev förvånad av resultaten, inte då ingen
landmassa påträffades utan för att det var
ett flera tusen meter djupt ”djuphav” och
inte ett ”grundhav”, som han själv trott.
Med djuplodningarna från den centrala
arktiska bassängen ritade han en djupkarta som för första gången visade något
som kan liknas vid den kartbild vi har
idag. Givetvis saknades helt alla bottentopografiska detaljer inklusive de stora
undervattensbergskedjor vi vet finns där.
Mitt eget engagemang i karteringen
av Arktiska oceanen kom efter deltagande i expeditionen Arctic Ocean 96 med
Oden 1996. Vi letade efter Lomonosovryggen, en c:a 1 700 km lång undervattensbergskedja löpandes från norr om
de Nysibiriska öarna till den grönländska kontinentalsockeln. Ryggen låg inte
alls där de officiella kartorna då visade.
Vi hittade det grunda ryggkrönet nära
Nordpolen omkring 200 km ifrån läget
på kartan. Där det skulle vara 1 000 m
djupt enligt kartan mätte vi med ekolodet mer än 3 000 m. När vi väl hittade
ryggen var den också mycket högre än

Figur 3. Oden bryter is framför Vidar Viking under expeditionen Arctic Coring Expedition (ACEX) 2004. Längst bort i bilden syns den ryska atomisbrytaren Sovietsky Soyus. Under ACEX-expeditionen borrades för första gången någonsin en längre
(428 m lång) sedimentkärna i den centrala Arktiska oceanen genom att en borrigg
installerades på Vidar Viking. Kärnan borrades på det c:a 1300 m djupa krönet av
Lomonosovryggen vid 88oN. ACEX är den enda hittills genomförda borrexpeditionen
till centrala Arktiska oceanen. Sedimentkärnan innehåller 56 miljoner år av Arktis utvecklingshistoria. Expeditionen resulterade i stora vetenskapliga genombrott och fler
publikationer i de prestigefyllda forskningstidskrifterna Nature och Science än någon
tidigare borrexpedition inom Ocean Drilling Program (ODP) och det efterföljande
Integrated Ocean Drilling Program (IODP). En syntes av de viktigaste resultaten har
skrivits av Jan Backman från Stockholms universitet och Kate Moran, som under tiden
för ACEX var verksam vid University of Rhode Island.7 Den svenska kunskapen om att
operera i den arktiska packisen var central för genomförandet av borrningen. ACEXexpeditionen är ett bra exempel på att Oden har gett Sverige en särställning avseende
operationer i och kunskap om den centrala Arktiska oceanen.
på kartan. Vi lodade upp det grundaste
djupet på ryggkrönet till c:a 607 m (Figur
4). Efter expeditionen arbetade jag med
att sammanställa alla ekolodsdata till en
ny kartbild. Detta ledde mig till projektet
International Bathymetric Chart of the
Arctic Ocean (IBCAO), som gick ut på

att sammanställa alla tillgängliga djupdata från Arktiska oceanen till en databas
för att ta fram en ny djupkarta och digital
djupmodell. Ingen representant fanns för
Sverige i IBCAO-projektet och tack vare
våra karteringsinsatser med Oden blev
jag så småningom tillfrågad att ta den
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rollen. Det blev snart väldigt tydligt för
mig vilken storpolitisk roll kunskapen
om världshavens bottnar har och att geopolitiken därför hade en betydande plats i
detta projekt med Arktiska oceanen i centrum med alla sina ännu oexploaterade
naturresurser och strategiska betydelse.
På grund av min egen otålighet och en
stor portion av naivitet började jag sammanställa tillgängliga djupdata från Arktis i en databas. Det började med syftet
att ta fram en uppdaterad bild av Lomonosovryggen för min egen forskning. Jag
har svårt att sätta fingret på hur det egentligen gick till, men mycket snart växte
den databas jag startade till att bli den
centrala för hela IBCAO. Då amerikanska marinen beslutat att släppa djupmätningar utförda från ubåtar mellan 19581988 skickades de till mig på Stockholms
universitet för att inkluderas i IBCAO.
Under hösten 2000 publicerade vi en ny
karta över Arktiska oceanen baserad på
en digital djupmodell sammanställd från
djupdatabasen. Idag underhåller vi djupdatabasen vid Stockholms universitet och
arbetar ständigt på nya digitala djupmodeller över Arktiska oceanen. Den senaste släpptes under senhösten 2012.4 Men
det finns mycket kvar att göra. Endast
11 % av Arktiska oceanen hade karterats 2012 med modern multibeam-teknik.
Det innebär att vi känner till topografin
bättre på flera planeters yta än vi känner
till havsbotten i våra världshav. Sämst är
läget för våra polartrakter där endast ett
fåtal nationer har kapacitet att mäta havsbotten. Bland dessa med kapacitet finns
Sverige med Oden.
Under det senaste decenniet har de
arktiska kustnationerna var upptagna
med att samla in nya djupdata till grund
för anspråk om utökad kontinentalsockel
enligt FN:s havsrättskonvention (UN314

CLOS). Nationerna har enligt Artikel 76
i UNCLOS möjlighet till exklusiv rätt
över de resurser som finns på havsbotten
och därunder utanför den ekonomiska
zonen fram till en gräns som avgörs av
hur botten ser ut och hur mycket sediment
som finns på havsbottenskorpan. Detta är
inte unikt för Arktis utan arbetet med att
ta fram anspråk för en utökad definition
av kontinentalsockelns utbredning enligt
Artikel 76 sker överallt runt om i världen. Men unikt för Arktis har varit att
insamlandet av data ofta har skett under
samarbeten mellan nationernas myndigheter och forskarsamhället. Danmark
har till exempel samlat in djupdata med
Oden under forskningssamarbeten med
svenska forskare. Trots att det finns stora
strategiska värden i djupdata och även
andra geofysiska och geologiska data
som beskriver vår natur, har de flesta arktiska nationerna valt att helt öppet dela på
de data som samlats in. Ett klokt beslut
anser jag då det ofta medför större säkerhetsrisker att inte dela informationen med
forskarsamhället som ständigt undersöker allt från klimatpåverkan till risker för
naturkatastrofer. Tydliga exempel på detta är upptäckten av stora områden längs
de arktiska kontinentalsluttningarna där
det föreligger risk för undervattensskred
då gashydrater nu destabiliseras på grund
uppvärmningen av bottenvattnet. Undervattensskred har skapat mycket stora
tsunamis i historien, kanske det mest
kända för geologer på våra breddgrader
är Storeggaskredet utanför Norges västkust. Mer än 3 500 km3 sediment gled
iväg längs kontinentalsluttningen under
denna händelse för drygt 8 200 år sedan och orsakade en tsunami som drabbade hela Nordatlantens kuster.5,6 För att
kunna bedöma hur en sådan framtida våg
skulle drabba kusterna behövs även den

Figur 4. Djupkartbild över Lomonsovryggens krön omkring 86oN (se också översiktskarta i figur 1). Den högra kartan är från GEBCO:s Sheet 5.17 publicerat 1979.
Den vänstra är en uppdaterad kartbild sammanställd med hjälp av ekolodsmätningar
insamlade med Oden 1996. Notera att hela bergsryggen låg närmare 200 km fel på
GEBCO:s karta över Arktiska ocean. Detta illustreras med jämförande djupprofiler
mellan A och B i den nedre panelen. Det vita tjocka strecket visar ett färdrutten från
en amerikansk atomubåt från vilken ekolodsdata användes till att sammanställa GEBCO-kartan. Ubåten stora navigeringsfel har varit en bidragande orsak till att Lomonsovryggen hamnade fel på kartan från 1979. Med hjälp av Odens ekolodningar 1996
upptäcktes också den grundaste delen av Lomonsovryggens centrala del (607 m) samt
en utskjutande del av ryggen som officiellt fått namnet Oden Spur.
detaljerade bottentopografin på kontinentalsockeln. Om vi kan undvika att lägga
känsliga installationer där det finns risk
för att de kan drabbas av naturkatastrofer skall vi givetvis göra det. Men för att

undvika risker behöver vi kunskaperna
att se var de föreligger. Detta är givetvis
inte unikt för Arktis utan gäller hela Jorden och därmed också vårt eget kusthav
Östersjön.
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Arktis från ett svenskt kommersiellt perspektiv
Föredrag för Kungliga Örlogsmannasällskapet i Göteborg den 21 augusti 2013
Det talas ofta om Arktiska operationer som något som sker i framtiden. Det kan
då vara intressant att notera att vi idag, 21 augusti, har två svenskflaggade fartyg
opererades i Arktis. BALDER VIKING understödjer en seismisk-operation på östkusten Grönland och isbrytaren ODEN genomför ett forskningsprogram kring is
och is-operationer för SAMCoT1 i samma område. Arktiska operationer är alltså
igång – och har varit så i många år. I Sverige har vi i ett internationellt perspektiv
en relativt stor kunskap kring Arktiska fartygs operationer. Även om Sveriges traditioner som Polarnation går tillbaka mer än ett hundra år i tiden, till Nordenskiölds
expeditioner, så är det genom expeditionerna med polarisbrytaren ODEN som dagens kunskap till stor del byggs upp.
ODEN är en unik resurs. Oden är resultatet av ett unikt samarbete mellan oljeindustrin och svensk basindustri. Svensk
industri behövde på mitten av 1980-talet säkerställa transporterna på vintern.
Samtidigt ville man minska kostnaden
genom uthyrning på sommaren. Oljeindustrin hade behov av ett fartyg för oljeexploatering i kanadensiska Beauforthavet där ett Polar-klassat fartyg behövdes.
En perfekt matchning av behov. Och tack
vare oljeindustrin har vi alltså en svensk
polarisbrytare.
1

1. SAMCoT=Sustainable Arctic Marine and
Coastal Technology

När sedan oljepriset dramatiskt sjönk
i slutet på 1980-talet så annulerades kontraktet för Beauforthavet och en betalning gjordes som kompensation. Detta
blev grundplåten till ODENs polarresor.

Varför letar vi råvaror i
Arktis?
Vad är det som gör att vi idag ser fokus på
råvaruexploatering i Arktis?
Svaret är demografi. Det går bra för
världen som helhet. Mänskligheten ökar
snabbt genom att vi aldrig har haft så bra
levnadsvillkor för så många människor i
världen – mycket finns att göra men gene317

Utveckling av den samlade energianvändningen utgående från energikälla.
rellt går det bra. Jordens befolkning ökar
med två personer – i sekunden.
Den ökande befolkningen har också en
ökande levnadsstandard. Detta driver på
förbrukningen av råmaterial. Undersökningar visar att stora mängder av råmaterial finns i Arktis, t.ex. metaller och olja/
gas.
Världen fokuserar på Arktis inte därför
att vi vill – utan för att vi måste. Mycket
talar för att vi kommer att ställa om vår
energiförsörjning över tid. Men det tar tid
– troligen 50-100 år. I historien, fram till
ungefär 1850-talet, använde vi ved. Runt
1900 hade kol kommit upp i 50 % av energiförsörjningen. Efter andra världskriget ökade olja (och gas) snabbt och står
nu för 2/3 av världens energibehov. Med
omställningstider på 50 år eller mer så
kommer vi att få leva med denna energimix till mitten av detta sekel.
En snabbare energiomställning ger en
markant ökad risk för energibrist efter318

som det inte idag finns några alternativa
energislag som kan ersätta olja/gas i den
omfattning som dessa används. Runt 1/3
av energiåtgången i världen har med mat
att göra. Därför skulle energibrist slå
framför allt på de svagaste grupperna i
världen. Risken för oroligheter, krig och
försämrade levnadsvillkor ökar då markant.

Var i Arktis?
När det gäller offshoreoperationer i Arktis ligger fokus på kontinentalsockeln.
Det är runt denna som man letar efter
olja och gas. På land har man under de
senaste 50 åren utvunnit betydande oljemängder i Arktis, speciellt i Alaska och i
västra Sibirien. Det finns idag mer än 400
olje- och gasfält i Arktis. Oljeutvinning i
Arktis är således inget nytt.
Idag letar man efter olja på kontinentalsockeln efter kusterna i Tjuktjihavet,
Beauforthavet, Barents och Kariska ha-

vet. Vidare letar man nu också i Laptevhavet och Östsibiriska havet. På Grönland letar man efter olja både på väst- och
ostkusten.
Ungefär 80 % av kontinentalsockeln i
Arktis är under 100 m vattendjup – vilket
har betydelse för val av borrteknologi vid
oljeprospektering.
Idag förekommer inga oljeborrningar
i is. Man opererar i ”öppet vatten” men
behöver beredskap för is. Runt 2018-2020
kan vi se de första borrningarna i is. Men
först måste nya fartyg och riggar konstrueras och byggas.

Begränsande faktorer
Arktis är i korthet, kallt, mörkt och långt
bort. Åtminstone från ett Arktisk offshoreperspektiv. Dessutom är det ofta is – av
varierande slag.
Is kan vara allt från mjuk havsis som
påminner om sorbet, till härdad flerårsis
som är hård som betong.
Denna flerårsis är det som gör att fartyg konstruerade för förstaårsis, som
t.ex. Östersjöns, mycket sällan lämpar sig
för operationer i områden där flerårsis
kan förekomma.
Denna is som härdats genom att saltet
fällts ut under flera år är mycket hård och
ger en lokal belastning på skrovet vilket
isbrytare för Östersjöns is inte är byggda
för.
Isens beskaffenhet i Arktis varierar
mycket beroende på var man opererar.
Detta gör att det i ishänseende inte finns
”ett Arktis” utan ”många Arktis”. De södra delarna av Barents hav är oftast öppet
vatten medans t.ex. Nordostgrönland har
litet av den varan – och mycket flerårsis.
Isen är en komplicerande faktor som
måste tas i beaktande hela tiden – från
planläggning av operationer till deras avslutande.

Stora licenser
Ett utmärkande drag för Arktis att prospekteringslicenserna oftast är stora
– mycket stora. De område som ExxonMobil har fått tillsammans med Rosneft i
Kariska havet motsvarar t.ex. nästan hela
Nordsjön. Den totala arealen som ExxonMobil/Rosneft har fått i ryska delen av
Arktis motsvarar landarealen av Norge,
Danmark och Storbritannien.
Det område som nu är öppet för budgivning på ostkusten Grönland – KANUMAS området – motsvarar hela centrala
Nordsjön eller ca 2/3 av Danmarks landmassa.

Utmanande logistik
De aktuella operationsområdena ligger
ofta långt från befintliga hamnar och annan infrastruktur. Om det ofta dessutom
krävs istonnage för att komma till operationsområdet är det givet att Arktiska
operationer i mångt och mycket är en
fråga om logistik.
Det är viktigt att tänka igenom alla scenarion från början och ta med isens inverkan i alla planer då det är både långt till
hamnar och dessutom förmodligen brist
på fartyg. Därför måste allt tas med från
början. För brådskande försändelser, t.ex.
reservdelar, kan särskilda arrangemang
behöva sättas upp. Det är också viktigt
att man kan etablera evakueringsvägar
för olyckor liksom inbyggd förmåga att
hantera utsläpp mm.

När sker operationer?
Ett flertal operationer planeras för 2014 –
både i Ryssland och på Grönland. Sedan
kommer vi att se en gradvis ökning med
fler operationer 2015 fram tom 2020 (se
bild på nästa sida). Med 2-4 operationer
varje år så är det tydligt att mer kapacitet
i form av riggar och fartyg behövs.
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Kunskap idag?
Idag sker operationer fram tom iskanten.
Inga borroperationer sker i is. Vi ser dock
planering av operationer och utvecklande
av teknologi för sådana operationer.
Det finns en hel del kunskap att dra lärdom från, t.ex. från Kanadensiska Beauforthavet där betydande borrning skedde
i is under 1980-talet.
Andra epokgörande operationer har
varit ACEX 2004 där man borrade efter
sedimentprover på Lomonosovryggen.
Detta skedde med svenskt ice management från Svenska Polarforskningssekretariatet och borrning skedde från
svenskflaggade VIDAR VIKING. Ice
Management fartyg var ODEN och ryska
atomisbrytaren SOVIETSKIY SOYOUZ.
En annan viktig operation var borrningen efter sedimentkärnor på ostkusten Grönland 2008 vilken också gjordes
av VIDAR VIKING (borrfartyg) och
ODEN (ice management).
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Borrningen var på uppdrag av Statoil
som operatör för KANUMAS konsortiet
(Shell, Chevron, BP, ConocoPhillips, Statoil, Jogmec och NunaOil).
Genom att Ice Management på dessa
uppdrag till stor del utförts av svensk personal och (delvis) svenska fartyg så har
vi i Sverige en stark kunskapsbas inom
detta område.

Vad är Ice Management?
Ice Management är alla de aktiviteter
som man utför för att skapa förutsägbara
operationsförhållanden för det man skall
genomföra. Det innebär att man planerat
och har beredskap att hantera de situationer som kan uppstå.
Ice Management är alla de system
kring meteorologi, isdriftsprognoser,
styr- och ledningssystem, flygspaning,
sensorer, satellitbildstolkning mm som
behövs för att genomföra en operation.
Dessutom behövs naturligtvis isbrytarna
som genomför den faktiska brytningen.

Det ställs stora krav på kunskap och träning av personalen för att kunna genomföra en operation. Om operationen är
24/7 så blir det tre skift på varje position
– vilket kräver mycket personal.
Som tidigare nämns så är ACEX 2004
och KANUMAS 2008 tydliga exempel
på operationer där Ice Management varit
avgörande för genomförandet.
Rent konkret så kan man inte bryta all
is. I ett bra Ice Management vill man ha
så bra is-prognoser att man bryter så lite
is som möjligt. Man strävar efter att bara
bryta den is som kan utgöra ett hot mot
operationen. Man bryter isen i en sektor
framför operationen. Ju bättre kontroll
man har på isens driftriktning, och förändringar i denna, ju smalare sektorer
kan man bryta.
Vi brukar referera till detta som
”Green Ice Management”. Med detta avses att bara bryta den is som måste brytas
och att när väl isen skall brytas så skall
den brytas med så lite energiåtgång som
möjligt (dvs effektiva isbrytare).

Isbrytaren ODEN
Genom att ODEN byggdes enligt oljeindustrins krav för polarisbrytning har
Sverige en unik resurs. ODEN är idag
24 år gammal men hon är fortfarande
den mest effektiva polarisbrytaren för
Ice Management och andra operationer. Genom otaliga expeditioner i både
Arktis och Antarktis har ODEN testats,
både tekniskt och operativt. Framdrivningskonceptet och skrovets styrka har
visat sig väl lämpat för polaroperationer.
ODEN har hög brytförmåga och god manöverförmåga, vilket ger hög effektivitet.
ODEN är levererad 1989. Min mor kör
en Volvo 740 från 1989. Jag körde den
för några dagar sedan. Bra bil – men utvecklingen har gått framåt. En Volvo från

2013 är en helt annan bil vad gäller utsläpp, effekt, väghållning och säkerhet.
Även om man inte kan jämföra personbilar med isbrytare rakt av, så står
det ändå klart att det skett en utveckling
även på fartygssidan. Framför allt inom
motorutveckling, avgasrening och val av
bränsle.
ODEN är svenska statens yngsta isbrytare med sina 24 år. Statens andra isbrytare är idag mellan 36 och 40 år gamla.
ODEN har används betydligt mer genom
åren eftersom hon används både sommar
(Arktis) och vinter (Östersjön eller Antarktis). Tekniskt kan man konstatera att
även om kontinuerliga uppgraderingar
sker så blir isbrytarna i alla fall inte yngre med åren. Och då det inte finns några
tecken på att isen skulle försvinna från
Bottenviken under vintern samtidigt som
storleken på det tonnage som assisterats
ökar, så torde ersättningstonnage förr eller senare behöva anskaffas.
När vi talar om ODEN är det viktigt
att komma ihåg att i ODENs framgång så
spelar besättningarna genom åren en viktig roll. Fartyget i sig är fint, men det är
genom kompetent operation som ODEN
har blivit en framgång. Den operativa erfarenheten har både förädlats ombord på
ODEN men också kommit olika organisationer i land tillgodo genom att erfarenheter spridits i klustret kring ODEN.
ODEN som forskningsfartyg är idag
en osäker resurs. Det finns ingen långsiktig finansiering av henne för forskningsbruk utan expeditioner sker ”ad-hoc” när
något är på gång. Forskningen är ofta
underfinansierad och det innebär att den
får spendera mycket tid på att få ihop
pengar till bränsle och andra kostnader.
De vore önskvärt att denna viktiga forskningsresurs säkerställdes långsiktigt, annars finns risken att ODENs forskning
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långsiktigt utarmas. Detta är viktigt för
Sverige då ODEN faktiskt är den resurs
som ger oss en plats i det större Arktiska
sammanhanget.

Investering i Arktisk
teknik
Den största enskilda investeringen i
Arktisk borrteknik i världen är gjord av
Stena i Göteborg. Borrfartyget STENA
DrillMAX ICE som levererades 2012
kostade runt sju miljarder kronor. Det är
världens mest avancerade Arktiska borrenhet.
Digniteten på investeringen visar på
storleken på de investeringar som måste
till för att kunna operera i Arktis. Om
STENA DrillMAX ICE skall kunna genomföra en borrning i is måste hon understödjas av fyra isbrytare av ODENs
storlek eller större. Dessa kostar runt en
miljard kronor styck. Sedan tillkommer
alla ”vanliga kostander” vid exploatering
och dessutom bränsle och andra driftskostnader.
Om investeringar i oljelicenser och den
utrustning som krävs skall kunna genomföras är det ett krav att det finns ett stabilt
regelverk på plats. Investeringar kan bara
göras om det finns en stabil grund att stå
på. Härav följer att det är av yttersta vikt
att Arktiska operationer bara genomföres
om de kan ske till högsta möjliga standard. Miljökraven och industrins krav är
här sammanlänkade eftersom ingen har
”råd” med en olycka.

Isbrytande Offshore tonnage för framtida operationer
Isbrytande tonnage ägs idag till stor del
av stater. Isbrytning är oftast en statlig
verksamhet som bedrivs för att främja
handel (Sverige, Finland, Ryssland) el322

ler territoriella krav/forskning (USA/
Kanada).
Det finns privata isbrytare som arbetar
på offshoreprojekt. Det rör sig då om producerande fält eller fält under utbyggning
t.ex. på Sakhalin (sub-Arktiskt), Kaspiska havet (sub-Arktiskt) eller Pechorahavet (ryska kusten väster om Karaporten).
Det tonnage som arbetar för oljeindustrin är oftast sub-Arktiskt (dvs byggt för
förstaårsis) och på långa kontrakt för specifika uppdrag. Ingen fri kapacitet finns.
Det finns idag inga fartyg som möter
oljeindustrins krav för att kunna genomföra en operation i ”isen” (dvs där flerårsis kan förekomma). Tonnage är inte
användbart (operativt, utsläppsmässigt),
eller tillgängligt (t.ex. ODEN som inte får
arbeta för oljeindustrin) och heller inte på
order (inga fartyg av ”rätt” specifikation
i order).
Detta är en affärsmöjlighet för Sverige och svenska bolag. Kunnandet finns
i landet om både operation och design. I
Finland ser man ett tydligt intresse från
industrin. Finns intresse i Sverige ? Vem
vet?

Stater kontra oljebolag,
miljöaspekten på Arktiska operationer
Debatten blir ofta felriktad kring miljön
i Arktis. Det är stater som bestämmer att
licenser för oljeprospektering skall ges
ut. Detta gör staterna för att de vill finna
och sedan utvinna olja och gas. Oljebolag och andra aktörer agerar på inbjudan
från staterna – alltså är det svårförståeligt
varför protesterna kring Arktis sker mot
bolagen och inte staterna som ger licenserna? Borde de inte i stället rikta sig
mot Norge, Danmark/Grönland, Kanada,
USA och Ryssland, vilka alla ger ut licenser?

Stena Drillmax ICE, världens mest avancerade Arktiska borrenhet.
Det är noterbart att genom alla år har
statliga isbrytarna använt tung eldningsolja med förhållandevis högt svavelinnehåll vid trafik i Arktis. Vidare har man
kört isbrytarna utan avgasrening. Vid oljebolagsoperationer de senaste åren i t.ex.
Alaska har alla fartyg kört på Ultra Low
Sulphur Diesel Oil (0,1 % svavelhalt). Vidare har alla motorer på isbrytarna varit
försedda med katalystisk avgasrening.
Arktiska operationer måste genomföras med yttersta försiktighet – och det
finns mycket att göra framöver vid planering av framtida operationer, men det är
otvetydigt så att den operativa standarden
kommer att höjas genom att oljebolags-

krav kommer in på operationerna. Detta
har t.ex. varit en lärdom från ODENs arbete med oljebolag (då det var tillåtet).

Arktisk erfarenhet – en
trång sektor
Det finns idag kunskap nog att kunna
planera hög-arktiska operationer. Det går
också att idag genomföra mindre operationer.
Om industrin skall kunna genomföra
långa och stora operationer i Arktis så
kommer det att behövas många erfarna
besättningar liksom mycket specialistkompetens t.ex. inom meteorologi. Den
stora utmaningen blir att försöka tillgo323

dose detta behov framöver.
Hur skall denna personal få praktisk
erfarenhet när det idag inte finns många
träningsmöjligheter eftersom det inte
finns många fartyg som opererar i Arktis?
Detta är en av de största utmaningarna
framöver. Det blir industrins ansvar att få
fram denna personal. Ansvaret är således
klarlagt – men hur det praktiskt skall göras återstår att bestämma.

Arktisk – en svensk
affärsmöjlighet?
I Sverige har det byggts upp ett betydande kunnande kring Arktiska operationer.
Sverige kan inte påverka om det sker
borrning efter olja eller inte. Den frågan
ligger hos de valda regeringarna i de stater som har ekonomisk zon i Arktis.
Vad Sverige kan påverka är hur operationer genomförs. Vi kan verka för hög
standard genom regelverk i den politiska
processen och vi kan praktiskt påverka
genom att deltaga med vårt kunnande så
att operationerna kan genomföras så bra
som möjligt. Att ställa sig vid sidan och
inte deltaga är oansvarigt och potentiellt
skadligt för miljön.
Vad som är förvånande i Sverige är det
ljumma intresse som finns ifrån svenskt
näringsliv/investerare för denna nya
”bransch”. Länder, oljebolag och borroperatörer investerar idag många miljarder i Arktis – det är m.a.o. ”på riktigt”
och inte bara ”prat”.
Rysslands framtida oljeproduktion ligger i mångt och mycket i norr.
Att inte detta upptäckts i Sverige är
noterbart.
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Den ryska tankesmedjan ”Russian
International Affairs Council” som är
knuten till ryska UD skrev förra året en
rapport om Sverige och vår roll i Arktis.
De skrev: ”As the authors of the strategy
note, due to the lack of the Arctic coast
Sweden has no direct energy interests in
the region and, therefore, does not participate in cooperation on energy issues. At
the same time, there is a possibility of hiring Swedish enterprises as subcontractors, especially in gas and oil production
in the Arctic.”

Frågor framöver - Vad
vill Sverige i Arktis?
Det finns en hel del frågor kring Arktis
och Sveriges engagemang. Vad är det vi
vill? Vill vi:
•

Använda vår Arktiska kunskap till
gagn för miljö och affärer?

•

Säkerställa ODENs långsiktiga bruk
för forskning?

•

Aktivt vidareutveckla ”know-how”
och teknik genom att t.ex. etablera
ett ”Swedish Arctic Technology Centre”?

•

Verka för att en ny kunskapsindustri
skapas inom sjöfartssektorn?

Eller, alternativt, tappa:
•

Vårt folk (besättningar/forskare)?

•

Våra möjligheter att påverka?

•

Ytterligare ett sjöfartssegment?

Genom att svara på ovanstående frågor
kan vi se om det blir svenskt deltagande i
den Arktiska utvecklingen där vi idag har
en stark position.

Kommendörkapten
JENS NYKVIST

Kommendörkapten Jens Nykvist var under året 2012-2103 elev
vid Naval Command College, US Naval War College, Newport,
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Västerled). Han tjänstgör idag på Insatsstabens J3-avdelning i
Högkvartereret som C SjöOp.

The EU needs a strategy for the Arctic region!
The Arctic region is an area of high importance today and will be even more so in
the future. There are considerable amounts of natural resources in the region. The
climate change has also made it possible for ships to use the Northeast Passage1 for
transportation of goods. There are several countries, organizations, and companies
that have interests in the area. The Arctic region should be of interest also for the
European Union (EU) and not only the countries in the Arctic region, but is it? Does
the EU really have a strategy for the area in line with its interests?
Historically, the northern countries belonging to the EU became member states
after central and southern Europe. The
recent economic crisis within the EU has
been hardest for the southern member
states. This caused the EU to focus its attention toward the southern area and as
such the Arctic region has been neglected. The respective states with interests
in the Arctic therefore have to act to defend their interests in the region.
The possibility for ships to take the
northern passage to and from EU waters
in the northern Atlantic to Asia shortens
the transportation time at sea significantly - and time is money. Shipping will most
likely increase in the EU´s northern area.
The natural resources that are known and

to be found in the region will for certain
create increased diplomatic discussion
between countries in the area. There is
also a risk of escalation from diplomatic
means to economic or in worst case even
military means to fight for the resources,
which will affect the EU. There are a lot
of media headlines like this taken from
an article that the Guardian published in
2012:
“Arctic military rivalry could herald a
21st-century cold war. Report warns that
states such as Norway and Russia have
military plans geared towards conflict
rather than peacekeeping”.2
Four areas (history, shipping, natural
resources and what the EU has done)
will be examined to give the answer to
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The Arctic region.3
the thesis - The Arctic region is of highest
importance in the future but does the EU
really have a strategy for the region?

Background
The Arctic region
The Arctic region consists of eight Arctic
countries: Canada, Denmark (including
Greenland and Faroe Islands), Finland,
Iceland, Norway, Russian Federation,
Sweden and the United States.4 All of the
countries have borders which are within
the Arctic Circle. There are several definitions for the Arctic but most of them,
including the EU, say that the Arctic region covers the area around the North Pole,
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north of the Arctic Circle (66° 32’N),
which also is the limit of the midnight
sun and the polar nights.5 The region also
includes the Arctic Ocean.6
EU
After two devastating world wars in the
20th century where the main arena was
Europe, leaders were convinced that the
only way to stop more wars in Europa
was to establish integration between the
two main rivals, France and Germany.
The Coal and Steel Community was established in 1951 by six countries7 with
the purpose that “pooling coal and steel
production would – in the words of the
Declaration – make war between historic

rivals France and Germany not merely
unthinkable, but materially impossible.”8
The Community developed in 1957 when
a customs union was established, the European Economic Community (EEC).
During the years that followed, the Community of countries grew. 1993, the year
the European Union formally was established, the EU consisted of 12 countries.9 In 1995 Austria, Sweden and Finland
joined as member states. This was the
year when the EU got two countries that
are within the Arctic region.

Analysis
History
The original member states, when the EU
was established in 1993, were all from
mid- and southern Europe. The only state
in the northern part was Denmark which
included Greenland. But Greenland withdrew from the European Community in
1985 over a dispute about fishing quotas.
Greenland has been a part of Denmark
since 1953 and is today in large part under self-governance.10 This left the EU, or
more correctly, the European Community with no real representation in the Arctic region. This remained until 1995 when
Finland and Sweden became members in
the EU. Both Finland and Sweden have
their northern borders north of the Arctic
Circle. The entrance of Finland and Sweden gave the EU the opportunity to exert
influence in the northern region as well.
Other countries that increase EU focus
in the Arctic region are Norway and Iceland. The EU has close relations to these
countries through the European Economic Area.11 Iceland applied for membership in the EU in 2009,12 which makes
the region even more interesting for the
EU. The progress for the EU to start to
develop a European Union Policy toward

Member states in the EU 1993 and in light
grey Austria, Finland and Sweden who
became member states in 1995.13
the Arctic Region began as late as 2008.14
The ongoing economic crisis within the
EU, and then particularly within the
southern countries within the EU, focused attention toward that part of the
EU and not the northern hemisphere. The
economic crises for the EU states started,
or at least started to get everyone´s focus,
in 2008 – the same time the Arctic region
became a region of interest. The Arctic
region countries belonging to the EU
have made their own strategies regarding
the region.15 The EU points out that the
region is of strategic importance and is
leaning towards cooperation through different forums like the EU Arctic Council.
“The Arctic is an area of growing strategic importance. The European Union
has an important role to play in supporting the successful Arctic co-operation and in helping to meet the challenges
that now confront the region.”16
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Another historic fact is climate change
in the region. Climate change has had
large impact in the Arctic region. During
the past few years, the ice has melted and
the withdrawal of the ice during summer
makes it now possible to go by ship, without icebreakers, from the EU´s northern
area all the way to/from Asia by the so
called Northeast Passage. The ice has never fallen so low than in 2012, and it is
possible that this will not change in the
future. “The amount of sea ice in the Arctic has fallen to the lowest level on record,
a confirmation of the drastic warming in
the region and a likely harbinger of larger
changes to come.”17 The issue of climate
change is high up on the agenda within
the EU’s northern members and it is of
considerable importance to all countries
that have commerce dependent on ocean
voyage.
Shipping
”Two German ships have become the first
Western commercial vessels to navigate
the Northeast Passage - a shipping route
which goes from Asia to Europe around
the Russian Arctic.”18
These were the first EU commercial
ships that took through the Northeast
Passage, in the summer of 2009. When
looking at trade and trade routes, countries of interest for using the Northeast Passage to/from the EU would bring goods
coming to/from China, Japan and South
Korea. For instance, Japan is “EU’s second biggest trading partner in Asia,
after China. Together the EU and Japan
account for more than a third of world
GDP”. Goods worth 116.5 billion of Euros changed hands between the EU and
Japan 2011.19
Most of the transportation of goods
is done by ship and the time it takes for
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instance, from the Netherlands to South
Korea using the Northeast Passage would
decrease by approximately 10 days, and
10 days in the shipping industry translates to a lot of money. This would not
just have economic effect for the shipping industry, it would also affect trading
companies and the need to keep things
in stock. Another factor is that it would
be much safer for the shipping industry
to use the Northeast Passage due to the
fact that there are no pirates in that area.20
On the negative side is the factor that it
would demand investing in ships that can
handle ice. One must also consider that
the Northeast Passage is, at least for now,
possible only to use during the summer
months. “Never before have so many vessels taken the Arctic shortcut between
Europe and Asia, and never before has so
much cargo been transported along the
route.”21 According to figures, there is a
huge increase in the amount of ships that
have used the Northeast Passage. According to Barents Observer, 46 vessels used
the route in 2012, 34 ships in 2011 and
only four in 2010. Twenty-five of the vessels sailed eastbound and 21 westbound.
The cargo transported in 2012 increased
by 53 percent over 2011 figures. Vessels
containing petroleum products were the
largest cargo group. For instance, there
was transportation of jet fuel from Korea
to Finland.22 The distance from EU waters to Asian waters is approximately
one third of the distance compared to the
route via the Suez Canal.
A potential item of concern using the
Northeast Passage is how Russia will
act. The route the ships must take causes them to pass close to Russia and it is
the Russian icebreakers that assist ships
transiting the Northeast Passage. So far,
Russia has responded positively, but the

Oil and Natural Gas Reources of the Arctic.23
relationship could become a complicating
factor. There might be, for instance, a requirement that Russian icebreakers are
used when ships pass through the area
or that Russian pilots are required which
would facilitate Russian hegemony over
the area.
Natural resources
“The Arctic holds an estimated 13 percent
(90 billion barrels) of the worlds undiscovered conventional oil resources and 30

percent of its undiscovered conventional
natural gas resources.”24 (See also figure above). This reveals the enormous
amount of profit a country or company
could make in the area. There are also
potentially a lot of minerals to be found
in the region as well. A key factor why
the region has not been explored yet is the
harsh environment as well as the feasibility extracting the resources. But with
climate change that is opening up more
of the area and with the advanced techno329

logical development that has occurred in
the last decades, this exploration it is now
possible. “The Arctic Ocean is projected
to become nearly ice-free summer within
the next 30 to 40 years.”25 The so-called
“Artic Five” – the counties that have their
coastline within the arctic region, Canada, Denmark (via Greenland), Norway
(including Svalbard), Russia, USA (via
Alaska) are the ones that have the most
to say about the exploration of the natural resources. But the EU has to protect
Denmark’s interests as an EU member
state, and the EU as a major consumer of
energy should make the area one of high
interest for the EU.
Greenland is of interest for the EU. It
left the EU in 1985 after a dispute of fishing rights but it is closely bonded to Denmark. There is a proposal from the EU to
renew Greenland´s partnership to the EU
in the period 2014-2020.26 If Iceland joins
the EU, this will also increase interest.27
The exploration of the Arctic region will
also promote the creation of new jobs in
support of the shipping industry, shipping
itself, logistics, oil and gas industry as a
start. The EU also has a big market for the
fishing industry. “One third of fish caught
in the Arctic are sold on the European
market.”28 One factor of climate change
is that fish populations might move even
more to the Arctic region due to rising
temperatures in the oceans. This is also
one of the reasons why the EU is keen on
good cooperation with the Arctic states.29
What has the EU done?
The EU first took a step toward a policy
for the Arctic region in 2008 (some say as
a reaction to Russia´s placement of a flag
on the ocean bottom at the North Pole in
2007). The EU sees the Arctic region as
an area of growing strategic importan330

ce.30 The EU has applied for a permanent
observer status on the Arctic Council and
sees itself as a key supporter of the Arctic
region.31 In the Commissions Joint Communication to the European Parliament
and Council, the EU states that they have
an important role due to the fact that “EU
is the strongest proponent of greater international efforts to fight climate change….It has three (and with Iceland potentially four) Artic Council states among
its members….also a major destination
of resources and goods from the Arctic
region.”32 The EU uses three words for its
further development of its Arctic policy33:
•
Knowledge: The EU wants to get
more understanding about the Arctic.
Investments in, for instance, research
to get more knowledge about the region.
•

Responsibility: The EU has a concern
and a responsibility of the global environment. This is due to the fact that
they are big importers of natural resources from the Arctic region.

•

Engagement: The EU wants to increase its cooperation on Artic matters, including dialogue, not only through the Atlantic Council, but also
in bilateral dialogue with all of the
Artic partners: Canada, Norway, the
Russian Federation, the United States and also Iceland.

According to the EU Joint Communication the means to achieve further objectives and to fill the above mentioned three
words cooperation and dialogue is the
way ahead. The most important objective
is to work with the Arctic Council which
the EU considers to be the primary forum
for cooperation.34
The Arctic Council is an intergovernmental organization and consists of the

eight Arctic states – Canada, Denmark
(including Greenland and the Faroe Islands), Finland, Iceland, Norway, Russia,
Sweden and the United States. One important part of the Artic Council is also
the fact that six international organizations representing Arctic indigenous peoples have permanent participant status.35
The EU has today only participated as
so-called ad hoc observers in the Arctic
Council. To be able to act more and to
have the possibility to be more influential, the EU has applied for observer status.
The observer status would make it possible for the EU to increase its cooperation with the Arctic states.

Conclusion
The Arctic Region is of proven importance for the EU, but the EU lacks a strategy
for the region. The EU is in fact only on
the way to present a policy for the region,
a policy that started to take form as late
as 2008. This has forced the countries
within the Arctic region to develop their
own strategies instead of a common strategy within the EU. A common strategy
for the EU would give all states within
the EU a better chance to have influence
in the Arctic region. A common strategy
would also focus the attention of the states not belonging to the Arctic countries
toward that region thus protecting common interests. A common strategy and
not only a policy, which is not as strong as
a strategy, would also give the rest of the
world a more specific message about the
EU’s position in the Arctic region. The
whole EU should be interested in this, especially the southern countries due to the
fact that the EU is a large consumer of the
resources from the Arctic region and will
probably be even more so in the future.
The interest from the other EU member

states in the region can be discussed due
to the fact that they historically have had
their focus in mid and southern Europe.
This together with the current financial
crises in the EU pulls member states’ primary attention toward the southern member states instead of the Arctic Region.
Technological
development
has
reached a point today where it is possible
to expand the search for new natural resources such as minerals, oil and gas. The
Arctic region is estimated to hold large
quantities of natural resources. The fact
that the EU is one of the largest consumers of these resources should make the
region of high interest for EU. Climate
change makes it also even more possible
to start exploration of the Arctic region.
The ice is withdrawing making it easier
to start exploitation of the region. The
natural resources of fish are also of importance to the EU and climate change
will probably make the fish move towards
cooler waters in the Arctic region. This
will leave the large EU fishing fleet without fish, and they will have to follow the
fish to the Arctic region. This will not
only impact the environment but also the
Arctic states that most certainly want to
protect their own territorial waters.
Climate change has made it possible to
use the Northeast Passage with new opportunities and challenges. But there are
also uncertainties in using the Northeast
Passage:
Russia, how will they act? So far positively, but will they demand some kind of
fee for passing in their waters? It is important that the EU has a good relationship with Russia to make sure the routes
will remain open and the Rules of Sea
will be followed.
Ships are also expensive to build and
the ships that are supposed to pass th331

rough the region must stand certain demands regarding ice conditions. A worst
case scenario would be an accident in the
region with, for instance, a large oil vessel. The environment is very sensitive in
this region.
There will be an increase of ships
using the Northeast Passage in the future
and for the EU this will mean more shipping in the northern areas and with that
the demands to handle accidents in the
region and other potential concerns.
One positive effect, in addition to the
fact to the much shorter distance between
EU waters to Asian waters as compared
to transiting through the Suez Canal is
that ships will not need to be armed or
have navies protecting them from pirates
when passing through the Arctic.
The most important aspect for the EU
is that they keep positive relations with
all the states and organizations belonging
to the Arctic region. This facilitates the
protection of economic and governmental interests as well as the protection of
the environment.

Development of a viable strategy in
the 21st century that defines the EU’s interests for the Arctic region will also directly support the interests of its member
states. The EU needs to be a partner with
a plan for progress rather than as a nonparticipant in a key region of the world.

Final Remarks
The Arctic region is of highest importance in the future but does the EU really
have a strategy for the region?
The answer to this question would be
NO – The EU does not have a strategy for
the Arctic region. The Joint Communication document that exists tries to explain
the EU policy towards the region and how
to proceed but it is not a common strategy for the EU. The strategies that are
to be found are among the different states within the EU. The lack of a common
strategy risks increasing member states
to take different tracks with the risk of
dividing the northern countries from the
southern countries within the EU.
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Jim Ramel Kjellgren tog officersexamen våren 2013 från MHS
Karlberg och läser för närvarande de avslutande nautiska
kurserna inom ramen för SSS utbildning YBK OF1 i Karlskrona och Kalmar. Jim är anställd på 4.sjöstridsflottiljen och
har sin bakgrund inom amfibiebataljonen som stridsbåtschef.
Efter avslutad utbildning kommer han att påbörja tjänstgöring
vid 41.korvettdivisionen på Berga.

Modern sjöstrid, spelteori och amfibiska
dilemman
”The young Officer deals in tactics. That is what he cares about most.”1
(Vice Admiral A. K. Cebrowski, USN)

Operationer invid kusten eller med syfte att nå verkan i en amfibisk miljö ställer
höga krav på de ingående förbandens samordning och taktik. Detta har inte alltid
varit det främsta syftet för större flottor världen över men något som är självskrivet
för en kuststat, exempelvis de nordiska länderna. Sedan slutet av det andra världskriget, och framförallt efter införandet av sjömålsroboten har högsjöflottor insett att
detta är en kunskap värd att besitta.
I sin artikel ”En svensk modell för marina
operationer”2 inleder örlogskapten Christian Hoas med att reflektera över den
svenska flottistens besvikelse över att vår
största seger genom tiderna genomfördes
av skärgårdsflottan vid Svensksund 1790.
Kanske en besvikelse därför att denna
bild inte stämmer överens med mariners
strävan världen över att nå den romantiserade bilden som ”the Navy”. Det epitet som brittiska Royal Navy lite raljant
gärna tilldelar sig själva, härskare över

de stora haven, mästare på ”Blue Water
Operations”, bilden av en riktig högsjöflotta. Vid sidan av detta, den svenska
skärgårdsflottan som inte skulle överleva
ett sjöslag mot de etablerade stora högsjöflottorna 1790. Åtminstone inte till havs.
Hoas understryker helt riktigt att det
som ligger till grund för den svenska marinen består än idag: vår långa kust, vår
skärgård, närheten till handelsflottans
sjövägar över Östersjön och en ständig
närvaro av främmande makter i närhe-

Artikeln är sammanfattande och baseras på Kjellgrens arbete ”Ytterligare två antaganden om modern sjöstrid” (Självständigt Arbete, Försvarshögskolan, Stockholm 2013) som genom experiment
undersöker geografins inverkan på modern robotstrid. Studien behandlar komplexiteten av strid i
amfibiska förhållanden och möjligheten att med träffsannolikhet förbättra prediktionsmodeller för
modern robotstrid. För sitt arbete har Jim Ramel Kjellgren belönats av Kungl. Örlogsmannasällskapet med ett stipendium ur Marinlitteraturföreningsens fond om 5.000 kronor.

335

ten av vår territorialvattengräns. Detta
har givetvis format oss, vår marin och
vår taktik. ”Den svenska modellen” som
Hoas beskriver. Och även jag vill påstå,
att han har rätt, vinden har vänt. Flera
högsjöflottor världen över inser komplexiteten av de synergieffekter en kust
kan ge.
Slaget vid Svensksund får stå som exempel på den nisch som svenska marinen
under åren har lärt sig att bemästra: marina operationer invid, kring och i anslutning till kusten och den amfibiska miljön.
Detta fick mig (likt så många andra) att
vilja lära mig mer om marin taktik i anslutning till kusten.

Spelteori
Sedan den första sjömålsroboten avfyrades 1967 har majoriteten stridigheter
som inbegriper sjömålsrobot utkämpats i
kustnära miljöer.3 Förre danska försvarschefen Tim Sloth Jœrgensen4 problematiserar flottors anpassande till de alltmer
vanliga insatserna i kustnära områden
och deras utmaningar i att taktikanpassa
operationerna. Tendensen tycks vara att
hos såväl U.S. Navy som Royal Navy att
operationer i kustnära farvatten är något
som de anser att de redan behärskar eftersom de är så pass välövade och skickliga
inom ”Blue Water Operations”.5
Jœrgensen diskuterar i sin artikel alla
de ingående fördelar som en kust ger
med avseende på den mängd variationer
och möjligheter som finns. Starkast av
dessa är synergieffekten av samordnade
operationer vilka därigenom förstärker
de grundläggande förmågorna för den
marina striden.6 Detta, menar han, gör
att en på pappret överlägsen styrka i en
kustflotta kan möta en formidabel motståndare varpå striden får ett annat utfall
än förväntat.7
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Detta gjorde att jag ställde mig frågan:
går det att definiera hur mycket geografin
påverkar stridsutfallet, eller kan vi endast
konstatera att det vi redan vet stämmer?
För att kunna förklara mitt experiment
måste jag börja med att redogöra vad jag
utgick ifrån. Idén fick jag från Gustav von
Schmalensees självständiga arbete ”Två
antaganden om modern sjöstrid”8 där
han testade två teorier rörande modern
sjöstrid.
Den första teorin är ett antagande att
stridseffektivitetsvärdet hos en sjöstyrka
inte bestäms av hur många fartyg en
styrka består av utan att dess kapacitet
ska bedömas efter hur många sjömålsrobotar ett fartyg kan bära, samt potensen i
dess luftförsvar. Det andra antagandet är
att den amerikanske pensionerade kommendören Wayne P. Hughes devis ”attack
effectively first”9 är av betydelse för stridens utgång.
För att testa antagandena använde sig
von Schmalensee av två predikteringsmodeller för stridsutfall, där den ena är
Hughes Salvo-model.10 Detta är en modell
för att predicera stridsutfallet efter första
salvan hos en av två stridande sjöstyrkor
och resultatet av modellen ger styrkeförhållandet efter det att den första salvan
avfyrats. Den andra är Fredrick W. Lanchesters11 kvadratiska lag (N2-Law). Ekvationen är framtagen för prediktering av
utnötningsstrid, den är generell och kan
appliceras på alla typer av vapenslag.12
Det intressanta, anser jag, som von
Schmalensee lyckas med i sin uppsats är
att modifiera den kvadratiska lagen för
att bättre kunna tillämpa den på en robotstrid mellan två moderna sjöstyrkor.
Detta medger att vi nu har möjlighet att
spelteoretiskt isolera variabler och faktorer som vi tror kan komma att påverka
stridens utfall.

Den modifierade modellen visade sig
i von Schmalensees arbete predicera
stridsutfallet väl i förhållande till empirin
(bestående av experiment i sjökrigsspelet
Simple Surface Warfare Model – SSM,
utvecklat av Försvarshögskolan). Dock är
modellen anpassad för strid fritt till sjöss
opåverkad av kustlinjer, civil handelssjöfart och de taktiska dilemman en befälhavare ställs inför vid strid i amfibiska
förhållanden. Och det var detta problem
som jag försökte lösa.
Låt oss leka med tanken att placera ett
sjöslag mellan två ojämna styrkor fritt till
sjöss och se utfallet. Placera sedan samma scenario inomskärs eller i anslutning
till en kust. Enligt prediktionsmodellen
skall utfallet av de två bli densamma.
Men stämmer detta med empirin? Onekligen talar detta emot t.ex. Jœrgensens
teori om en kustflottas fördel vid försvar
av sin kust.
Jag ville därför försöka befästa och
förbättra von Schmalensees modifierade
N2-law med hjälp av träffsannolikheten
för en konventionell sjömålsrobot inomskärs.

1.

Går Jœrgensens teori att falsifiera?

med ett infanteri som t.ex. kan dra fördel
av s.k. force multiplier, en kraftsamlande
effekt genom att utnyttja terrängen till
sin fördel. Saknaden av denna funktion
medger att en salva alltid riktas direkt
mot ett fartyg, dvs. en utpräglad utnötningsstrid13, och modellen är därmed
lämplig att applicera på sjöstrid.
Det är denna fördel som von Schmalensee utnyttjat då han modifierat den
kvadratiska lagen med hjälp av Hughes
salvo-modell.14
En annan utmaning man stöter på vid
kvantifiering av strid är den att sätta upp
gränser för vad som skall mätas. I detta
fall geografiska variabler. Vad är amfibisk miljö? Vad är kustnära? Hur stor
måste en ö vara för att det ska kallas kust
respektive skärgård? Vidare kommer
den mänskliga faktorn alltid vara svår
att kvantifiera i prediktionsmodeller där
de flesta variabler och konstanter vilar
på vetenskaplig grund. Hughes skriver
till exempel i Fleet Tactics att det går att
använda faktorer som utbildningsstatus
och stridsberedskap för att mäta mänskliga faktorn.15 Detta avsåg jag emellertid
aldrig att testa som variabel utan som
konstant varför experimentet som sådant
använde liknande testgrupp med samma
utbildning som von Schmalensees.

2.

Om inte, påverkar geografin?

Littoral warfare

Frågeställningar
Tre frågor ställdes i min undersökning:

Är det möjligt att med träffsannolikhet förbättra von Schmalensees prediktionsmodell?
Så vari ligger problematiken?
Många forskare har ifrågasatt kvantifiering av strid eftersom många parametrar är svåra att göra mätbara. Lanchester
skriver att även då hans N2-Law är applicerbar inom alla arenor lämpar den sig
väl på sjöstrid. I sjöstriden har den försvarande parten ingen fördel i jämförelse
3.

I Dictionary of Contemporary English
definieras ”littoral” så enkelt som ”…an
area near the coast”.16 Denna definition
duger dock inte i militärteoretiska sammanhang. I Doktrin för marina operationer beskrivs de kustnära områdena, i
doktrinen kallad för ”den amfibiska miljön”, och avser då de områden som utgör
gränsen mellan land och vatten, områden
närmast öppen kust, runt öar, i skärgård
samt större floder och floddeltan.17 I den
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svenska doktrinen jämställs dessa med
begreppen ”Littoral” och ”Brown Water”
medan operationsområden med oceandjup räknas till ”Blue water”. Jag föredrar att använda de svenska begreppen
”kustnära” eller ”amfibisk”.
En operation i kustnära miljö kan sammanfattas som ett område där makten
projicerad från havet kan få inverkan inte
bara i fartområden utan även långt in på
land, och vice versa.18 Den svenske uppfinnaren och skaparen av pansarfartyget
Monitor John Eriksson sade insiktsfullt:
”A single shot can sink a ship, while a
hundred salvos cannot silence a fort”.19
Idag är det fortet ett flygfält, en bas eller
avfyrningsplats för ett kustbatteri, vilka
kan omgrupperas och återuppbyggas till
skillnad från ett sänkt örlogsfartyg.
För att på ett lyckat sätt koppla dessa
begrepp och spelmässigt definiera vad
som är amfibiskt, kustnära eller fritt till
havs användes en redan befintligt miljö
utanför italienska kusten där en bit av den
svenska skärgården klippts in för att skapa ytterligare en dimension av amfibisk
miljö. Området medger således både öppet hav och amfibiestrid.
Detta spel och spelmiljön används både
vid utbildning av taktiska sjöofficerskadetter samt högre officerare i marin taktik
och operationer vid Försvarshögskolan.

Experiment – Simple Surface Warfare Model
Sammanlagt har det mellan åren 1967
och 1992 avfyrats 222 sjömålsrobotar20
samtliga i amfibiska miljöer, varav 80 %
av dessa avfyrades under de irakiska attackerna på handelsflottan i Persiska
viken mellan 1981-88. Sedan dess har
ytterligare sjömålsrobotar förekommit i
stridigheter, men fortfarande en ytterst
liten del. Således finns inom den moderna
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robotstriden få faktiska utkämpade strider örlogsfartyg emellan och en alltför
tunn empiri att ställa jämte prediktionsmodellernas stridsutfall. Detta är den
främsta anledningen till varför studien
måste genomföras genom att skapa sin
egen empiri.
Att experimentera innebär att under
kontrollerade former undersöka specifika
faktorers egenskaper eller förhållanden 21,
i detta fall teorierna kring geografins inverkan på strid samt robotens förmåga att
detektera och låsa på mål som ett resultat
av denna. Det enklaste sättet att genomföra detta på är att införa denna variabel
medan alla övriga faktorer hålls oförändrade. Endast då kan vi se den införda
variabelns verkan i resultatet.22 Detta är
grunden till varför experimentet ligger
nära det som utfördes av von Schmalensee.
Experimentet skulle påvisa skillnaderna mellan den modifierade kvadratiska
lagen till havs samt i en amfibisk miljö,
dvs. hur pass väl den kan prediktera ett
sjöslag i närheten av en kust. Information om styrkeförhållanden, totalt avfyrade robotar, vem som avfyrade den
första effektiva salvan samt robotar som
enskilt eller koordinerat satt ett fartyg ur
stridbart skick noterades. Utifrån spelens
resultat räknades sannolikheten för träff
med en sjömålsrobot ut för att försöka
förbättra prediktionen hos modellerna.
Detta gjorde jag genom att multiplicera
in koefficienten för träff (H) i den modifierade ekvationen.
Samtidigt skulle spelens resultat falsifiera eller styrka Jœrgensens påstående
att en svagare styrka kan dra nytta av
geografin som skyddsfördel vid försvar
av en kust.
För att kunna jämföra von Schmalensees version av N2-law, min egen version

Svenska stridsbåtar och brittiska HMS Bulwark under eskortövning i Stockhoms inlopp 2008.
för strid vid kusten, samt Jœrgensens
teori, användes tre scenarier. Scenario 1
bestod av en duell fritt till havs, scenario
2 utspelades i den amfibiska miljön utanför ”Italiens” kust, och scenario tre under
samma förutsättningar som scenario 2.
Syftet med scenario 2 och 3 var att
empiriskt studera den totala träffsannolikheten mot ett ytstridsfartyg som
nyttjar terrängen till sin fördel i form av
signaturreducerande åtgärder. Detta scenario bör gynna den svagare styrkan och
ett annat utfall förväntas av striden. Den
modifierade N2-law förväntas predicera
sämre i förhållandet till utfallet än i scenario 1.
Under scenario 1 och 2 bestod styrka A
av tio fartyg och styra B av sex dito. I det
sista scenariot ändrades förhållandena då
styrka A bestod av sex fartyg mot styrka
B fyra stycken.

Den kvadratiska lagen beskriver inte
jämna styrkeförhållanden så detta var
inte aktuellt. Summan av ekvationen ger
också den segrande styrkans numerär efter striden, varför den starkare sidan alltid skrivs som styrka A.
Studien avsåg att testa signaturreducering som skyddsfördel och det är av
denna anledning som fartygen i scenario
2 och 3 har placerats i simulerad radarskugga. I övrigt har samtliga parametrar
eliminerats genom att ge fartygen samma
förutsättningar:
•

De måste alla delta i striden, dvs. deltagarna har ingen möjlighet att dra
sig ur den.

•

Samtliga har försetts med exakt
samma vapensystem, riktmedel och
mängd.

•

Signaturreduceringen

utgörs

av
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skydd i skärgårdsterräng, men ingående värden i fartygen är densamma,
storlek, topphastighet, försvar, lägesbild, antal beslutsfattare och förmågan att upptäckas.
•

Samtliga fartyg har samma typ av
sensorer och portéer.

Experimentet som sådant avsåg endast
att testa principer och förhållanden inom
modern sjöstrid varför verkliga enheter
uteslöts. I sjökrigsspelet finns möjligheten att skapa både vapen, luft-, mark-,
och ytmål med nästan vilka egenskaper
som helst, vilket är intressant ur en krigsvetenskaplig synvinkel då vi med kända
data för egna- och motståndarens system
kan skapa verkliga scenarion och studera
stridsutfallen av olika förbands, systems
och vapens sammandrabbningar.

Statistiska resultat
För studiens transparens och för att resultaten skulle vara möjliga att jämföra med
von Schmalensee användes samma typ
av statistiska analys. Detta gjordes med
ett ”one sample t-test”.23
För att göra detta räknades ett absolutfel ut för respektive predicering gentemot scenario 2 och 3. Felen beräknades
på den vinnande sidan, då ekvationerna
inte beskriver en strid där båda parter har
fartyg kvar. I de fall sida B gått vinnande
ur striden jämfördes hur väl modellerna
predicerade den vinnande parten gentemot varandra.
Viktigt är då att notera vilken sida som
faktiskt vann. Det är egentligen enkelt
eftersom det inte går att dra roten ur ett
negativt tal.
Ett exempel: i scenario 2 spel 1 blev
utfallet att sida B hade 6 fartyg kvar. Ursprungsformlerna predicerade att A skulle ha 8 fartyg kvar efter striden, och om
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vi lägger till den faktiska träffsannolikheten (H) blev utfallet att B skulle ha 5,6
fartyg kvar. Absolutfelet för Hughesmodifikationen gentemot utfallet är således
8-0= 8, och med (H)-värdet 6-5,6=0,4.
Sedan räknades differensen för absolutbeloppen fram: 8-0,4=7,6.
Dessa absolutdifferenser testades i ett
t-test för att se hur pass de skiljer sig från
0. Hade resultatet blivit 0 så betyder det
att båda modellerna predicerade likadant.
Blir värdet positivt betyder det att prediceringen med träffsannolikheten inomskärs (H) predicerat bättre än Hughesmodifikationen i original. Har värdet blivit
negativt hade von Schmalensees modifikation predicerat bättre än (H)-versionen.
I både scenario 2 och 3 blev utfallet av
t-testet att medelvärdet skiljde sig signifikant från noll. Och detta med ett positivt värde, dvs. att i båda fallen där den
faktiska sannolikheten multiplicerats in
i ekvationen har den predicerat bättre i
utfallet för den vinnande sidan än Hughesmodifikationen. Stämmer påståendet
att utfallet för striden är lika oavsett geografisk placering så bör sida A i scenario
2 och 3 har fler fartyg kvar än styrka B
trots att denna stred i skydd av den amfibiska miljön. Genom korrelationsanalys
noterades följande resultat:
Scenario 2: Enligt Pearsons visar (r)=
-0,87 där p=.00056 i. Värdet beskriver en
korrelation mellan -1 och 1 där 0 innebär
att samband inte existerar. Vi ser här att
resultatet visar ett starkt samband mellan
styrka B:s numerär gentemot styrka A då
styrka B utkämpar striden i en amfibisk
miljö varav chansen att slumpen utgjort
resultatet är p= ≤ 0,05.
Vi kan alltså inte påstå att det inte
skulle vara någon skillnad för utfallet om
den ena parten stridit enligt experimentets avgränsningar. Således gick Jœrgen-

sens teori inte att falsifiera.
Scenario 3: Även här syntes en korrelation mellan sida Bs utfall då denna
stred i amfibisk miljö mot en motståndare
som låg fritt till sjöss, där r= -0,61 och
p= ≤0,05.
Träffsannolikheten (H) för sjömålsrobot beräknades till H(högsjö) =0,238
mot ett örlogsfartyg utomskärs och
H(amfibisk) =0,047 inomskärs för en radarmålsökande robot mot ett örlogsfartyg
som aktivt försvarar sig självt, förutsatt
att den vidtar signaturreducerande åtgärder vid tillfället.

Diskussion
Teorin att en underlägsen stridsgrupp eller flotta med en utvecklad taktik för den
komplexa miljön, står sig väl mot en överlägsen motståndare som anfaller utifrån
havet, gick inte att falsifiera i mitt experiment.
Studien visar starka tendenser till den
försvarande styrkans fördel. Resultatet
av studien visar även att det inte går att
utesluta att utfallet blir annorlunda vid
den svaga styrkans skyddsfördel inomskärs. Ett skydd av den karaktären behöver nödvändigtvis inte vara beroende av
terrängen – i just detta fall är det som bekant radarskuggan som försvårar striden
Jœrgensen menar att de synergieffekter som en kust utgör försvårar striden ytterligare och detta medger både fördelar
och nackdelar för respektive sida. I testen
som genomförts i min studie bygger fördelarna av geografin på att den försvarande styrkan försämrar träffsannolikheten
hos motståndarens robotar
Det finns givetvis andra exempel på utnyttjande av farvatten nära kusten. Ett av
de mer tvivelaktiga, Oktoberkriget 1973,
under det andra slaget vid Latakia, natten
den 10 oktober, använde de syriska styr-

korna ankrade handelsfartyg som skydd
mot robotattacker. Fartygen exponerade
sig endast när de själva avsåg att avfyra
sin robotlast. Av åtta israeliska robotar
avfyrade mot de syriska styrkorna träffade fem, varav två träffade handelsfartygen.24 En träffsannolikhet på (H)=0,37.
Det finns även exempel där befälhavare
över en högsjöflotta lyckats vända striden
till sin fördel. En av de mest kända torde
vara dåvarande amerikanska kommendören Arleigh Burke’s ändrade uppträdande
under operationen vid Salomonöarna under andra världskriget.
I experimentet avfyrades totalt 1701
sjömålsrobotar, vilket är ca 38 gånger så
många robotar som avfyrats i strid mot
örlogsfartyg i verkligheten.25 Resultatet
vid uträknandet av träffsannolikheten
utomskärs resulterade i H=0,238. Dessa
värden visade sig stämma överens med
John C. Schultes studier av utkämpade
robotstrider.
Schulte delar i sin studie upp träffsannolikheten efter de mål som robotarna
avfyrats mot; civila fartyg, örlogsfartyg
som kan försvara sig själva men inte
gjorde det, samt örlogsfartyg som faktiskt försvarade sig själva. Det senare studerades under experimentet. Schulte kom
i sin studie fram till att den faktiska träffsannolikheten med sjömålsrobot mot ett
örlogsfartyg som försvarar sig själv var
(H) =0,26427, och detta stämde överens
med experimentets empiri. Således bör vi
kunna anta att även värdet H-(amfibisk)
gäller.
Här följer en tankelek: Ponera att en
robot med radarloben 4° används. 4° är
lika med 70 milliradianer då 1°= 17,5
mrad. Känner befälhavaren till detta vet
han även att radarloben på 10 kilometers
avstånd är 700 meter bred och på 20 kilometer det dubbla. Detta är stora avstånd
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Den svenska skärgårdsflottan med enheter ur såväl amfibiebataljonen, sjöstridsflottiljerna och ubåtsflottiljen är något att vara stolt över som kan utvecklas ytterligare.
och det är svårt för en målsökare att efter
upptändning detektera och låsa på ytmål
(i synnerhet mindre fartygstyper) då upplösningen blir alldeles för dålig och målsökaren har svårt att avgöra skillnaden i
ekon vad som är fartyg och ö.27
Detta är en bidragande (och verklig)
faktor till varför sannolikheten för träff
inomskärs blir så låg. Givetvis skulle detta ändras om befälhavarna har möjlighet
att använda ytterligare applikationer på
sjömålsrobotens målsökare så som gps,
dopplerradar och förmåga att låsa på en
emitterande värmekälla.
Studien är visserligen klinisk och bygger på att befälhavaren i förtid känner till
motståndarens vapensystem och att han
därefter agerar signaturreducerande.

Avslutning
Experiment av denna art är på intet sätt
något facit för utfallet av en sjöstrid. Spelteori är dock ett utmärkt sätt att testa teser, förhållanden och teorier kring strid.
Forskaren Christopher Waldenström vid
Försvarshögskolan har med SSM skapat
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ett ypperligt sjökrigsspel med unika möjligheter till experiment. Utmaningen är
dock densamma som för hela Försvarsmakten: resurskrävande i ekonomi och
tid.
På ledningsvetenskapliga avdelningen
på FHS arbetar idag ett fåtal personer.
Detta skall jämföras med dess amerikanska motsvarighet där ett 30-tal personer
arbetar heltid med liknande verksamhet.28
Jag hoppas att vi någon gång i framtiden kan implementera denna typ av
studier i större utsträckning i marinen
för taktiska experiment, scenarion och
dilemman. Att kunna ta med sig sin stab
och ”genomföra planen” får en helt ny
innebörd och ”live-känsla” för striden.
Hoas poängterar i sin diskussion ytterligare en fördel med vår marin: den
positiva effekten av att ha ett naturligt
agerande i kustnära miljöer vid internationella insatser, både med flotta och amfibieförband.29
I tider av ekonomiska nedskärningar
och nedprioriteringar behöver åtmins-

tone en ung fänrik som jag själv något att
vara stolt över. Och nu är jag stolt över
skärgårdsflottan, och vår skärgård som
format den marin och den taktiska tradition vi har idag. Den kan ingen ta ifrån
oss.
Jag hoppas att samarbetet mellan flottan och amfibiekåren utvecklas i samma
positiva riktning som den gjort sedan
4.sjöstridsflottiljen och 2.amfibiebataljonen samlats på Berga och börjat samöva.
Och att förbanden lär av bådas positiva
egenskaper, och med glimten i ögat ”ser
mellan fingrarna” på eventuella kulturella skillnader. Avslutningsvis vill jag

citera Wayne Hughes i en kommentar där
han på ett målande sätt beskriver Jœrgensens argumentation för högsjöflottornas
”nya” intresse för amfibiestrid med sjöförband. Och varför den svenske sjömannen eller amfibiesoldaten inte behöver
skämmas över skärgårdsflottan:”Perhaps
the most important conclusion from
Kjellgren’s work is that the Swedish understand coastal combat and we, the US
Navy, have a lot of learning yet to do. We
must sit at the feet of the Swedes, Danes,
Norwegians, Singaporeans, etc., and
soak up their training, experience, and
combat doctrine”.31
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Sjöfartsredaktör Torbjörn Dalnäs var redaktör för tidningen Utkik under hela dess existens 1980-2010 och
är en erfaren journalist i sjöfartssammanhang. Foto:
Mariko Dalnäs

I havets våld och sköte, del II
Artikeln inleddes i TiS nr 3/2013.
Första delen av denna exposé, som bland annat handlade om båtflyktingar i Medelhavet, fick dessvärre en fasansfull aktualitet. Den 3 oktober sjönk ytterligare en
flyktingbåt utanför den italienska utposten Lampedusa. Uppskattningsvis 360 flyktingar omkom - den högsta enskilda dödssiffran bland Medelhavets båtflyktingar på
ett decennium. En dryg vecka senare förliste ytterligare två flyktingbåtar; en utanför
Malta med ett 30-tal omkomna och en utanför Egypten med ett dussintal omkomna.

Ostasien
Ännu en ostasiatisk konflikt är den mellan Japan och Sydkorea om två småöar
och ett 30-tal kringliggande klippor i
Japanska sjön. På västerländska sjökort
har de kallats Liancourt Rocks, efter det
franska valfångstfartyg varifrån de ”upptäcktes” - det vill säga siktades - 1849.
Koreanernas namn är Dokdo (”De ensamma öarna”), medan japanerna kallar
dem Takeshima (”Bambuöarna”). Liancourtöarna kontrolleras sedan 1953 av
Sydkorea, med undantag för ett japanskt
mellanspel sommaren 1953 till våren
1954. Med japanskt synsätt ingår öarna
i Shimane län på den japanska huvudön
Honshu, 21,2 landmil bort. Till den ko-

reanska halvön är det aningen längre,
21,7 landmil. Så sent som i augusti 2012
avvisade Sydkorea en japansk propå om
att låta Internationella Domstolen ICJ i
Haag avgöra tvisten. Även Nordkorea gör
anspråk på Liancourt Rocks.
Som om inte detta vore nog ifrågasätter Sydkorea det globalt etablerade namnet på randhavet mellan Japan, den koreanska ostkusten och ryska Primorskij
län: Japanska sjön. Koreanerna hävdar,
hittills utan internationell förankring, att
det korrekta namnet är Östra havet.
Just här utspelades ett drama i februari
2009. Hongkong-ägda lastfartyget New
Star anlöpte den ryska hamnen Nachodka
för att lossa en rislast. Ryssarna vägrade
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ta emot lasten av påstådda kvalitetsskäl.
Efter att ha legat overksam vid kaj i två
veckor lossade besättningen förtöjningarna och gled ut ur hamnen, utan att ha
genomgått sedvanlig utklarering. Ryska
Kustbevakningen tog upp jakten och beordrade New Star att återvända till hamnen. När så inte skedde besköts fartyget,
som fick svåra skador i skrovet och sjönk
utanför grannhamnen Vladivostok. Enligt kinesiska uppgifter räddades endast
tre man ur besättningen, som bestod av
tio kineser och sex indonesier.
Ytterligare en konflikt i regionen är
den om södra Kurilerna, som på japanska
kallas Hoppo Ryodo (Norra territoriet).
Tre större öar och en grupp småöar erövrades av Sovjetunionen i slutet av andra
världskriget. Öarnas japanska befolkning
fördrevs. Sovjetunionen och dess arvtagare Ryssland har vid otaliga tillfällen
ingripit mot japanska fiskefartyg som
fiskat i de omgivande farvattnen. Förhandlingar pågår, men avsaknaden av en
uppgörelse har ännu nästan sju decennier
efter krigsslutet hindrat länderna från att
sluta fredsavtal.

Gruvdrift
Med ny teknik och ökat behov av sällsynta jordartsmetaller och andra värdefulla mineraler ökar även intresset för
gruvdrift på havsbottnen; för Japans del
exempelvis runt landets utpost i sydost,
den ensliga ön Minamitorishima alias
Marcus Island. När UNCLOS trädde i
kraft 1994 sjösattes även Internationella
Havsbottenmyndigheten (ISA) med säte
i Kingston, Jamaica. Ambitionen är att
få till stånd en Seabed Mining Code som
reglerar gruvdrift utanför strandstaternas
ekonomiska zoner. I juli 2013 godkände
ISA Japans utvinningsrätt runt Minamitorishima.
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Djuphavsgruvdrift är ingalunda oproblematisk. I exempelvis Östkinesiska
sjön lurar faror på havsbottnen. Där
sänktes efter andra världskriget uppskattningsvis 300 000 ton kemiska vapen
som skulle kunna aktiveras, med oanade
miljökonsekvenser. Även oss närliggande
farvatten som Nordsjön ruvar på ett explosivt arv, i form av stora mängder odetonerade kemiska vapen.
En närliggande framtidsutsikt är att
aktiviteter på havsbottnen skulle kunna förorsaka metanutsläpp i atmosfären. Enorma mängder metan, som är en
mycket potent växthusgas, ligger bundna
under världshaven. Det har också talats
om utvinning av metan som en alternativ
- om än riskabel - energikälla när oljan
börjar sina.
Även Kina tillhör dem som när gruvplaner till havs. Det kan finnas ett samband mellan sådana planer och landets
bryska behandling av Filippinerna runt
atollen Scarborough Shoal i Sydkinesiska sjön. Det började i april 2012, då
den jämförelsevis tandlösa Philippine
Navy skulle inspektera några kinesiska
fiskebåtar och avvisa dem från området.
Filippinerna ser det som beläget inom sin
ekonomiska zon. Kinesiska havsövervakningsfartyg ankom snabbt för att skydda
fiskebåtarna. Sedan dess råder ett dödläge, där kinesiska statsfartyg de facto kontrollerar atollen och omgivande vatten.
Detta har tolkats som ett exempel på
Kinas ”salamitaktik”. Man tar ett litet
steg i taget i vad som har kallats en smygande invasion för att skapa fakta och utvidga sitt havsrevir. Det är en utnötningsprocess som balanserar nära gränsen till
väpnad konfrontation. Sommaren 2013
slog Kina för detta ändamål samman fem
havsövervakningsorgan, kallade ”De fem
drakarna”, till det nya slagkraftiga China

Coast Guard. Dessutom har Folkets Befrielsearmés Flotta byggts ut kraftigt och
räknas nu som en blue-water navy med
betydande räckvidd på världshaven. Kina
spänner musklerna.
Filippinerna har vänt sig till UNCLOS’
tribunal,
Internationella
Havsrättsdomstolen (ITLOS) i Hamburg, för att få
Scarborough Shoal-saken prövad. Men
Kina avvisar bestämt sådan inblandning
utifrån. Man vill förhandla direkt med
var och en av sina svagare motparter runt
Sydkinesiska sjön.
Spratlyöarna i Sydkinesiska sjön är ett
svårlöst virrvarr av territoriella anspråk
från sex angränsande stater. Kina ser hela
ögruppen som sitt territorium, men Taiwan håller huvudön Itu Aba medan Filippinerna, Vietnam och Malaysia var för
sig de facto behärskar flera av de övriga
öarna. Även lilla Brunei gör anspråk på
sin del av kakan. Sydkinesiska sjön har
stor strategisk och ekonomisk betydelse
och är därför en storpolitisk krutdurk.
Rena sjöslag har förekommit.
Kina har kritiserats och anklagats
för att bryta mot UNCLOS genom sina
glupska anspråk i Sydkinesiska sjön och
åtgärder som anses äventyra den fria
sjöfarten. I svallvågorna har det rentav
spekulerats om att Kina kan komma att
frånträda UNCLOS, som landet ratificerade 1996.
I mars 2009 utsattes US Navy’s specialfartyg USNS Impeccable för en mycket
närgången kinesisk uppvaktning, som var
ytterst nära att leda till ombordläggning.
Fartyget - som är utrustat för att identifiera aktiviteter i havsdjupet - låg på vad
som uppges ha varit internationellt vatten
men inom Kinas EEZ utanför ön Hainan,
med dess viktiga ubåtsbas. Den kinesiska
närgångenheten mot Impeccable rapporteras ha upprepats i juni 2013.

I maj 2013 uppstod även ett politiskt
muller mellan Taiwan och Filippinerna,
just där grannländernas ekonomiska zoner överlappar varandra. Besättningen på
en filippinsk kustbevakningsbåt skulle
borda en taiwanesisk fiskebåt, som ansågs bedriva illegalt fiske på filippinskt
vatten. Enligt den filippinska versionen
försökte en annan fiskebåt då ramma
kustbevakningsbåten. I det tumult som
uppstod blev en taiwanesisk skeppare
ihjälskjuten. Taiwan, som härbärgerar
uppemot 100 000 filippinska gästarbetare, hotade med att stoppa den strömmen och dessutom sätta in örlogsfartyg
i Bashikanalen, som skiljer länderna åt.
Efter en tid lutade det åt att Filippinerna
skulle utbetala skadestånd till den skjutne fiskarens efterlevande.

Segelfartygsincidenter
Till ITLOS vände sig även Argentina
2012, i en tvist med Ghana. När argentinska flottans stolta skolsegelskepp ARA
Libertad anlöpte den ghananska hamnen
Tema i oktober belades hon med kvarstad
av myndigheterna. Initiativet kom från
en amerikansk hedgefond, som ansåg sig
ha en fordran på Argentina. Från Buenos
Aires kontrade man med ilskna epitet
som ”finanspirater” och ”gamar”.
Internationella Havsrättsdomstolens
utslag var enhälligt och otvetydigt: ARA
Libertad är ett militärt fartyg och har
därmed immunitet. Ghana uppmanades
att genast och villkorslöst släppa fartyget.
Så skedde och den 9 januari 2013 kom
hon hem till Mar del Plata.
Ett annat segelfartyg, tyska Marinens
Gorch Fock, drabbades i november 2010
av en situation som bar drag av myteri.
Fartyget låg i brasilianska Salvador då
en kvinnlig kadett föll från riggen och
omkom. Det ledde till att andra kadetter
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Den argentinska flottans skolfartyg, fullriggaren ARA Libertad, som blev kvarhållen
i Ghana 2012.
vägrade gå till väders. Några av dem anklagades för att mana till uppror ombord.
Det var detta som i medierna kallades
myteri, som är ett allvarligt men numera
mycket ovanligt brott. Man talade även
om missförhållanden ombord. Fartygschefen suspenderades, men i slutändan
avskrevs alla anklagelser mot honom.

Myteri och mord
Mot slutet av 1902 stävade den kanadensiska barken Veronica mot Montevideo,
sedan hon avseglat från Gulfport, Mississippi. Ombord fanns en besättning på tolv
man av skilda nationaliteter, däribland tre
svenskar. Vid denna tid utgjorde de skandinaviska sjömännen ännu en betydande
del av världssjömanskåren, ”sin tids filippinare”.
Den svenske andrestyrmannen Fred
Abrahamsson påstås ha medverkat till
rekryteringen av de övriga sjömännen i
egenskap av frilansande ”runnare” eller
crimp; en hantering som hade inslag av
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”shanghajning” ända tills den amerikanska Seamen’s Act trädde kraft ett dussintal år senare. Abrahamsson lär ha haft de
amerikanska myndigheternas ögon på sig
för sådana aktiviteter, vilket möjligen bidrog till att han nu själv mönstrade ut på
det som skulle bli hans sista sjötörn.
Den tyske matrosen Gustav Rau, som
egentligen hette August Mailahn, hade
smugglat med sig en pistol ombord. Han
hade en gedigen sjömansbakgrund från
den tyska Kejserliga Marinen, som han
under oklara omständigheter hade lämnat. Antagligen hade det samband med
hans revolutionära idéer. Sådana delades
av många av tidens socialt utsatta sjömän,
men för ytterst få av dem skulle det ge
anledning till mord på andra besättningsmedlemmar.
När Veronica hade glidit in i det tröstlösa stiltjebältet vid ekvatorn gaddade
sig Rau samman med tre skeppskamrater; två tyskar och en holländare. En irländare och de tre svenskarna mördades

först, därefter fartygets kanadensiske befälhavare och ytterligare två sjömän tills
endast myteristerna själva och fartygets
afroamerikanske kock Moses Thomas
var kvar i livet.
Efter några dagar förberedde de sammansvurna den ena livbåten. Veronicas
timmerlast antändes och snart var fartyget ett flammande eldhav. Hon sjönk.
Tillsammans med kocken tog de sig iland
på en ö i norra Brasilien. Där påträffades
de som ”skeppsbrutna” av besättningen
på den brittiska ångaren s/s Brunswick.
De togs ombord och fick följa med till Liverpool via Lissabon.
Under resan avslöjade Moses Thomas
illdådet på Veronica för Brunswicks befälhavare. Från Lissabon telegraferade
denne till Liverpool. Polis väntade på
kajen vid Brunswicks ankomst. Vid den
följande rättegången dömdes Rau och
hans holländske medbrottsling till döden.
De hängdes på morgonen den 2 juni 1903.
Det var slutpunkten, men oklart är
fortfarande vad som egentligen hade utlöst dramat. Relationen mellan befäl och
manskap kunde vara mycket brutal. Allvarliga trakasserier kan ha förekommit.
Men myteri är myteri och mord är mord.
Även i modern tid har myteriliknande
situationer förekommit på civila fartyg,
inte minst inom havsfisket. Men när ett
myteri skall lagföras lär befälhavarens
lagstadgade auktoritet ombord väga
tyngre än den brutalitet som myteristerna
kan ha blivit utsatta för och som lett fram
till myteriet.
Ingen regel utan undantag, om vi åter
backar tiden. Sommaren 1839 seglade
den spanska skonaren La Amistad (”Vänskapen”) över Atlanten med 53 kidnappade afrikaner som mänsklig last ombord.
Afrikanerna tog kontroll över skeppet
och begick därmed formellt sett myteri.

Skeppet uppbringades av en amerikansk
tulljakt och fördes in till New Haven,
Connecticut. Afrikanerna lagfördes. Vid
denna tid var slaveriet förbjudet i USA:s
nordstater, och det kunde hävdas att de
åtalade hade försvarat sig mot övergrepp.
De frikändes och kunde så småningom
återvända hem.
En hantering som associerar till modernt slaveri är när mindre nogräknade
redare, i sjöfartskrisens kölvatten, helt
enkelt överger sina fartyg och lämnar
besättningarna åt sitt öde i främmande
hamn. I bästa fall kan sådana fartyg utmätas och säljas, så att köpesumman
täcker sjömännens innestående hyror och
kostnader för repatriering. Innan så kan
ske är de utlämnade till lokala myndigheters, fackföreningars och sjömansmissioners välvilja för livets nödtorft såsom
mat, färskvatten och varma kläder.
Ytterligare ett vanligt exempel på rättslöshet till sjöss är när sjöbefäl kriminaliseras och lagförs för rena olyckshändelser.
Rena mord förekommer till sjöss, även
i vår tid. Den 7 april 2002 konstaterades
den japanske 2:e styrmannen vara saknad
ombord på den panamaflaggade men japanskägda tankern Tajima, som gick på
internationellt vatten utanför Taiwan. En
filippinsk besättningsmedlem berättade
att han hade sett två landsmän misshandla japanen, varpå de hade kastat honom i
sjön. Japanska Kustbevakningen tog sig
på befälhavarens begäran ombord och
fängslade de båda misstänkta. Saken
drogs i långbänk, trots att   flaggstaten
Panamá tveklöst hade domsrätten. De
misstänkta hölls fängslade ombord i över
en månad. Så småningom utlämnades
de till Panamá för att lagföras där. Rättegången hölls tre år efter att styrmannen
hade försvunnit. Männen frikändes och
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Containerfartyget Maersk Dubai bytte efter incidenten namn två gånger och slutade
sina dagar som YM Fortune, opererad av Yang Ming Line.
kunde återvända hem till Filippinerna
Våren 1996 utspelade sig ett drama
ombord på det taiwanesiska, danskchartrade containerfartyget Maersk Dubai
under resa mellan Algeciras och Halifax. Två rumänska fripassagerare påträffades ombord. Det taiwanesiska befälet tvingade ned dem på en provisorisk
flotte. Flotten tros ha sugits in i fartygets
propeller, varvid rumänerna omkommit.
Några veckor senare påträffades ytterligare en rumänsk fripassagerare, som
under knivhot tvingades hoppa i havet.
Även han omkom. En fjärde rumänsk
fripassagerare hölls gömd av filippinska
besättningsmedlemmar tills Maersk Dubai ankom till Halifax. Kanadensisk polis
bordade fartyget. Befälhavaren och hans
taiwanesiska landsmän greps, anklagade
för överlagt mord. Det hela rann ut i sanden och taiwaneserna kunde återvända
hem. Där åtalades befälhavaren för grovt
vållande till annans död. Han frikändes,
eftersom det inte kunde bevisas att rumänerna avlidit. Deras kroppar hade ju inte
påträffats.

Fripassagerare
Desperata fripassagerare kan även utgöra
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fara ombord. 1997 påträffades sju nordafrikaner och en palestinier i svenska m/s
Nordön, på resa mellan den marockanska
medelhavshamnen Nador och Karmøy i
Norge. Fripassagerarna uppträdde hotfullt mot besättningen, men vid ankomsten vägrade de norska myndigheterna att
ta hand om dem.
År 2000 slog det internationella transportarbetarefacket ITF larm om situationen ombord på det St. Vincent-flaggade
men italienskägda lastfartyget Medstar.
Under gång mellan Iran och Indien kapade 14 irakiska och iranska fripassagerare
fartyget och krävde att kursen skulle läggas om mot Västeuropa eller Australien.
Medstar lyckades ändå ta sig till Mumbai, där indiska myndigheter tog hand om
fripassagerarna.

Maffian

Den kalabriska maffian ’Ndrangheta har
många strängar på sin lyra. Den anses
bland annat ha ägnat sig åt dumpning av
giftigt avfall i havet. Det har inte enbart
skett utanför det kaotiska Somalias kust,
på betryggande avstånd från Italien. Hösten 2009 lokaliserades ett fartyg på 480
meters djup utanför den italienska syd-

kusten. Då hon sänktes med 120 fat gift i
lasten bar hon det falska namnet Cunsky.
Maffian är inte ensam i branschen.
Talrika exempel berättar om fartyg som
transporterat giftigt avfall till fattiga länder, med benägen hjälp från korrumperade lokala krafter. 2006 anlöpte det panamaflaggade och grekägda tankfartyget
Probo Koala Abidjan i Elfenbenskusten,
chartrad av det multinationella bolaget
Trafigura. Omkring 500 kubikmeter
kaustiksoda, vätesulfid och oljeavfall
dumpades på offentliga soptippar i stadens fattiga förorter. Det ledde till att 17
människor dog och uppemot 100 000 fick
söka medicinsk hjälp mot förgiftningssymptom. Händelsen fick ett omfattande
rättsligt efterspel, som även riktade sig
mot fartygets ukrainske befälhavare.
1984-85 lät Bolidenkoncernen transportera 20 000 ton giftigt gruvslam från
Rönnskärsverken till den nordchilenska
hamnen Arica. Avfallet, som bland annat innehöll stora mängder arsenik och
tungmetaller, förblev liggande helt öppet på en plats där lekande barn utsattes
för hälsofara. En större grupp drabbade
Arica-bor har nu stämt Boliden.

Miljöfarligt avfall
Samtliga EU-länder har anslutit sig till
den så kallade Baselkonventionen, som
förbjuder export av miljöfarligt avfall till
utvecklingsländer. Konventionen trädde i
kraft 1992.
En strid ström av uttjänta europeiska
fartyg gör en sista resa till sydasiatiska
upphuggningsvarv. Långt ifrån alla är
sanerade på ämnen som är hälsovådliga
för varvsarbetarna och farliga för miljön.
Även här är Baselkonventionen tillämplig. En mindre nogräknad redare kan
också segla iväg med sitt uttjänta fartyg
och påstå att hon är ”bound for Guam”,

det vill säga utan någon bestämd destination. Väl ute på fritt vatten får han idén
att lägga kursen mot indiska Alang eller något annat av de för sin arbetsmiljö
ökända upphuggningsvarven. Då lär det
vara svårare att komma åt hanteringen,
som har stor omfattning.
Den 21 september 1950 skakades s/s
Energi av en kraftig explosion, då hon
gick i Ålands hav med Rotterdam som
angiven destination. Det halvsekelgamla
ångfartyget sjönk efter tre minuter på
det som på den tiden var internationellt
vatten. Av besättningen på 16 personer
omkom nio; fem exil-ester, tre tyskar och
en svensk. Det panamaflaggade fartyget
hade sedan en tid två exil-ester i Stockholm, en disponent och en sjökapten, som
huvudägare. Misstankar om sabotage förekom men kunde ej beläggas. Sjöförklaringen utmynnade i slutsatsen att Energi
hade gått på en kvardröjande mina från
kriget, trots att farvattnen var grundligt
minsvepta. Ansenliga försäkringsbelopp
kunde kvitteras ut.
Först efter 15 år kom sanningen ifatt
de sammansvurna. Ett av de värsta massmorden i modern svensk rättshistoria
kunde avslöjas, sedan flickvännen till
en av de inblandade valt att ”lätta sitt
hjärta”. Dessutom kunde en polisman
bevisa att fartygets exil-estniske steward
före sänkningen hade inhandlat 20 kilo
dynamit samt tändhattar och stubintråd i
Grythyttan, där han tidigare hade arbetat.
Han och den ene av huvudredarna dömdes till åtta års fängelse vardera.
Medveten sänkning av fartyg som led
i försäkringsbedrägeri har med sjörätt allmänna rättsregler för sjöfartsnäringen
och dess anställda - att göra, snarare än
med havsrätt. Uttrycket ”borra i sank”
liksom den franska motsvarigheten saborder syftar närmast på den sjömilitära
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Minnesmonumentet över Rainbow Warrior vid Matuari Bay, Nya Zeeland.
åtgärden att sänka det egna fartyget för
att det inte skall falla i fiendens händer,
medan engelskans ”to scuttle” (ungefär
”öppna bottenventilerna”) även kan avse
bedrägerier till sjöss. Dessutom kan det
syfta på medveten sänkning av uttjänta
fartyg, numera i bästa fall sanerade av
hänsyn till miljön. Tidigare var det dubbla syftet ofta att samtidigt göra sig av med
giftigt avfall.
Våren 1958 sänktes amerikanska s/s
William C. Ralston i Floridasundet. Fartyget, ett krigsbygge av Liberty-typ, var
lastat med 8.000 ton kemiska stridsmedel. Sänkningen följdes av många fler under hela 1960-talet, under beteckningen
Operation CHASE (”Cut holes and sink
’em”). Först 1972 antog Kongressen en
havsdumpningslag som förbjöd sådana
aktiviteter.

Rainbow Warrior
1985 pågick de franska kärnvapenproven
på den polynesiska atollen Moruroa, vars
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namn betyder ”den stora hemligheten”.
Greenpeace väckte global opinion i saken, inte minst genom miljöorganisationens flaggskepp Rainbow Warrior. Det
fick Frankrike att genomföra en operation som har betecknats som en akt av
statsterrorism.
Den 10 juli 1985 låg fartyget i den
nyzeeländska huvudhamnen Auckland,
i avvaktan på att leda en antikärnvapenflottilj mot Moruroa. Klockan 23.38
briserade en sprängladdning ombord.
Besättningen evakuerade fartyget, men
efter en stund tog sig fotografen Fernando Pereira ned under däck för att bärga
sin kamerautrustning. Vid 23.45 briserade ytterligare en bomb. Vatten strömmade in. Efter fyra minuter sjönk fartyget.
Pereira som var kvar ombord omkom.
Snart kom det fram att den franska underrättelsetjänsten DGSE hade genomfört operationen, som var en PR-mässig
katastrof för Frankrike. Så småningom
fick Greenpeace ett mångmiljonbelopp i

skadestånd från den franska staten. Fartyget bärgades, sanerades och sänktes
som konstgjort rev i Matauri Bay.
Den 18 september 2013 hamnade ett
annat Greenpeace-fartyg i det mediala
blickfånget. Några aktivister på isförstärkta m/s Arctic Sunrise (ex norska
sälfångstfartyget Polarbjørn) försökte
klättra upp på en rysk oljerigg i Petjorahavet för att protestera mot oljeborrning i
det miljömässigt ömtåliga Arktis. Dagen
därpå bordade ryska Kustbevakningen
deras fartyg, enligt Greenpeace på internationellt vatten. Samtliga 30 ombord
greps, däribland en svensk medborgare
av vitrysk härkomst. Arctic Sunrise bogserades till Murmansk. Där sattes aktivisterna i fängelse, anklagade för sjöröveri - vilket skulle kunna ge legitimitet
åt en bordning på internationellt vatten.
Fartygets flaggland Nederländerna protesterar och kräver att fartyget och dess
besättning släpps. Saken har anmälts till
Internationella Havsrättsdomstolen ITLOS i Hamburg.

Arctic Sea
Det var flera sekler sedan Östersjön senast förknippades med piratdåd, men vid
vargtimmen den 24 juli 2009 inträffade
en händelse som bar sådana drag. Maltaflaggade Arctic Sea bordades av åtta maskerade män från en RIB-båt och kapades
när hon gick mellan Öland och Gotland.
Gattet däremellan är bredare än 2 x 12
nautiska mil, och inledningsvis rådde
oklarhet om huruvida brottet begicks på
internationellt vatten. AIS-data visade
emellertid att det skedde på det svenska
territorialhavet och således inte var ett
piratdåd i havsrättens mening. Hur som
helst gled det kapade fartyget därefter ut
på internationellt vatten, där brottet fick
sin förlängning.

Fartyget drevs av ett finländskt rederi,
vars egentlige ägare hörde hemma i ryska
Archangelsk. Det gjorde även de 15 besättningsmännen. Officiellt hade Arctic
Sea ingen annan last än sågat timmer från
Jakobstad, med det forna piratnästet Béjaïa i Algeriet som destination.
Med avstängd AIS-utrustning blev Arctic Sea ett efterspanat spökskepp som
tuffade sydvart under total radiotystnad.
Dock hade ryska säkerhetsorgan uppenbarligen överblick över fartygets kurser
och deviationer. Den 17 augusti slog man
till på Kap Verdeöarnas territorialvatten.
Arctic Sea uppbringades av ryska Marinen. Besättningen och kaparna fördes
över till fregatten Ladnij för förhör. De
senare visade sig vara etniska ryssar från
Estland och Lettland; en medborgare i
vartdera landet, samt två ryska medborgare och fyra statslösa.
Besättningen flögs hem och belades
med munkavle. Kaparna dömdes så småningom till fleråriga fängelsestraff vid
rysk domstol; således inte i Sverige, där
brottet ursprungligen begicks, ej heller i
Kap Verde, där det fick sin upplösning,
eller i fartygets flaggland Malta.
Mystiken kvarstår kring fallet Arctic
Sea, där inte mindre än åtta – kanske
rentav tio – stater var inblandade. En
teori som lanserats är att hon utöver timmer även hade avancerade vapen till Iran
i lasten, och att detta fick den israeliska
underrättelsetjänsten Mossad att agera
via ombud. Men varför skulle rysk vapensmuggling ta en sådan omväg till Iran
när länderna har Kaspiska havet som gemensam förbindelselänk, fri från omvärldens insyn?
Snarare kan Syrien ha varit en tänkbar
destination. Ryssland har länge varit landets viktigaste vapenleverantör och har
sedan sovjetisk tid tillgång till en flottbas
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i den syriska hamnen Tartus.
Under det syriska inbördeskriget, som
pågått sedan våren 2011, har flera försök
att med fartyg smuggla in vapen uppdagats och stoppats.
Ett i raden av exempel gäller det libyska fartyget al-Entisar (”Segern”), som i
augusti 2013 togs i beslag i turkisk hamn
med vapen och gasmasker från Nordkorea i lasten. Samma fartyg figurerade
i samband med det terrorattentat i Benghazi i september 2012, då USA:s ambassadör i Libyen mördades.

Gaza
Israel är ständigt på sin vakt mot vapenleveranser till landets fiender, däribland
det militanta islamistiska Hamas-styret
på Gazaremsan. Det var bakgrunden till
landets bryska bemötande av biståndskonvojen Ship to Gaza den 31 maj 2010.
Civila fartyg bordades av kommandostyrkor långt ute på internationellt vatten.
Nio turkar dödades, vilket äventyrade
landets relation till dess viktigaste samarbetspartner i regionen.
Drygt ett år senare drogs i en FN-rapport slutsatsen att den israeliska blockaden av Gaza trots allt var förenlig med internationell rätt, men att ingripandet mot
biståndsflottiljen var excessive (”överdrivet”).
Ärendet är inte utagerat. I maj 2013
beslöt ICJ i Haag att utreda dramat på
begäran av Indiska Ocean-staten Komorerna, som var ett av biståndsflottiljens
flaggländer.
Ship to Gaza-dramat är långt ifrån
den enda händelsen i den segslitna konflikthärden där civila fartyg varit inblandade. 1991 anses Israel ha varit ytterst
nära att sänka det syriska lastfartyget
al-Yarmouk, som påstås ha haft drygt 20
Scud-missiler från Nordkorea i lasten.
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Fartyget valde bort Suezkanalen och rundade Afrika för att undgå uppmärksamhet, men Mossad anses ha haft avancerad
utrustning placerad ombord och därmed
full kontroll över hennes rörelser. Attacken ställdes in i sista stund till följd av
amerikanska påtryckningar.
I januari 2002 iscensatte Israel ”Operation Noaks Ark” på internationellt vatten i Röda havet. Det Tonga-flaggade och
palestinskbemannade lastfartyget Karine
A uppbringades, lastat med 50 ton vapen.
På liknande sätt uppbringades Antigua/Barbuda-flaggade Francop i östra
Medelhavet i november 2009, lastad med
320 ton vapen som påstods vara avsedda
för den militanta shia-rörelsen Hizbollah i södra Libanon, ytterligare en svuren fiende till Israel. Tillslaget kallades
”Operation De Fyra Växtslagen”, efter
den judiska Lövhyddohögtiden. Grannen
Syrien mullrade om piratdåd.

Terrorism till sjöss
Rena terroraktiviteter förekommer till
sjöss, ofta - men inte alltid - med extremislamistiska förtecken. Hösten 2000
angrep företrädare för terrornätverket
al-Qaida den amerikanska jagaren USS
Cole i en bombattack på den jemenitiska
hamnen Adens redd. 17 man dödades.
Två år senare angreps den franska
tankern Limburg i en annan jemenitisk
hamn. En besättningsman dödades och
fartyget skadades svårt.
2003 greps tre saudiska terrorister i
Marocko, misstänkta för att ha planerat
bombattacker mot amerikanska och brittiska örlogsfartyg i Gibraltarsund.
Det till antalet offer hittills värsta terrordådet till sjöss inträffade utanför den
filippinska huvudstaden Manila i februari
2004. Färjan SuperFerry 14 skakades av
en bomb, som hade gömts i en TV-appa-

rat. 116 personer omkom. Misstankarna
föll på den sydfilippinska terrorgruppen
Abu Sayyaf.
Terrorangreppen i Mumbai i november
2008 brukar inte förknippas med sjöfart, men de inleddes faktiskt till sjöss.
Terroristerna lämnade den pakistanska
hamnen Karachi i fartyget al-Husseini.
Utanför den indiska kusten kapade de
den indiska fiskebåten Kuber och dödade
alla utom skepparen, som dödades först
vid ankomsten Mumbai. Genom tillvägagångssättet kunde de ta sig dit och föra
iland sin utrustning utan att väcka uppmärksamhet. Därpå genomförde de attackerna, som krävde 166 människoliv
och drygt 300 skadade.
Sommaren 2010 skakades den japanskägda supertankern M Star av en
terrorattack då hon var på väg ut genom
Hormuzsundet. En miljökatastrof kunde
ha blivit följden.
I mars 2010 stoppade den egyptiska säkerhetstjänsten ett planerat terrordåd mot
ett israeliskt fartyg under passage genom
Suezkanalen. Två misstänkta greps. Enligt inofficiella källor ansågs Iran ha legat
bakom.
Ett mardrömsscenario är terroraktioner mot kryssningsfartyg med många
passagerare och besättningsmedlemmar
ombord. I mars 1973 låg Cypern-flaggade Sounion i Beirut med 250 amerikanska passagerare. Fartyget, som uppges ha
varit på väg till Israel, sjönk vid kaj. Enligt obekräftade uppgifter sprängdes hon
av palestinska terrorister, med hjälp av
en bombkunnig svensk dubbelagent. Han
lär ha sett till att de utplacerade sjunkminorna briserade medan amerikanerna var
iland, inte under gång med alla ombord
som det egentligen var tänkt.
I oktober 1985 kapade palestinska terrorister det italienska kryssningsfartyget

Attentatet mot Superferry 14 2004.
Achille Lauro under gång mellan Alexandria och Port Said. Fartyget omdestinerades till syriska Tartus, där hon emellertid avvisades. Kaparnas krav var att 50
palestinska fångar i israeliska fängelser
skulle friges. En av kaparna mördade en
rullstolsbunden amerikansk-judisk passagerare och kastade honom i havet. Achille Lauro återvände till egyptisk hamn,
där kaparna gick med på att lämna fartyget i utbyte mot fri lejd.
I början av augusti 2005 gick terrorlarmet. Kryssningsfartyg som gick mellan
Haifa och turkiska Alanya med israeliska
passagerare skulle angripas från RIBbåtar lastade med sprängmedel. En syrier
med påstådda band till terrornätverket
al-Qaida greps av turkisk polis, troligen
efter tips från Mossad. Ett av fartygen var
Dream Princess (gamla Song of Norway,
numera Formosa Queen av Panamá).
2012 publicerade den tyska veckotidningen Die Zeit uppgifter om att al-Qaida
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hade långt framskridna planer på att ta
över ett kryssningsfartyg och skjuta dess
passagerare en efter en i utpressningssyfte. Troligen avsåg terroristerna att embarkera som vanliga passagerare och på
ett eller annat sätt smuggla ombord sina
vapen.
Den taktiken började kinesiska pirater ta till under 1800-talets senare hälft,
då tidens moderna ångfartyg lätt kunde
avvärja hotet från piraternas långsamma
segeldjonker.
Risken för terrordåd föder nervositet.
2010 besköts en lokal båt från ett amerikanskt örlogsfartyg i Suezkanalen. Enligt
uppgift hörsammade inte båtens besättning uppmaningar att hålla sig borta från
örlogsfartyget. Den visade sig vara en
klassisk bumboat eller kattrejarebåt, där
man helt enkelt ville bjuda ut sina varor
till försäljning. En man påstås ha dödats.
al-Qaida misstänks förfoga över ett antal handelsfartyg under varierande flaggor. Denna ”spökflotta” antas gå i normal
godstrafik i avvaktan på att fartygen vid
lämplig tidpunkt sätts in i terroraktioner
mot bestämda mål. De tros också användas för narkotikasmuggling i syfte att finansiera terroraktioner. I december 2003
uppbringade US Navy flera sådana fartyg
i norra Arabiska sjön, med stora mängder
narkotika ombord.
I januari 2013 uppbringades det iranska fartyget Jihan 1 utanför den jemenitiska kusten. Hon visade sig ha stora
mängder stridsmedel gömda ombord;
alltifrån luftvärnsmissiler till sprängdeg
av typ C-4. Den hemliga lasten anses ha
varit avsedd för den terroranstrukna somaliska rörelsen ash-Shabaab.
Även andra aktörer har ägnat sig åt
terrorism till sjöss. I farvattnen runt Sri
Lanka kunde Tamilska Tigrarnas gerillaflotta, ”Sjötigrarna”, angripa civila far356

tyg. Den baskiska organisationen ETA
planerade sommaren 2001 att sänka en
brittisk färja medan den låg vid kaj i Santander.

Överfall
Fartyg och sjömän kan även drabbas av
överfall långt utanför de farvatten som
omfattas av Havsrättskonventionen. På
morgonen den 5 oktober 2011 angreps
två lastfartyg, Hua Ping och Yu Xing 8,
av flodpirater på Mekongfloden. Fartygen bar Folkrepubliken Kinas flagg.
Kapningen skedde längs den ungefär tio
landmil långa del av Mekong som utgör
gräns mellan Burma och Laos, strax syd
om den kinesiska provinsen Yunnan. 13
sjömän mördades och dumpades i floden.
Flodsträckan ingår i den för sin narkotikahantering ökända region som kallas
Gyllene triangeln.
Brottet anses ha skett på flodens burmesiska sida. De kapade fartygen fortsatte sydvart, där Mekong övergår till att
bli gränsflod mellan Thailand och Laos.
Thailändsk flodpolis bordade fartygen,
där stora mängder narkotika påträffades.
Så småningom utlämnade Laos den burmesiske piratledaren och knarkkungen
Naw Kham, som bar det yttersta ansvaret
för illgärningen, till Kina. Han och tre
medbrottslingar avrättades den 1 mars
2013.
Överfallet ledde till att Kina deltar i
väpnad patrullering av grannländernas
Mekong-sträckning. Det har betraktats
som ett avsteg från landets omhuldade
princip att ej blanda sig i andra länders
inre angelägenheter.
Ett annat exempel är den uppdämda
sjön Falcon Lake/Lago Falcón längs Rio
Grande, som utgör gräns mellan USdelstaten Texas och Mexico. Drogkartellen Los Zetas använder dammen som

smuggelled men genomför även väpnade
rån mot fredliga fiskare. Ibland utger sig
piraterna för att vara mexikanska poliser
på jakt efter smugglare. Dödsoffer har förekommit. Piraterna aktar sig noga för att
komma över på dammens amerikanska
sida, där det respektingivande US Coast
Guard patrullerar.

Avslutning
Även det fredliga Sverige har sina gränsvattendrag. I sitt 15 landmil långa nedre
lopp utgör Torne älv gräns mot Finland.
Älven har knappast figurerat i dramatiska sammanhang, trots att den 1809-1917
formellt utgjorde gräns mot arvfienden
Ryssland. Förr hade den betydelse som
flottningsled.
Idefjorden utgör gräns mot Norge. Den
var länge kraftigt förorenad av utsläpp
från en pappersindustri på den norska si-

dan. På senare år har brödrafolken i stället trätt om ett fartygsvrak, som i många
år låg upplagt i Hälle på vattendragets
svenska sida. m/s Hamen levererades
1949 som en traditionell brittisk collier,
”koljare”. Efter några decennier i norsk
ägo köptes hon i mitten av 1990-talet av
svensken Alvar Ohlsson, som under rederinamnet Lupin Shipping gjort sig känd
för att driva bedagade fartyg under Saint
Vincent-flagg. Hamen förblev liggande i
Idefjorden, även sedan en norsk stiftelse
köpt vraket 2004 i syfte att piffa upp henne till museifartyg. Svenska myndigheter
kämpade för att bli av med Hamen, men
först mot slutet av 2012 kunde hon bogseras bort från Idefjorden.
Hur som helst var den mångåriga
svensk-norska tvisten kring Hamen en
stilla viskning jämfört med det som dagligen utspelar sig ute på öppet hav.
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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
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.

Tel: 08-500 121 40
www.swedmotor.se, info@swedmotor.se
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Thore Hagman är verksam med forsknings- och utvecklingsfrågor inom SSRS. Han är även gästprofessor vid
World Maritime University samt tidigare verksam inom
sjöfartsnäringen.

Svensk Sjöräddning 2013
Svensk sjöräddning är ett framgångskoncept på
samarbete mellan myndigheter och frivilliga
Nu har det inte alltid varit så. I början av 1900-talet var sjöräddningen i Sverige i så
dåligt skick, att den på en världskongress om sjöfart i Tyskland 1903 lyftes fram som
skräckexempel tillsammans med sjöräddningen i Grekland på länder där sjöräddningen var eftersatt. I dag, ett drygt sekel senare, är bilden helt annorlunda. Den
svenska sjöräddningen lyfts ofta fram internationellt som ett föregångsexempel på
hur ett land kan organisera sin sjöräddningsverksamhet helt i samklang med Förenta Nationernas sjöfartsorganisation IMO´s rekommendationer.
Dessa rekommendationer och procedurer
har kommit att fastställas i konventioner
och regler som nu återfinns i ”Internationell Manual för Sjö- och Flygräddningstjänst”, IAMSAR- handboken,
en handbok i tre delar för lagstiftare,
myndigheter och operatörer. IAMSARhandboken följer till stor del de riktlinjer
och samarbetsprocedurer som växte fram
under 1900-talets första hälft i Sverige.
Detta var en orostid med två världskrig
men också en period med stor tillväxt
och omfattande sjöfart, då det blev allt
viktigare med samarbete för att undsätta
nödställda till sjöss. Genom åren har flera
myndigheter haft ansvaret för sjöräddningsverksamheten.

I dag, 2013, är det Sjöfartsverket som
har det övergripande ansvaret för sjöräddningen inom svenskt sjöräddningsområde, ett område som sträcker sig
utefter våra kuster, ut på internationellt
vatten, fram till de gränser för respektive lands SAR-område som fastställts
i samarbete med våra grannländer. Sjöfartsverkets ansvarsområde inbegriper
även de större svenska insjöarna, där
det återfinns internationell sjötrafik. Sjöfartsverket har som målsättning för sjöräddningen i Sverige att till 90 procent
kunna undsätta den nödställde inom 90
minuter, förutsatt att larmet kommer från
svenskt sjöräddningsområde och att den
nödställdes position är känd. Till sin hjälp
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har Sjöfartsverket, förutom egna resurser
i form av sjöräddningshelikoptrar, lotsbåtar och arbetsfartyg, även övriga maritimt
anknutna myndigheters resurser, såsom
Marinen, Polisen, Kustbevakningen och
Flygvapnet. Bland dessa myndigheter
har Kustbevakningen en särställning, då
myndigheten har såväl flygande resurser
i form av övervakningsflygplan och enheter på havsytan, som vid behov, och om
tillgänglighet finns, kan sättas in i räddningsoperationer.
Noterbart är att Kustbevakningen i
Sverige är en civil myndighet, med huvudansvar för övervakning av den marina miljön och sanering av miljön vid
olyckshändelser, men också en myndighet med vissa polisiära uppdrag då de ska
bistå polisen.
Därutöver utgör handelssjöfarten i sig
en betydande resurs, då det vid en olycka
till havs med stor sannolikhet finns ett
handelsfartyg i närheten som kan komma
till den nödställdes assistans.

Sjöräddningssällskapet
På den genom statsfinanser ofinansierade
sidan intar idag det frivilliga Sjöräddningssällskapet en framträdande roll då
Sjöräddningssällskapet medverkar vid
drygt 70 procent av alla sjöräddningslarm i Sverige. Sjöräddningssällskapet,
eller som det även heter Svenska Sällskapet för Räddning Af Skeppsbrutne är
en ideell förening bildat 1907 på initiativ
av Sveriges Allmänna Sjöfartsförening
med syfte att verka för sjöräddning, att
verka för att effektivisera sjöräddningen
och att, om ingen annan utför det, även
bedriva sjöräddningsverksamhet. Sjöräddningssällskapet har idag, 2013, drygt
81 000 medlemmar och 2100 frivilliga
sjöräddare. Verksamheten är helt finansierad genom medlemskap, legat och
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donationer. Organisationen har dessutom
en omfattande förebyggande verksamhet
med syfte att tidigt fånga upp en mindre
incident innan den har utvecklats till något som kräver en större hjälpinsats från
samhället.

Hur ser Sveriges behov av
sjöräddning ut?
När man talar om sjöräddning och behovet av att ha bra resurser och beredskap
för olyckor, så minns vi kanske först och
främst de större olyckor som inträffat till
sjöss i vårt närområde. Passagerarfärjan
M/S Estonia och dess förlisning i Östersjön, branden ombord på M/S Scandinavian Star på västkusten, M/S Jan Heweliusz förlisning i södra Östersjön och
roro-fartyget M/S Finnbirch, som sjönk
mellan Öland och Gotland, är alla olyckor med handelsfartyg där många människors liv gick till spillo.
Nu är det dock relativt sällsynt att en
allvarlig olycka inträffar med handelsfartyg inblandade. Hur ser det då ut under ett
vanligt år utan större olyckor med handelsfartyg? Ser vi till statistiken för sjöräddning i Sverige 2012 så ser vi direkt
att det är fritidsbåtar som är mest utsatta.
Olyckor med handelsfartyg är ringa till
antal, trots att trafiken till havs ständigt
ökar, och att det runt landets kuster finns
några av de mest trafikerade sjöfartslederna i världen.
Under 2012 omkom i Sverige 97 personer i drunkningsolyckor i de områden
som ingår i svenskt sjöräddningsområde.
Av dessa var sju barn under 19 år, fjorton
av de omkomna förolyckades i samband
med fiske och tio vid isolyckor. Drygt 40
procent av olycksfallen inträffade under
juni till augusti och de flesta badolyckorna inträffade i mindre sjöar eller vattendrag. Sammanlagt gjordes under året

Sjöräddningsenheter ur Sjöräddningssällskapet (båt) och Sjöfartsverket (hkp).
825 sjöräddningsinsatser på svenskt sjöräddningsområde. Då olyckor relaterade
till fritidsaktiviteter utgör en så övervägande del spelar väderförhållanden in i
statistiken. En regnig och allmänt blåsig
sommar gör att antalet olyckor går ned,
medan en sommar med bra väder gör
att fler människor är ute till havs och på
sjöar, och då går antalet olyckor upp. Den
mest förekommande anledningen till ett
larm är att den nödställde fritidsseglaren
har råkat ut för ett maskin- eller propellerhaveri, tätt följt av grundstötning. Ofta
sker olyckorna nära land, kanske till viss
del beroende på att man är mindre förberedd och uppmärksam vid kortare seglatser än vid längre turer.

Koordinering och kommunikation
Nu är sjöräddning inte bara flyg- och ytenheter. Det krävs dessutom att det finns
någon som kan ta emot ett larm, sam-

ordna och leda en insats när väl olyckan är framme. Det är här som Sjö- och
Flygräddningscentralen, Joint Rescue
Coordination Centre, JRCC, kommer
in i bilden. JRCC, vars anropssignal är
Sweden Rescue, drivs av Sjöfartsverket
och är placerat i Göteborg, och där samlokaliserad med Kustbevakningens ledningscentral för region sydväst samt Försvarsmaktens sjöbevakningscentral för
västkusten. Centralen i Göteborg har hela
det svenska sjöräddningsområdet som sitt
arbetsområde, samt även till lands då det
gäller flygräddningen. Nödsamtal över
112 kopplas vidare till JRCC från SOSalarm och övervakning av internationella
nödfrekvenser sker dygnet runt året om.
Vid ett larm går ett allmänt nödanrop ut,
tillgängliga enheter i närheten aktiveras
samt även de närmast olycksplatsen liggande sjöräddningsstationerna utalarmeras. Under själva insatsen koordinerar sedan JRCC verksamhet till sjöss, till lands
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och i luften. JRCC, som långt tillbaka i
tiden har sitt ursprung i det forna Televerkets kustradiostationer, har med tiden
kommit att utvecklas till en av hörnstenarna i sjöräddningen och har stor del i
den svenska sjöräddningens höga anseende i världen.

Dedikerade sjöräddningsenheter i beredskap
Ser vi enbart till dedikerade enheter för
sjöräddning, finns det idag två aktörer
i Sverige: Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet.
Sjöfartsverket tog i november 2011
över verksamheten med sjöräddningshelikoptrar från en privat operatör som
sedan 2002 hade drivit verksamhet, efter
det att de i sin tur tog över uppdraget från
Försvarsmakten, då verksamheten lades
ut på entreprenad. Nu, 2013, är SMA Helicopter Rescue AB, som verksamheten
heter i Sjöfartsverkets regi, i färd med
att införa nya sjöräddningshelikoptrar
av modellen AW1391 i verksamheten.
Detta innebär att kapaciteten stärks då
fler personer kan transporteras jämfört
med dagens helikoptrar samtidigt som
de nya helikoptrarna kan operera under
sämre väderförhållanden. SMA Helicopter Rescue AB opererar från fem baser;
Göteborg, Ronneby, Visby, Norrtälje och
Umeå. Den första av de nya helikoptrarna
kom till Sverige i september 2013 och de
resterande sex kommer efterhand att sättas in i drift fram till 2015.
Sjöräddningssällskapets enheter och
dess frivilliga besättningar utgör den
1. Augusta Westland AW139 är en tvåmotors
medelstor turbindriven helikopter med en kapacitet av upp till femton passagerare plus två
piloter. I SAR-utförande innebär detta att en
helikopter med två piloter plus ytbärgare kan ta
upp till fjorton nödställda.
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andra organisationen med dedikerade
sjöräddningsenheter. Sjöräddningssällskapet bildades 1907 som svar på bristande resurser för sjöräddning utefter
landets kuster, brister som på ett tragiskt
sätt kom i dagen efter att ett antal svåra
stormar under seklets första år hade krävt
många offer. I dag har Sjöräddningssällskapet som målsättning att ingen skall
behöva omkomma till sjöss. För att nå
upp till detta mål är Sjöräddningssällskapet verksamt utifrån 67 räddningsstationer, placerade utefter Sveriges kuster och
på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren
och i Kronoberg. Vid varje räddningsstation finns ständigt frivilliga i beredskap
att på mindre än 15 minuter ha lämnat kaj
och vara på väg mot en olycksplats efter
att ha nåtts av ett larm. Under 2012 larmades Sjöräddningssällskapet ut på 730
uppdrag då fara för liv förelåg, och på
ytterligare 575 uppdrag för övrig räddningstjänst och ambulanstransport. För
att klara detta, dygnet runt och året om,
krävs en organisation med drygt 2 100
frivilliga, utbildade i första hjälpen, egensäkerhet, navigation och sjömanskap.
Räddningsflottan utgörs idag av allt
från mindre enheter, för insats på insjöar och utefter stränder, till isgående
större sjöräddningskryssare för insatser
när isläget så kräver, samt svävare för
vinterbruk och hydrokopter för insatser
när isen varken bär eller brister. Under
de senaste 20 åren har räddningsflottan
genomgått en stor föryngringsprocess.
Mindre, lättare enheter byggda i kompositmaterial, utrustade med avancerad
navigations-, sök- och kommunikationsutrustning, har mer och mer kommit att
ersätta äldre långsamgående tyngre sjöräddningskryssare. Dessa anpassningar
har gjorts för att möta förändringen i sjöfarten runt landets kuster, där skutor har

Två enheter ur Victoriaklassen. Foto: SSRS
försvunnit ur trafiken och större fiskefartyg har ersatts av mindre men effektiva
fiskebåtar, samtidigt som fritidsbåtslivet
ökat i omfattning.
För att svara upp mot de nya behoven valde Sjöräddningssällskapet att
utveckla en ny typ av sjöräddningsbåt,
som vid tiden för införandet var banbrytande genom design, materialval och val
av framdriftsystem. Den genomsnittliga
maxfarten för Sjöräddningssällskapets
räddningsflotta kunde härigenom öka
från 11 knop till 35 knop; en tredubbling i
fart, samtidigt som antalet räddningsstationer, genom nya initiativ och satsningar,
fördubblades i antal, vilket gjorde att den
genomsnittliga distansen som behövde
avverkas vid ett larm radikalt minskades.
Dessutom ökades beredskapen, genom
att den tid som åtgår för att svara på ett
larm minskades ner från 30 minuter till
mindre än 15 minuter.
Som ett resultat av dessa satsningar,
högre fart och kortare anspänningstid,
kan en nödställd undsättas på betydligt
kortare tid än tidigare. Bruket av mobiltelefoner och utbyggnaden av mobilnätens
täckning i landet har, tillsammans med
användandet av vattentäta mobilfodral,

dessutom gjort att kontakten mellan
nödställda och JRCC, samt räddningsenheter, förbättrats betydligt, och att det
osäkerhetsmoment som brist på information i många fall inneburit, har minskat.
I sin tur betyder detta att mindre tid går
åt för eftersök och att det blir möjligt att
nå fram till en nödställd på kortare tid.
Sammantaget har dessa förbättringar lett
fram till en allt effektivare sjöräddning.

Sjöräddningssällskapets
nya enheter
Låt oss nu ta en titt på Sjöräddningssällskapets nya enheter som möjliggjorde
beredskapshöjningen och effektiviseringen. Först ut var en 12-meters allväders sjöräddningsbåt, självrätande, byggd
i kompositmaterial, försedd med två
dieselmotorer och två vattenjetaggregat
med en kapacitet att nå 35 knop. Den nya
räddningsbåten blev klar 1997 och fick
namnet Rescue VICTORIA, vilket även
blev namnet på klassen. Den här räddningsbåten kom att utgöra själva grunden
för Sjöräddningssällskapets förvandling,
då båtens förväntade egenskaper till och
med kom att överträffas. Under senare år
har även Färöarna, en ögrupp utsatt för
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mycket hårt väder i Nordatlanten, valt att
sätta in en enhet av Victoriaklassen i sina
farvatten, vilket måste ses som ett mycket gott betyg på enhetens sjöegenskaper
och kapacitet. Victoria utgör nu, tillsammans med en öppen 8-meters enhet
utrustad med en dieselmotor och ett vattenjetaggregat, och en större 20-meters
sjöräddningskryssare baserad på samma
grundkoncept, till antal fler än 60 sjöräddningsbåtar, basen för Sjöräddningssällskapets verksamhet. Dessa lättare enheter medförde inte bara att farten kunde
ökas, utan även att enheternas djupgående minskades, vilket ökade möjligheterna
att operera på grundare vatten runt kusten och inne i landets omfattande skärgårdsområden. Samtidigt blev enheterna
lättare att hantera, jämfört med de äldre
och tyngre sjöräddningskryssarna, vilket
underlättade för de frivilliga besättningarna, då dessa alltmer kom att utgöras
av folk med bakgrund i fritidsbåtslivet.
Denna faktor är av stor vikt, eftersom den
tidigare kadern av fiskare och sjömän,
som under lång tid utgjort basen för de
frivilliga besättningarna, med tiden kom
att minska som en följd av samhällsutvecklingen och avfolkningen av åretruntboende i skärgården.
Under 2000-talet kom det allt mer aktiva fritidslivet, som nu även i allt högre
grad utövas vintertid på sjöar och ute i
havsbandet, att leda fram till ett önskemål om en enhet som kunde ta sig fram
då isen varken bär eller brister, men
även när isen ligger. Lösningen på detta
problem blev, efter utprovning av såväl
utländska större svävare som mindre
svensktillverkade svävare, att en mindre
svävare införskaffades för mer omfattande utprovning. Svävaren, som byggs i
Sverige, visade sig vara mycket lämplig
för patrullering och räddningsinsatser,
364

och kunde efter smärre ändringar tas i
bruk för räddningstjänst. Sjöräddningssällskapets flotta av svävare har nu vuxit
till att omfatta drygt femton enheter som
vintertid sätts in runtom i Sverige, då de
lokala isförhållandena så kräver. Främst
är det en service som är riktad mot det
skridskoåkande fritidsfolket, vandrare
och isfiskare, men svävarna har också
kommit att utgöra en behövlig resursförstärkning för sjuktransporter när isen har
lagt sig, och det på grund av väderförhållandena inte varit möjligt att sätta in helikopter eller inte funnits någon helikopter
tillgänglig inom rimlig tid.

Den nyaste båtklassen,
PostkodLotteriet
PostkodLotteriet har gett namnet till den
senaste 11-meters klassen av sjöräddningsbåtar. En prototyp och två båtar i
serien har nu tagits i tjänst. Båtklassen
är framtagen med sikte på morgondagen,
en modern räddningsbåt med fokus på
miljön och anpassad för såväl känsliga
insjöar som hård havsmiljö. Klassen är
baserad på 12-metersklassens skrov och
försedd med två 300 hk 4 liters V6 utombordsmotorer. Styrhytten är utformad
efter bästa möjliga ergonomiska aspekter och för att ge bästa möjliga sikt inom
alla fartområden och gånglägen. Detta
speciellt med tanke på säkerheten i framförandet under gång i trånga skärgårdsområden, där trafiken stundtals kan vara
mycket intensiv, samtidigt som det kan
vara livsavgörande att nå fram till en nödställd på så kort tid som möjligt. Skrovet,
som är byggt i komposit, deplacerar 6 ton
och är försedd med en ballasttank som
fylls med havsvatten under 8 knop, och
som självlänsar i hög fart. Fördelen blir
att sjöräddningsbåten är mer stabil vid
låg fart och stillaliggande, vilket under-

Enhet ur den nyaste klassen räddningsbåtar, PostkodLotteriet. Foto: SSRS.
lättar vid bordning och ombordtagning
av en nödställd på bår, samtidigt som den
blir lättare vid gång i hög fart. Konstruktionen ger dessutom en minskad vågbildning och en minskad bränsleförbrukning
under gång; två viktiga miljöaspekter
som Sjöräddningssällskapet eftersträvar
att beakta så långt det går. Övergångstiden från deplacerande till planande är,
jämfört med Victoria-klassen halverad,
vilket ger en lägre energiåtgång. Valet av
utombordare ger också ett lägre deplacement, då utombordarna väger betydligt
mindre än dieselmotormontage med vattenjetaggregat. Dessutom blir ljudnivån
lägre externt med moderna fyrtakts-utombordare, och även ombord, då det är
en betydlig skillnad på att motorerna nu
är monterade på akterspegeln, jämfört
med en installation av dieselmotorer under styrhytten. Samtidigt gör valet av utombordsmotorer det enklare när det blir

aktuellt att byta motorer, det åtgår mindre
tid för detta arbete och det blir enklare
att, när så blir möjligt, skifta till ännu mer
miljövänliga motorer. Målsättningen har
varit att det skall gå att skifta en motor
på mindre än en timma, vilket i sig inte
har något egenvärde, men kan vara nog
så viktigt då det minskar den tid som en
enhet behöver vara avställd för reparation och service, och då inte är tillgänglig för sjöräddning. Under däck finns,
genom skrovets rymd, goda utrymmen
tillgängliga för räddningsutrustning, och
även utrymmen som går att använda för
biogastankar för den dag då detta drivmedel blir tillgängligt på den marina
marknaden och för utombordsmotorer.
För att minimera tillväxt av alger på
skrovets botten har båten försetts med ett
ultraljudsystem. Besättningen, som utgörs av tre till fyra frivilliga besättningsmedlemmar, är placerade midskepps i
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Enheter som ingår i Sjöräddningssällskapets nuvarande nybyggnadsplan.
en rymlig hytt som är dimensionerad för
sjuktransport av en liggande patient. Att
goda fart- och sjöegenskaper är självkara
förutsättningar för en modern sjöräddningsbåt är ett givet kriterium, och den
nya 11-meters klassen är härvidlag inget
undantag. För den nya klassen gäller att
båtarna skall kunna framföras i 34 knop
under de sjöförhållanden som kan tänkas
rådas inomskärs i våra farvatten.
Utöver sjöräddningsenheterna i tabellen har Sjöräddningssällskapet många
olika äldre båttyper, och några ”one off”
som endast har byggts i enstaka exemplar. Här återfinns också ett antal 90-båtar, som används på nya räddningsstationer och som utbildningsbåtar i väntan på
att medel för att finansiera en dedikerad
sjöräddningsbåt skall komma att doneras.

De frivilliga
Sjöräddningssällskapets frivilliga är nu
inte bara ute på uppdrag. Förutom att de
har sina vardagliga sysslor att ta hand om,
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så underhåller de sjöräddningsbåtarna,
utbildar sig och tränar. Med 2 100 frivilliga sjöräddare vid 67 räddningsstationer
krävs det att utbildningen och träningen
av besättningen är på topp. Under 2012
lade de frivilliga sjöräddarna ner ett stort
antal timmar på utbildning. Det kan vara
kurser i egensäkerhet, search & rescue,
navigation, sjukvårdsutbildning m.m.
Enbart grundkursen i egensäkerhet genomgicks av 250 sjöräddare som lade ner
12 000 timmar på kursen. Vad som kanske är lite mindre känt är att allt fler sjöräddare och sjöräddningsstationer även
deltar i miljöräddning. Sedan 2007 har
Sjöräddningssällskapet genom ett samarbete med specialoljeföretaget Nynas
utbildat och tränat frivilliga sjöräddare
på 26 räddningsstationer att snabbt kunna ”sätta ett plåster” på ett miljöutsläpp.
Med kort varsel är dessa beredda att med
hjälp av en sjöräddningsbåt snabbt dra ett
sjösläp, som redan står berett för att sättas
in och som är lastat med högsjölänsor på

Miljösläp. Foto: SSRS.
sjöräddningsstationen, ut till en olycksplats. Tanken bakom detta är att genom
att vara ute på kort tid så kan ett utsläpp
begränsas i omfattningen i väntan på att
ett dedikerat miljöbekämpningsfartyg
ska komma fram. Detta frivilliga arbete
sker i samarbete med räddningstjänsten
och Kustbevakningen som har huvudansvaret för att ta hand om föroreningar och
miljöpåverkande utsläpp.

Bli medlem i Sjöräddningssällskapet
Som medlem i Sjöräddningssällskapet bidrar du till att vi har en effektiv sjöräddning i Sverige. Du stödjer SSRS frivilliga sjöräddare som faktiskt utför 70 procent
av alla sjöräddningsinsatser. Du hjälper med andra ord en okänd människa i sjönöd.
Och du hjälper SSRS också att rädda dig; som medlem kan du ringa din närmaste
sjöräddningsstation innan läget blir akut, så hjälper SSRS dig i förebyggande syfte.
Gå in på Sjöräddningssällskaptes hemsida för att läsa mer:
www.sjoraddning.se/medlem/
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Ledamoten
TORBJÖRN DALNÄS

Sjöfartsredaktör Torbjörn Dalnäs var redaktör för tidningen Utkik under hela dess existens 1980-2010 och
är en erfaren journalist i sjöfartssammanhang. Foto:
Mariko Dalnäs

Vårt okända arabiska arv
De svenska ostindiefararnas delmål Cádiz under 1700-talets glansår har fått sitt
namn av arabernas al-Qadis, ”Borgen”, som i sin tur kommer av de feniciska sjöfararnas Gadir. Det närbelägna Jerez (de la Frontera) har ett liknande ursprung;
av morernas sharish (”plats”). Platsen har även fått ge namn åt bygdens berömda
starkvin sherry. Där i trakten löper den mäktiga Guadalquivir (arabiska Wadi alKebir, ”Stora floden”) ut i Atlanten. Ett stycke uppströms ligger flodhamnen Sevilla
(av arabiska Ishbiliyya och ytterst av feniciska Sephala, ”nedre” eller “lågland”).
Namnen vittnar om fruktbara kulturmöten under historiens lopp. Just på Iberiska
halvön frodades sådana under medeltiden, mitt i det medeltida mörker som man
brukar tillskriva det övriga Europa vid denna tid. Makten upprätthölls av muslimska
araber och arabiserade berber, men islam garanterade judar och kristna en skyddad
ställning i deras egenskap av ahl al-kitab, ”bokens folk”. En gemensam arabiskspråkig kultur blomstrade och ledde till enastående vetenskapliga framsteg. En följd
av det är att vi än i dag har mängder av arabiska låneord i våra europeiska språk.
Så även i den maritima ordskatten. Ett
exempel är ett äldre sjömansuttryck för
att dreva nåten på trädäck och mellan
bordläggningsplankor, nämligen kalfatra
(av arabiska qalfata). Uttrycket har även
kommit att betyda att man nagelfar, häcklar eller behandlar någon hårdhänt.
Termen för knoparbetet makramé är
arabisk, liksom orden kaliber, arsenal
och magasin. Matematiklektionernas
algebra likaså. Siffra och chiffer är ett
identiskt arabiskt ord, och värdepapperet

check är ett kungsord som araberna hämtade från persernas shah; därav brädspeltermen schack-matt, “kungen är död”.
Det arabiska ordet för död återkommer i
tjurfäktningens matador, “dödaren”. Hasard är arabiska, liksom karat.
När Björn Borg tog talk på sin racket
anade han knappast att de termerna också
var arabiska; liksom slangordet sekiner
för de pengar han tjänade. Alkaliska ämnen, borax, nafta och tandläkarens amalgam är andra exempel. I en alkov kan det
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Äldre karta över “Arabien”. Arabien är ett område som i stort sett motsvarar de nuvarande staterna på Arabiska halvön: Saudiarabien, Jemen, Oman, Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain och Kuwait. Tidvis har också områden i nuvarande Syrien,
Jordanien och Irak räknats till Arabien.
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finnas en soffa, en taburett eller en divan,
med eller utan madrass. Lack, anilin,
karmosin, azur, lila och orange är också
arabiska; aprikos, spenat, endivia, saffran, socker, sirap, marsipan, lemonad,
kaffe, alkohol och arrak likaså. Andra
exempel är sabotage, pampusch, maskerad, luta, kamfer, intarsia, karaff, razzia,
albatross, giraff och gasell.
Spanjorerna kallar fortfarande tonfisken atún, av arabiska at-tun (uttalet
av bokstaven “l” i arabiskans bestämda
artikel al assimileras framför ett antal
så kallade solbokstäver, däribland “t”).
Namnet på kaskelotvalens väldoftande
gallinnehåll ambra (al-’anbar) är också
arabiskt.
Termen monsun - som vi via holländskan har fått från de portugisiska sjöfararnas monção - är egentligen arabiska
mawsim, som betyder årstid. Ett annat exempel ur mängden av arabiska vindnamn
är scirocco; av sharq, “öster” (samma ord
som i våra förfäder vikingarnas namn på
Mellanöstern, Särkland).
Sjötermen haveri är också arabisk
(av awar, “skada”). Så även dubbelordet
tara-tariff (“vikt på emballaget” respektive “taxa”), som är en tulltaxa för gods
på fartyg. Titeln amir al-bahr, “havets
härskare”, uppstod på det arabiskstyrda
Sicilien och togs i den latiniserade formen amiral över av de nya härskarna på
ön; de skandinaviskättade normanderna.
Arabiska är även astronomiska termer
som zenit - den från oss räknat högsta
punkten på himlavalvet - och motsatsen
nadir, liksom mängder av våra stjärnnamn. Zenit betyder “riktning”, “väg” eller “rätt kurs”. Asimut är samma arabiska
ord, men har i denna form kommit att
beteckna ett slags vinkelmått för bestämning av himlakroppars läge. Den rörliga
delen på en sextant kallas alhidad; av ara-

biska al-idhada, “linjalen”. Astronomiskt
avancerade arabiska sjöfarare var pionjärer i positionsbestämningens konst; långt
ifrån enbart för att fastställa bönestundernas qibla, riktningen till Mecka.
Inte för inte dominerade araberna helt
sjöfarten på Indiska oceanen i åtskilliga
sekler. Samtidigt spred de islam ända
bort till randen av Stilla havet. Det är en
ödets ironi att en arabisk sjöfarare 1498
lotsade Vasco da Gama till Indien och
därmed aningslöst banade väg för nya
härskare på havet.
Till vetenskapens landvinningar bidrog många gränslöst nyfikna resenärer,
som skrev på arabiska. En av dem var
upptäcktsresanden al-Masudi. En annan
var Marco Polos överman, den muslimske pilgrimen Ibn Battuta. Eller kartografen al-Idrisi (“Dreses”), som inspirerade
det medeltida Mallorcas världsledande
judiska kartografer: Jahuda Cresques,
Chaim Ibn Risch och Mecia de Viladestes, för att nämna några. Det var deras
kollektiva kompetens som banade väg
för Henrik Sjöfararen och de europeiska
upptäcktsfärderna på ont och gott.
Nao Victoria, som fullbordade den av
Fernão de Magalhães påbörjade världsomseglingen 1519-22, var en karack. Det
var även Colombos Santa Maria och följeskeppet Pinto. Karack kommer av harraqa, som är arabiska för “brandskepp”
eller “brännare”. En annan fartygstyp
kallades schebeck; av shabbak, “litet
krigsfartyg” - således ytterligare ett arabiskt låneord. Mesanseglet akterut på vissa flermastade fartyg har fått sitt namn av
arabiska mizan, “balans”.
Kartverket atlas kommer av den grekiska mytens jätte Atlas, som på den
flamländske kartografen Mercators alster
bär upp himlavalvet, och lär inte ha någonting med arabiskan att göra. Arabiskt
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är däremot det likalydande namnet på
tygsorten atlas (“hårlös”), som även kal�las satin eller satäng (av arabernas namn
Zaitun på den kinesiska sidenexporthamnen Quanzhou). En lång rad andra tygtermer med arabiskt ursprung finns omnämnda i Svenska Akademiens Ordbok;
ett mastodontarbete som sedan första
bandet kom ut 1898 har hunnit till bokstaven U i systerakademiens nästkommande
bokband nr 36.

Vegamössan associerar till barken Vegas heroiska färd längs nordostpassagen
- en nautisk bedrift under fartygschefen
Louis Palanders kompetenta befäl. Dubbelordet klingar tvättäkta svenskt men
anses vara till hundra procent arabiskt.
Stjärnnamnet Vega kommer av waki,
“den störtande (rovfågeln)”, och mössa
har vi fått från arabiska via latinets almutium (“huva”).

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress.
Vänligen anmäl detta snarast till antingen:
secretary@koms.se eller editor@koms.se
Anmälan kan också göras brevledes till:
Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Ledamoten
GÖRAN R. WALLÉN

Konteramiral (PA) Göran R. Wallén har en bred och
djup erfarenhet från taktiska och operativa befattningar såväl nationellt som internationelllt. Han har
även varit militär expert i Ubåtsutredningen och i Säkerhetspolitiska utredningen.

Varför fanns kaptenen av 1.rangen Avrukevitj
ombord på U 137?
Min artikel i TiS 2013:2 Främmande ubåtar i norska vatten, i vilken jag skrev att
stabskommendören Avrukevitj uppgetts vara förbandets navigationsexpert, föranledde ledamoten Magnus Haglund att fråga varifrån jag fått denna uppgift. Jag
måste tillstå att jag inte direkt kan hänvisa till någon trovärdig källa. I ÖrlB S slutrapport1 anges emellertid att Avrukevitj var ”expert”, men någon närmare precisering saknas. Men Magnus Haglunds fråga har fått mig att försöka få klarhet i
Avrukevitjs roll ombord på ubåten S-363 – mera känd som U 137– under det företag
som slutade med grundstötningen vid Torumskär i inloppet till Gåsefjärden. Vid
de nedan redovisade samtalen medgav Avrukevitj att man efter grundstötningen i
ubåtens dokumentation hade ändrat från S-363 till U 137.
Kaptenen av 1. rangen (motsvarar kommendör – således en hög grad) Josef
Fjodorovitj Avrukevitj var stabschef vid
157. ubåtsbrigaden i Paldiskij.2 Han hade
redan 1969 erhållit Chefens för Östersjömarinen (CÖM) tillstånd till självständig
ledning av ubåtsföretag med ubåtar ”typ
projekt 613”, NATO-beteckning Whiskey. Under perioden december 1973
– augusti 1976 hade han varit ställföreträdande chef för ubåtsbrigaden. Hans

nästa befattning var chef för ubåtseskaderstaben.3 Denna bestod enligt honom
av 2.ubåtsbrigaden med bas i Liepaja,
157.ubåtsbrigaden baserad i Paldiski
och 1.divisionen missilbärande ubåtar
av typ Golf (NATO-beteckning) med
bas i Liepaja. Han benämnde förbandet ”Ubåtseskadern” vid de nedan omnämnda samtalen. Avrukevitj berättade
att han tjänstgjort på tre Whiskey-ubåtar,
men av en moderniserad typ med ca 50 %

1. 1981-11-03 dnr H 305:1212.
2. Detta anges i den sovjetiska kommissionsrapporten.

3. I SOU 1995:135, s. 125 står att han var stabschef vid 157.ubåtsbrigaden. Den uppgiften är således inte rätt.

1
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längre uthållighet till sjöss än standardtypen. På den första ubåten tjänstgjorde
han som navigeringsofficer, på den andra
som sekond och slutligen som fartygschef. Därefter har han tjänstgjort i olika
stabsbefattningar. Han hade således en
flerårig kunskap om ubåtsföretag och om
ubåtseskadern och dess personal.
Han var ”äldste ombord”.4 Enligt Magnus Haglund5 var ”äldste ombord” den
befattningshavare på ett kärnvapenbestyckat sovjetiskt örlogsfartyg som - tillsammans med ytterligare en befattningshavare - hade kontrollen av kärnvapnen6
ombord, dvs. de hade var sin nyckel som
måste sättas in samtidigt för att en avfyring skulle kunna genomföras. Se dock
nedan.
Ledamoten Per Andersson har träffat
och samtalat med Avrukevitj vid flera
tillfällen. Denne hade vid dessa samtal så
småningom medgett att hans bakgrund
var inom GRU (den militära underrättelsetjänsten). Han sade sig inte vara någon navigationsspecialist och att han inte
deltog i ubåtens (S-363) navigering. Men
han hade tidigare varit navigationsofficer
på motsvarande ubåtstyp. Vid några tillfällen kontrollerade han ubåtens position
från de rapporter han regelbundet fick av
navigeringsofficeren. Detta motsägs av
den sovjetiska kommissionsrapporten.7
Av denna framgår att Avrukevitj vid flera
tillfällen var involverad i de redovisade
försöken att fastställa ubåtens position.
Rapporten anger också att han tog flera
4. Den ryska beteckningen är enligt Magnus
Haglund ”starsjij naborto”.
5. Marinattaché i Ryska Federationen 19921995.
6. På taktisk nivå talade man inom de sovjetiska stridskrafterna om ”spetsvapen”, inte om
kärnvapen.
7. SOU 1995:135, s. 126-129.
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helt felaktiga beslut.8 Trots att rapporten
säger att han var på bryggan under angöringen och inlöpandet, hävdade han vid
samtalen att han vid själva grundstötningen satt nere i ubåten och drack te
tillsammans med de officerare som var
lediga från vakttjänst.
Trots den sovjetiska kommissionens
kritiska uttalande om Avrukevitj kan
konstateras, att han vid hemkomsten
togs emot, inte som en officer som begått
tjänstefel, utan mer som en hjälte. Efter
det att han avskilts från sin tjänst som
stabschef, fick han en mycket fördelaktig
placering som medförde att han fick göra
flera utlandsresor mm. Redan när ubåten
stod på grund fick han genom krypterade
meddelanden från hög nivå (Sovjetunionens marinchef) försäkran om att han
inte skulle bestraffas efter hemkomsten.
Det kan antas att man i Moskva var orolig för att Avrukevitj skulle hoppa av och
söka asyl. Att han inte hade några sådana
planer kan illustreras med att han var
över och drack kaffe i styrhytten på det
kustbevakningsfartyg som låg förtöjd intill ubåten.
Man måste nog vid de flesta samtal
med personer, som varit djupt involverade i det sovjetiska systemet, utgå ifrån
att det långtifrån är säkert att de talar sanning. Att deras framställning kan vara helt eller till delar - osann kan bero på
lojalitet gentemot det tidigare systemet
och sina tidigare kollegor eller av fruktan
för ryska repressalier. Att som etnisk ryss
vara bosatt i en av de baltiska staterna är
knappast någon garanti för att inte ”bli
uppvaktad” av någon rysk agent.
Av vilken anledning var då en så högt
8. I rapporten står att Avrukevitj ”förvärrade
genom sin ogrundade och ansvarslösa inblandning i navigeringsuppgifternas utförande de
misstag navigatören begått.”

uppsatt officer med ombord på det flera
veckor långa företaget? Han förnekade
vid samtalen att han medföljde för att utvärdera fartygschefens och besättningens
färdigheter. Enligt vad Avrukevitj sade
under samtalen skulle man genomföra
ett försök med ett nytt system ombord
kopplat till kärnvapnen. Möjligen en ny
typ av eldledning. De nukleära laddningarna var av en ny typ med betydligt mindre sprängkraft än äldre typer9 och hade
mindre räckvidd. För att kunna avfyra en
torped med nukleär stridsspets krävdes
enligt Avrukevitj att två olika personer
medverkade med olika nycklar för att
armera denna. Han hävdade att det var
fartygschefen och den politiske officeren
som hade nycklarna. Frågor huruvida de
två kärnvapnen, som fanns ombord, var
torpeder eller minor, fick inget entydigt
svar. Ombord fanns det totalt tolv torpeder enligt Avrukevitj. På frågan om de
aktuella torpederna var styrbara svarade
han, att de var torpeder som bara gick i
den riktning som de fick vid utskjutningen. Han påpekade också att det var första
gången som de hade denna typ av kärnvapen ombord, och att det var skälet till
att det medföljde en högre officer. Man
skulle göra en del kontroller av systemet,
men givetvis inte avfyra någon torped
med nukleär stridsspets. Sådana tester
genomfördes enbart i området kring Novaja Zemlja i Norra Marinens område.
Det var – enligt Avrukevitj – inte han
utan fartygschefen (örlogskaptenen Anatolij Michaijlovitj Gusjtjin) och den politiske officeren, som tillika var 1.sekond
(örlogskaptenen Vasilij Besedin) som till-

sammans hade ansvaret för kärnvapnen
ombord på S-363.
Avrukevitj uppgav också att ubåten
under den pågående operationen i Östersjön hade beredskap att förflytta sig till
andra områden.
Att fartygschefen fått i uppdrag att gå
in på Gåsefjärden kan nog sägas vara helt
klarlagt, även om detta har förnekats av
Sovjetunionen och - efter 1991 - Ryssland. Av företagsordern framgår att ubåten skulle spana mot västubåtar i ett område i södra Östersjön. Efter mottagande
av en viss signalorder skulle fartygschefen öppna ”ett paket” vilket sannolikt
innehöll order att tränga in på Gåsefjärden. Den 25 eller 26 oktober mottogs det
kodord som innebar att Gusjtjin skulle
bryta paketets sigill. Att denna order
mottogs ungefär då framgår tydligt om
man studerar ubåtens färdväg.10
Som underlag för ÖB rapport till regeringen gjordes två av varandra oberoende
utredningar av ubåtens förflyttning fram
till grundstötningen. Den ena baserad på
anteckningarna i loggboken, som hade
ändrats för att ge intrycket att man helt
tappat kontrollen över navigeringen. Men
navigationsjournalens ”mycket prydliga
bestickprotokoll” visade ”att det funnits
underlag ombord för en mycket noggrann
uppföljning av positionen.”11 Det framgår
också tydligt att ubåten vid flera tillfällen
innan ytläge intogs ca fyra distansminuter söder om Utklippan, dvs. långt in på
svenskt territorium - man hade således på
nytt genomfört en kränkning - hade fastställt positionen genom terrestra observationer. Bland annat utanför Simrishamn

9. FOA beräknade att den kärnladdning, som
lokaliserades befinna sig i styrbords övre torpedtub, hade en styrka i kilotonklass, dvs. av
samma storlek som de bomber som fälldes över
Japan 1945.

10. Se SOU 1995:135, s. 134-135.
11. Ibid, s.136. Uppgifterna i den noggrant
förda navigationsjournalen utgör grund för rekonstruktionen av ubåtens förflyttning under
dygnen före grundstötningen.

375

då ubåten kränkte svenskt territorium
första gången (24 oktober).
Fartygets manövrer efter det att man
intagit ytläge visar också tydligt att det
inte var fråga om någon felnavigering.
Bara påståendet att ljuset från Utklippans
mycket ljusstarka fyr, som man var nära,
skulle ha bedömts härröra från en fiskeprick bestyrker att man inte ”hade rent
mjöl i påsen”.
Vi vet att sovjetiska ubåtar i patrulleringsområdet utanför den brittiska atomubåtsbasen Rosyth bl.a. hade uppgift att
i samband med ett krigsutbrott skjuta in
torpeder med kärnstridsspetsar i basen.
Men något liknande kunde knappast
tänkas ifråga om Gåsefjärden. Däremot
skulle det kunna tänkas att testet avsåg
fjärrutlösning av en mina med kärnladdning. En sådan mina skulle kunna utläggas på Gåsefjärden i god tid före ett krigsutbrott och för att sedan vid behov kunna
bringas till detonation. Minan skulle således kunna utnyttjas som terrorvapen
för att påskynda ett svenskt medgivande
i någon form. Magnus Haglund har tidigare framfört en liknande hypotes.12 I en
marin ordbok från 1990, Voenno-Morskoj Slovar har han hittat ordet ”atomminspärr” (s. 494). Det kan tolkas som att
man disponerade minor med kärnladdning. När Avrukevitj nämnde, att syftet
med inträngningen sammanhängde med
någon sorts test av torpedeldledningen,
var det kanske för att dölja det verkliga
syftet, att pröva den tekniska möjligheten
att fjärrutlösa en mina.
Det är värt att notera, att sedan ubåten
dragits av grundet, uppankrats och akterförtöjts vid en utlagd boj inne på Gåsefjärden, fyllde man tankarna och ubåten
intog bottenläge. Fjärden är inte djupare

än att däcket då kom att ligga över vattenytan. Denna åtgärd antogs tidigare vara
någon form av materielkontroller.13 Men i
ljuset av Avrukevitj utsago, att hans närvaro ombord sammanhängde med ett till
kärnvapnen kopplat test, kan det tänkas
att detta test då genomfördes. Att Avrukevitj endast benämndes ”expert” var mot
denna bakgrund förståeligt. Vi bör vidare
hålla i minnet att kommendören Roderick
Klintebo, då Chef för 1.ubåtsflottiljen och
”on scene commander” förvägrades tillträde till såväl förliga torpedrummet som
radarhytten vid sin inspektion av navigeringsutrustningen (2 november). Den
bottenundersökning av Gåsefjärden, som
gjordes efter incidenten, resulterade inte
i några fynd.
På en direkt fråga hade Avrukevitj
svarat att han väl kände till den svenska
marinbasen väster om grundstötningsplatsen. Han var mycket förvånad över
att händelsen efter så många år fortsatt
var debatterad. Det var inte något särskilt
märkligt i att sovjetiska ubåtar inhämtade
underrättelser, dvs. spionerade mot Sverige. Svenska ubåtar genomförde motsvarande verksamhet mot Sovjetunionen och
det var ju en av deras fredstida uppgifter,
sade han.
I detta sammanhang bekräftade han
också att det fanns navigeringsfyrar utlagda på botten på olika ställen i Östersjön. Men han framhöll att några sådana
inte fanns på svenskt vatten.
På frågan vad de stålvirar var till för,
som vid kontrollen av ubåten upptäcktes
för och akter om tornet, berättade Avrukevitj att de var till för att kunna lyfta
ubåten om det skulle behövas (anledningen till frågan var att det hade framförts
en hypotes att stålvirarna kunde ha med

12. TiS 2002:2, s. 155-156 (Vad gjorde U 137/S363 egentligen?).

13. SOU 2001:85, s. 89.
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koppling av miniubåtar att göra).
En annan uppgift för S-363 kunde
självfallet ha varit att rekognoscera för
landsättning av spetsnaz-enheter. Men
för att genomföra en sådan uppgift fanns
knappast anledning för Avrukevitj att
medfölja. Han fick emellertid frågan om
det fanns sådan personal med ombord
men förnekade detta. Vid ett senare möte
berättade han att det hände till och från,
beroende på uppdragens natur, att man
hade personal från specialförband med

ombord, dock inte vid den aktuella operationen.
Min hypotes är, som framgår ovan, att
S-363 inträngning på Gåsefjärden syftade till att testa fjärravfyring av en mina
med kärnladdning. Om hypotesen är
riktig, måste företaget betecknas som en
förberedelse till ett möjligt agerande mot
Sverige i den händelse Sovjetunionen,
vid eller inför en väpnad konflikt i Europa, skulle ha ansett sig behöva utnyttja
någon del av svenskt territorium.
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Kommentar
Tankar efter debattnumret
Många tankar tränger sig fram och man måste inledningsvis konstatera, att tiden inte
står stilla; inte heller för vår profession. Förutsättningarna har förändrats radikalt sedan det kalla krigets tid och detta har en stor inverkan på vårt yrkes utövare idag jämfört med hur det var tidigare. Den stora frågan är förstås, hur vi lyckas hantera de
förändrade förutsättningarna för landets försvar i bredaste bemärkelse.
Om jag inledningsvis ägnar mig åt dagens sjöofficersutbildning, som flaggkadetten
Anton Sjödin mycket tydligt ifrågasätter, så kan jag inte annat än att hålla med. Dagens
officersutbildning bygger alldeles för mycket på gamla tankar och är inte särskilt väl
anpassad till vårt insatsförsvars behov och visst är det väl egendomligt, att vi outsourcar vår allra viktigaste utbildning till en skola, som inte ens tillhör Försvarsmakten.
Jag hade personligen anledning att ifrågasätta en del av detta i mitt inträdesanförande i
vår grannakademi, KKrVA. Min då ganska beska kritik resulterade i att Försvarsmakten och Försvarshögskolan mycket snabbt – kanske alltför snabbt – införde en nautisk
linje, för ursprungligen fanns det bara två linjer, en taktisk och en teknisk. Det verkar
dock som tillkomsten av den nautiska linjen skedde lite för snabbt och utan särskild
eftertanke, för, som det framgår av Sjödins artikel, alltför mycket tid ägnas åt andra
ämnen än vad som yrket kan bedömas kräva och man har i en enkel administrativ gest
förlagt en stor del av den rent nautiska utbildningen till tiden efter officersexamen. För
insatsförsvarets officerare är detta särskilt dåligt, eftersom dagens och framtidens anställda inom försvaret troligen kommer att byta yrkesinriktning efter en anställningsperiod, som kanske bara blir cirka 15 år. Det är ju en företeelse, som börjar diskuteras
för flera yrken i vårt samhälle. Man kanske skulle vilja fortsätta sin yrkeskarriär på
annat håll efter en bra och utvecklande tid inom vårt försvar. Den första och mycket
enkla slutsatsen av denna samhällsförändring är förstås, att yrkesutbildningen måste
anpassas till detta och inriktas mera direkt till de typer av befattningar, som en yngre
officer bekläder. Här borde dagens ”försvarsgrenschefer” – inspektörerna kunna ha en
direkt påverkansmöjlighet på utbildningen. Mera långsiktiga inriktningar kan ju lämpligen förläggas därefter; kanske i någon form av högre utbildning.
Detta innebär, att sjöofficerare bör kunna tjänstgöra som vakthavande officer ombord under gång så tidigt som möjligt i yrkeskarriären och utbildningstiden får då inte
förslösas på ämnen och kunskaper, som hör hemma i en senare yrkesinriktning. Det
förbrukas tydligen dessutom en alldeles orimlig tid på markstridsuppgifter och detta
har sannolikt sin grund i att vi en gång i tiden skulle utbilda våra värnpliktiga i det som
kallades Allmänmilitär utbildning, AMU, efter ett förslag från en utredning som kom i
mitten av 1960-talet. Dessförinnan handlade markuppgifterna mest enbart om exercis
och vakttjänst och så borde det nog vara nu också.
Grunden för VU 60, som utredningen hette, var, enligt utredningsmannen byråchefen Fritjof Borgquist, som jag faktiskt pratat med om just detta, att armén inte ville
grundutbilda en del av sina värnpliktiga direkt till lokalförsvarsförbanden, utan ville
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fortsätta med sitt invanda system, att utbilda till brigadförband, som sedan omskolades till lokalförsvarsuppgifterna i någon av de planerade repetitionsövningarna. En
direkt utbildning till lokalförsvarsuppgifter kunde ju innebära, att utbildningstidens
längd kunde ifrågasättas av den politiska ledningen och det skulle man kunna undvika genom att marinens och flygvapnets överskottsvärnpliktiga skulle kunna krigsplaceras där i stället och då behövdes det någon form av markstridsutbildning och på
pappret såg detta väl rimligt ut. Saken var ju att flottans rustningsgrad bestämdes av
beredskapsbehovet och inte av behovet av att utbilda värnpliktiga och detta överskott
skulle man alltså nu kunna krigsplacera i lokalförsvarsförbanden och därmed ”hjälpa”
arméns argumentation för utbildningstidens längd! Det var alltså den verkliga grunden
för VU 60 och där har vi alltså orsaken till den alltför myckna ”gröntjänsten”; något
som knappast har någon som helst relevans för dagens Försvarsmakt, men ändå bara
lever vidare – av oförstånd eller av upplevd tradition?
En annan och betydelsefull förändring som har skett under de senaste femtio åren är
att nästan alla ungdomar har någon form av gymnasieutbildning bakom sig. För femtio
år sedan var det bara omkring 10 % av ungdomarna, som hade tagit studenten och det
var vår rekryteringsgrund då. Är således en avlagd ”grundent” en rimlig rekryteringsgrund i dag eller ska vi göra en tydlig anpassning till dagens förutsättningar? Jag läste
för en tid sedan, att man inom den brittiska marinen hade löst sina liknande förändrade
rekryteringsgrunder genom att man nu rekryterade sina officersaspiranter på universitet och högskolor och bland studenter, som redan avlagt någon eller några akademiska
examina. Tala om att akademisera officersutbildningen! Varför gör inte vi på något
liknande sätt i Sverige? Och tänk så många kunniga officerare vi i så fall kunde ha och
inom så många olika discipliner!
Den sociala situationen idag är ju dessutom helt andra förutsättningar för privatlivet,
än vad vi hade förr i tiden. Då var det närmast självklart, att enbart mannen yrkesarbetade och så är det inte idag. Hur ska man kunna klara av ett rimligt familjeliv i ett
insatsförsvars miljö? Mässlivet har numera en mycket undanskymd plats och alla föräldrar har idag en pressad tillvaro, som pendlar mellan arbete, dagis och nödvändiga
inköp av mat och liknande! Hur ska man från försvaret agera som arbetsgivare för att
underlätta för sina anställda? Vi kanske skulle inrätta dagis inom basförbanden? Och
”provianten” i Karlskrona kanske skulle återuppsättas, om än med helt annorlunda
förutsättningar! Annars blir det nog ganska mycket ”makaroner och falukorv”, som jag
råkade höra en yngre kollega säga på FHS häromdagen!
Sverige kan ibland behöva använda Försvarshögskolan vid olika situationer för en
snabbt anordnad och samordnad utbildning, sammanträde eller konferenser, där vårt
insatsförsvar kan agera på ett professionellt bra sätt med exempelvis våra grannländer.
Det betyder alltså, att FHS bör kunna fungera som ett särskilt insatsförband och då
bör det förstås återfinnas inom Försvarsdepartementets ämbetsområde och inte under
Utbildningsdepartementets!
Det andra huvudområdet för kommentar handlar om Försvarsmaktens bristande förmåga, att ta till sig vad ett insatsförsvar är och vad det i så fall kunde betyda för såväl
operationer och taktik. Man envisas med det ganska föråldrade synsättet på det som
kallas för gemensamma operationer och det sätter sina spår; inte bara inom officersut379

bildningen, utan också inom de mera taktiska och operativa tankarna, som finns under ytan i flera av de följande debattinläggen. Varför envisas Försvarsmakten med att
fungera som ett ”miniinvasionsförsvar”, när man egentligen ska fungera ”här och nu”
som det står i försvarsbeslutet och med syftet, att verka fredsbevarande och konfliktdämpande redan idag och i vårt eget närområde? Jag har lagt märke till att man numera
ibland faktiskt hänvisar till Clausewitz när man talar om vårt försvar. Samtidigt har
den maritima miljön en betydligt tyngre roll för landets försörjning och det är insatsförsvarets uppgift att säkra vårt varuflöde, som ju nästan uteslutande går över havet.  
Man borde nog läsa Corbetts tankar om utnyttjandet av havet för den egna säkerheten
i stället! För det skulle snarare behövas en bättre samordning mellan marinens och
kustbevakningens verksamheter i stället för en slags ålderdomlig gemensam försvarsmaktsoperation. Att försöka verka som ett slags miniinvasionsförsvar och inte göra
något alls innan ett slag nytt invasionshot skulle uppstå, är nog mest att såga av den
gren man sitter på och dessutom egentligen inte heller i solidaritetspolitikens anda. Om
vi i en oförutsebar framtid ändå skulle bedöma oss ha hamnat i en sådan situation, så
ska vi förstås vidta åtgärder av olika slag – öppet gå med i Nato, bygga upp ett rimligt
kustförsvar med mera – men det är inte detta som är Försvarsmaktens huvuduppgift
idag! För att säkerställa ett bra underlag torde vi dessutom behöva en fristående och
breddad underrättelsetjänst och ett fungerande cyberförsvar.
Och även i en oförutsebar framtid lär vi fortsatt ligga under ett amerikanskt kärnvapenparaply, vare sig vi vill eller inte. Även denna avskräckning ställer förstås krav
på vårt insatsförsvars förmågor idag. Vår inriktning måste vara att vi har förmåga att
motverka, att eventuella konflikter i vårt närområde eskalerar och så att en användning
av kärnvapen inte ens kommer på tal. Det finns anledning att påminna om detta komplicerade och som helt tystades ner under det kalla krigets senare skeden.
För mig är det nästan en självklarhet, att ett insatsförsvar måste kunna fungera med
viss uthållighet och ute till sjöss inte bara i särskilda internationella operationer, utan
även på Östersjön och i Västerhavet. Det betyder att marinen borde tillföras ett antal
patrullfartyg; kanske med viss förmåga att kunna byggas om till missilbärare, om vi
skulle bedöma att utvecklingen går mot det sämre. Liknande fartyg skulle säkert också
kunna användas av kustbevakningen för sina, mera kustnära, uppgifter, så varför inte
en gemensam anskaffning? En rimlig följd av ett närmare samarbete mellan marin och
kustbevakning vore väl dessutom att utbildningen samordnades! Och visst finns det
pengar till detta. Vi behöver ju egentligen bara fyra divisioner jaktflyg för att kunna
upprätthålla en rimlig incidentberedskap och inte ett 100-tal JAS, som tydligen inte
ens får plats inne i tillgängliga hangarer utan måste stå ute och vi behöver ett bara fåtal
markstridsförband, som främst inriktas på krishantering och försvar mot stora terroristattacker m/ Nairobi nyligen – och helst innan terroristerna slår till!
En kommentar, av mera originellt slag, till C-G Dahls artikel om Wasaorden, kunde
det kanske vara, att föreslå, att ett av de nya patrullfartygen även skulle kunna fungera
som kungaskepp? En ny Drott?
Magnus Haglund
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien
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Nya fonder inom Kungl. Örlogsmannasällskapet
Under året har tre nya fonder bildats inom ramen för Kungl. Örlogsmannasällskapets
verksamhet. Dessa är Marinlitteraturföreningens stipendiefond, Den Falkengréenska
biblioteksfonden och den Gynterska TiS-fonden. Fonderna med syften och innehåll
presenteras på följande sidor.

Marinlitteraturföreningens stipendiefond
Marinlitteraturföreningen (MLF) var en ideell förening som grundades år 1902. MLF
ändamål var att genom att ge ut böcker andra skrifter samt understödja studier, bidra
till utgivning och spridning av sjömilitär litteratur av hög kvalitet. Litteraturen skulle
främst behandla ämnen som anknyter till sjö- och kustförsvar. Den första boken som
utgavs hade titeln Handelsblockad och det sannolika inflytandet af en såden Krigsoperation emot Sverige. Boken skrevs av dåvarande löjtnanten vid flottan C E Holmberg
och utgavs år 1903. Under föreningens livstid gavs sammalagt 95 böcker och skrifter
ut. Den sista boken som utgavs i MLF namn har titeln En örlogskaptens berättelser och
är skriven av örlogskapten Bo Asplund. Den utgavs tidigare i år och kan fortfarande
beställas via MLF hemsida http://mlf.org.se/ som existerar ytterligare en tid. De bägge
böckernas omslag återges nedan.
Föreningen har numer avvecklats och i samband med detta beslöt föreningen mycket
välvilligt att överföra sina ekonomiska tillgångar till Kungl. Örlogsmannasällskapet att
förvaltas i form av en stipendiefond med marinlitteraturföreningens namn.
De publikt mest intressanta paragraferna ur fondens stadgar återges på nästkommande sida (de återfinns i sin helhet på KÖMS hemsida).
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§1
Marinlitteraturföreningens stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet är
grundad på de medel som Marinlitteraturföreningen vid sin upplösning
överlämnade till Kungl. Örlogsmannasällskapet (Sällskapet).
§2
Stipendiefonden har till ändamål att genom stipendier främja och belöna framstående
studieinsatser av marina officerare, specialistofficerare och kadetter med marin inriktning. Fonden må även stödja publicering av arbeten inom det sjömilitära
området, navigation och sjöfart.
§4
Sällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av styrelsen om utdelning av
stipendier och vid förekommande fall, publiceringsstöd till inlämnade och granskade arbeten. Stipendier utdelas vid Sällskapets högtidssammanträde.
De första stipendiaterna ur MLF stipendiefond är utsedda i enlighet med nedan. Stipendierna kommer att utdelas vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde den 15 november i år.
Örlogskapten Petronella Andersen en har tilldelats ett stipendium om 10 000 kronor
ur Marinlitteraturföreningens stipendiefond för väl genomförda studier vid École de
Guerre i Paris. Motiv: Örlogskapten Petronella Andersen har som en av mycket få
elever (ett tiotal av mer än 300) lyckats få sin artikel författad vid skolan publicerad
i ansedda Revue Défense Nationale. Artikeln ”Pour une stratégie maritime européenne. Vues d’une ”petite” nation maritime du Nord ” publicerades i specialnumret
« Où va l’Europe militaire, été 2013 ». I artikeln argumenterar Andersen skickligt för
att EU:s integrerade havspolitik måste utvidgas till en verklig europeisk maritim strategi givet EU:s stora beroende av den maritima arenan; dess rikedomar och vikten av
de maritima transporterna. Givet de allt mindre marina resurserna i medlemsländerna
är samarbete den enda vägen framåt. För ett litet land som Sverige är denna väg särskilt
viktig. Däremot är det knappast realistiskt att tro att Sverige självt kan driva fram en
sådan utveckling. Här måste stormakterna, inte minst Frankrike, ta täten.
Fänrik Helena Andersson har tilldelats ett stipendium om 5 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens stipendiefondför väl genomförd uppsats Barents hav: En studie av rysk
och norsk strategi och marina styrkeförhållanden vid studier vid Försvarshögskolan.
Motiv: Författaren undersöker det säkerhetspolitiska läget i Barents hav mellan de två
största aktörerna i området, Norge och Ryssland. Syftet med studien är att belysa eventuella likheter och olikheter i ländernas strategier, samt att jämföra ländernas marina
medel kopplat till respektive strategi. Resultatet visar att det finns många olikheter,
men även många likheter mellan de två ländernas strategier. Utöver detta konstateras
att de använda marina medlen enbart till viss del följer den politik som förs och att
detta skulle kunna leda till konsekvenser för det politiska projektets genomförande.
Undersökningen är detaljerad och noggrann, med en tydlig och relevant problemställ382

ning. Analysen är skickligt utförd och slutsatserna är övertygande, väl underbyggda
och intressanta. Författaren förmår således på ett utmärkt vis att omsätta detaljerade
empiriska redogörelser till relevanta och vederhäftiga slutsatser. Tilläggas bör att författaren arbetat med både ryska och norska källor på originalspråk.
Fänrik Jim Ramel Kjellgren har tilldelats ett stipendium om 5 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens stipendiefondför väl genomförd uppsats Ytterligare antaganden
om modern sjöstrid vid studier vid Försvarshögskolan. Motiv: Författaren undersöker
huruvida en modifiering av Lanchesters kvadratiska N2-lag kan styrka eller falsifiera
teorin om att en svagare kustflotta är kapabel att slå en överlägsen motståndare med
stöd av den littorala och amfibiska miljön. Ambitionen är således att teoretiskt klarlägga den geografiska variabelns inverkan i modern sjöstrid. Resultaten visar att den
mindre kustflottas chanser i strid ökar betydligt när de möter en på pappret överlägsen motståndare i en amfibisk miljö. Forskningsproblemet är teoretiskt relevant och
klart formulerat. De teorier och begrepp som utnyttjas är tydligt redovisade, och dessa
knyter på ett föredömligt sätt an till tidigare forskning. Metoden är avancerad och
bygger på marint krigsspel med statistisk analys av utfall. Undersökning är stringent
genomförd, pedagogiskt upplagd och lättläst. Resonemangen som förs är övertygande
och vederhäftiga. Detta är en synnerligen avancerad undersökning som behandlar abstrakta men relevanta problem. Författaren visar prov på vetenskaplig mognad och en
betydande metodologisk och analytisk skicklighet.
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Falkengréenska fonden för Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek

Den Falkengréenska biblioteksfonden är uppkallad efter viceamiralen, riksrådet mm.
Christoffer Falkengréen (1722 - 1789) som var Kungl. Örlogsmannasällskapet förste
hederspreses och som även vid bildandet av Kungl. Örlogsmannasällskapet var den
som erhöll invalsnummer 1.
Biblioteksverksamhet är en av KÖMS tre hörnpelare och i KÖMS stadgars trettonde
paragraf framgör att: Sällskapet bedriver biblioteksverksamhet genom egen försorg.
Biblioteket ska hållas samlat och vara tillgängligt för forskning. I tillämpningsföreskrifterna för biblioteket anges vidare att: I sällskapets bibliotek ska finnas böcker,
manuskript, andra samlingar och arkiv. Vissa delar av de totala samlingarna, såsom
bildarkivet, kan lokaliseras på annan plats än där de huvudsakliga samlingarna är
lokaliserade.
Att bedriva biblioteksverksamhet med på den nivå som anstår en Kunglig akademi
kräver såväl dedikerade insatser från kunnig personal som en långsiktigt hållbar ekonomi. Genom åren har Kungl. Örlogsmannasällskapet erhållit en rad välvilliga bidrag,
bl.a. från Wallenbergstiftelserna vilket möjliggjort att biblioteksverksamheten har
kunnat bibehållas och även utvecklas.
Den långsiktiga målsättningen med den Falkengréenska fonden för biblioteket är
att den på sikt ska kunna bidra till att göra verksamheten vid KÖMS bibliotek mindre
beroende av ekonomiska bidrag från välvilliga organisationer, även om sådant stöd
givetvis fortsatt kommer att sökas och alltid uppskattas mycket.
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De publikt mest intressanta paragraferna ur fondens stadgar återges nedan (stadgarna
återfinns i sin helhet på KÖMS hemsida).
§1
Den Falkengréenska biblioteksfonden nedan kallad fonden, inom Kungl. Örlogsmannasällskapet nedan kallad Sällskapet, är grundad på donationer och gåvor från enskilda och juridiska personer.
§2
Fonden har till ändamål att stödja, bevara och utveckla Sällskapets bibliotek.
§4
Av den erhållna avkastningen av fondens tillgångar skall lägst en femtedel årligen
läggas till fondens kapital. Vad som därefter återstår må utnyttjas för de ändamål,
för vilket fonden har inrättats. Efter Sällskapets godkännande, må styrelsen
disponera över fondkapitalet för främjandet av fondens ändamål.

Det är möjligt för envar att stödja och bidra till uppbyggnaden av
den Falkengréenska fonden för Kungliga Örlogsmannasällskapets
bibliotek genom att göra en donation till fondens konto.
Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6165
Kontonummer: 768 484 928
Kungl. Örlogsmannasällskapet uppskattar alla bidrag,
stora som små.
Donator avgör själv om han/hon vill vara anonym eller uppge namn.
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Gynterska fonden för Tidskrift i Sjöväsendet

Den Gynterska fonden för Tidskrift i Sjöväsendet är uppkallad efter överkommissarie
Sven Wilhelm Gynter (1796-1873) som var Tidskrift i Sjöväsendets första redaktör och
som sådan verksam mellan åren 1836-1839. Sven Gynter invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet år 1835 med invalsnummer 105.
Även utgivandet av Tidskrift i Sjöväsendet utgör en av KÖMS tre hörnpelare i likhet
med biblioteket. I KÖMS stadgar anges i den tolfte paragrafen att: Sällskapet utger en
tidskrift som benämnes Tidskrift i Sjöväsendet.
Att ge ut en tidning, som Tidskrift i Sjöväsendet, kräver en långsiktigt hållbar ekonomi samt givetvis, kunniga författare som kan göra tidskriften intressant, även för en
bredare läsekrets än den som utgörs av KÖMS egna ledamöter. Intäkterna måste, som
i all verksamhet, balanseras mot utgifterna. Under senare år har antalet prenumeranter
kunnat ökas, produktionskostnaderna sänkas och antalet annonser kunnat hållas tämligen konstant. KÖMS får också ett mindre bidrag från Försvarsmakten för att kunna
ge ut tidningen. I nuläget ”går TiS runt” i ekonomiska termer men det är inget som
kan tas för givet för framtiden. Av det skälet kan en specifik fond, på sikt, bidra till att
säkra utgivningen av tidningen. Den långsiktiga målsättningen med fonden att således
att den skall kunna bidra till att göra Tidskrift i Sjöväsendet helt självfinansierad. De
intäkter som fonden genererar skall även göra TiS utgivning mindre beroende av annonser även om annonser och ett ökat antal prenumeranter, och därmed läsare, alltid
kommer att eftersträvas.
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De publikt mest intressanta paragraferna ur fondens stadgar återges nedan (stadgarna
återfinns i sin helhet på KÖMS hemsida).
§1
Den Gynterska fonden för Tidskrift i Sjöväsendet nedan kallad fonden, inom Kungl.
Örlogsmannasällskapet nedan kallad Sällskapet, är grundad på donationer och
gåvor från enskilda och juridiska personer.
§2
Fonden har till ändamål att stödja, bevara och utveckla akademiens tidskrift Tidskrift i Sjöväsendet (TiS).
§4
Av den erhållna avkastningen av fondens tillgångar skall lägst en femtedel årligen
läggas till fondens kapital. Vad som därefter återstår må utnyttjas för de ändamål,
för vilket fonden har inrättats. Efter Sällskapets godkännande, må styrelsen
disponera över fondkapitalet för främjandet av fondens ändamål.

Det är möjligt för envar att stödja och bidra till uppbyggnaden av
den Gynterska fonden för Tidskrift i Sjöväsendet genom att göra en
donation till fondens konto.
Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6165
Kontonummer: 768 484 138
Kungl. Örlogsmannasällskapet uppskattar alla bidrag,
stora som små.
Donator avgör själv om han/hon vill vara anonym eller uppge namn.
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Har du
riktig otur
plockar vi
upp dig
gratis.

Vår viktigaste uppgift är att rädda liv till sjöss. Det tar vi förstås inte betalt för.
Men mycket kan hända, utan att det är akut fara för liv. Och då kan hjälpen
stå båtägaren dyrt. Om du inte är medlem i Sjöräddningssällskapet förstås, för
då rycker vi ut även om du bara har råkat ut för motorstopp eller roderhaveri.
Som ideell förening är vi helt beroende av våra medlemmars stöd, och det här
är vårt sätt att tacka. Bli medlem på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.
Då behöver du inte ha extrem otur för att få gratis hjälp.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

POSTTIDNING B
Returadress:
TiS
c/o Engevall
Junibacken 9
135 54 Tyresö

