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Meddelande
från
Kungl.Örlogsmannasällskapet
Nr 7/2013. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona
onsdagen den 30 oktober 2013.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 30 oktober 2013 med början klockan 17.30 i
närvaro av 19 ledamöter på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona. Vid
sammanträdets öppna del från klockan 18.00 deltog 20 kadetter från Sjöstridsskolan.
Sammanträdet avslutas med gemensam middag på Sjöofficersmässen.
§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde hade ordinarie ledamoten Sten		 Börje Nilsson avlidit. Den avlidne ledamoten hedrades med en tyst minut.
§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från valsammanträdet den 25 		
		 september 2013 i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.
§ 4 Ordförande orienterade
		 			
			
			

om att Regeringen den 5 juni innevarande år fastställt nya stadgar för 		
akademin. Härvid presenterades de förändringar som bl a skett under § 3 		
rörande ledamöters fördelning till vetenskapsgren och § 4 om ledamöters 		
åliggande. Vidare belystes innehållet i § 6 rörande inval av nya ledamöter.

		 			

om beslutet att bilda fonder för att stödja verksamheten vid Biblioteket och 		
utgivandet av TIS.
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om att Marinlitterturföreningens aktiekapital överförts till akademin för 		
bildande av en stipendiefond.

		 -

Om styrelsens och valberedningens aktuella sammansättning för 2014.

§ 5 Plan för akademins ordinarie möten 2014
		 Redovisades styrelsens utarbetade plan. Biläggs protokollet. Förslaget fastställ-		
		 des enligt framlagt förslag.
§ 6 Övriga frågor
		
		
		
		

Framställde ledamoten Henrik Lindén frågan om akademin övervägt ett autogi		
reringsalternativt för medlemsavgifters inbetalande. Ordförande föreslog 		
att frågan förs till styrelsen i det att förslaget inte tidigare har tagits upp. 		
Förslaget bifölls.

		
		
		
		
		
		
		

Framställde ledamoten Rolf Edwardson frågan om varför lokaliseringen av akademins bibliotek varit till diskussion vid akademimötet i Göteborg. Ordförande
meddelade att någon verksamhets- eller lokaliseringsförändring av biblioteket 		
inte är under övervägande. Vidare ställde ledamoten Edwardson frågor om akademins hemsidas uppdatering, då aktuell information sällan upplevs presen-		
teras. Ordförande meddelade att vissa åtgärder redan initieras och flera kommer
att göras för att få akademins hemsida att vara aktuellare och nyhetsuppdaterad.

		
		
		
		
		

Framställde ledamoten Thomas Fagö frågan om planeringsprinciper för inträ-		
desanförande kopplat till ordinarie akademimöten i Karlskrona, Göteborg 		
och Stockholm. Ordförande redovisade styrelsens planeringsprinciper i som i 		
korthet bygger på en struktur att inträdesanföranden, årsberättelser, tema-		
seminarium och stadgeenliga förhandlingar fördelas lika mellan de tre orterna.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Framställde ledamoten Herman Fältström frågor rörande tillskapandet av fonder
för Biblioteket och TiS samt därtill gjorda bedömningar om respektive fonds 		
kapitalbehov för att ge erforderlig avkastning. Ledamoten Fältström ställde 		
härvid frågan om fondernas bedömda miniminivå i akt och mening att kunna 		
vara behjälplig med rekrytering av sponsorer och givare. Ordförande infor-		
merade om att styrelsens bedömning är att uppbygganden av fonderna måste		
ses i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till akademiens 242-åriga histo-		
ria och att eftersträvad avkastning för biblioteksfonden är ca 200 000 kronor		
per år och för TiS-fonden 100-150 000 kronor per år.

		
		
		
		
		
		
		

Framställde ledamoten Christer Fredholm frågor knutna till pågående Försvarsmaktsplanering och den begränsade till näst intill obefintliga materiella förny-		
else för de marina förbanden som inryms i materielplanen och på vad sätt aka-		
demins styrelse avser att agera i frågan. Ordförande redovisade styrelsens 		
bekymrade syn på nuvarande planeringsläge och i närtid planerade insatser för 		
en marin argumentation, bland annat kommer frågan att belysas under årets 		
Högtidssammanträde där rikets Överbefälhavare deltager och även högtidstalar.

§ 7 Ajournerades det slutna mötet.
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§8
		
		
		
		
		
		
		
		

Mötet återupptogs. Genomfördes en marindebatt som tog sitt avstamp från två 		
introduktioner av flaggkadetterna Eldeman och Sjödin. Det ena debattämnet 		
avsåg Försvarsmaktens personalförsörjningssystem med fokus på yngre 		
officerares situation och det andra debattämnet rubricerades utbildning för
blivande marina officerare med operativ inriktning. Den efterföljande debatten
var livlig och visade på att valet av ämnen varit aktuellt. Många av introduktö-		
rernas framställda redovisningar, reflektioner och konsekvensbeskrivningar 		
på mötets frågeställningar rönte stort intresse och många debattörers bifall och 		
intressanta reflektioner. Några av debattörernas slutsatser var att:

		 			

skiftet från ett värnpliktsförsvar till yrkesförsvar har påvisat svårigheter på
att hålla uppe erforderliga rekryteringsvolymer.

		 			
			
			

nuvarande volym på och lokalisering av Försvarsmaktens organisationsen		
heter i Sverige gör att folkförankringen av Försvarsmaktens verksamhet försvårats i betydande grad. Nya vägar att informera valmanskåren om För-		
svarsmakten måste hittas och utvecklas.

		 			
			
			

löne-/bidragsnivåerna för anställda sjöman/soldater kontra kadetter under 		
utbildning och färdigutbildade officerare (specialister/generalister) visar 		
på mindre lyckade nivåskillnader. Utbildning måste synas på mer 		
tydligt sätt i lönekuvertet.

		 			
			

nuvarande GMU-, SOU och OP utbildning innefattar i allt för stor grad 		
Försvarsmaktsgemensam- och soldatutbildning i förhållande till nöd-		
vändiga marina ämnesområden.

§ 8 Orienterades att nästa sammanträde, som är högtidssammanträdet, genomförs 		
		 i Stockholm den 15 november på Etnografiska och Sjöhistoriska museerna 		
		 mellan klockan 17.30 - 24.00.
		 Orienterades att högtidssammanträdet föregås av ett seminarium på förmid-		
		 dagen mellan klockan 09.30-12.30 om konsekvenserna av störningar i sjöfarten
		 pga. kriser eller krig i vårt närområde. Lokal IVA lokaler på Grev Turegatan 16.
		 Orienterades att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen den 11 decem		 ber klockan 17.30 i Stockholm i Kolskjulet på Kastellholmen. Marin diskussion.
Vid Protokollet
Herman Håkansson
Akademiens Biträdande Sekreterare
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Nr 8/2013. Kungl. Örlogsmannasällskapets 242:a högtidssammanträde i Stockholm fredagen den 15 november 2013.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Stolpesalen på Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen
34, Stockholm, i närvaro av 151 ledamöter och inbjudna gäster.
§ 1 Förklarades det 242:a högtidssammanträdet för öppnat.
§ 2 Föredrog sekreteraren verksamheten under året som gått.
§3
		
		
		
		

Föredrog Sten Göthberg utdrag ur minnesteckningar över de ledamöter som 		
sedan föregående högtidsdag avgått med döden; Sven Nordenhem, Bengt 		
Rasin, Carl-Gustaf Jennergren, Tomas Öhrwall, Åke Svedelius, Lennart 		
Lindgren, Lars M Werner, Lennart Kihlberg, Sten-Börje Nilsson och Leif 		
Ahlqvist.

§4
		
		
		

Presenterades nya ledamöter varvid ordföranden överlämnade diplom. Som 		
ordinarie ledamöter presenterades: Anna-Karin Broth, Ola Alfredsson, Tomas 		
Martinsson och Mårten Granberg. Som korresponderande ledamöter presen-		
terades Hugues Eudeline och Kenneth Gustavsson.

§ 5 Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga belönade 		
		 arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade belöningar 		
		 (motiv mm, se sidan 391-395).
		 Akademien har beslutat att tilldela förvaltare Håkan Lindberg, Sjöstridsskolan,
			 akademiens medalj i silver.
		 Akademien har beslutat att tilldela Fru Lisbeth Thorsén akademiens medalj i 		
		 silver.
		 Akademien har efter förslag från marinens samtliga förbandschefer beslutat att
		 akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda ska
		 tilldelas följande soldater, sjömän och gruppbefäl.
		 •

Martin Söderlund - 17.bevakningsbåtkompaniet, Amfibieregementet

		 •

Filip Persson - Basskyddskompaniet, Marinbasen

		 •

Johan Appelqvist - HMS Belos, 1.Ubåtsflottiljen

		 •

Daniel Magnusson - Sjösäkerhetssektionen, Sjöstridsskolan

		 •

Sara Wykman - HMS Carlskrona, 3. Sjöstridsflottiljen

		 •

Therese Pettersson - HMS Trossö, 4. Sjöstridsflottiljen
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		 Akademien har beslutat tilldela följande personer akademiens hedersomnäm-		
		 nande.
		 •

Johannes Johansson

		 •

Christian Hoas

		 •

Olle Neckman

		 Akademien har beslutat tilldela följande personer penningbelöningar ur Marin-		
		 litteraturföreningens fond.
		 •

Petronella Andersen

		 •

Helena Andersson

		 •

Jim Ramel Kjellgren

§ 6 Höll Sveriges Överbefälhavare General Sverker Göranson högtidsanförande.
§ 7 Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande anförande vid avslutning 		
		 av verksamhetsåret.
§ 8 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 242:a högtidssammanträde för 		
		 avslutat.
Efter sammanträdet samlades ledamöter och gäster i Minneshallen på Sjöhistoriska
museet för högtidsmiddag.
Vid protokollet
Bo Rask
Akademiens sekreterare
Under högtidssammanträdet framförde en föstärkt oktett ur Marinens Musikkår följande musik:
Kungl. Örlogsmannasällskapets marsch — Å. Dohlin
Pirates of the Caribbean — Klaus Badelt
Abide with me — William Henry Monk
Marche Victorieuse — H L Blankenburg
Under blågul fana — Viktor Widqvist
Colonel Bogey — Kenneth J. Alford
Kungl. Flottans defileringsmarsch — E. Urbach
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Belöningar utdelade vid Högtidssammanträdet
Akademiens medalj i silver

Kungl. Örlogsmannasällskapet har beslutat tilldela förvaltare Håkan Lindberg akademiens medalj i silver. Lindberg är den officer som på ett konkret sätt väckte idén till
ett marint debattnummer följt av två debattkvällar för marinens yngre personal under
2012. Såväl debattnumret 2012 som de bägge debattkvällarna i år (januari i Karlskrona
och september i Stockholm) har varit mycket lyckade och uppskattade av såväl den
”yngre personalen” som av sällskapets ledamöter. Lindberg tog i arbetet med seminariet i Karlskrona en mycket aktiv del i att ”jaga på” både författare och deltagare och
har således en stor del i den framgång som denna verksamhet blivit för akademien. I
ordinarie tjänst är Lindberg en föregångsman som vid flera tillfällen deltagit i svenska
internationella insatser, bl.a. i Afghanistan. Vidare har Lindberg visat på föregångsmannaskap genom att tidigt valt att växla karriär till specialistofficer och han utnämndes under våren 2013 till förvaltare (han var tidigare kapten).

Kungl. Örlogsmannasällskapet har beslutat tilldela fru Lisbeth Thorsén akademiens
medalj i silver. Under Lisbeth Thorséns period som professionell bibliotekarie har
KÖMS bibliotek utvecklats i enlighet med den vision som den tidigare biblioteksgruppen föreslog, dvs. att utveckla biblioteket till ett modernt forskningsbibliotek. Böcker
och övriga samlingar har inventerats, katalogiserats och gjorts tillgängliga i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Forskningsfrågor har besvarats på ett professionellt
sätt och KÖMS bibliotek har gjorts allmänt känt.
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Akademiens medalj i brons

Akademien har efter förslag från marinens samtliga förbandschefer beslutat att akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda ska tilldelas
följande soldater och sjömän (från vänster till höger i bild).
Martin Söderlund, 17.bevakningsbåtkompaniet, Amfibieregementet. Martin Söderlund
har under ME03 visat prov på ett mycket gott kamratskap och stort engagemang vid
enhetens lösande av uppgift. Söderlund tar stort personligt ansvar för att utveckla sig
själv och andra. Söderlund står ofta först i kön för att hjälpa sina kamrater.
Daniel Magnusson, Sjösäkerhetssektionen, Sjöstridsskolan. Magnusson har med sin
professionalism och sitt engagemang varit en viktig del av Sjösäkerhetssektionens lärarkader. Trots att han tidigare inte genomgått formell instruktörs- eller ledarutbildning
har han löst sina uppgifter som lärare i Marinmedicin på ett mycket bra sätt. Med sin
lugna och sympatiska personlighet är han en mycket uppskattad kollega vid sektionen.
Johan Appelqvist, HMS Belos. 1.Ubåtsflottiljen. Appelqvist har tagit ett stort ansvar
och skött tjänsten som motorman ombord HMS Belos på ett utmärkt sätt. Han har
med stort eget initiativ och med gott humör tagit sig an sina arbetsuppgifter, även när
påfrestningarna varit stora. Appelqvist är framåt och flexibel, också utanför sin egen
tjänstegren. Vidare har sergeant Appelqvist fungerat som förhandsman i besättningen
och skött utbildningen av sina yngre kamrater i den skeppstekniska tjänsten. Detta har
bland annat inneburit att på egen hand ta fram lektionsunderlag och ritningar samt att
praktiskt förevisa i olika system ombord. Han är ett föredöme för sina kollegor och en
god och pålitlig skeppskamrat.
Filip Persson, Basskyddskompaniet, Marinbasen. Filip Persson visar över tiden ett gott
kamratskap, stöttar alltid de som behöver hjälp, även under mer ansträngande förhållanden. Hans positiva inställning och attityd stärker plutonen och lyfter plutonen framåt. Persson är ett föredöme för övriga såväl i den dagliga tjänsten som under svårare övningar och skarpa insatser. Persson är som soldat mycket duglig med en hög nivå. Han
tar snabbt till sig ny utbildning och kan kombinera detta med tidigare kunskaper för att
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maximera effekt. Persson visar när det så behövs ett föredömligt ledarskap och löser
alltid tilldelade uppgifter i chefens anda.
Sara Wykman, HMS Carlskrona 3. Sjöstridsflottiljen. Wykman har på ett exemplariskt
sätt axlat rollen som biträdande däckstjänst-/förtöjningsledare, vilket alltid kännetecknas av ett glatt och positivt bemötande, trots att det kan vara på bekostnad av egen
bekvämlighet. Wykmans ledarskapsförmåga karakteriseras av ett harmoniskt och situationsanpassat uppträdande inför sidoordnad och underställd personal. Genom sin
entusiasm löser hon tilldelade uppgifter på ett föredömligt sätt inom tilldelad tid. Förutom Wykmans ordinarie sysslor som biträdande däckstjänst-/förtöjningsledare, ingår
hon även i fartygets flightdeck team vid start och landning av helikopter. Sammanfattningsvis är Wykman en mycket uppskattad och duglig besättningsmedlem.
Therese Pettersson, HMS Trossö, 4. Sjöstridsflottiljen. Therese Pettersson besitter
stora kunskaper inom den egna tjänstegrenen och har genomfört verksamhet både nationellt och internationellt. Hon har deltagit i ett flertal utlandsmissioner, där hon har
fått mycket goda omdömen vilket påvisar hennes förmåga till ett flexibelt tänkande.
Genom detta och med en positiv inställning samt en ledarstil som alltid sätter kamratskapet först, har Pettersson utfört sina arbetsuppgifter på ett mycket förtjänstfullt och
initiativrikt sätt. Verksamhetens mål har alltid varit i fokus, men trots detta har hon
alltid en hög grad av omtanke om den egna besättningen. Petterssons vilja till att prestera är unik och det är därför som hon har blivit nominerad till KÖMS bronsmedalj.
Bronsmedaljens historia
Den 14 november 1894 inbjöds Sveriges kvinnor genom ett offentligt upprop att bli
medlemmar i ett nybildat förbund, benämnt ”Qvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar”, med avsikt att, dels själva, dels genom likatänkande systrar inom landet, var
på sin ort och på sätt lämpligt finnes, insamla medel för att därmed understödja ”Allmänna Försvarsföreningen” i dess fosterländska strävan till höjande av intresset för
landets sjöförsvar, samt till fond för krigsfartygs byggande.
1976 upplöstes kvinnoförbundet i Stockholm och förbundets tillgångar överfördes
till föreningen ”Sveriges Flotta” i avsikt att även fortsättningsvis uppmuntra värnpliktiga, som utmärkt sig för allmän duglighet och gott kamratskap. Under en lång rad av
år utdelades silverbägare till förtjänta värnpliktiga i samband med Kustflottans höst/
julavslutningar. Ett par år efter Kustflottans avveckling föreslogs att Kungl. Örlogsmannasällskapet skulle överta ansvaret för utdelningen av förtjänstpriset. Akademiens
beslutade därför 2004, efter hörande med Riksmarskalkämbetet, att instifta Kungl. Örlogsmannasällskapets bronsmedaj att utdelas ”i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvars anda”. Medaljen, som är präglad i brons, har samma utformning som akademiens
övriga medaljer med kunglig krona.
Akademien utdelar sedan dess årligen akademiens medalj i brons till de gruppbefäl,
soldater och sjömän som bedöms vara den främste vid respektive marina förband och
skolor i frågan om allmän duglighet och gott kamratskap.
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Akademiens hedersomnämnande

Akademien har beslutat att akademiens hedersomnämnande för väl formulerad tävlingsskrift 2013 med rubriken ”Hur skall Försvarsmakten optimera effekten av ombordbaserad helikopter” ska tilldelas kapten Johannes Johansson.

Akademien har beslutat att akademiens hedersomnämnande för väl formulerad tävlingsskrift ”En svensk modell för marina operationer” ska tilldelas örlogskapten (RO)
Christian Hoas.

Akademien har beslutat att akademiens hedersomnämnande ska tilldelas Olle Neckman för mångårigt arbete och enastående goda insatser för Stockholms Sjögård.
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Stipendier

Akademien har beslutat att en penningbelöning om 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens (MLF) fond ska tilldelas örlogskapten Petronella Andersen för väl genomförda studier vid École de Guerre i Paris.

Akademien har beslutat att en penningbelöning om 5000 kronor ur Marinlitteraturföreningens (MLF) fond ska tilldelas fänrik Helena Andersson för väl genomförd uppsats
”Barents hav: En studie av rysk och norsk strategi och marina styrkeförhållanden” vid
studier vid Försvarshögskolan.

Akademien har beslutat att en penningbelöning om 5000 kronor ur Marinlitteraturföreningens (MLF) fond ska tilldelas fänrik Jim Ramel Kjellgren väl genomförd uppsats ”Ytterligare antaganden om modern sjöstrid” vid studier vid Försvarshögskolan.
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2014
Onsdagen den 11 december 2013 i Stockholm, kl 17.30		
Ordinarie sammanträde i Stockholm i Kolskjulet på Kastellholmen. Stadgeenliga förhandlingar. Diskussion i aktuella marina frågor.
Måndagen den 20 januari 2014 i Karlskrona, kl 17.30
Ordinarie sammanträde på Sjöofficersmässen i Karlskrona. Stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Tomas Martinsson samt marin debatt.
Onsdagen den 19 februari 2014 i Göteborg, kl 17.30
Ordinarie sammanträde i Göteborg på Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag.
Stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Mårten Granberg.
Onsdagen den 26 mars 2014 i Stockholm, kl 17.30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet i Stockholm. Stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av korresponderande ledamoten Kenneth Gustavsson.
Onsdagen den 23 april 2014 i Stockholm, kl 17.30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Försvarshögskolan. Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2013 och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen). Beslut
om årsavgifter för 2015 samt sammanträdesdagar 2015. Inträdesanföranden av korresponderande ledamöterna Hugues Eudeline och Michiel Hijmans.
Onsdagen den 27 augusti 2014 i Karlskrona, kl 17.30
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) på Sjöofficersmässen i Karlskrona. Stadgeenliga förhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in
under 2014 och fastställande av vallistor). Inträdesanförande av ordinarie ledamoten
Ola Alfredsson.
Onsdagen den 24 september 2014 i Stockholm, kl 17.30
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Stadgeenliga förhandlingar (val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöningar). Inträdesanförande av
ordinarie ledamoten Anna-Karin Broth.
Onsdagen den 29 oktober 2014 i Göteborg, kl 17.30
Ordinarie sammanträde i Göteborg i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag. Seminarium inom en av akademiens vetenskapsgrenar. Stadgeenliga förhandlingar.
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Måndagen den 17 november 2014 i Karlskrona, kl 17.30
Kungl. Örlogsmannasällskapets 243:e Högtidssammanträde i Modellsalen på Marinbasen Karlskrona. Program: 17.30-18.00 Mottagning, klockan 18.00-19.45 Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över
avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden. Kvällen avslutas
med högtidsmiddag på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7, för akademiledamöterna med damer/herrar samt inbjudna gäster.

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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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars
syfte är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och
sjöväsendet i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.
Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsende. Vägledande vid ämnesval under 2014 är nedanstående ämnesområden;
I.

Strategi, operationer och taktik

II.

Personal, utbildning och marinmedicin

III.

Maritim teknik

IV.

Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets
verksamhet

Lämplig omfattning på tävlingsskift är 2500-3500 ord. Tävlingsskrift för år 2014
ska senast 15 maj 2014 vara akademien tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med uppgifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sammanträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnämnande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl.
Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten
att i Tidskrift i Sjöväsendet publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats
eller ej.
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Redaktörens spalt
Ödesår?
Så är ytterligare ett år med Tidskrift i Sjöväsendet och Kungl. Örlogsmannasällskapet
till ända. Detta år har jag dessutom lyckats få klart årets sista nummer i tid så att det
också kommer ut lagom till jul och kan avnjutas vid lämpliga stunder mellan skinka,
glögg och gröt.
Detta avslutande nummer innehåller en rad artiklar som jag kan rekommendera. För
första gången sedan 1960-talet då Torsten Rapp var ÖB har vi haft en sittande ÖB som
högtidstalare på akademiens högtidssammanträde och hans tal återfinns som första
artikel i tidningen. Därefter följer mitt eget (i min roll som ordförande) tal från samma
möte som behandlar en av de marina ödesfrågorna för framtiden, nämligen frågan om
fortsatt byggnation av stridsfartyg och ubåtar och vilka ekonomiska och kompetensmässiga krav detta ställer på försvarsmakten i allmänhet och marinen i synnerhet (samt
på FMV). KÖMS sekreterare är i sin årsberättelse Året som gått inne på samma linje.
Nästkommande år med Försvarsberedningens slutrapport som kommer under våren
och den grund den kommer att lägga för nästa försvarsbeslut kommer att få stor inverkan på fortsatt svensk marin utveckling (eller motsatsen). Det kommer mer av debatt
och andra artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet under 2014 i dessa frågor.
Jonas Hård af Segerstad ger i sin artikel en utblick åt söder och vilken utveckling
man i den tyska marinen just nu är inne i. Det sker stora förändringar även där, dock
verkar de framtida planerna vara mer stabila än de svenska och tyskarna har också
ett kontinuerligt nybyggnadsprogram som successivt moderninserar fartygsbeståndet,
vilket vi kan vara ”lätt” avundsjuka på i Sverige.
Artikeln kring Johan Puke ger en intressant relief till dagens utveckling av sjöofficersyrket och visar att hårt arbete, talang och en nypa tur vid rätt tillfälle (turen förföljer envist den skicklige) lönar sig. Någon tur är det dock inte som föranlett KÖMS
att utdela årets belöningar till en rad förtjänta personer som presenteras i början av
tidningen. Även rikspressen (DN) har uppmärksammat en av pristagarna (Helena Andersson) och lokalmedia flera av de andra. Grattis till alla och väl förtjänt!
Årsberättelsen kring marin sjukvård visar på att det finns en utveckling över åren,
vilket är glädjande, även om det som alltid finns mer att göra. På vägen till insatsområdet i Indiska Oceanen och Adenviken passerade HMS Carlskrona i år Suezkanalen
som får en beskrivning ur ett historiskt perspektiv av en som var med då kanalen återöppnades 1975 efter att då ha varit stängd under en längre tid på grund av konflikterna
i området.
Avslutningsvis presenteras Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 243:e verksamhetsårets början med nyinvalda, bortgångna samt matrikel.
Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
(Tis nr 1/2014 kommer i mars)
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General
SVERKER GÖRANSON

General Sverker Göranson är sedan 2009 Sveriges
Överbefälhavare. Foto: Fj Johan Lundahl/Combat
Camera/Försvarsmakten.

Högtidsanförande
Högtidsanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 242:a högtidssammanträde i Stockholm den 15 november 2013.
Amiraler, ärade ledamöter, pristagare, mina damer och herrar. Det är en stor glädje
och ära att få delta i Kungliga Örlogsmannaskapets högtidssammanträde. Denna
typ av högtidligheter ger oss möjlighet att under solenna former mötas för social
samvaro och även för att ta upp mer yrkesmässiga spörsmål. Detta gäller naturligtvis inte minst just nu när vi står mitt uppe i försvarsreformen och därtill blickar
mot våra framtida utmaningar. Mitt i denna tid av omfattande omvandling ska vi
emellertid aldrig glömma bort att vi har ett av de viktigaste uppdragen i vårt land.
Försvarsmakten är och förblir den yttersta garanten för demokrati, fred och frihet!
Hur ett land väljer att utforma sin försvarsmakt påverkas också av hur omvärlden förändras. Ett försvars uppgift är att
bidra till att skapa en säkerhetspolitisk
handlingsfrihet och därmed skapa rådrum i händelse av ett skärpt omvärldsläge
eller kris.
Som en funktion av omvärldsförändringen står vi nu mitt uppe i den omfattande försvarsreformen. Vi vet alla att
arbetstempot och förändringstakten är
hög. Kraven på vad Försvarsmakten ska
leverera är höga. Och vi har all anledning
att sträcka på oss när vi tittar tillbaka på
vad vi med gemensamma krafter genomfört sedan försvarsreformen inleddes för
drygt tre år sedan.

Men ska Försvarsmakten kunna fortsätta leverera med samma höga kvalitet
som vi gör idag, måste det finns en balans
mellan arbetsuppgifter och resurser. Detta gäller både personal och materiel. Och
givet att Försvarsmakten sammantaget är
ett system av system, måste det också finnas balans mellan de olika systemen.
Att planera för hur en framtida försvarsmakt ska utformas är en grannlaga
uppgift i en snabbt föränderlig värld med
ett dynamiskt geografiskt närområde.
Detta är något som vi utvecklar i den
Perspektivstudie (PerP) som vi på regeringens uppdrag skrivit och som vi lämnade in till regeringen den 1 oktober i år.
Resonemangen och slutsatserna i
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PerP:en följer den röda tråd som Försvarsmakten följt i tidigare inlämnade
underlag till regeringen. Vi konstaterar
att kombinationen av oförändrade anslagsramar enligt budgetpropositionen
14 och bedömd kostnadsutveckling avseende materiel ofrånkomligen leder till
att den långsiktiga utvecklingen av Försvarsmakten står inför ett vägval.
I detta vägval med en bedömd ekonomi
förordar Försvarsmakten att högkvalitativa och högteknologiska förmågor prioriteras före en stor förbandsvolym utrustad med materiel som inte klarar av att
möta en framtida motståndare.
Vägvalet innebär vidare att Försvarsmakten måste förbereda sig för fördjupade militära samarbeten för att efter
politiska beslut kunna verka tillsammans
med andra. Jag vill här understryka att
Försvarsmakten inte tar ställning till ömsesidiga försvarsförpliktelser.
Ett närmare samarbete kräver också
fördjupad samordning, transparens och
utbyte av relevant information. Knäckfrågan är hur vi nationellt optimerar balansen mellan våra flygvapen, mariner
och arméer, givet att vi har ett behov av
att samarbeta och samverka inom flera
olika områden – såväl mellan nationer
som mellan organisationer. Frågan blir
inte mindre aktuell när vi inom några år
måste börja ta ställning till hur vi ska ersätta de materielsystem och plattformar
som nu närmar sig end of life, inte minst
i marinen. Givet den komplexa situation
som marinen befinner sig i, har jag också
under hösten mött flaggofficerare ur marinen för att dryfta denna frågeställning.
Här vill jag också slå fast att principerna för försvarsbeslutet 09 (FB 09)
ligger fast och utgör grund för PerP:en.
Principerna omfattar såväl tillgänglighet
som användbarhet och frivilligheten som
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grund för Försvarsmaktens personalförsörjning.
I PerP:en konstateras också att konsekvenserna av prolongerade anslagsramar
är så omfattande för den operativa förmågan 2020 att det fordras en översyn av
Försvarsmaktens uppgifter. Denna omfattar hela Försvarsmakten, dvs armén,
flygvapnet och marinen.
Jag förväntar mig ett politiskt ansvarstagande i ekonomisk dimension för hela
Försvarsmakten i beredningens rapport.
Samtidigt som vi har att beakta konsekvenserna av oförändrade anslagsramar,
bedömer PerP:en att framtida konflikter
bedöms uppstå allt mer plötsligt och i
mer komplexa och svårkontrollerade operationsmiljöer. Därtill bedöms gränserna
mellan de traditionella operationsmiljöerna mark, sjö och luft bli mindre relevanta. De blir mer sammanlänkade med
cyber och rymd.
Vi ser alltså framför oss mer integrerade system i flera olika dimensioner.
Därför är en avvägning som strävar efter
att tillgodose helheten i Försvarsmaktens
samlade operativa förmåga en grundbult för mig som ÖB. Med en begränsad
ekonomi och med ett omfattande materielomsättningsbehov, är detta en svår
avvägning. Om förra årets avvägning
var komplicerad är den kommande ännu
svårare, inte minst med hänsyn till den
omfattande materielvolym som återfinns
inom det marina området.
Beslutet att flytta inspektörerna från
insatsstaben till produktionsstaben kommer att innebära att inspektörerna blir
mer delaktiga i avvägningsprocessen och
därmed i ännu större utsträckning kan
bidra till kvalitetssäkring av avvägningsunderlaget. Detta var också en av slutsatserna i mitt möte med marinens flaggofficerare.

Finska minfartyget FNS Uusimaa och svenska korvetten HMS Visby under Swenex
13:2. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.
Den av Försvarsmakten förordade utvecklingen ställer alltså krav på att vi har
en hög kvalitet och teknologinivå på vår
materiel. Vi måste hitta en balans mellan
materielförsörjningsstrategin och hur vi
skapar förutsättningar för materiell förnyelse och möjlighet att introducera nya
förmågor. Utöver de rena teknikaspekterna bidrar även forskning och utveckling till att Sverige är ett efterfrågat
samarbetsland. Vi måste också fokusera
och kraftsamla på vissa utvalda FoU-områden, givet att vi inte kommer att satsa
mer pengar.
Jag bedömer också att utveckling av
ny materiel i första hand kommer att ske
i internationellt samarbete medan nationella utvecklingssatsningar endast görs
undantagsvis.
I vårt närområde utgör Västerhavet och
Östersjön med sina inlopp en unik maritim miljö som ställer specifika krav på
marinstridskrafter. Haven utgör viktiga
transportleder, varför sjöfartsskydd vid
en förhöjd hotbild är en viktig uppgift för
marinen.
Vår svenska kunskap om marina operationer i kustnära farvatten är delvis

unik, inte minst gäller detta ju vår undervattensförmåga. Det finns därför ett
värde i att Sverige även i fortsättningen
bedriver forskning och utveckling av prioriterade marina förmågor.
Givet att morgondagens utmaningar
är gränsöverskridande, inte minst i Östersjön, kommer vi i framtiden att i ännu
större utsträckning behöva samverka
med andra.
Det gemensamma sjöövervakningssamarbetet SUCBAS där Sverige tillsammans med alla övriga Östersjöstater
utom Ryssland delar sjölägesbild är ett
bra exempel på samarbete. Storbritannien
kommer att bli formell medlem nästa år
och Nederländerna har visat intresse för
SUCBAS. Detta visar på att det är en bra
samarbetsform.
I vårt omedelbara närområde avtecknas en dynamisk strategisk och militär
utveckling som tar sig uttryck i bl.a. ökad
övningsverksamhet. När antalet övningar
ökar måste också förtroendeskapande
åtgärder genomföras mellan de övande.
Gemensamma marinövningar och olika
örlogsbesök utgör viktiga komponenter
i detta förtroendebyggande arbete för att
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skapa tillit mellan parterna. Exempelvis
deltog Sverige och Finland under förra
veckan i den marina övningen SWENEX.
Just det svensk-finska marina samarbetet
har en fördjupningspotential, något som
jag också nyligen diskuterat vid ett besök
i Finland, och som jag nu vill gå vidare
med.
Detta förtroendebyggande arbete är en
central del i den stabiliserande påverkan
som Försvarsmakten utövar i vårt närområde. Det är också viktigt att visa flagg
och därtill ha en god lägesuppfattning.
Marinen och flygvapnet samarbetar
kontinuerligt för att upprätthålla Sveriges
territoriella integritet.
Försvarsmaktens bidrag till en hög
tröskeleffekt är helt central för Sveriges
säkerhetspolitik. Detta framgår också i
PerP:ens slutsatser, som betonar att närområdet och förmågan att agera i höga
konfliktnivåer ska vara dimensionerande
för Försvarsmakten.
Även om marinstridskrafterna bidrar
inom hela spektrat för hela konflikttrap-
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pan, ska marinen vara dimensionerad för
att kunna möta ett omedelbart hot om
krig och angrepp. I sådant fall ska marinen kunna genomföra kustförsvarsoperationer i samverkan med övriga stridskrafter i syfte att förvägra en angripare
fotfäste på svenskt territorium.
Marinens framtida utveckling utgör en
del i en större helhet. Eftersom Försvarsmakten har begränsade resurser måste vi
alla sträva efter att finna avvägningar och
gränsytor som genererar synergier som
gagnar vår uppgift som är att vara den
yttersta garanten för Sveriges demokrati
och svenska intressen.
Det råder alltså ingen brist på utmaningar för oss i Försvarsmakten. Men
jag är övertygad om att vår professionella
och engagerade personal kommer att
lösa dessa i samverkan med andra – både
hemma och ute - med sedvanlig hög kvalitet!
Och jag är också övertygad om att vår
gemensamma kväll kommer att kantas av
intressanta och givande diskussioner!

Ledamoten
THOMAS E. ENGEVALL

Flottiljamiral Thomas E. Engevall är Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande.

Everybody is building ships and boats
Ordförandens anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm den 15 november 2013.
General, gäster från systerakademier, pristagare, ärade ledamöter, mina damer och
herrar. Bob Dylan, en i Kungl. Örlogsmannasällskapet rätt sällan spelad kompositör, skrev 1967 en av mina favoritlåtar som Manfred Manns Earth Band gjorde
odödlig 10 år senare. Den inleds med texten: “Everybody is building ships and boats” och var namngiven efter eskimån Mighty Quinn. Fartygsbyggnad och Arktis,
två mycket aktuella ämnen för ett anförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Medan det kalla och mörka Arktis är hetare än någonsin är fartygsbyggnad, speciellt
svensk marin sådan, en verksamhet i avsomnande.
Så kan vi inte ha det så värst många år
till. Vi måste snarast möjligt åter bli en
del av alla dem som bygger skepp och båtar – eller i vart fall låter bygga dem.
Hur då? - kan man fråga sig, inte minst
i skenet av den mycket ansträngda situation som försvarets materielanslag befinner sig i och som Överbefälhavaren alldeles nyss berörde.
Det finns en rad perspektiv man kan
väga in i det svaret men jag tänkte hålla
mig vid två av perspektiven, ekonomi och
kompetens.
Det är lika bra att börja med ekonomin.
Utan pengar är det svårt att skaffa sig eller behålla och utveckla en örlogsflotta.

Gustav den första, mer känd som Gustav Vasa, skaffade sig sin svenska flotta
på kredit år 1522 med hjälp av ett lån på
tio tunnor silver. Att bygga sin flotta med
hjälp av lån är dock en metod som inte
längre låter sig göras.
Avancerade örlogsfartyg, som ubåtar,
korvetter, fregatter och minröjningsfartyg är dyra, mycket dyra. En ubåt kostar
3-4 miljarder stycket, en korvett 2-3, en
fregatt kanske 5-6 och ett modernt minröjningsfartyg ca en miljard per styck att
anskaffa.
Dagens svenska flotta skulle med en
enkel matematik betinga ett nyanskaffningsvärde om ca 50 miljarder kronor.
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Kostnaden för uppgraderingar och vidmakthållande under fartygens livslängd,
25-30 år, tillkommer med ett lika stort belopp och lägger vi dessutom till kostnader
för amfibie- och vapensystem så landar vi
in i en totalkostnad på ca 120 miljarder på
30 år, eller kort sagt 4 miljarder per år.
Omsatt i tunnor silver, för att jämföra
med Gustav Vasas tid så motsvaras 4 miljarder av inte mindre än 450 tunnor silver.
Det samlade anslaget för anskaffning
och vidmakthållande för Försvarsmakten
2014 är enligt budgetpropositionen knappa 16 miljarder. En fjärdedel av det beloppet skulle således krävas för att hålla en
marin av dagens omfattning och modernitet över tiden.
Som ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet kan jag tycka att det inte
skulle vara helt omöjligt att avdela denna
fjärdedel. Men, det finns fler viljor och
behov och totalt sett går ekvationen på
materielsidan, precis som ÖB berörde
nyss, inte ihop vilket leder till att svåra
val i realiteten väntar.
Att förmå riksdagen att avdela betydligt mer pengar till materielanslagen för
att täcka merbehoven, som också uppgår
till ca 4 miljarder per år, kan var och en
fundera på realismen i. Min slutsats är
tämligen klar. Även om ett tillskott möjligen skulle kunna komma till, så kommer det att vara en bra bit kvar till nivån
4 miljarder.
Jag tror också, att det är ett önsketänkande med marina förtecken, att våra politiker skulle förvandla Försvarsmakten
till ett skalförvar och satsa huvuddelen av
medlen på marinen och flyget, såsom en
artikel föreslår i Tidskrift i Sjöväsendet
nr 4/2013.
Politikerna, och det svenska folket, vill
ha sin armé, sitt flygvapen och sin marin. Men frågan är om man egentligen är
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beredd att betala den fulla kostnaden för
detta.
I Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgars första paragraf anges att vårt syfte
är att ”följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”. Det behöver vi göra
tydligare än idag så att det svenska folket
bättre förstår de marina uppgifterna oberoende av konfliktnivå i hela skalan fredkris-krig. På så vis kan även de folkvalda
förmås att satsa tillräckliga resurser på
ett tillräckligt tydligt sätt så att vi totalt
sett hamnar på en anständig nivå för alla
våra stridskrafter, armé, flyg och marin,
oberoende av konfliktnivå.
Men inte bara totalekonomin över
30-årsperspektivet är intressant. Minst
lika intressant är med vilken stabilitet
medlen fördelar sig över åren och hur de
används. Snabba kast, där verksamhet
ena år är inne i planen och andra året är
ute, för att därefter komma in igen i en ny
skepnad, är förödande och knäcker alla
försök till en långsiktig strategi. Det går
också att få bättre uteffekt över tiden med
en stabil och något lägre ekonomisk nivå,
än en totalt sett högre och men ryckig.

Kompetensperspektivet
Med stabilitet blir även andra förutsättningar uppfyllda för att kunna ingå i
skaran som de som is building ships and
boats, vilket leder över till kompetensperspektivet.
Kompetens är alltid viktigt, men i en
pressad ekonomi är kompetens helt avgörande för ett lyckat resultat. Kompetenskravet är dessutom helt oberoende av
anskaffningsstrategi.
Det spelar ingen roll om fartyg anskaffas genom riktade utvecklingsbeställningar till svenska varv och industrier
eller om mer färdigutvecklade fartyg an-

Det svenska ubåtsvapnet av idag med ubåtar av Gotlands- och Södermanlandklass.
Foto: Kockums.

skaffas från utländska varv.
Försvarsmakten med FMV och FOI
måste i alla lägen ha en sådan kompetens
som gör att de:
•
Förstår vad som behövs i framtida
konfliktmiljöer.
•

Kan omsätta denna förståelse i relevanta krav.

•

Kan värdera marknadens befintliga
och framtida lösningar relativt dessa
krav.

•

Inför och vid beställning, förstår vad
som kan fås, vad som fås men också
vad som inte fås.

•

•Kan använda det som anskaffas så
effektivt som möjligt.

När det gäller utföraren, varv och andra
leverantörer, måste de ha en sådan kompetens att de:

•

Förstår och kan omsätta kundens
krav i tekniska lösningar som kan
produceras på ett effektivt sätt.
•
Ha egen, (eller tillgång till) en effektiv produktionsapparat.
•
Leverera produkter i tid med fullgott
resultat till beställarna och leverera
ett ekonomiskt sunt resultat till sina
ägare.
Denna kompetens är inget man enkelt
skakar fram ur rockärmen den dagen den
behövs. Den måste vårdas. Den måste
utvecklas. Den behöver stabilitet. Jag är
också helt övertygad om att det enda sätt
man kan göra detta på är att tillräckligt
många ingenjörer, officerare och ekonomer faktiskt ägnar sig åt denna verksamhet på daglig basis.
Precis som i alla andra delar av försvaret, och i all verksamhet, kan man inte bli
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riktigt bra på något om man aldrig gör det
på riktigt. Att tro att man med framgång
skulle kunna genomföra plutons anfall i
en reell insats, om man aldrig genomfört
en stridsskjutning med skarp ammunition, är naivt.
Vi måste därför hitta sätt att, även när
ekonomin sätter begränsningar i vad vi
kan göra, löpande jobba med frågorna,
operativt/taktiskt, tekniskt och kommersiellt.
En form av lagtempo där ubåtar och
ytfartyg med amfibiesystem växeldrar
kan vara en del av en sådan lösning. Med
andra ord, då anskaffning/byggnation
sker av ubåtar (A26 kan man hoppas på
i närtid) så ges ytfartygsflottan uppgraderingar. Men, samtidigt studeras nästa
generations ytstridsfartyg till en nivå
som gör att när ubåtarna är levererade ytstridsfartygen kommit så långt att de kan
gå in i konstruktions- och byggnationsfas, samtidigt som då något äldre ubåtar
kan ges nödvändiga uppgraderingar.
På det viset kan en kärna av kompetens
(operativ/taktisk, teknisk och kommersiell) alltid vara fullt sysselsatt med intressanta och inspirerande uppgifter även om
man får finna sig i att verka såväl på som
under ytan över tid.
Men sedan gäller det att få fram dessa
individer också. Här behövs ett rejält omtag jämfört med idag då rekrytering och
vidareutveckling av denna typ av nyckelpersonal lämnar mycket i övrigt att
önska. Denna fråga äger Försvarsmakten
tillsammans med FMV själva och möjligheterna är således obegränsade.
Men man måste våga tänka nytt, vilket
inte alltid lätt i den av hävd konservativa
marinen och när kraven på likriktning
inom hela personalområdet i Försvarsmakten blir något för höga.
Några åtgärder som jag menar skulle
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kunna bidra till att kunna skapa en tillräcklig kritisk massa av kompetent personal är att;
1.

Marinen överger idén om att alla
framtida officerare (OF) ska kunna
köra båt och därmed ges formell nautisk kompetens. Alla officerare i flygvapnet flyger inte flygplan och alla
arméofficerare kör inte stridsvagn
heller, även om det säkert är kul.
Knappt hälften av marinens officerare borde i stället läsa teknisk profil i
sin officersutbildning och på det viset
bredda officerskårens totala kompetensbas och kunna se teknikens och
taktikens samspelsmöjligheter redan
som fänrikar och inte få denna kompetens som 40-åringar efter Försvarshögskolans chefsutbildning.

2.

Rekryteringen av mariningenjörer,
dvs. officerare med civilingenjörskompetens, måste återstartas till någon nivå, säg två till tre om året. Nu
är det sju-åtta år sedan någon rekryterades. I närtid finns det rätt gott om
specialistofficerare och officerare,
men även reservofficerare, som på
eget bevåg läst in en civilingenjörsexamen som kan rekryteras snabbt
och utan egentlig kostnad.

3.

De specialistofficerare som når de
högre nivåerna, förvaltare och flottilj/regements-förvaltare måste tas
omhand och kunna utnyttjas för avancerade roller även ur ett materielförsörjningsperspektiv, inom Försvarsmakten men också inom FMV.

4.

Vi bör ta tillbaka en gammalt traditionell metod inom den militära
sfären, nämligen att i avsaknad av
egna krig skicka ut våra officerare till
andras konflikter i modifierad form.

Med andra ord, vi bör utnyttja våra
internationella kontaktnät för att få
in personal, civil som militär från
både Försvarsmakten och FMV i
utländska projekt för att behålla och
utveckla vår kompetens den vägen.
5.

6.

Vi ska inte glömma bort våra sjömän
och soldater. En sjöman som lämnar
och därefter skaffar sig en adekvat
teknisk/ekonomisk utbildning bör vi
kunna ta tillbaka, antingen som civilanställd eller som specialistofficer/
officer när den dagen kommer. Det
borde också gå att hitta konstruktiva
lösningar för deltidstjänstgörande
soldater och sjömän kopplat till de
marina delarna av försvarsindustrin,
precis som börjat ske på andra ställen, exempelvis med IBM vad gäller
IT-personal.
Slutligen, även akademierna, i detta
fall främst, men inte enbart, Kungl.
Örlogsmannasällskapet, skulle kunna användas som oberoende ”think
tanks”. Det är bara att titta sig omkring i salen för att se vilken kompetens som finns att nyttja, till en
bråkdel av den kostnad som understundom faktureras av vissa konsultföretag med före detta officerare som
anställda.

Även dessa metoder behöver en stabilitet
för att ge långsiktiga resultat.
Kungliga Örlogsmannasällskapet, som
grundades 1771, har under sin 242-åriga

existens sett ett antal upp-och nedgångar
i svensk marin förmåga. En nedgång i
denna förmåga är i dagsläget helt fel väg
att gå i skenet av omvärldsutvecklingen
med bland annat;
•

Sveriges stora beroende av sjöfarten
för vårt välstånd.

•

Den ökande handeln och sjötrafiken
i Östersjön.

•

Ett alltmer auktoritärt Ryssland.

En fortsatt klok och konstruktiv argumentation kring vilka förutsättningar
detta kräver, kombinerat med att tydliggöra den marina arenans förutsättningar
och användbarhet i alla konfliktnivåer är
ett bra sätt att bädda för framtiden. Där
har vi alla ett ansvar.
Som skeppsbyggnadsingenjör anser
jag att stabilitet är den grundläggande
faktorn på vilket allt annat vilar.
Utan stabilitet kan man bara hoppas på
att likt Wasa, ett av de sämsta skepp vi
för övrigt byggt i detta land, bli placerad
på ett snyggt museum efter några hundra
år i gyttjan. På museum hör vi inte hemma på länge än, denna kväll undantagen.
Och likt kretsen kring eskimån Mighty
Quinn gäller det därför att åter komma in
i skaran som; Is building ships and boats.
En slutlig stabilitetåtgärd, lika från år
till år, genom seklerna som gått, och genom sekler som skall komma, är att avsluta detta tal med att beordra Marinens
musikkår med att spela Kungliga Flottans Defileringsmarsch!
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Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare.

Året som gått
Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares verksamhetsberättelse för år 2013
föredragen vid det 242:a högtidssammanträdet i Stockholm den 15 november 2013.
General´s, admiral’s, dear guests from Finland, France, Norway, USA and Åland,
guests from sister academies, dear guests, fellows of our society, ladies and gentlemen. I will now continue in the Swedish language. Akademiens 242:a verksamhetsår är tillända. Det har varit ett hektiskt år och är tid att sammanfatta vad som
har åstadkommits under året inom ramen för akademiens uppdrag angivet i § 1 av
akademiens stadgar ”att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”.
Under verksamhetsåret har åtta ordinarie
sammanträden genomförts. Två sammanträden har genomförts i Karlskrona,
två i Göteborg och fyra i Stockholm samt
idag det 242:a högtidssammanträdet i
Stockholm.
Utöver dessa sammanträden, har akademien varit representerad vid Folk och
Försvars Rikskonferens i Sälen samt även
i Almedalen i somras. Vidare har akademien varit representerad vid European
Maritime Day i maj i Göteborg samt naturligtvis även vid Världssjöfartens dag
den 26 september i Göteborg.
Akademien har organiserat två debattkvällar med marinens personal samt
även genomfört en diskussionskväll med

kadetterna vid Sjöstridsskolan. Vi har
också i samarbete med Försvarshögskolan organiserat en föreläsning och diskussion med den välkände amerikanske
marinstrategen Peter M Swartz. Idag på
förmiddagen genomfördes ett seminarium om konsekvenserna för folkförsörjningen vid en handelsblockad eller ett
handelsembargo mot svenska hamnar under rubriken - Om samhällets sårbarhet
när sjöfarten runt våra kuster begränsas.
Totalt har akademiens olika aktiviteter
under året mönstrat 780 deltagare vilket
är en klar förbättring jämfört med tidigare år. Vår bedömning är att akademiens
pågående modernisering har gjort deltagandet mer intressant och dess relevans
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och påverkansmöjligheter har därmed
ökat.
Under året har akademiens verksamhet
i huvudsak handlat om att föra ut budskapet om betydelsen av öppna sjövägar
och säkra sjötransporter. Försvarsberedningen talar i detta sammanhang om de
strategiska flödena. Men öppna sjövägar
som en förutsättning för folkförsörjningen och för vårt välstånd är ett ämne som
hitintills inte har belysts tillräckligt väl i
diskussionerna om Försvarets uppgifter.
Hur kan man beskriva de strategiska
flödena på ett begripligt sätt? Jag ser
dem som en yster kraftfull vårbäck som
fångad i bäckfåren obevekligt och med
tyngdkraftens hjälp rinner från en högre
belägen plats mot en lägre. Kraften och
den samlade energin i vattnet finns där
så länge vattnet rinner i bäckfåran. Men
uppstår ett hinder bäckfåran så minskar
och till slut försvinner energin och kraften när vattnet flödar ut i flera mindre
småbäckar.
På samma sätt är det med sjöfarten.
Så länge den fritt flyter fram med råvaror och insatsvaror samt färdiga exportprodukter till och från våra hamnar med
adekvata skydds- och försvarssystem så
fungerar folkförsörjningen. Vår ekonomi
och därmed vårt välstånd fortsätter att
utvecklas. Men om sjöfarten utsätts för
störningar, så avtar den inneboende kraften och energin går till spillo. På några
dagar stannar svensk industri. Ekonomin havererar och efter några veckor så
svälter även befolkningen eftersom vi
inte längre är självförsörjande vad avser
livsmedel. Inom ramen för öppna sjövägar och säkra sjötransporter har det därför varit en viktig uppgift för akademien
att visa att marinen i allra högsta grad
fortfarande behövs och att den tynande
försvarsdebatten inte diskuterar de stra412

tegiska förhållandena på ett relevant sätt.
Vår verksamhet och våra åtgärder behövs då utvecklingen här och i andra länder entydigt pekar på att det i framtiden
kommer att behövas mer marina resurser
- inte mindre. Det är trist att försvarsdebatten inte tar fart och att de strategiska
förhållandena som borde styra utformningen av landets försvarsåtgärder av
många så kallade förståsigpåare så bristfälligt och okunnigt diskuteras. Debatten
ägnas i stället åt futilteter och politiska
utspel av tveksamt värde.
När ÖB i Almedalen sommaren 2012
redovisade att Försvarsmakten på sikt
kommer att behöva ekonomiska tillskott
eller förändrade uppgifter och om så inte
sker, så måste delar av eller hela försvarsgrenar avvecklas, så startade det ingen
seriös debatt om marinens betydelse.
Det borde det rimligen ha gjort av de
skäl som jag tidigare har nämnt. Det synes som bilden av marinen enbart som ett
försvarssystem för att förhindra en kustinvasion - att ”knäcka den röda angriparpilen” - har naglats fast hos politiker och
hos allmänheten. De flesta verkar tänka
- om en presumtiv motståndare inte har
något specialtonnage, då kan han ju inte
angripa, överskeppa, ockupera och skada
oss. Då behövs inte marinen! Men det är
ett alltför snävt synsätt. Behovet av att
skydda de livsviktiga sjötransporterna
behandlas inte. Det är verkligen trist att
marinen behandlas så okunnigt och att
felaktiga grundkunskaper synes styra
debatten.
Marinen har tyvärr inte efter 1972 års
försvarsbeslut lyckats att argumentera för
sjöfartsskyddet som en viktig del av sjöförsvaret. Inte heller har marinen på ett
trovärdigt sätt lyckats föra fram budskapet att marinen är den enda marina resursen i landet som kan hantera utmaningar

i undervattensdomänen t ex ubåts- och
minhotet och det menar jag sammantaget
inbjuder till diskussionen om att marinen
kan reduceras. Men hur kan man ens tänka tanken att kraftigt reducera marinen
i ett land med 2700 kilometer kust, när
cirka 90% av vår export och import går
sjövägen och med en upprustande stormakt som nära granne?
Frågan är inte ny. Viceamiralen Bengt
Lundvall talade vid akademiens 200-års
jubileum den 15 november 1971 om sjövägarnas betydelse. Jag citerar ”Östersjöområdet har sedan århundraden haft
stor ekonomisk betydelse. Härav har
följt att Östersjön med dess utlopp ofta
har varit i blickpunkten såväl i fred som
i krig. I fred för transporter – handelssjöfart. Under krig för kraftmätningar
mellan örlogsfartyg med målet att vinna
kontroll över vattenvägarna för att kunna
utnyttja dem för transporter.” Han fortsätter ”Utvecklingen mot större, geografiskt vidgade marknader och ländernas
ökade beroende av varandra ökar kraven
på transporter. Transporter som till väsentlig del måste gå sjöledes. Havet är
en bekväm, lastdryg och billig transportväg”. Vi är där idag. Det är exakt samma
slutsatser som försvarsberedningen skriver i sin senaste rapport 42 år senare.
Vidare blir havet och dess resurser
allt viktigare; i ökande grad utnyttjas
nu havsbotten för olika typer av infrastruktursystem såsom el-, och telekablar,
pipelines för olja och naturgas samt som
fundament för stora vindkraftparker. Haven kommer i framtiden även att få en allt
större betydelse för folkförsörjningen.
Bara för att gemene man i Sverige inte
dagligen ser dessa transporter och resurser, så existerar de verkligen och de måste kunna skyddas vid kriser och i krig.
Slutligen ändras nu även de övergri-

pande säkerhetspolitiska prioriteringarna. Företeelser som nästan har betraktas
som axiom – de amerikanska resurserna
för att skydda Europa och sjövägarna
till Europa - ändras nu tydligt och innebörden av att USA nu skiftar fokus mot
Asien och mot en mer marin inriktning
måste noga analyseras i försvarsberedningsarbetet.
Konsekvenserna för Sverige av eventuella störningar i sjöfarten i de omstridda områdena t ex i Malackasundet och
sydkinesiska sjön måste också bedömas.
Som jag tidigare har nämnt, svensk utrikeshandel är extremt viktig. Den måste
kunna skyddas och KÖMS måste i ökande grad bidra till att öka kunskaperna om
sjövägarnas betydelse och om marinens
förmågor, flexibilitet och mångsidighet.
Allt detta nämns också i Försvarsmaktens perspektivplan som den 1 oktober
överlämnades till regeringen. Problemet
är att Försvarsmakten om inte ekonomin
stärks, föreslår ytterligare reduceringar
av sjöstridskrafterna i de redovisade sk
stridskraftsprofilerna. Andra operativa
koncept och alternativ hade kunnat övervägas för att spänna ut utfallsrummet.
Årets inträdesanföranden har som vanligt behandlat ett mycket brett spektrum
av områden och det är också naturligt att
huvudtemat för flertalet av ledamöternas tal och skriftliga arbeten har handlat
om vårt sjöstrategiska läge och vad detta
kräver av vårt försvar till sjöss. De inträdesanförandena som har hållits är;
•

Ordinarie Ledamoten (OL) Magnus
Jönsson, Möjligheter och utmaningar för sjöstridsförbanden

•

OL Anna Risfelt-Hammargren, Slaget om vattenkraften – och vikten av
en samordnad strategi
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•

OL Kenneth Raun, Behövs chiefen?
– Funderingar kring den tekniska
tjänsten ombord

•

OL Martin Jakobson, Spelet om den
arktiska oceanen”

•

OL Jerker Widén, Marint lärande –
värdet av vetenskap och bildning

En akademi som Örlogsmannasällskapet
måste låta verksamheten vara riktad mot
framtiden. En viktig förutsättning för att
arbetet ska vara helgjutet är dock att all
erfarenhet från de gångna åren tas till
vara. Fakta måste vara grunden för allt vi
företar oss.
Fakta hittar vi bland annat i biblioteket i Karlskrona som fortätter att utvecklas mot ett renodlat forskningsbibliotek.
Hela vår databas med våra unika boksamlingar är nu tillgängliga via LIBRIS
vilket väsentligt underlättar den marina
forskningen genom ökad synlighet och
tillgänglighet. Bokbeståndet har inventerats och en välbehövlig renovering av har
påbörjats.
Under året har ett projekt att digitalt
scanna samtliga utgivna Tidskrift i Sjöväsendet också påbörjats och i dagarna
kan samtliga artiklar från 1962 läsas via
länkar på akademiens hemsida. Nästa år
är tanken att projektet ska gå i mål och
då ska det vara möjligt att läsa samtliga
utgivna artiklar sedan den första utgivningen 1835. Vi har under året även inventerat vår värdefulla konst varav merparten hänger i Försvarsmaktens lokaler
i Karlskrona.
Vår tidskrift – Tidskrift i Sjöväsendet – kommer även i år att ges ut i fem
nummer varav även i år ett nummer är
ett särskilt debattnummer med artiklar
från marinens yngre befäl och från några
av de politiska ungdomsförbunden vilka
välvilligt har skrivit om sin relation till
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och syn på marinen.
Biblioteket och bildarkivet är viktiga
men också kostsamma verksamheter för
akademien. Biblioteksarbetet har kunnat
genomföras med ett nytt mycket generöst
stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia
Wallenbergs Minnesfond. Akademien
uttrycker sitt varma tack för detta ovärderliga stöd till bibliotekets verksamhet.
Under året har akademiens startat två
fonder - den Gynterska fonden och den
Falkengréenska fonden. Avsikten är att
delar av den årliga avkastningen i dessa
fonder skall stödja och bevara TiS samt
biblioteket så att dessa verksamheter ska
kunna bli mindre beroende av stöd utifrån.
Marinlitteraturföreningen har under
året avslutat sin verksamhet och de kvarstående medlen har överförts till KÖMS
i en fond vars avkastning skall användas
för att premiera framstående studieresultat och för att publicera litteratur inom
sjökrigsområdet. Den första utdelningen
från fonden kommer att göras ikväll.
Under året har en arbetsgrupp under
ledning av den nyblivne hedersledamoten
generallöjtnant Lars G Persson arbetat
med att modernisera akademiens stadgar.
Arbetet slutfördes genom att regeringen
den 5 juni fastställde de nya stadgarna
vilka på ett betydande sätt bidrar till att
modernisera akademiens arbete.
Under året har akademiens hemsida
ytterligare förbättrats och gjorts mer lättillgänglig med länkar till biblioteksdatabasen Libris samt även försetts med ett
twitterkonto för att akademien snabbare
ska kunna kommentera artiklar eller händelser inom vårt verksamhetsområde.
Det finns också mycket för örlogsmannasällskapet att skriva om och att kommentera. Under året har marinen som
vanligt varit hårt engagerad i operatio-

ner syftande till att skapa ökad säkerhet
och stabilitet till sjöss i närområdet och
även i avlägsna farvatten. Under året har
övningsverksamheten i vårt närområde
ökat. Det ökar risken för kränkningar och
incidenter. Det kräver daglig uppföljning
och närvaro till sjöss. Vidare har HMS
Carlskrona under året återigen med framgång deltagit i EU Operation Atalanta för
att värna sjötrafiken i Adenviken och Indiska Oceanen.
Den operativa verksamheten som är
grunden för marinens existens, är tyvärr
för många helt okänd då den oftast bedrivs utom synhåll långt ut till sjöss eller
i våra glest befolkade skärgårdar. Förhållandet ger marinen ett klart underläge i
försvarsdebatten. Det är så lätt att få stöd
i regionen om ett förband hotas med nedläggning. Vem bryr sig om några fartyg
mindre? Det största problemet för de marina cheferna är att antalet fartyg och den
tilldelade personalramen inte står i paritet till de angelägna uppgifterna. Här har
Kungl. Örlogsmannasällskapet efter 242
år fortfarande en tydlig och viktig roll
att i enlighet med akademiens valspråk

”med förstånd och styrka” argumentera
och verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
Med enträget och målmedvetet arbete
borde det rimligen leda till bättre effektivitet i resursutnyttjandet men även till
anslagsökningar, ersättningsbyggen för
äldre fartyg och utökning av de fåtaliga
fartygsresurserna.
This is a work that could contribute to
create stability, peace, security, development and bring prosperity following the
old latin words – mare conjugit – non separat (the sea unites – and do not divide).
The 381 fellows of our society will continue this important work and follow in the
footsteps of our forefathers to diminish
the almost total sea blindness that exist
in our country. Historically this is a work
that started on the 15th of November 1771
when vice admiral Kristoffer Falkengréen, when selected for a fellowship,
was given number 1 in the list of fellows.
The latest fellow of the Royal Society of
Naval Sciences have been given number
1470. The tradition is still strong.
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Kommendörkapten
JONAS HÅRD AF SEGERSTAD

Kommendörkapten Jonas Hård af Segerstad genomförde under
åren 2011-2013 den tyska general-/amiralstabsofficerskursen
vid Führungsakademie i Hamburg. Han har en bakgrund som
ubåtsjakt- och minröjningsofficer och har bl.a. varit fartygschef
på hydronfonbojfartyg och minröjningsfartyg typ Koster. Han är
även medförfattare till de militärhistoriska böckerna ”Havets
Vargar’ (2005) och ’Genombrottet - Operation Cerberus’ (2012).
Sedan oktober 2013 är Jonas Hård af Segerstad chef för 42.minröjningsdivisionen på Berga.

Vad händer i den tyska Marinen?
2011 inleddes en omstrukturering i Bundeswehr. Motiven känner vi igen från Sverige med en grundorganisation som alltjämt är ett arv från kalla kriget och som
skall bantas till förmån för ett insatsfokuserat yrkesförsvar. En annan likhet med
Sverige är regionalpolitiska intressen, vilka däremot i ett land med politiskt starka
delstater får en ytterligare dimension. Som stort och viktigt land i vår närhet, bör utvecklingen i Tyskland vara intressant att följa – även om vi traditionellt ser Tyskland
som en handelspartner, är vad Tyskland väljer att göra säkerhetspolitiskt omöjligt
att ignorera för oss Östersjögrannar.
I siffror utgår omstruktureringen från ett
läge med 394 verksamhetsställen, som
genom nedläggningar av 31, tidigare beslutade nedläggningar av 13, omdefiniering av 58, omfattande reduceringar eller
sammanslagningar av 33 samt nyuppsättande av fem, skall minskas till 264
verksamhetsställen. Det tyska försvaret
kommer således i framtiden alltjämt vara
representerat på en stor mängd geografiska platser.
Den nya organisationen skall huvudsakligen vara intagen 2014, men vissa
mer omfattande förändringar beräknas
inte vara genomförda förrän tidigast
2017. I personalmängd innebär detta en
minskning från c:a 240 000 till 197500

militära och civila aktiva befattningar.
Den tyska marinen är den personellt
minsta försvarsgrenen med omkring
15000 av dessa.
Tillsammans med omstruktureringen
styrs marinens utseende av den politiska
målsättningen att ha en stor förmågebredd, snarare än förmågedjup: ”Breite
vor Tiefe”, vilket motiveras av att säkerställa politisk flexibilitet. Tyskland
formulerar ytterst ogärna egna säkerhetspolitiska intressen, ur vilka t.ex. en
militärstrategisk och en marin doktrin
annars skulle kunna härledas. Den tyska
grundlagen begränsar också möjligheten
att delta i militära insatser utomlands,
vilket gjort att Tyskland sätter stort värde
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på att vara en solidarisk medlem i NATO
och EU, snarare än att driva egna säkerhetspolitiska linjer. Detta avspeglas i materielanskaffningen, där volymerna blir
mindre men bredden relativt oförändrad.

Organisation
I Tyskland spelar departementen generellt en större roll än i Sverige och exempelvis är den tyske försvarsministern
tillika överbefälhavare i fredstid – Tyskland tillämpar ett medvetet och starkt
ministerstyre, i syfte att undvika att för
mycket politisk makt koncentreras till
förbundskanslern. Detta innebär att det
tyska försvarsdepartementet reglerar det
mesta av det som i Sverige ligger hos
Högkvarteret, vars motsvarighet överhuvudtaget inte finns i Tyskland.
I samband med reformen flyttades försvarsgrenscheferna ut ur departementet,
som bantas från 3000 till cirka 2000 befattningar (att jämföra med det svenska
försvarsdepartementets dryga 150). Generalinspektörens roll stärktes och han
har numera formell och direkt befälsrätt
över försvarsgrenscheferna, till skillnad
från den endast rådgivande funktion
han hade i den tidigare organisationen.
Departementet är alltjämt delat mellan
Berlin och Bonn, men numera med allt
tydligare koncentration till huvudstaden.
Samtidigt ombildades försvarsgrensledningarna, vilket för den tyske marinchefen innebar att ”Flottenkommando”
slogs ihop med Flottenamt (grovt förenklat som en sammanslagning av MTS
och PROD MARIN) till det nya ”Marinekommando” som förläggs till Rostock
och som innehåller ett Maritime Operations Center som byggs upp för att ersätta
det som idag ligger i Glücksburg. Detta
görs naturligtvis inte över en natt och
MOC Glücksburg beräknas vara i drift
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ytterligare ett antal år innan MOC Rostock tar över. Förmågan att kunna utgöra
ett NATO/EU-MCC bibehålls. Rostock
som marin stationeringsort får påtagligt
ökad betydelse i och med reformen.
Viceamiral Axel Schimpf är sedan
2010 marininspektör och den tidigare
flottchefen (”CINCGERFLEET”) konteramiral Michael Mollenhauer behåller i
princip sin tidigare uppgift men är i den
nya organisationen chef för insatsavdelningen i Marinekommando.
Ställföreträdande MI är viceamiral
Andreas Krause, bekant för oss svenskar
som UNIFIL:s förste chef bl.a under tiden för ML01-02.
Jämfört med övriga försvarsgrenar
minskas den tyska marinen mindre genom denna omstrukturering och nordsjöbasen Wilhelmshaven blir med 8500
befattningar faktiskt Bundeswehrs personellt största garnisonsort efter reformen.
Personalmässigt är marinens vakansläge
dessvärre så ansträngt, att personalramen
efter omstruktureringen är större än nuvarande personaluppfyllnad.
Geografiskt innebär detta att följande
organisation intas:
Rostock/Warnemünde:
•

Marininspektören med Marinekommando;

•

1. Korvettdivisionen ur Einsatzflottille 1.

Kiel/Eckernförde:
•

Einsatzflottille 1 med 1. Ubåtsdivisionen, 3. Minröjningsdivisionen,
en underhållsdivision och de marina
specialförbanden.

Wilhelmshaven:
•
Einsatzflottille 2 med 2. & 4. Fregattdivisionerna och en Trängdivision.

Artist impression av en av de fyra nya fregatterna av Baden-Württemberg (typ F 125)
som är under byggnad. Källa: Lürssen.
Nordholz (på Nordsjökusten):
•
3. och 5. Marinflygsdivisionerna.
De marina skolorna
•
Kvar på sina tidigare platser i Bremerhaven, Flensburg, Plön och Parow.
Marina musikkårer
•
Musikkårer intresserar ju många: de
halveras till en. Basering i Kiel.
Förband som avvecklas:
•
7. Robotbåts(Schnellboots-)divisionen i Warnemünde
•

5. Minröjningsdivisionen i Kiel

•

Marinflyget lämnar Kiel helt

•

Glücksburg lämnas på sikt helt.

Viktigare system
Den tyska marinen kommer i framtiden
att bestå av:
•
4 fregatter F 123 Brandenburg-klass

•

3 fregatter F 124 Sachsen-klass

•

4 fregatter F 125 Baden-Würtemberg-klass (under byggnad)

•

5 korvetter K 130 Braunschweigklass

•

6 ubåtar 212A

•

10 minröjningsfartyg

•

11 stödfartyg

•

3 signalspaningsfartyg

•

8 MPA P-3C Orion

•

30 helikoptrar (Sea King/Sea Lynx.
På sikt MH90/92)

Avveckling:
De åtta fregatterna av F 122-klassen avvecklas, tillsammans med alla robotbåtar,
hälften av minröjningsfartygen, Atlanticflygplanen och några äldre stödfartyg.
Marinflygets Tornado-flygplan är sedan
tidigare överförda till flygvapnet och deras sjöstridsförmåga har lika tråkigt som
väntat därmed utslocknat.
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Ny materiel
En marin utvecklingsplan – ”Zielvorstellung Marine 2025+” – är styrande
för den tyska marina utvecklingen, där
materiel, personal och organisation fram
till år 2025 definierats. Liksom i Sverige
är denna givetvis beroende av budget,
men ger en balanserad och tydlig bild av
vad som ska finnas och varför.
De fem korvetterna K 130 har dragits
med problem med främst sina framdrivningssystem och en blandning av ”missöden och otur”, som man inte utan galghumor uttryckt det officiellt. De beräknas
alla fem vara överlämnade 2014, men den
första enheten är redan sedan oktober
2012 insatt i UNIFIL utanför Libanons
kust och i skrivande stund (nov 2013)
genomför de sista två sina leveransprovturer. Korvetternas huvudvapen är Rb15
Mk III och de har även en UAV för spaning, men ingen organisk helikopter. Robotbåtarna S143A (”Gepardklassen”) avvecklas i takt med införandet av de nya
korvetterna. Att notera är den genomgående principen att avvecklingen av äldre
materiel knyts till införandet av den nya
för att undvika förmågeglapp och kompetensförlust. De äldre systemen behålls
intill de nya är operativa; vilket gäller för
såväl Gepardklassen, som 122-fregatterna och helikoptersystemen.
Fyra fregatter F 125 är under byggnad och levereras mellan 2016 och 2018.
Dessa fartyg har, till skillnad mot F
124-klassens luftförsvarstyngdpunkt, en
påtaglig utveckling mot att utöver klassisk sjökrigföring även kunna understödja landoperationer, t.ex. med kustbeskjutning med sin 127-mm pjäsoch det
spekuleras i att utrusta även denna klass
med Rb15 (Mk IV). Klassen tänjer med
sina 7200 ton ytterligare på den redan
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omöjliga definitionen av vad en fregatt är
nuförtiden, men här spelar realpolitiken
viss roll. ”Zerstörer” eller ”Kreuzer” är
helt enkelt inte begrepp som går hem i det
militärkänsliga Tyskland. Besättningen
kommer endast vara cirka 110 man, vilket
är en halvering jämfört med de tidigare
fregattklasserna. De åtta mycket personalkrävande fregatterna ur F 122-klassen
avvecklas successivt i takt med leveransen av F 125.
Projektet ”Mehrzweckskampfschiff
180” (Multifunktionsstridsfartyg 180)
är tyska marinens nästa stora stridsfartygsprojekt och befinner sig på konceptionsstadiet. I den grova plan som idag
föreligger, handlar det om sex fartyg i
storleksordningen 2500 ton, som ska
kunna börja levereras runt 2020. Modularitet och uttalad ”joint”-inriktning är
slagord när projektet presenteras.
Underhålls- och stödfartyg är högt prioriterade i den tyska marinen. På underhållssidan levererades i år en tilläggsbeställd tredje ”Einsatzgruppenversorger”
av Berlinklassen, den större typen av
stödfartyg på cirka 20 000 ton.
Två stridsstödsfartyg ”Joint Support
Ship” skall på längre sikt, läs 2025, anskaffas, men tycks åka ut och in i planerna…

Personal
Av visst intresse bör vara att de nyare fartygssystemen (F 125, MKS 180) är konstruerade för s.k. intensivnyttjande och
flerbesättningskoncept. De skall kunna
vara igång i ett insatsområde 24 månader
i sträck, utan behov av varvsbundet underhåll. Besättningen på ett insatt fartyg
skall skiftas var fjärde månad och kommer inte längre vara bundna till ett visst
fartyg, vilket redan praktiseras inom det
tyska ubåtsvapnet.

En (av många) skisser inom projektet ”Mehrzweckskampfschiff 180” (Multifunktionsstridsfartyg 180). I planerna talas om sex fartyg i storleksordningen 2500 ton med
leverans kring 2020.
I övrigt lade Tyskland 2011 värnplikten vilande och förlitar sig idag till största
del på yrkes- och tidssoldater för sina förband, ett system som i och för sig redan
fanns parallellt med värnpliktssystemet.
Alla personalkategorier (manskap/underbefäl, underofficerare och officerare)
kan välja tjänstgöringskontrakt på upp
till 25 år; ”livstids” tillsvidareanställning
är som tidigare bara möjligt för underofficerare och officerare. De nya fartygssystemen är emellertid tack vare den
tekniska utvecklingen betydligt mindre
personalkrävande på manskaps- och underbefälssidan, varför dagens vakansläge
åtminstone tillfälligt lindras genom urfasningen av t.ex. de manskapskrävande
klass 122-fregatterna.
Marinens fartyg var förvisso redan
tidigare huvudsakligen bemannade av
tidssoldater, men då dessa huvudsakligen
rekryterades ur värnpliktskullarna, har
man idag problem med försörjningen av
underbefäl och underofficerare.
Ett kompromissystem ”Freiwilliger
Wehrdienst” infördes efter värnpliktens slopande. Detta innebär en frivillig
tjänstgöring under valbart 7-23 månader
under värnpliktslika förutsättningar.
Förhoppningen var att detta skulle av-

lasta yrkes- och tidssoldaterna, men har
inte blivit så lyckat då de flesta väljer så
kort tjänstgöringstid att de ändå inte går
att använda operativt och resultatet har
varken blivit hackat eller malet. I den
svenska debatten har detta frivilliga systems problem stundtals förväxlats med
yrkessoldatssystemets, vilket alltså inte
är korrekt. Rekryteringsproblemen på
yrkessoldatsidan består främst i att påpekasde marina baserna ligger i vid, vilket
för fartyg är mycket klokt, men långt från
större befolkningscentra, vilket inte gör
dem till naturliga yrkesval för unga tyskar. Tyskland är dessutom i jämförelse
med Sverige ett mycket mer kontinentalt
land, där ryggsluten ännu mer tydligt är
vända mot havet. Den tyska marinen är
omtyckt, men inte särskilt känd.

Insatser
Den tyska marinen har som målsättning
att alltid vara representerad i de stående
Nato-förbanden och deltar dessutom
mycket aktivt i UNIFIL och ATALANTA. Man har sedan operationen inleddes
alltid haft enheter i ACTIVE ENDAEVOUR i Medelhavet. De tyska signalspaningsfartygen får sina uppdrag av den
centrala strategiska underrättelsetjäns421

ten och uppmärksammades bl.a. i media
under 2011 och 2012 med anledning av
insatserna utanför t.ex. Libyens och Syriens kust.
Ickedeltagandet i Libyeninsatsen 2011
är besvärande när det diskuteras internt,
särskilt då en av Tysklands få tydliga säkerhetspolitiska mål är att vara en lojal
Nato-medlem. För oss grannar bör det
hursomhelst fortsatt vara intressant att
hålla kontakten med och kunskapen om
Tyskland högt – inte minst eftersom Sverige och det svenska försvaret åtnjuter ett
gott rykte bland våra södra grannar.
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Fil. Mag.
ERIK WALLSTRÖM

Erik Wallström, f. 1967, Fil. mag. och lärare i historia är för
närvarande verksam vid Södra Ängby skola i Bromma. Han är
reservofficer vid Norrbottens regemente. Har tidigare publicerat
arbeten om Västerbottenexpeditionen 1809 i ”Krig kring Kvarken” (1999), om kriget 1788-90 i ”Skärgårdsflottan” (2000), om
Johan Pukes utrikestjänst i ”Marinmuseum årsbok 2003” samt
tillsammans med Hans Norman biografin ”Johan Puke. Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd” (2008).

Johan Pukes tjänsteförteckning – en egenhändig karriärbeskrivning enligt tidens sed
Johan Puke (1751-1816) gjorde en enastående karriär i den gustavianska tidens
svenska rike. Oäktingen till skeppsgosse slutade sin bana som generalamiral, statsråd och greve. Puke har åter hamnat i fokus i Blekingebygden när Stiftelsen Stina
Werners Fond har gläntat på dörrarna till Göholms corps de logi, den herrgård som
Puke lät uppresa och gjorde till en långvarig bostad för sina efterkommande. Även
om senare ägare har moderniserat inredningen så finns spåren av husets byggherre
kvar i form av vapen ovanför entrédörrarna och på en kakelugn.
Trots att spåren efter Puke är tydliga på
Göholm hade han själv mycket lite tid att
ägna sig åt lantegendomen. Ständigt kal�lades han in för ansvarsfulla värv i marinens och statens ledning. När han tog
avsked från sina ämbeten 1815 hade han
bara lite mer än ett år kvar att leva. Det är
därför logiskt att i första hand skriva om
Puke som sjömilitär, även om han med
stort intresse, i tidens anda, försökte sig
på lantmannagärningen när han hade tid
över. Men det som ger honom en plats i
den svenska historien är ändå hans välrenommerade insatser som sjöofficer.
Desto mer tid hade Pukes hustru, gre-

vinnan Christiana, f. Giertta (1775-1859)
att ägna sig åt lantegendomen Göholm.
Det var hon och Pukes fyra döttrar som
under 1800-talet satte sin prägel på gården och såg till att driva den som det
mönsterjordbruk den blev under seklets
andra hälft. Det är också genom grevinnan Christiana vi har vår största kännedom om Pukes liv, om hans person och
hans tankar, genom den sjuttiosidiga
handskrivna berättelsen om makens levnad som hon nedtecknade under sina år
som änka på Göholm. De tre sönerna
hade liksom sin far mycket lite tid över
för Göholm, varför gården under många
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år främst beboddes av kvinnor, en trend
som sedan upprepade sig på 1900-talet
med Sonja och Stina Werner.
Puke skrev mest om sådant som rörde
hans framgångsrika tjänstgöring till sjöss.
Han förde loggböcker och skrev instruktioner, både för militära ändamål och för
boende på ägorna som hörde till Göholms
gård, de egendomar han hade köpt under
ryska kriget 1788-90. Han upprättade
också en ganska utförlig tjänsteförteckning, som kompletterades med tjänstgöringsintyg från de olika befälhavare han
reste med under ungdomsåren. Sedan han
själv blivit officer, fartygschef och slutligen generalamiral och statsråd fortsatte
han att fylla i sin tjänsteförteckning intill
året före sin död.
Tjänsteförteckningen och intygen
fungerade som våra tiders CV, de styrkte
de egna meriterna inför kommande uppdrag och befordringar. Som källa betraktad, kan det då finnas en risk att de egna
meriterna förbättras i tjänsteförteckningen, så att historikern får en förskönad bild av vad vederbörande egentligen
presterade? Möjligen kunde det vara så,
varför tjänsteförteckningen behöver verifieras på annat sätt också. I Pukes fall
styrks hans noteringar av de positiva
referenserna i de bifogade intygen från
hans tidiga fartygschefer, av Gustav III:s
och Karl XIII:s utlåtanden och befordringar, samt rent allmänt av den karriär
Puke faktiskt gjorde i en tid när börd och
förmögenhet spelade stor roll för hur en
persons liv skulle komma att gestalta sig.
Puke ägde vid sin födelse vare sig börd
eller förmögenhet.
Tillsammans med Hans Norman skrev
artikelförfattaren Johan Pukes biografi,
som efter flera års arbete färdigställdes
och slutligen publicerades under 2008.
Den långa tillkomsttiden berodde dels på
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det utspridda och svåröverskådliga källmaterialet, dels på att författarna hade
andra uppdrag och anställningar under
samma tid. Pukes egenhändiga tjänsteförteckning, grevinnan Christianas
anteckningar, samt de brev inom familjen som finns bevarade, liksom parets
äldsta dotters, Jeanette af Puke, anteckningar i de delar som gick att spåra var
de viktigaste källorna. För en fullständig
redogörelse över källmaterialet kring Johan Pukes levnad och för en utförlig beskrivning av hans släktbakgrund, liksom
hans äktenskap och familjeförhållanden,
hänvisas till biografin. Nedan beskrivs
Pukes militära karriär och hans uppdrag i
statsförvaltningen utifrån hans egenhändiga tjänsteförteckning, jämfört med hur
förutsättningarna för en militär karriär
kan se ut idag.

Den militära karriären
idag och på 1700-talet
Att göra militär karriär i 1700-talets
svenska rike var till övervägande del
förbehållet de gamla adelsätternas söner.
Mellan officerare och underofficerare
fanns en skarp gräns, officersbefattningarna var främst förbehållna adelns söner,
fast de var uppnåeliga även för dugliga
ofrälse ynglingar i tider av krig. Särskilt
sjövapnen hade en större andel ofrälse
officerare, eftersom adeln helst sökte sig
till det mera statusfyllda kavalleriet. Officersgraderna inom exempelvis Livgardet
till häst hade också högre rang än de marina officersgraderna, vilket säkerligen
påverkade valet av vapenslag för sönerna
inom samhällets övre skikt.
Underofficersbefattningarna i flottan
var egentligen öppna för alla därtill lämpliga sjömän, men ofta uppbars lönerna av
adelssöner med högre grad, den gamla tidens system med befordran över sin stat,

Johan Puke 1751-1816 vars karriär spände över flera krigstider både inom det svenska
riket och utomlands. Med en gedigen erfarenhet från först den brittiska flottan som
underofficer och senare som konstituerad officer vid franska flottan under nordamerikanska frihetskriget, var han väl meriterad för befälet på fregatten Sprengtporten
när den svenska kolonin St. Barthelemy skulle ianspråktagas 1785. Uppdragen som
flottans ledare under ryska kriget 1788-90 framhävde ytterligare hans duglighet, varpå han under resten av sin karriär tjänstgjorde i den högsta marinledningen, först i
Karlskrona och senare även i Stockholm. Hans sista befäl till sjöss var som chef över
sjöstridskrafterna under fälttåget mot Norge 1814.
dvs en tolvårig löjtnant av fin släkt kunde
sitta på fanjunkarens stat för sitt förband,
medan den 30-årige friherrlige majoren
hade löjtnants stat, osv. Det fanns fler befäl med en viss grad än det fanns tjänster
att uppbära lön för. Ett exempel på detta
är Pukes äldste son, Carl Puke, som under sina år som sekundchef för Livgardet
till häst uppbar en lägre lön, eftersom
sekundchefslönen hela tiden uppbars av
Magnus Brahe.

Med de förändringar av den svenska
försvarsmakten som har skett de senaste
åren kan det vara intressant att jämföra
en militär karriär på 1700-talet med en
motsvarande karriär idag. Dagens tvåbefälssystem är mera likt 1700-talets tvåbefälssystem än det enbefälssystem som
fanns under värnpliktsförsvarets sista
decennier. En annan likhet är kravet på
utlandstjänstgöring. På 1700-talet var det
vanligt att skaffa sig erfarenhet och möj425

lighet till befordran genom att delta i krig
som pågick utomlands, liksom det idag är
nödvändigt för den som vill göra en militär karriär att delta i utlandstjänst.
Skillnaden är att dåtidens officerare
reste utomlands för att delta i anfallskrig
medan dagens officerare reser utomlands
i fredsbevarande insatser. De erfarenheter som därmed inhämtas från krigszoner och tillförs respektive tids krigsmakt torde dock kunna användas på ett
likartat sätt, eftersom kriget som sådant
har samma grundelement då som nu, den
tekniska utvecklingen borträknad.
Skulle Sverige idag hamna i krig med
ett annat land skulle de officerare som
har tjänstgjort i krigszoner utomlands ha
värdefulla kunskaper att tillföra landets
försvar. På samma sätt förhöll det sig när
Gustav III startade kriget 1788-1790, då
många svenska officerare hade erfarenheter från det nordamerikanska frihetskriget.
Ännu en skillnad är att det på 1700-talet vurmades för titlar och utmärkelser på
ett annat sätt än idag. Det kan förklaras
med att det var den tidens sätt att visa
samma saker som man idag visar med
exempelvis en akademisk examen. På ett
annat sätt förhåller det sig med de ärftliga
titlarna, för även på 1700-talet krävdes ju
rätt kompetens för att klara av ett arbete.
Därför kunde ordnar och titlar som någon
förvärvat för sina insatser ha ett högre
meritvärde än en ärvd titel, vilket inte alltid beaktades vid tillsättningar.
För att en militär hierarki ska fungera
behövs ett system med tjänstegrader. Låt
oss därför i tabellform jämföra dagens
tjänstegrader med 1700-talets. För de
lägre tjänstegraderna blir jämförelsen
ungefärlig, eftersom olika benämningar
ibland användes för samma tjänstegrad,
exempelvis styckjunkare och konstapel.
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Ibland växlade också sjömän mellan staterna, som i Pukes fall, då han började
sin karriär inom styrmansstaten och sedan bytte till artilleristaten före han blev
officer.
För att beteckna en tjänstegrads nivå
användes förr begreppet rang, vilket i
någon mån kan sägas motsvara dagens
begrepp tjänsteställning. Exempelvis har
en förvaltare i dagens system en tjänsteställning mellan löjtnant och kapten. På
1700-talet varierade istället tjänstegradernas rang mellan olika förband och
vapenslag, exempelvis kunde en major i
kavalleriet ha högre rang än en major i
örlogsflottan, se även bild på vidstående
sida.

Pukes karriär
Tio år gammal gick Puke till sjöss och
seglade som skeppsgosse på olika handelsfartyg. När han första gången fick
permission för att ta tjänst utomlands
begav sig Puke till Amsterdam 1771.
Den allra första utseglingen slutade med
skeppsbrott vid ön Texel, och Puke tog
sig med stor fara för sitt liv tillsammans
med några kamrater över till Gravesend
utanför London. Så kom det sig att det
blev sju resor med engelska skepp istället
för holländska.
Under den franska tjänstgöringen överlevde Puke ännu ett svårt skeppsbrott och
eftersom han var den äldste överlevande
officeren var han tvungen att avlämna en
sjöförklaring till det franska amiralitetet.
Som ende svenske officer blev han befordrad till lieutenant en pied, vilket var en
högre rang än de övrigas lieutenant de
vasseaux, närmast motsvarande förste
löjtnant. Dessa händelser har beskrivits
utförligare i vår biografi samt i författarens artikel i Marinmuseums årsbok
2003.

Tjänstegrader för sjöbefäl på 1700-talet och idag

* Tjänstegraderna Överamiral och Generalamiral saknar motsvarighet idag. De bör
dock ha varit ranglikar med den likaledes avskaffade tjänstegraden Fältmarskalk i
armén.
** Tjänstegraden Flottiljförvaltare saknade motsvarighet på 1700-talet, eftersom dagens Flottiljförvaltare har rang mellan örlogskapten och kommendörkapten. Kungl.
Flaggkonstapel, Kungl. Flaggskeppare samt Kungl. Flaggstyrman hade kunglig fullmakt och rang motsvarande fänrik/löjtnant,
*** På 1700-talet fanns ingen skarp gräns som den idag mellan gruppbefäl/sjömän och
specialistofficerare.
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Åren i engelsk och fransk krigstjänst
förde inte bara med sig att Puke blev en
mycket erfaren sjöofficer, utan också att
han lärde sig tala franska flytande, vilket
var en stor fördel om han senare skulle
kunna föra sig i de fina salongerna. Franska var ju det språk som användes bland
adelsmän och kungligheter runt om i Europa under 1700-talet.
Trots att han var en av de yngre tillgängliga kaptenerna fick han 1784 uppdraget att vara befälhavare på fregatten Sprengtporten inför avresan till St.
Barthelemy. Enligt grevinnan Christiana
kom det som en total överraskning för
Puke, men som alltid ställde han genast
upp och började sätta ihop sin besättning.
Först i december var alla förberedelser
gjorda och utseglingen var en av de svåraste Puke hade upplevt både vad gällde
väderförhållanden, manskapets hälsa och
de skador fartyget fick under seglatsen
över Nordsjön.
Den utnämnde guvernören, Salomon
Mauritz von Rajalin (1757-1825), kunde
landsättas för att ianspråkta den lilla ön
för svensk räkning. Gustav III kunde därmed till det svenska riket räkna en koloni
i västindien, om än en ö tämligen fattig
på naturtillgångar, olämplig för jordbruk
och nästan helt utan färskvatten. Puke
besökte därför flera andra västindiska
öar för att skaffa proviant och färskvatten innan seglatsen hem påbörjades den
4 juli 1785 och genomfördes på ovanligt
kort tid, vilket framhålls i tjänsteförteckningen.
Det ryska kriget 1788-1790 blev ännu
en språngbräda i Pukes karriär, likaså
den period i hans liv som det har skrivits
mest om. Värt att notera är att han inte
nämner själva utbrytningen från Viborgska viken, antagligen för att han ansåg
det vara en självklar del av hans samlade
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plikter under kriget, där han helt enkelt
utförde ett av många uppdrag som ålades honom. Däremot framhålls att han
blev utnämnd till riddare av Svärdsorden,
ett kvitto på den viktiga insats han hade
gjort utanför Viborg.
Det var vid denna tid Puke köpte Göholm för de prispengar han hade kvar
från sin franska tjänstgöring. Det framgår också att Puke vid denna tid satte upp
ett ”eget” kompani. Detta var ekonomiskt
fördelaktigt, eftersom han fick betalt för
att utrusta kompaniet men själv bestämde
hur det statliga anslaget skulle fördelas.
Allmänt sett innebar det, med statens
goda minne, att volontärförbanden inte
alltid utrustades för hela den summa deras chefer erhöll från staten. Puke var troligen inget undantag i detta fall.
Efter sitt giftermål 1793 befordrades
Puke till överste och blev redan året därpå konteramiral och vice ordförande i det
nyinrättade storamiralsämbetet, där hertig Karl var ordförande. I princip innebar
detta att Puke under några år fungerade
som högste befälhavare över örlogsflottan. Puke gynnades av hertig Karl under
1790-talet, fram till kungens myndighetsförklaring. Mot de gamla adelsätter,
som Puke hamnade i konflikt med vid ett
par tillfällen, fanns små möjligheter att
kunna hävda sig i konkurrensen när storamiralsämbetet avskaffades 1797.
1798 genomförde Puke med sin hustru
en resa till Danmark, om vilken han inget
nämner i tjänsteförteckningen. Den beskrivs desto livligare av grevinnan Christiana, liksom det sjukdomsförlopp som
Puke drabbades av och som föranledde
resan. Till och från hade Puke haft känningar av svåra krämpor, som han med
dansk läkarhjälp lyckades bli fri ifrån.
Troligen rörde det sig om gikt eller njurproblem, som i lindrigare form återkom

Grevinnan Christiana Puke 1775-1859
möjliggjorde med sina anteckningar om
makens levnad tecknandet av densammes biografi. Under de många åren som
änka på Göholm skrev hon noggrannt
ned både vad hon själv upplevde tillsammans med Puke, men också vad han
hade berättat om åren före äktenskapet.
Anteckningarna slutar mystiskt mitt i en
mening under skildringen av år 1809,
varför kunskaperna om Pukes sista år
får baseras på andra källor.

under resten av hans levnad.
1801 satt Puke åter på posten som flottans högste befälhavare i Karlskrona.
Vägen tillbaka hade gått genom omorganisationer och intriger som han ofrivilligt
drogs in i, till en nyinrättad befattning
som Gustav IV Adolf ville ha och sedan
behöll Puke på under resten av sin regeringstid. Därmed inleddes en period då
Puke med familjen långa perioder var bosatt i Kungshuset på Landbrogatan, men
han – som grevinnan Christiana berättar

– så fort tillfälle gavs ville åka ut till sitt
kära Göholm. Även under Karl XIII:s regering fortsatte Puke som befälhavande
amiral i Karlskrona, men då även upphöjd till statsråd.
Jämfört med en nutida meritförteckning finns ringa spår av blygsamhet,
istället framhävs befordringar, utnämningar och framför allt titlar och ordnar,
de bitar som vi idag gärna utelämnar till
förmån för utbildning och examina. Och
skillnaden är väl naturlig, eftersom utbildningsväsendet vare sig civilt eller militärt var lika standardiserat som idag, det
som kunde berätta något om en persons
kompetens var dennes titlar och utmärkelser, på samma sätt som en lista över
högskolepoäng och examina ger nödvändig information idag.
I Pukes fall måste vi också komma
ihåg att alla titlar och ordnar hade givits
honom för sådant som han hade uträttat.
Den enda lilla fördel han hade var att
hans far hade deltagit i den misslyckade
statskuppen 1756, i övrigt hade han inga
bördsförmåner att luta sig emot. Att han
var duglig, pålitlig, ihärdig och trogen
kungamakten medförde att han fick viktiga uppdrag av både Gustav III, Gustav
IV Adolf och Karl XII. Det var uppdrag
han fick mot bakgrund av sina meriter.

De adliga titlarna och
prefixet ”af”
De adliga titlarna som Puke förvärvade
1797, 1809 och 1814 kan vara lätt förvirrande eftersom hans efternamn också
ändrades vid två av tillfällena. Vid upphöjandet till adligt stånd 1797 skrev
kungen prefixet ”af” framför Puke-namnet. Vid upphöjandet till friherre tolv år
senare togs prefixet bort, han blev alltså
friherre Puke och fem år efter det greve
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Puke. Lustigt nog fortsatte hans barn att
använda prefixet, åtminstone de som inte
innehade grevetiteln. De ogifta döttrarna
skrev sig således fortsatt ”af Puke”.
Med alla olika titlar Puke förvärvade
under sin levnad är det knappast förvånande att det i olika sammanhang förekommer olika sätt att presentera hans
namn. Begreppsförvirringen ökar av att
inskriptionen ovanför Göholms dörrar
lyder: ”UTAF CONTRE AMIRALEN
MM IOHAN PUKE UPPFÖRDES DENNA BYGNAD 1799” Han får därmed
i olika sammanhang finna sig i att vara
just konteramiral, ibland med prefixet
”af” därtill. Det korrekta borde vara att
presentera hans högsta värdigheter, dvs
generalamiralen, greve Johan Puke, möjligen med tillägg av hedersbetygelsen ”en
av rikets herrar”.

Statsrådsämbetet
I slutet av den militära karriären kallades
Puke till kungens rådsbord som föredragande i sjöärenden samt högste befälhavare för rikets flottor. Under ett par års
tid bodde han därför periodvis med sin
familj i Långa raden på Skeppsholmen
i Stockholm. Av källmaterialet framgår
det, att Puke var en långt kunnigare militär än civil befattningshavare, om än han
hela tiden hade kungens stora förtroende
bakom sig.
Det kan konstateras att Puke var en
framstående sjömilitär och om han hade
kunnat fortsätta längre som statsråd hade
han säkerligen kunnat utvecklas även i
den rollen. Men till sin fulla rätt kom han
som befälhavare över ett antal krigsfartyg till sjöss.

Tjänsteförteckningen
För att ge en bild av hur Puke beskrev
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sin karriär återges nedan delar av hans
egenhändiga tjänsteförteckning. De delar Puke utvecklade i detaljbeskrivningar
har för att ge en bättre översikt och läsbarhet förkortats, vilket anges i texten
när så är fallet.
Tjänsteförteckningen är mestadels
koncis och tydlig, men den kräver att läsaren är insatt i den aktuella tidens händelser och förhållanden. Man behöver
känna till de olika dåtida tjänstegraderna
och de tre staterna för underofficerarna,
som ovan har beskrivits och att artilleriuppbörden innebar att vara chef över kanonservisen ombord. För att förstå varför
svenska krigsfartyg seglade till Marocko,
måste man veta att de s. k. barbareskstaternas sjöröveri var ett omfattande problem för handelsfartyg i Medelhavet. Det
handlade således om att skydda svenska
handelsflottan.
Vidare krävs kännedom om de krig
som utspelade sig, främst nordamerikanska frihetskriget med Frankrike och
Storbritannien som huvudmotståndare,
där Gustav III ville att svenska officerare
skulle strida för fransmännen på kolonisternas sida. För svensk del kom sedan
krigen mot Ryssland 1788-1790 och 18081809, samt pommerska kriget 1805-1807
och mot Napoleon och Norge 1813 och
1814.
Slutligen behöver man förstå att de
svenska sjöstridskrafterna efter att de
hade upprustats på 1780-talet, på ett
organisatoriskt plan förändrades flera
gånger under Pukes senare karriär. Därav
de olika benämningarna på liknande befattningar med till stor del samma funktion: Ordförande i storamiralsämbetet,
ordförande i kommittén för örlogsflottans ärenden, befälhavande amiral.
Låt oss nu se hur Puke med egna ord
beskrev sin karriär:

1761 Första sjöresan med en kronolastdragare på Östersjön.
1762 Gjorde två resor med örlogsfregatten Jägaren.
1763 Antogs under sjömanshuset i Karlskrona för två år.
1764 Med ett bestyckat kronofartyg åt franska bukten, Medelhavet och England, 		
vid återkomsten till fäderneslandet…
1765 …blev jag kofferdikarl, åtskilliga östersjöresor, under vintermånaderna 		
lärde navigation.
1766 Befordrad till extra lärstyrman i början av året, kommenderad vid en stigfin-		
nings och pejlingsförrättning i skärgården hela det segelbara året.
1767 Lärstyrman. Två resor med kronolastdragare på Östersjön. I december 		
arklimästare på ordinarie stat.
1768 Permission för kofferdisjöfart på Östersjön.
1769 Konstapel, anförtroddes artilleriuppbörden under två resor med större krono-		
lastdragare. Hösten kommenderad till försvarsanläggningen på sjökastellet 		
Drottningskär.
1770 Examen i sjöartillerivetenskapen. Kommenderad som konstapel på örlogs-		
fregatten Falk utrustad att till Sverige överföra prins Henrik av Preussen. 		
Hösten: Permission för utrikes sjöfart i tre år. Gick som passagerare från 		
Helsingör till Amsterdam, framme i november, tog hyra på skeppet Van 		
Vachting till Texel.
1771 11/1 utseglade 12/1 skeppsbrott med stor livsfara bärgad i skeppsbåten. Kom 		
andra dagen till Gravesend, 16/1 vandrade till fots till London, gjorde däri-		
från fyra resor på Västindien, två på Portugal och en på Petersburg, allt med 		
engelska skepp.
1774 Oktober med dansk ostindiefarare från London till Köpenhamn och Karls-		
krona. (1773 befordrad till konstapel på ordinarie stat.)
1775 Kommenderad på örlogsskeppet Prins Carl åt Medelhavet, Marocco.
1776 I juni undergått amiralitetsofficersexamen. Anbefalld som uppbördskonstapel
göra expedition och provsegling med örlogsskeppet Prins Fredrik Adolf.
1777 Maj uppbörden på skeppet Hessen Cassel under expedition på redden med 		
volontärregementena. Augusti kommenderad å krutproberingsförrättning för 		
örlogsflottans räkning. 23/9 i nåder utnämnd till löjtnant vid örlogsflottan.
1778 Kunglig tillåtelse att bevista sjökriget Frankrike-England, for över Köpen		
hamn, Lübeck, Hamburg, Paris till Brest, där inställd i tjänst som ensigne 		
de vasseaux. Kommenderad på örlogsfregatten La Gentille anmenad att gå till
Ostindien.
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Ett exempel på de tjänstgöringsintyg som styrker uppgifterna i Pukes tjänsteförteckning, här från örlogsskeppet Prins Fredrik Adolf, där det framgår att Puke utförde sina
uppgifter på ett förtjänstfullt sätt och rekommenderades för befordran.

(Åren i fransk krigstjänst ägnar Puke en detaljerad beskrivning som finns 		
återgiven i vår biografi och i Marinmuseums årsbok 2003. Puke tjänstgjorde 		
på flera franska örlogsfartyg och deltog i sjökriget både utanför franska och 		
brittiska kusterna och utanför nordamerikanska östkusten.)
1783 Hemfärd från Frankrike. Vid hemkomsten fick jag HM nådiga fullmakt att 		
vara kapten vid örlogsflottan. På hösten seglade jag med fregatten Bellona till 		
Göteborg. Major Klint fick befälet och jag blev som kapten och hans närmaste
man honom följaktig.
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1784 Kommenderad att gå till Göteborg med full besättning jämte över och under		
befäl som till örlogs att där emottaga såsom chef fregatten Sprengtporten, 		
med vilken jag avseglade till Västindien och ön St. Barthelemy, vilken ort jag
tillika med guvernören över ön tog i besittning för svenska kronans räkning. 		
Besökte enligt vidare destination av min expedition med fregatten flera av 		
västindiska öarna och sedermera…
1785 …på 36 dygn verkställde hemseglingen till Sverige och Stockholm. Lämnade 		
där Sprengtporten och fick befälet över örlogsfregatten Grip vilken hemfördes
till Karlskrona. Över denna min västindiska expedition täcktes konungen 		
genom nådigt brev av den 5/9 anbefalla överamiralen förklara mig och offi-		
cerarna försäkran om K M:s välvilja i de utmärktaste ordalag. I november 		
detta år erhöll jag K M:s nådiga fullmakt att vara major vid örlogsflottan.
1786 Genomförde provsegling av nybyggda örlogsfregatten Diana.
1787 Tjänstgöring vid station.
1788 Chef örlogsfregatten Fröja under storamiral hertig Karls levererade batalj den 		
17/7 vid Hogland. Befordrad till överstelöjtnant och chef 70-kanonskeppet 		
Enigheten, hemförde till Karlskrona.
1789 I början av året chef för volontärkompani uppsatt av mig själv. Vid krigets 		
slut inkorporerades det i Volontärregementet. Vid kampanjens återöppnande 		
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mottog jag befälet på örlogsskeppet Dristigheten och som flottans ledare 		
bevistade aktion under Öland den 26/7. Efter att jag tvingat ryska ledaren 		
att lämna sin post sprang en 18-pundig kanon ombord, sönderslog båda 		
däcken, satte elden lös i skeppet, dödade och blesserade 30 man och gjorde 6 		
svåra kanoner obrukbara. Tvingades därför falla ur linjen med Dristigheten.
1790 Chef Dristigheten och ledare för flottan vid alla bataljer detta år. Då konungen
vid utgångens arrangering från Viborgs redd genom ryska flottans formerade 		
blockad, var ombord på svenska chefsskeppet, om natten, och jag blivit 		
ditkallad, täcktes H M yttra sig i följande nådiga ordalag; kära Puke ni är min
flottas ledare, er fader vägrade ej att räcka huvudet för min far, spara ej ert liv
och mod för mig jag glömmer det ej: Några dagar därefter blev jag ensam 		
nådigt utnämnd till riddare av stora korset av K Svärdsorden, då jag tog till 		
valspråk – Ihärdig och Pålitlig.
1791 Tjänstgöring vid station.
1792 Gift med Christiana Charlotta Giertta, dotter till Johan Christian Giertta till 		
Bona som dog den 8/7 1775 och dess ännu levande änkefru Dorothea Agneta 		
Bäck. Vigda den 6/1 1793.
1793 Tjänstgöring vid station. Februari befordrad till överste i örlogsflottan.
1794 I april utnämnd till konteramiral och ordförande i K kommittén över amirali-		
tetsärendena och örlogsflottans utrustande. Resolution att få 2. Amiralitetsvo-		
lontärregementet när det blev ledigt. Storamiralsämbetet inrättades; högsta 		
befälhavare över örlogsflottan. Ordförande och överkommendant under herti-		
gen – storamiralens frånvaro.
1795 Utrustade flottan till sjöss. Kommendör av Svärdsorden. Bataljonschef vid 2. 		
vol.regt. 75-mansbat.
1796 Fortfor som ordförande och överkommendant, utrustade flottan även detta år.
1797 Storamiralsämbetet upphör. Förordnad som chef och kommendant för Sjöartilleridepartementet. 1/11 adligt stånd med bibehållet namn + af.
1798 Tog avsked från Sjöartilleridepartementet.
1799 Kommendör av stora korset Svärdsorden.
1800 Permission, vistades på landet.
1801 Högste befälhavare för örlogsflottan. Även ordförande i kommittén i örlogsflottans ärenden och amiralitetets krigsmannakassa. I oktober utnämnd till chef 		
för Sjöartilleriregementet.
1802 Befordrad till viceamiral med lika befattningar.
1803 Kommittén upplöst. Befälhavande amiral vid örlogsflottan även överkommendant.
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1808 Befordrad till amiral 27/9, lika befattningar.
1809 Befordrad till överamiral 29/6, friherre 17/7. Uppdragen och beredd av expe-		
ditionen till Norrbotten, överbefälhavare för K M:s krigsmakt till lands och 		
vatten under denna expedition. Bevistade 1809-10 års riksdag.
1812 I september befälhavande amiral i Karlskrona. Kallad till Stockholm, förbe-		
redde embarkering i alla svenska hamnar, ej genomfört. 28/11 serafimerrid-		
dare. 14/12 generalamiral, statsråd och högste befälhavare för rikets flottor.
1813 Tjänstgöring i Stockholm till april, åter ledde embarkeringen av svenska trup-		
per. Leda flottan vid rikets västra kust. Affärer vid skånska halländska kus-		
terna med danska kanonslupar. Stockholm, sedan Karlskrona igen.
1814 I mars åter till Stockholm igen i egenskap av statsråd. Mötte kungen i Karls-		
krona. Chef flottorna i kriget mot Norge. 11/8 en av rikets herrar. 31/8 greve. 		
Reste med kungen från Göteborg. Till Karlskrona med familjen till Stockholm
där som generalamiral, statsråd, och chef flottorna tjänstgjorde.
1815 I maj lämnade Stockholm av hälsoskäl för Karlskrona och endast verka som 		
regementschef och flaggman.
På flera ställen framgår det tydligt att
Puke mot slutet av sitt liv, när detta
skrevs, var stolt över vad han hade uträttat och de utnämningar och titlar han med
tiden förlänades.
Om tjänsteförteckningen läses parallellt med grevinnan Christianas anteckningar ger den en utförlig bild av Pukes
levnad.

Lärdomar
Vad kan vi lära oss av Johan Pukes karriär som går att tillämpa i dagens samhälle?
Ur militär synvinkel lär vi oss av ovanstående att officerares utrikestjänstgöring
inte är särskilt kontroversiellt historiskt
sett. Plikten att delta i internationella insatser för dagens försvarsanställda kan
således ses ur andra aspekter än de som
har framförts av kritiker. Det handlar
närmast om en svensk återgång till de
förutsättningar som under århundraden
har varit en naturlig del av officersyrket.
Gällande Pukes karriär mer specifikt,

finns främst två lärdomar, den ena ganska accepterad och utbredd idag men den
andra en mindre vanlig inställning på dagens arbetsmarknad. Den första är längtan efter det ekonomiska välståndet och
en trygghet för barn och efterkommande.
En vanlig strävan i dagens samhälle och
nu som då når sällan barn och efterkommande samma höjder av framgång som
den som ursprungligen byggde upp familjeförmögenheten.
Pålitligheten, ett av orden i Pukes valspråk, kännetecknade hela hans levnad
och gärning. Alltid redo att ställa upp för
den sittande kungen. Han var heller inte
rädd för att stöta sig med personer i kungens närhet som han rimligen aldrig skulle
kunna konkurrera med: Att Puke skulle
gå före adelsätter som funnits i landets
ledning under århundraden var ju inte
rimligt, men det är inte säkert att Puke
själv insåg sitt underläge i detta spel, och
inte heller grevinnan Christiana verkar
ha haft den insikten fullt ut.
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Karta visande svenska flottans anfall 13
maj 1790 mot den på redden i Reval liggande ryska flottenheten. Krigsoperationen var avsedd att i ett tidigt skede av
detta års sjökrig tillfoga den ryska marinen stora materiella förluster. Märk de
grunda vattnen på båda sidor om inloppet till Reval. Efter Gunnar Unger, “Illustrerad svensk sjökrigshistoria. Tiden
1680-1814” (1923).
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I föregående stycke finner vi den andra
lärdomen, nämligen att det ordnades en
snygg sorti åt Puke som sedan efter en tid
kunde få mer maktpåliggande uppdrag
igen. Det hela underlättades av de ständiga omorganisationerna inom marinens
ledning. Men det var på den här tiden
ändå aldrig fråga om våra dagars förnedrande ”avsked” med omedelbar verkan
bland högreståndspersonerna. Man värnade om varandra och att upprätthålla
goda relationer för framtida bruk, men
underläget för en ”uppkomling” som
Puke blev ibland uppenbart.
Slutligen kan det konstateras att Pukes ständiga trohet mot kungamakten,
oavsett vem som regerade, gynnade hans
karriär. Han hade också en förmåga att
bli uppmärksammad vid tillfällen då han
särskilt visade sin kapacitet. Att alltid
ställa upp, även om han vid ett par tillfällen säkerligen kände sig åsidosatt, var en
viktig egenskap. Puke hade ingen gammal ätts traditioner och stolthet att värna
om, utan trädde beredvilligt åter i tjänst
närhelst kungen kallade honom.

Ledamoten
CHRISTER SVENSÈN

Professor Christer Svensén är verksam vid Karolinska Institutet.
Han är vidare reservofficer och marinläkare. Inom Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse är han ansvarig för Vetenskapsgren II; Personal, utbildning och marinmedicin.

Den tredje marina sjukvårdsinsatsen i EU
NAVFOR Atalanta (ME 03) - Sjukvård ombord
HMS Carlskrona
Årsberättelse för 2013 i Vetenskapsgren II; Personal utbildning och marinmedicin.1
Under Försvarsmaktens tredje marina insats i EU:s Operation Atalanta (ME03)
sommaren 2013 var sjukvårdsförmågan Role2 Basic2 (R2B) redan en beprövad förmåga ombord HMS Carlskrona. Se TiS 2011 nr 2, sid 115 gällande ME02. ME03
har ändå inneburit ytterligare erfarenheter i arbetet med att integrera kvalificerad
sjukvård i ett sjögående insatsförband. Processen har dock inte varit helt lätt inom
områden som utrustning, installationer av densamma, uttagning av samt teoretisk
och praktisk utbildning av personal. Det har också varit svårt att få tid till samträning i aktuell miljö. Dessa problem överensstämmer till stor del med erfarenheter
från de båda tidigare insatserna ME01 och ME02. I ett trauma- och operationslag
för R2B på fartyg bör ingå en allmänkirurg med särskild kirurgisk traumaträning,
en ortoped och en anestesiolog. När fartyget medför helikopterenhet och dykare bör
flyg- och dykläkarkompetens finnas ombord. Med stöd av erfarenheter från de senaste årens krig ibland annat Mellanöstern, förstärktes sjukvårdsförmågan i ME03
med ytterligare en kirurg. I sent skede tillfördes även en röntgensjuksköterska.
1. Föreliggande rapport och kommentarer baseras på erfarenheter sammanställda av en av ME03
stabsläkare, major Per Åstrand. Rapport och kommentarer har också granskats av marinöverläkaren,
kommendörkapten Carl Johanson. Christer Svensén var stabsläkare och anestesiolog under den första svenska insatsen, ME01, 2009.
2. Sjukvårdsförmåga (role) enligt Nato. Role 2 Basic (R2B) till sjöss motsvaras av Role 2 Light
Manouvre (R2LM) på land och innebär förmåga till stor livräddande, stabiliserande kirurgi med
kortvarig intensivvård före och efter kirurgi. Enligt Nato-definitionen ska patienten kunna överföras
till högre vårdnivå inom något dygn efter detta ingrepp. Det ingår förmåga att kunna operera patienten på nytt under den korta vårdtiden om tillståndet så kräver. I vårdnivån R2B ingår även lägre
vårdnivå som daglig sjukvård eller primärvård (Role 1). I så gott som alla insatser är antalet patienter
som vårdas på sjukvårdsnivå R1 många gånger fler än de som vårdas på högre nivåer som R2B eller
högre.
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Under framsgeling till insatsområdet, under själva insatsen och under hemsegling
efter insats har på R2B-nivån sammanlagt fem större kirurgiska operationer genomförts och fyra patienter vårdats på intensivvårdsavdelningen. De här nämnda
patienterna vårdades alla under hemsegling efter avslutad insats. R2B-förmågan
behölls under stor delar av HMS Carlskronas hemsegling via Medelhavet och
först vid hamnuppehåll i Lissabon 201308-18 avvecklades denna förmåga. Under
perioden 2013-03-13—08-21 gjordes 290
nybesök och 123 återbesök inom ramen
för R1 daglig sjukvård. Det har utförts 13
röntgenundersökningar av sammanlagt
nio personer. Magsjuka har tidvis varit ett
problem, dock nästan uteslutande i samband med hamnbesök. En svensk sjöman
som skadats under fysisk träning sändes
hem för operation och rehabilitering och
återkom därefter i tjänst ombord. En brittisk sjöman med tarmvred överfördes till
HMS Carlskrona och erhöll konservativ
behandling på intensivvårdsavdelningen
med bland annat magsond, fasta och intravenös näring varvid besvären klingade
av och patienten efter några dagar kunde
återsändas till sitt eget förband. En av
de svenska kirurgerna flögs vid ett tillfälle med helikopter till ett annat fartyg i EUNAVFOR3 för konsultation och
bedömning av om en sjöman behövde
operation och/eller intensivvård ombord
HMS Carlskrona.
Till att börja med planerades det även
för regelrätt blodcentralsverksamhet ombord.
Tanken var att hålla en blodbank ombord med röda blodkroppar och blodplasma genom regelbundna blodtappningar
av besättningens blodgivare. Möjlighet
3. EUNAVFOR, den flottstyrka som satts upp
av EU för att genomföra Operation Atalanta.
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att tappa varmt helblod från besättningen
i akuta lägen planerades. I avvaktan på
Socialstyrelsens godkännande anskaffades därför utrustning och genomfördes
utbildning av personal. En sjuksköterska från Blekingesjukhusets blodcentral
följde med under resan mot insatsområdet för intrimning av blodverksamheten.
Trots dessa förberedelser erhöll ME03
inget tillstånd från Socialstyrelsen vilket
var en allvarlig missräkning och belyser
problemen med att anpassa stridssjukvård till lagar skrivna för landstingens
verksamhet i fred i Sverige. Det upplevdes som frustrerande att påtagligt förbättrade möjligheter till livräddande behandling vägde lätt mot en mycket liten
risk att överföra smitta. Här är uppenbarligen civila regler och lagrum avgörande,
inte sammanlagda risker och vinster för
patienten. Förbandet kom, i likhet med
tidigare insatser, att försörjas med blodprodukter som skickades från Sverige
med kurir. Någon transfusion av blodprodukter under insatsen behövdes inte.

Förberedelser inför insats
Förberedande utbildning av sjukvårdspersonal
Under planeringen av den insatsförberedande medicinska utbildningen fanns ett
starkt önskemål att den skulle äga rum på
Sjöstridsskolan i Karlskrona. Det hade
gett synergieffekter i form av allmän
miljökännedom, träning i fartygsmiljö
och utbildning i sjömanskap. Intendenturpersonal som fick tilläggsutbildning
till sjukvårdare skulle då bättre ha blivit
integrerade i sjukvårdsorganisationen vid
insatsutbildningen och under övningar i
Karlskrona.
Den förberedande medicinska insatsutbildningen genomfördes i stället på

Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg. De sammanfattade intrycken från
tiden i Göteborg är att mer tid borde lagts
på praktiska övningar för att samträna
traumagruppen till bättre samhörighet
med en gemensam målbild. Traumagruppen upplevde att alltför mycket tid lades
på många och långdragna teoretiska genomgångar. Ingen komplett BATLS4 genomfördes. Praktiska övningar och examinationer ombord eller i en miljö som
efterliknar fartygsmiljö borde ge större
inlärningseffekt och motivation. Det är
av stor vikt att det finns försvarsmedicinska riktlinjer som definierar taktiskt
utnyttjande av tilldelad utrustning.
Rekryteringen av sjukvårdspersonal är
ett ständigt återkommande bekymmer i
samband med marina insatser och rekryteringen har hittills alltid skett alldeles
för sent. En av orsakerna till svårigheterna är att krigsförbandet HMS Carlskrona
inte har någon traumagrupp. När fartyget
ska göra insats med traumagrupp måste
således denna varje gång rekryteras och
utbildas ad hoc negotium. Med nuvarande ordning är det mycket svårt för HKV
att i god tid ge uppdrag att rekrytera och
utbilda eftersom god tid innebär mer än
ett år före insatsens start och då har inte
ens förberedande beslut om insats fattats.
En annan ordning måste således till. Det
måste vara rätt att förbereda Marinen så
att den är klar för insats istället för att i
svår tidsnöd förbereda nästa insats. På
så vis skulle inte bara svårigheter med
rekrytering utan även de flesta problem
med att förbereda utbildning och övning
kunna lösas.
De stabsläkare som småningom ac4. BATLS, Battlefield Trauma Life Support,
ett systematiskt sätt att på en sjukvårdsinrättning under fältmässiga förhållanden undersöka
och behandla en skadad patient.

cepterade tjänst kunde inte frigöra sig
från ordinarie verksamhet för att delta i
utbildningen som planerats vid FömedC.
Stabsläkarna blev till slut tre till antalet
och det hade varit lämpligt med tvåveckors utbildning vid antingen FömedC eller på 3.sjöstridsflottiljen. Utbildning i
rapportskrivning och preventiv medicin
kunde delges endast två av tre stabsläkare. Således saknades mer utförliga genomgångar av stabsläkarens uppgifter,
ansvar och skyldigheter liksom utbildningar i kontaktvägar med HKV J4 Försvarsmedicin före insats.
Variationen i kompetensnivå i traumagruppen, som delvis bestod av personal
som tidigare deltagit i ME02, gjorde det
till en utmaning att bedriva teoretisk utbildning. Personal som fungerar som
avlösare ska så långt det är möjligt delta
i insatsförberedande utbildning och få
tid till sjöss för att säkerställa funktion
i tjänsten. På grund den sena rekryteringen blev det luckor i bemanningen
som endast i sent skede kunde fyllas efter
ett omfattande arbete med att finna avlösare som till största del inte kunde göra
sig fria för förberedande utbildning. Av
olika skäl har rekrytering och utbildning
inte kunnat påbörjas innan beslut om insats fattats av regering, riksdag och HKV
vilket följaktligen alltid blir försent. Då
sjukvårdspersonalen normalt inte finns i
Försvarsmakten utan hos landsting och
andra civila arbetsgivare innebär detta
stora problem. Försvarsmakten kan nämligen inte i god tid rekrytera personal
till tjänster som normalt inte finns vid
förbandet. Civil sjukvårdspersonal som
rekryteras till en insats bör få besked
om antagning minst sex månader före inryckning till utbildning. Denna åsikt har
framförts långt före och efter både ME01
och ME02 men inte beaktats.
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En för insatsen tids- och innehållsmässigt anpassad utbildning för sjukvårdare
kunde genomföras med stöd från Sjöstridsskolan i Karlskrona. Utbildningen
hade två inriktningar, en för självständigt arbetande sjukvårdare på skadeplats
samt en för assisterande sjukvårdare på
hjälpförbandsplats, operationsrum och
intensivvårdsrum. Den av två sköterskor
genomförda utbildningen och tilläggspraktiken på röntgenavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset under två
veckor visade sig inte motsvara kraven i
Försvarsmaktens strålskyddsplan varför
en civil röntgensjuksköterska tillfördes
ME03 i ett mycket sent skede. Hälften av
sjukvårdspersonalen genomförde praktik
på blodcentralen på Blekingesjukhuset i
Karlskrona under en av de sista veckorna
före losskastning.
Förberedelser av personal, materiel
och utrustning
Tidigt under hösten 2012 beställdes en
patienthiss mellan halvdäck och backdäck för att underlätta förflyttning av
bårfall från helikopterdäck till huvuddäck (se TiS 2011 nr 2) . Behovet påpekades redan i samband ME02, där man löst
problemet tillfälligt, men efter hemkomst
i december 2010 blev HMS Carlskrona
åter ett stödfartyg utan traumagrupp
varför hissen tills vidare avskrevs. När
fartyget på nytt skulle klargöras för insats var man således redan för sent ute.
Konstruktion och montering av hiss för
ME03 drog ut på tiden och lösningen blev
till slut en hiss som inte var tillverkad för
utomhusbruk, än mindre för användning
på ett fartygsdäck. Hissen blev klar dagen före losskastning från Karlskrona
och har fungerat väl men dess livslängd
är osäker.
Samarbetet med Försvarshälsan gäl440

lande läkarundersökningar och vaccinationer fungerade i stort sett väl. För att
underlätta övrig planering bör uppsättande förband tidigt boka hela dagar. Nu
var det en process över flera månader som
gav upphov till stort övertidsuttag på Försvarshälsan. Vad gäller tandvård rådde
tyvärr ofta oklarhet om tandläkarens utlåtanden och även om den av tandläkaren
ordinerade eventuell vård verkligen hade
utförts. Dessa bedömningar lades uppenbarligen på personalavdelningen vilket
måste vara fel. Troligen bidrog detta till
det stora antalet tandvårdsfall som inträffade under insatsen men den saken utreds
för närvarande av FömedC med förväntad rapport under 2014.
Framtagandet och fastställandet av
sjukvårdsmateriellistan gick tyvärr trögt.
FMV inköp fungerade dock bra. Packning och omfördelning gav resultat först i
februari. Försändelser av sjukvårdsmateriel anlände dagen före losskastning, från
Karlskrona och de allra sista medikamenterna kom först i samband med första
hamnfasen i insatsområdet. Kontrollen
av medicinteknisk utrustning genomfördes huvudsakligen ombord efter att den
monterats på plats.
Identifierade modifieringar och tillägg
till installationer i befintliga sjukvårdsutrymmen genomfördes enligt plan. Karlskronavarvet och Marina Basbataljonen
har varit mycket tillmötesgående i den
processen men delar av arbetet utfördes
mycket sent.
Sjukvårdspersonalen i ME03 har
tyvärr inte på något sätt erbjudits att
samverka i framtagandet av sjukvårdsfunktionen kopplad till helikopterverksamheten. Detta föranleder frågor avseende målsättningar och metoder för akut
omhändertagande av helikopterbesättning. För CASEVAC och MEDEVAC

HMS Carlskrona ÖVNING, Skottskadan i buken opereras.
gjordes det en omdisponering av befintlig
utrustning för att få för flygning godkänd
utrustning för medicinsk övervakning
och behandling .
Rekommendationer av särskild vikt
En av de största bristerna är således den
sena rekryteringen och inkallelsen av
sjukvårdspersonalen. Den insatsinriktade sjukvårdsutbildningen skall ligga
samtidigt som övriga yrkeskategorier genomför sina utbildningar. Bemanningen
av sjukvård måste vara komplett under
provturer och sjöperiod före avresa.
I befattningsbeskrivningarna skall
tydligt framgå omfattningen av tjänstgöringen ombord för sjukvårdspersonal
vad avser huvudtjänst, möjliga tillikauppgifter samt vilken total tid som tjänstgöringen omfattar. Uppgiften att kunna
medfölja skeppsbåt eller räddningsbåt för
prehospital insats på annat fartyg uppstod
ombord men fanns inte i befattningsbeskrivningen.
Den utmärkta föreläsningen i tand-

och käkskador bör snarast kompletteras
med en ändamålsenlig utrustningssats.

Förflyttning till insatsområdet
Genomförd verksamhet
R2B-funktionen färdigställdes såväl organisatoriskt som materiellt under resan
till insatsområdet.
En sjuksköterska från blodcentralen på
Blekingesjukhuset, medföljde från Karlskrona till Casablanca för att trimma in
blodutrustningen och rutinerna för dess
användning.
Iakttagelser/erfarenheter av särskild
vikt
Räckvidden på tilldelad radiomateriel
(RAKEL) för internkommunikation ombord är inte tillräcklig vilket kan äventyra säkerheten för såväl patienter som
sjukvårdspersonal. Det kan handla om
samband med sjukvårdare på skadeplats
och stöd för triage (allvarlighetsbedöm441

HMS Carlskrona, intensivvårdsrummet. I centrum av bilden står Therese Pettersson
som erhöll Kungl. Örlogsmannasällskapets bronsmedalj i november 2013.
ning), rapportering till skyddscentral eller begränsningar och hot på olika ställen
i fartyget inför förflyttning av patient.

Insats
Genomförd verksamhet
Under perioden 2013-03-13—08-21 genomfördes fem kirurgiska operationer
(på sjukvårdsnivå R2B) och fyra patienter vårdades i intensivvårdsrummet. En
operation föranleddes av en blindtarmsinflammation och de övriga fyra operationerna av en skjutolycka med tung
kulspruta där två skadade fick genomgå
primär- och sekundärkirurgi. För att kunna hantera eventuella komplikationer till
dessa operationer bibehölls R2B-förmågan även under stora delar av HMS Carlskronas hemsegling och först vid ankomst
till Lissabon sänktes sjukvårdsförmågan
från R2B till R1. Under insatsen överfördes en brittisk sjöman med tarmvred till
HMS Carlskrona och erhöll konservativ
behandling i intensivvårdsrummet med
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bland annat magsond, fasta och intravenös näring varvid besvären klingade av.
Patienten kunde efter några dagar skrivas
ut till sitt eget förband. En svensk kirurg
flögs vid ett annat tillfälle med helikopter
till ett annat fartyg i EUNAVFOR för att
bedöma om en sjöman behövde opereras.
Under perioden 2013-03-13—08-21
skedde 290 nybesök och 123 återbesök på
inom ramen för R1. Det mostavarar väl
det förväntade 1-2 % av förbandets numerar per dag. Nybesöken fördelade sig
på följande orsaker.
•
Övre luftvägsbesvär inkl. infektion,
50		
•
Infektiösa magbesvär och/eller matförgiftning, 71		
•
Övriga magsjukdomar, 4
•
Infektionssjukdomar, övrigt, 6
•
Muskuloskelettala besvär, 29
Hudsjukdomar och besvär, 17
•
•
Skador, stukningar etc, 58
•
Uro-genitala besvär, 2

HMS Carlskrona, livräddande kirurgin är klar.
•

Tand-och tandköttsbesvär, 20

•

Neurologiska och psykologiska besvär, 1		

•

Ögonsjukdomar och besvär, 5

•

Övrigt, 27

Det har vidare utförts 13 röntgenundersökningar av 9 patienter, totalt 48
röntgenprojektioner innehållande 19
skelettbilder, 17 bilder för sökning av
metallfragment, 2 buköversikter, 6 tarmpassageundersökningar samt 4 lungbilder. Med hjälp av passageröntgen med
kontrast undveks en tarmvredsoperation.
Magsjukeinfektioner har tidvis varit
ett problem, dock nästan uteslutande i
samband med hamnbesök. Efter hamnbesök i Muscat i juli inträffade det mest omfattande utbrottet som föranledde skärpta
hygienregler.
En av fartygets sjömän som skadats
under fysisk träning sändes hem, opererades i hemorten, rehabiliterades och
återkom till tjänst ombord.

Medicinska
underrättelserapporter
höll hög klass och var mycket värdefulla
både för att kunna planera för vård och
tandvård iland och för att kunna förbereda besättningen på lokala hot, risker och
möjligheter vid de olika hamnstoppen.
Sjukvårdsavdelningen har regelbundet
genomfört övningar i egen regi samt planerat och följt upp sjukvårdsmomenten
i fartygsgemensamma skyddsövningar.
Tilläggsutbildningar av intendenturpersonal i sjukvårdsorganisationen genomfördes. Delar av besättningen erhöll en
repetition i taktiskt omhändertagande av
stridsskadad.
Insatsen förbereddes för journalföring
på papper och blanketter. Datajournalsystemet ProfDoc infördes mitt i insatsen
som svar på krav från HKV PRODLOG
FÖMED. Tyvärr är systemet gjort för
företagshälsovård och inte alls anpassat
för slutenvård på sjukvårdsnivå R2B.
FÖMEDC arbetar sedan en tid med att ta
fram ett nytt Försvarsgemensamt digitalt
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medicinskt journalsystem som ska vara
anpassat för företagshälsovård, primärvård, ambulanssjukvård och traumavård
i såväl öppen- som slutenvård. Tanken
är att detta system ska vara anpassat för
både inrikes och utrikes vid såväl övning
som insats.
En sjuktransportövning med egen helikopter genomfördes. HKV hade visserligen fastställt att helikopter 15 inte ska
användas som ambulanshelikopter men
precis som vid ME02 upplevdes det som
orimligt att inte använda den helikopter
som faktiskt fanns ombord. Man kan
välja att kalla det för förstärkt CASEVAC
men i praktiken förbereddes för ambulanstransport = MEDEVAC. I denna övning ingick avtransport av en patient från
intensivvårdsrummet och mottagande av
en patient för akut kirurgi, i båda fallen
med vård och övervakning under helikoptertransporten.
Ett flertal krisledningsövningar genomfördes och krisledningsnämnden
ombord fungerade väl vid dessa tillfällen.
Iakttagelser/erfarenheter av särskild
vikt
Traumagruppens sammansättning
I ett trauma- och operationslag för R2B
på fartyg finner vi det lämpligt att det
ingår en allmänkirurg, en ortoped och
en anestesiolog. Vid såväl större trauma
som vid daglig sjukvård är andelen ortopediska åkommor stor. En ortoped kan
assistera en allmänkirurg vid kirurgisk
operation och vice versa vid en ortopedisk operation. När fartyget medför helikopterenhet och dykare bör absolut flygoch dykläkarkompetens finnas ombord.
Anestesi
Placeringen av övervakningsskärm,
respirator och pumpar för intravenösa
läkemedel bör flyttas så att anestesiper444

sonalen bättre kan se och använda den.
Övervakningsutrustning bör kompletteras något. I övrigt håller utrustningen
hög klass och fungerar väl.
Intensivvård
Utrustningen är ändamålsenlig och fungerar väl men vissa listor och journalblad
på papper bör förbättras.
Röntgen
Röntgenapparaten flyttades från operationssalen till akutrummet och fick byta
plats med kylskåp och frys för blod och
plasma vilket fungerade mycket bra.
Den ram som byggdes för röntgenbilder
av stående patients lungor och buk har
fungerat mycket bra. På operationssalen
saknas möjlighet till genomlysning5 vilket var ett stort problem vid två av de fem
operationerna där kirurgen letade efter
metallsplitter.
Laboratorium
Modern utrusning för patientnära analys
av blod underlättar stort för små isolerade
men avancerade vårdenheter. Analysapparaten i-STAT® är mycket viktig för
den kliniska verksamheten på både nivå
R1 och R2B men finns bara i ett exemplar
ombord vilket gör det mycket sårbart på
ett fartyg som kan vara ute till havs två
till tre veckor.
Blodcentral
Försvarsmakten fick ett sent avslag på en
sen begäran till Socialstyrelsen om godkännande av blodcentralen ombord. Försörjning med blodprodukter som skickas
med kurir från Sverige är känsligt och
kostsamt. Det är svårt att upprätthålla
kylkedjan från Sverige till insatsområdet och blodförsörjningen utsattes för
5. Röntgengenomlysning innebär att röntgenbilden visas som rörlig film i realtid istället för
som stillbilder som granskas i efterhand.

HMS Carlskrona, akutrummet.
ett par temperaturpåverkade transporter.
Som resultat fick ME03 nya anvisningar
och resurser för att kontrollera mottagna
blodprodukters temperatur.
Magsjuka
Med anledning av stort antal fall av magsjuka hos de boende på Hotel Sheraton
Djibouti, både i den svenska landenheten
och i bland den tyska militära personalen, gjorde stabsläkaren tillsyn av hotellets kök. Bedömningen blev att det tyska
förbandet och dess R1-läkare redan hade
tagit tag i problemet och att adekvata åtgärder hade satts in av hotellet.
Tandhälsa
Trots att hela besättningen skulle ha genomgått tandläkarundersökning och vid
behov behandling redan under utbildningsskedet i Sverige uppstod ett ganska stort antal tandproblem. Liknande
problem fanns redan under ME01 men
då i mindre omfattning. Tandundersökningarna, behandlingar och avdömningar
av tjänstbarhet före insatsen utreds för
närvarande av FömedC. Bristen på tand-

läkare ombord liksom bristen på enklare
utrustning för att kunna undersöka tänder gjorde att vi fick skicka patienter till
lokala tandläkare i Djibouti och Dar-es
-Salaam, något som för övrigt var i strid
med givna anvisningar. Stabsläkaren bedömde dock att olägenheterna med att
skicka hem de aktuella sjömännen var
så stor att det uppvägdes av ett besök hos
lokala tandläkare som godkänts eller rekommenderats av andra västerländska
försvarsmakter.
Försörjning med sjukvårdsutrustning
När det gäller vidmakthållande och komplettering av sjukvårdsutrustning så är
det mycket svårt att planera förbrukning
och återfyllnad när fördröjning mellan
beställning och leverans varierar mellan
ett par veckor upp till flera månader.
Läkemedel
Läkemedelsförsörjningen har generellt
sett fungerat väl. Den mindre väl fungerande återkopplingen när beställda preparat är restnoterade på Distansapoteket
är dock ett allvarligt problem.
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Landkänning: Cap de Formentor
Under rubriken «Landkänning» kommer, i ett antal kortare artiklar, intressanta
landmärken för sjöfarare genom seklerna att presenteras av ledamoten Torbjörn
Dalnäs.
Mallorcas nordspets Cap de Formentor kan ibland siktas från fönsterplats under inflygning mot öns flygplats. Udden är ett kargt och bergigt månlandskap längst ut på den
smala, 13 kilometer långa halvön Península de Formentor. Av outgrundlig anledning
har den fått sitt namn av ett katalanskt ord som syftar på finmalet vete.
Den besvärliga terrängen gjorde det extremt svårt att anlägga fyrplatsen längst ut
på udden, som även har kallats Vindarnas mötesplats. Bygget påbörjades 1857. Öns
katolske biskop gav kyrklig dispens för att arbetet fick fortgå på sön- och helgdagar,
under förutsättning att det föregicks av en improviserad mässa.
Till en början kunde fyrplatsen endast nås på åsnerygg längs en vindlande, 17 kilometer lång stig. Vid lugn sjö kunde man även använda den skyddade tilläggsplatsen
Moll de Patronet i en liten vik på uddens ostsida. Därifrån hade 272 trappsteg huggits
in i bergväggen upp mot fyren.
Först den 30 april 1863 kunde fyren tändas och sprida sitt trygga ljus, 210 meter över
ett hav som skiftar mellan turkos och azur men stundom piskas upp till raseri med fara
för de sjöfarande. Närmast i väst siktas grannuddarna Punta Tomas och Cap de Catalunya, åtskilda av den lilla bukten Cala Figuera.
Som bränsle till ljuskällan användes lokalprodukten olivolja; senare ersatt av fotogen och därefter av bensin. 1962 drogs en kraftledning ända fram till udden, men den
klarade inte områdets vildsinta stormar utan monterades så småningom ned. Sedan
1994 får fyren sin elförsörjning genom solpaneler.
Dagens meanderslingrande väg anlades under ledning av den italienske ingenjören
Antonio Paretti. Den erbjuder svindlande panoramavyer, stundtals med hjärtat i halsgropen för den som har anlag för höjdskräck. Här och där erbjuds andhämtningspaus
vid en mirador, anlagd utkiksplats. En av dem balanserar på kanten av en lodrät, 232
meter hög klippa.
Området har ett rikt fågelliv, som bland annat inrymmer mås, lira, rödstjärt,
klippsvala, steglits, bivråk och pilgrimsfalk.
1928 köpte argentinaren Adam Diehl halvön. På dess södra del lät han bygga Hotel
Formentor, som främst riktade sig till konstnärer och högreståndsfolk.
Udden och halvön Formentor utgör slutpunkten för bergskedjan Serra de Tramuntana, som sträcker sig från sydväst till nordost på öns västra del. Längs nordvästkusten
uppenbarar sig ett för ön typiskt fenomen. Invånarna har sina bryggor vid kusten men
bor själva mera skyddat en bit inåt land, på högre terräng med god sikt ut över havet.
Därför finns det längst i nord ett Pollença inåt land och ett Port Pollença vid kusten.
Skälet är historiskt. Man behövde skydda sig mot de pirater som i sekler hemsökte
ön. 1550 attackerades Pollença av korsaren Dragut och hans sjövilda sällar. Under ledning av hjälten Joan Mas kunde attacken avvärjas. Det firas med en festival den 2
augusti varje år.
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Cap de Formentor.

Redan i inledningen av spanska inbördeskriget 1936 föll Mallorca för general Francos myterister (till skillnad från grannön i ost, Menorca, som höll ut ända till the bitter
end 1939). Det berättas om en republikansk jagare som ankrade i Pollençabukten, i lä
bakom Formentorhalvön. Fartygschefen tog sig i land, kapade en bil och körde i full
uniform till öns huvudort Palma i sydväst för att uppmana den Francotrogne militärguvernören att kapitulera. Han arresterades omedelbart.
2008 uppmärksammades en tysk minnessten på en flygbas i Port Pollença. Den hade
rests till minne av 13 tyska stridsflygare som skjutits ned under inbördeskriget. De
tillhörde en Port Pollença-baserad division av Legion Condor, som ingick i Nazi-Tysklands stöd till Franco-sidan. Texten inleds med att stridsflygarna ”föll för Spaniens frihet i kamp mot bolsjevismen”. Det var Legion Condor som bombade de varmt katolska
baskernas kulturella centrum Guernica på fastlandet sönder och samman. På Cap de
Formentor känns den tiden mycket långt borta.
Torbjörn Dalnäs
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Jur. dr.
ROLF H. LINDHOLM

Jur. dr. Rolf H. Lindholm har tidigare varit verksam inom UD,
där han var minister på rättsavdelningen innan han 1995
avgick med pension.

Suezkanalen 1869, 1975 och nu
När Suezkanalen återinvigdes den 5 juni 1975, efter att ha varit stängd i åtta år,
gick mångas tankar helt naturligt tillbaka till den ursprungliga invigningen den 17
november 1869. Det kan vara orättvist att jämföra evenemangen, men det har sina
poänger. Invigningen 1869 var en sekularhändelse och firades som sådan med den
framtidstro och det patos som präglade tiden. Återinvigningen 1975 var en enklare
högtidlighet, och glädjen dämpades något av det prekära läget i Mellersta Östern.
Under sexdagarskriget 1967 trängde israelerna fram till Suezkanalen och ockuperade dess östra bank. Kanaltrafiken
stoppades, och ett antal fartyg - bl.a. de
svenska “Nippon” och “Killara” - blev
kanalens fångar. En följd av 1967 års krig
var att Suezkanalens hundraårsminne
passerade i tysthet. I oktober 1973 gick
den egyptiska armén över kanalen och
bet sig fast i Sinai. Israelerna lyckades
visserligen göra en genombrytning till
västra stranden norr om Bittersjöarna,
men enligt “disengagement”-avtalet drog
de sig tillbaka en bit in i Sinaiöknen.
Trots att israelerna inte stod många
kilometer från kanalen förklarade president Anwar Sadat sedan utrikesminister
Henry Kissinger hade misslyckats med
att åstadkomma en ytterligare reträtt att
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Suezkanalen ändå skulle öppnas för internationell trafik den 5 juni 1975. Sadats
utspel överraskade många, men för honom och för Egypten innebar kanalens
öppnande konkreta politiska och ekonomiska fördelar. Det blev uppenbart
för alla att vågspelet att gå till krig 1973
innebar en framgång. Och äntligen kunde
hårdvalutaintäkterna från kanaltrafiken
börja flyta in.

Återinvigningen 1975
Suezkanalens återinvigning den 5 juni
var i hög grad en egyptisk manifestation.
De inbjudna gästerna från världens alla
hörn fick också längs vägen läsa paroller
av typen “Kanalen är vår”, “Kanalen är
öppen och skall förbli öppen”. I den första konvojen från Port Said till Ismailia

deltog egyptiska krigsfartyg och passagerarfartyg - och som en överraskning den
amerikanska kryssaren “Little Rock”.
Det blev en lång och minnesrik dag för
de diplomater, skeppsredare och tidningsmän som deltog i festligheterna. Transporten i buss från Kairo till Port Said
inleddes mitt i natten. För säkerhets skull
opererade egyptierna med rymliga tidsmarginaler. Vid ankomsten till Port Said
blev det därför ett par timmars väntan,
innan president Sadat anlände. Gatorna
var dekorerade med flaggor och banderoller, många porträtt av Sadat och några av
shahen av Iran. Poliser i vita uniformer
var utställda längs hela kortegevägen för
att befolkningens entusiasm inte skulle
hindra fordonen från att komma fram.
Gästerna samlades först i en trädgård
i närheten av Suezkanalmyndighetens
kontorsbyggnad. Där fick de tillfälle att
bekanta sig med varandra. Det var ett
brokigt sällskap: diplomatiska kåren, redarsocietet, militärattachéer i uniform
och några prelater. Bland svenskarna
fanns Peder Bonde och Christer Salén
från Salénkoncernen samt Sture Linnér,
UNDP:s chef i Egypten.
Själva invigningsceremonin ägde rum
vid vattnet framför kanalmyndighetens
byggnad. Den var enkel och kort, vilket
framför allt uppskattades av dem som
råkat få sitta i solskenet. Med tanke på
auditoriets internationella sammansättning var det förvånande att allt försiggick
på arabiska. Ingen översättning av talen
fanns heller tillgänglig.
Efter president Sadats tal - han var för
dagen klädd i vit amiralsuniform - fick
gästerna under bussfärden till kajplatserna tillfälle att förvissa sig om Port
Said-befolkningens spontana glädje. Det
orientaliska folkvimlet och de högljudda
glädjeyttringarna var för många dagens

starkaste upplevelse. Det fanns folk längs
gatorna och kajerna, i fönstren, på balkongerna och taken, uppklättrade i träd
eller stolpar, i småbåtar och på färjor. Militärhelikoptrar flög på låg höjd fram och
tillbaka över hamnen och staden.
Den egyptiska kryssaren “6 oktober” med president Sadat ombord ledde
konvojen på dess färd från Port Said till
Ismailia. Efter kom “Little Rock”, passagerarfartygen “Syria” (med diplomatiska
kåren) och “Aida” (med Suezkanalmyndighetens gäster). Vid infarten i kanalen
hälsades konvojen högljutt av de fartyg
från många länder som låg och väntade
på att senare få passera.
Längs kanalen stod egyptiska trupper uppställda i givakt på befästningar,
medan fartygen passerade. Andra soldater, som inte var i tjänst, vinkade och
tjoade. Det serverades lunch ombord,
och efter denna kände många ett behov
av en kort siesta. Färden tog sex timmar
från Port Said till Ismailia. Det var varmt,
men vinden svalkade. Att solen sken är
en självklarhet.
Det första som sågs av Ismailia var kanalmyndighetens sönderbombade sjukhus. Kanalen gör en tvär sväng vid infarten i Timsahsjön, d.v.s. krokodilsjön,
där Ismailia ligger. Fartygen ankrade,
och gästerna debarkerade med hjälp av
bogserbåtar och småbåtar. Glädjen tog
sig åter formen av “bain de foule”. Man
förstod att för dessa människor, som nyligen återvänt efter många års evakuering,
är kanalen en “mor”, på samma sätt som
Nilen är det för hela Egypten.
Konvojen gjorde sin färd programenligt och utan minsta incident. För
grundligheten i minröjningen hade de
amerikanska, brittiska och franska flottorna svarat. Den sovjetiska hade också
deltagit men endast i Suezviken. Inför
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Rolf Lindholm ombord på passagerarfartyget “Syria” vid återinvigningen av Suezkanalen 1975. Han var vid tillfället förste ambassadsekreterare och andreman på Sveriges ambassad i Kairo.
återinvigningen hade israelerna som en
goodwillgest uttunnat sina styrkor i Sinai
i närheten av kanalen.

Invigningen 1869
Till Suezkanalens invigning 1869 hade
ett lysande följe infunnit sig med kejsarinnan Eugenie, Napoleon III:s maka,
och den österrikiske kejsaren Franz Joseph i spetsen. Den egyptiske kediven
Ismail stod för värdskapet med den äran.
Det uppges att utgifterna för invigningshögtidligheterna den gången uppgick till
60 miljoner francs. Bl.a. gjorde hundratals av de inbjudna gästerna månadslånga
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Nilfärder till Övre Egypten. Festligheterna i Port Said, Ismailia och Suez tog fem
dagar i anspråk.
Norge representerades 1869 av Henrik
Ibsen och 1975 av en ättling till honom,
som var ambassadör i Kairo. Svensken
Oscar von Knorring skrev en bok om
Suezkanalens invigning och om sin resa
i landet: “Två månader i Egypten” (Norstedts 1873). Det är en tidstypisk bok
“med 2 kartor, 16 träsnitt och lithographier”.
Officiellt uppgavs Egyptens befolkning vid denna tid till 5 miljoner, men
von Knorring tillägger: “enligt hvad jag

har fullt tillförlitliga grunder att antaga,
uppgår den i verkligheten till närmare 7
än 5 millioner”. Hundra år senare hade
Egypten officiellt 37 miljoner invånare,
och huvudstaden rymde lika många människor som hela landet 1869.
Den verkliga huvudpersonen 1869 var
Ferdinand de Lesseps. Han gjorde först
en lysande diplomatisk karriär - med
tjänstgöring bl.a. i Egypten - men anhöll 1849 om att bli satt i disponibilitet
och ägnade sig därefter åt att förverkliga
idén på en kanal genom Sueznäset. Det
krävdes alldeles speciella egenskaper hos
en man som skulle lyckas med detta vilda
projekt. von Knorring skriver: “Det var,
för att aflägsna ända till skymten af främmande inblandning, oundgängligen nödvändigt, att han vore en man af erkändt
politiskt oberoende. Han borde likaledes
ega en fullständig kännedom om Orienten, för att kunna rätta sig efter det lands
vanor, der han skulle verka och vara säker om ett välvilligt tillmöteskommande
så väl i Constantinopel som i Cairo; hans
upphöjda åsigter och hans oegennyttiga
karakter borde hafva förvärfvat honom
ett allmänt förtroende och han borde redan hafva gjort sig ett namn i verlden,
då han för sitt företag kunde komma att
behöfva alla nationers medverkan. Hans
egen tillit till framgången af det verk,
han företog sig, borde slutligen vara nog
öfvertygande, för att häfva alla tvifvelsmål och hans natur nog energisk, för att
kunna uthärda alla strider. Huru svårt att
finna så många egenskaper hos en enda
man! Och dock behöfde verlden icke afvakta slutet på arbetet för att enhälligt
förkunna att Ferdinand de Lesseps i sig
förenade dem alla.”
Den kolossalstaty av de Lesseps som
uppställdes i Port Said år 1899, några år
efter hans död, förstördes i samband med

oroligheterna 1956 efter Nassers nationalisering av kanalen, det israeliska anfallet
och den fransk-brittiska interventionen.
Till återinvigningen inbjöds ett barnbarn,
grevinnan de Lesseps, som för övrigt
nästan var den enda kvinnan bland de
hundratals gästerna.

Anfall och avbrott
Suezkanalen har utsatts för anfall flera
gånger: under första och andra världskrigen, 1956 och 1967. Trafiken var avbruten
76 dagar under andra världskriget, flera
månader 1956-57 och åtta år från den 5
juni 1967. Den egyptiska arméns övergång av kanalen och stormning av Bar
Lev-linjen i oktober 1973 möjliggjorde
- efter omfattande röjningsarbeten - dess
återöppnande för internationell trafik.
Suezkanalen är numera helt egyptisk,
men den är till nytta för alla nationer.

Idag
Suezkanalen är världens längsta konstgjorda sjöfartsled utan slussar. Själva
kanalen är 162 kilometer lång. Härtill
kommer tillfartsleder, varför den totala
längden är 193 kilometer. Successivt har
Suezkanalen byggts ut för att kunna ta
emot större fartyg. Sedan 2010 tillåter
den fartyg med högst 24 meters djupgående och upp till 240 000 dödviktston.
Kanalen passeras av c:a 18 000 stora
handelsfartyg varje år. Den egyptiska
statskassan får ett tillskott på ungefär 5
miljarder dollar årligen.
För att skydda sjöfarten utanför Somalias kuster, där pirater härjar, har EU
insatt Operation Atalanta i Adenviken
och Indiska Oceanen. Operation Atalanta
skyddar fartyg som transporterar mat till
nödställda i Somalia. Fartygen är utsända
av FN inom ramen för livsmedelsprogrammet World Food Programme (WFP).
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HMS Carlskrona passerar genom Suezkanalen i samband med den senaste insatsen
från svensk sida, ME 03, 2013. Foto: Mikael Wallström, Marinmuseum.
Andra uppgifter som ingår i operationen
är att skydda Afrikanska unionens sjötransporter till Somalia, övervaka fisket
utanför Somalias kust samt avvärja och
bekämpa sjöröveri och väpnade rån mot
fartyg.
Sverige har vid tre tillfällen 2009, 2010
och 2013 deltagit i insatsen med enheter
ur marinen och kustbevakningen, senast
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med HMS Carlskrona samt ett sjöövervakningsflygplan ur Kustbevakningen,
det senare med basering på Seychellerna.
Den 1 september 2013 rapporterades
att ett containerfartyg på väg genom Suezkanalen hade utsatts för en attack från
stranden. Den egyptiska militära bevakningen har därefter förstärkts.

Bokanmälningar

Corbett * 2
Recension av Jerker Widéns «Theorist of Maritime Strategy: Sir Julian Corbett and his
Contribution to Military and Naval Thought» (2012), Farnham: Ashgate, 180 sidor och
Joseph Henrotins «Julian Corbett: Renouveler la stratégie maritime» (2013), Paris:
Argos, 144 sidor.
Det brukar ibland framhållas att den marina delen av den militära teoriutvecklingen
är trög. Bland annat har ledamöterna Hervé Coutau-Bégarie (qu’il reste en paix) och
Jerker Widén påpekat detta. Coutau-Bégarie menar att trots att Cable, Gorschkov och
Till försökt, ”görs det inte längre några stora strategiska synteser som är jämförbara
med klassikerna Mahan och Castex”. Enligt Widén är problemet snarare att de tankar
som idag formuleras om sjökrigföring huvudsakligen har ett strikt nyttoperspektiv,
något som leder till att arbeten som Mahans, Corbetts och Castex sällan utvecklas i vår
tid. Med andra ord är det inte så förvånande att dagens marinteoretiska forskare gärna
går tillbaka i historien och studerar de klassiska författarna.
Under 2012 och 2013 framlades två arbeten om den brittiske tänkaren Sir Julian Corbett. Det första är nyssnämnde Jerker Widéns Theorist of Maritime Strategy: Sir Julian
Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought (2012) och det andra den
belgiske forskaren Joseph Henrotins Julian Corbett : Renouveler la stratégie maritime
(2013). Syftet med denna artikel är att ställa Widéns och Henrotins arbeten mot varandra. Konkurrerar de två böckerna eller kompletterar de istället varandra?
Widéns arbete är en vetenskaplig monografi om Corbett, med en avancerad notapparat. Det är dock främst engelsmannens tankar om krigföring som är Widéns intresse,
snarare än hans person. Trots detta får läsaren inledningsvis stifta bekantskap med
Corbett själv. Corbetts familj var frisinnad och förmögen. Han påbörjade studier i juridik men kom snart att skriva skönlitteratur, något som inte gick något vidare. Han
började istället skriva marinhistoria, vilket så småningom ledde honom till en lärartjänst vid den brittiska sjökrigshögskolan. Corbetts mest kända verk, Some Principles
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of Maritime Strategy (1911), bygger delvis på hans föreläsningar. Från denna stol vid
akademien kunde Corbett sedan forska och skapa marina strategier.
Henrotin har ett något annorlunda anslag, även om han berättar ungefär samma historia. Upplägget går mindre ut på att vara en extern betraktare, utan istället sätter han
sig i Corbetts ställe och försöker förstå vilka influenser som engelsmannen utsatte sig
för. Det finns endast enstaka noter och hans arbete ger ett intryck av sakprosa. Genom
att dessutom utnyttja det klassiska franska stilistiska tricket présent historique låter
Henrotin läsaren uppleva Corbetts med- och, framför allt, motgångar.
Både Widén och Henrotin studerar Corbetts allmänna militärteori. Denna har huvudsakligen ett fokus på sjöhandeln och dess stora påverkan på den tidens brittiska
imperium, där solen aldrig gick ned. En stor inspirationskälla för Corbett var militärfilosofen Carl von Clausewitz. Enligt denne preussare var kriget en fortsättning på
politiken. Dessa idéer tog Corbett till sig. Det som dock huvudsakligen intresserar
författarna är Corbetts teorier kring sjökrig. För Corbett var sjökrigets målsättning
att kontrollera förbindelserna till sjöss för att kunna säkerställa krigets diplomatiska,
militära och ekonomiska behov.
Widén och Henrotin låter göra veterligt att Corbetts strategiska teori är den mest
förfinade och talande som någonsin skapats. Det som är mest intressant i Corbetts
tänkande är hans förmåga att ta ett teoretiskt helhetsgrepp om krigföringen. Istället
för att ensidigt fokusera på sjö- eller landkrigföring, som Mahan eller Clausewitz,
lyckas Corbetts tanke omfatta övergången från hav till land när han beskriver effekten
av sjökrigföringen på land och omvänt. Sjö- och landkrigföring beror av varandra och
om vi verkligen vill förstå kriget måste det studeras i ett sammanhang. Landstigningar,
sjötransporter och andra sätt att stödja markoperationer från havet har följaktligen stor
betydelse i Corbetts tanke. Ett av Corbetts stora teoretiska bidrag var alltså en inledande systematisering av gemensamma operationer, eller ”joint” som vi ibland säger
när svenskans ordförråd inte riktigt räcker till.
Ett annat av Corbetts teoretiska tillskott som Widén och Henrotin fäster särskild
betydelse vid är definitionerna av maritim respektive marin strategi. Med det förra
begreppet avses den verksamhet som bedrivs till sjöss med nationellt fokus. Alltså
omfattar maritim strategi exploatering av naturtillgångar till sjöss och på havsbottnen,
öppethållande av hamnar och farleder, beskydd av handelstrafik och sjökrigföring. I
vårt svenska fall skulle en maritim strategi omfamna alla de aktiviteter som exempelvis Polisen, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Fiskeriverket, handelssjöfarten och Svenska Petroleum Exploration AB bedriver till sjöss. Marin strategi är
istället den rent sjömilitära verksamhetens roll inom den maritima strategin.
Det är inte så konstigt att båda författarna kommer till liknande slutsatser i sina studier, eftersom det ju är samma individ som står i sökarljusen. Det finns dock olikheter
i de två resonemangen. Henrotin uppehåller sig i större omfattning än Widén kring
Corbetts tankar om fleet-in-being, det vill säga hur en flotta genom att bara finnas till,
kan påverka eller till och med avskräcka en fiende. Både Widén och Henrotin har uppmärksammat att Corbett spelade olika roller under sin samtid, men där Widén framhåller Corbett forskaren som den mest betydelsefulle är Henrotin av annan uppfattning.
För honom är det istället Corbett strategen som var av störst betydelse.
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En annan skillnad är hur de bägge författarna gått till väga för att skriva sina böcker.
Bakom Widéns bok anar man ett omfattande arkivarbete och en genomlysning av allt
som överhuvudtaget har sagts om Corbett. Henrotin har nöjt sig med att läsa de böcker
och artiklar som Corbett lämnade till eftervärlden samt ett fåtal mer betydande bearbetningar av Corbetts liv och tanke, inklusive Widéns bok.
Det är intressant att man efter en stunds bläddrande i Taktikreglemente för marinstridskrafterna (2010) återfinner många av Corbetts begrepp. Öppna sjövägar, nationella intressen och stödjande av markoperationer från havet, känns alla igen. Även
den praktiska tillämpningen av teorin bedrivs i Corbetts anda: Den svenska marinen
nyttjas med jämna mellanrum för att möta piratverksamhet och skydda svenska nationella intressen. Det pågår ett svenskt maritimt samarbete som kallas Sjöstjärnan.
Första ubåtsflottiljen och Kustbevakningen har samövat. Inte minst har betänkandet
”Maritim samverkan” (SOU 2012:48) lagts fram. Möjligen är dessa aktiviteter exempel
på att det tas steg mot en utveckling av en samlad svensk maritim strategi, något som
har eftersökts i flera artiklar här i TiS under de senaste åren.
Dessutom förekommer det att Försvarsdepartementet påpekar nyttan av ett ubåtsvapen främst i termer av avskräckning. Ett mycket tydligare exempel på en praktisk
tillämpning av fleet-in-being kan nog vara svårt att finna i dagens värld. Frågan är
med andra ord om inte Widén och Henrotin är något på spåren. Redan idag använder
vi mycket av Corbetts tankar, medvetet eller ej, i vår marina diskussion. Det kanske är
dags att vända sig till Corbett för att sätta dagens svenska verksamheter till sjöss i sitt
både teoretiska och större sammanhang.
Vem är det då som bör studera Corbetts teori, enligt Widén och Henrotin? Widén
har sin uppfattning klar: Det är de militära, eller kanske snarare maritima, beslutsfattarna och tänkarna som måste studera, förstå och vidareutveckla detta teorikomplex.
Henrotin gör inga sådana tydliga uttalanden. Med tanke på att det är Corbetts roll som
strateg som han framhåller som den mest betydelsefulla, kan han nog vara benägen att
hålla med.
Vad vill egentligen de båda författarna med sina verk? Från Widéns sida är avsikten
solklar: Det är genom studien av militärteori som han vill lära dagens beslutsfattare
att undvika framtida nederlag. Henrotin är inne på samma linje när han konstaterar att
många av de frågor som dagens sjömän har att lösa är samma som sysselsatte Corbett
och den brittiska flottan vid början av 1900-talet.
Hur var det nu egentligen, är de båda böckerna kompletterande eller konkurrerande?
I flera avseenden kompletterar Theorist of Maritime Strategy: Sir Julian Corbett and
his Contribution to Military and Naval Thought och Julian Corbett: Renouveler la stratégie maritime varandra. Tillsammans kan böckerna nå en stor läsekrets, där Henrotin
främst torde läsas av en fransktalande publik. Dessutom är de bägge forskarnas teoretiska utgångspunkter och bakgrunder olika, vilket innebär att deras arbeten ger något
olika bilder av Corbett och hans tankar. Flera perspektiv är av godo för att förstå ett
fenomen.
Nästan samtida, är det dock främst på det konkurrerande fältet som böckerna möts.
Widéns djuplodande arkivarbete och teoretiska ramverk hjälper honom att lägga fram
en klar och tydlig bild av Corbetts tankar vilka tidigare var svårtillgängliga. Henrotin å
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sin sida gör ett bättre försök att förstå varför egentligen Corbett kom till sina insikter,
även om man ibland undrar hur belgaren kommer till sina slutsatser. Henrotins bok
är mer populärvetenskaplig och har därmed ett mer lättillgängligt språk och upplägg.
Trots detta: om man bara ska läsa en av dessa böcker, bör man välja Widéns.

Per Edling
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
Theorist of Maritime Strategy: Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought
Författare: Jerker Widén
Förlag: Ashgate
Antal sidor: 180
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-1-4094-3327-9
Julian Corbett : Renouveler la stratégie maritime (2013), Paris: Argos, 144 sidor.
Författare: Joseph Henrotins
Förlag: Argos
Antal sidor: 144
Utgivningsår: 2013
ISBN13:9782366140071
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Minnesteckningar för år 2013

Sven Nordenhem
Sven Nordenhem avled den 26 december 2012. Han föddes i Wram utanför Kristianstad den 4 februari 1921. Sven tog studenten 1938 i Södertälje och hade tidigt fattat tycke för de marina teknikområdena. Detta lede till att Sven efter studentexamen
studerade vidare på Chalmers Tekniska Högskola där examen avlades på skeppsbyggarlinjen 1943. Sven hade dock ett stort intresse för Marinen vilket gjorde att Sven
1943 blev Mariningenjör och tjänstgjorde i FMV fram till 1957. Efter examen var det
då naturligt att söka till varvsverksamheten vilket innebar att Sven tjänstgjorde vid
Helsingborgs och Oskarshamns varv under olika tidsperioder. 1955 utnämndes Sven
till Marindirektör.
En naturlig fortsättning på karriären blev tjänstgöringen vid Marinverkstäderna i
Karlskrona där varvet privatiserades 1961 och blev Karlskronavarvet AB. Sven blev
då ansvarig för uppbyggandet av en konstruktionsavdelning och att vara kontaktman
gentemot FMV. Under mitten av 60-talet gjordes projektering och konstruktion av de
Marina fartygen i huvudsak på FMV och Götaverken men i samband med Spica IIseren så skulle varvet ta ett större konstruktionsansvar. Sven fick ansvaret för att bygga
ut konstruktionsavdelningen på varvet och fick då erfara den inte helt okomplicerade
processen när del av ansvar flyttas från beställare till leverantör.
Sven avslutade sin tjänstgöring vid Karlskronavarvet på dess marknadsavdelning
där Svens mångåriga erfarenheter av fartygsprojektering kom väl till pass. Sven pensionerades 1986.
Efter sin pensionering ägnade sig Sven åt familj och sin stora passion bridge. De
sista åren tillbringade Sven i Kalmar. Sven var en mycket omtyckt kamrat och han var
en ledamot som ägnade sitt liv åt den Marina Teknologin. Sven Nordenhem valdes in i
Örlogsmannasällskapet 1974.
Av ledamoten Hans Hedman.
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Bengt Rasin
Konteramiralen Bengt Rasin avled den 2 januari 2013. Han föddes den 17 april 1922
och växte upp i sjöfartsstaden Göteborg, en miljö som kom att prägla resten av hans liv.
Bengt Rasin var son till överlärare Hjalmar Larsson och hans maka Elsa, född Rasin.
Bengt Rasin avlade studentexamen vid Göteborgs Högre Realläroverk 1941. Värnplikten fullgjordes som officersaspirant vid Flottan, ett ganska naturligt val mot bakgrund av Bengt Rasins stora intresse för havet och den maritima miljön. Han avlade
examen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1944 och blev en av de främsta sjökadetterna i
sin kurs. Han utnämndes till fänrik på hösten samma år och fick omedelbart sjötjänstgöring. Med sitt teknikintresse valde han ubåtsvapnet som sin specialitet och den 1
oktober 1944 embarkerade han ubåten HMS Svärdfisken och genomgick ubåtsofficerskurs. Andra världskriget var i sitt slutskede och en tjänstgöring på en ubåt vid denna
tidpunkt innebar stora utmaningar och risker – något som Bengt Rasin utan tvekan var
beredd att ta.
De bästa fänrikarna i varje kurs fick göra långresor. Ubåtslivet avbröts därför tillfälligt av en resa med luftvärnskryssaren HMS Gotland till bland annat Rio de Janeiro.
Likaså utnyttjades Bengt Rasins begåvning när han 1948 kommenderades att delta i en
kurs vid Royal Navy för att ta del av de senaste rönen inom radartekniken.
Under några år på slutet av 40-talet var Bengt Rasin en uppskattad kadettofficer.
Hans lugna och stabila befälsföring är omvittnad av många.
1953 kommenderades Bengt Rasin till fartygschef på ubåten HMS Sjöborren. Han
erbjöds 1961 möjligheten att vidareutbildade sig som elev vid det prestigefyllda Royal
Naval Staff College i Greenwich i Storbritannien. Under 60-talet tjänstgjorde han i
olika högre chefsbefattningar vid Västkustens Marinkommando och Milostab Väst
innan han 1970 utnämndes till kommendör och året därpå kommenderades som chef
för 1. Ubåtsflottiljen. 1977 befordrades Bengt Rasin till konteramiral i och med att han
utnämndes till chef för Kustflottan dvs. chef för de moderna och ständigt insatsberedda
sjöstridskrafterna. Därmed hade han också nått toppen i en sjöofficers karriär. Efter tre
år vid Kustflottan fick Bengt Rasin möjlighet att komma tillbaka till sitt älskade västkusten i och med att han utnämndes till chef för Västkustens Marinkommando med
Älvsborgs Kustartilleriregemente. Hösten 1983 tog han nästa steg i sin militära karriär
i och med att han utnämndes till Militärbefälhavare för Västra Militärområdet med
placering i Skövde. Bengt Rasin innehade denna befattning fram till den 30 september
1985 då han avgick med pension.
Bengt Rasin invaldes 1961 i Kungliga Örlogsmannasällskapet, i vilket han även var
ordförande under åren 1979-84. Han var från 1978 även ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Avdelningen för Sjökrigsvetenskap. Hans intresse för reservofficerarna kom att engagera honom i de navalakademiska föreningarna UppSjö och
Sjöborg i vilka han var Inspector 1978-82. Bengt Rasins stora seglingsintresse tog sig
bl.a. uttryck i att han blev ordförande i organisationskommittén för Tall Ships Race
1986, då Göteborg för första gången utgjorde slutmål.
Bengt Rasin var den borne gentlemannen. Tillsammans med hustrun Gunnel skapade de en stor vänkrets. Han uppfattades i breda kretsar som en lyssnande och klok
461

person. Bengt Rasin såg försvarets nedprioritering av Västsverige i allmänhet och avvecklingen av den marina förmågan i Västerhavet som oklok och direkt felaktig,
Bengt Rasins stora intresse för de marina och maritima frågorna följde honom genom hela livet. Hösten 2012 deltog han med engagemang i det av bl.a. Kungliga Örlogsmannasällskapet anordnade seminariet på temat ”Fri och säker sjöfart – en förutsättning för global handel, välstånd och utveckling”. Bengt Rasin sörjs närmast av sönerna
Bengt och Lars med familjer.
Av hedersledamöterna Bengt Schuback, Bror Stefenson, Claes Tornberg och Bertil
Björkman.
Carl-Gustav Jennergren
Förre huvudavdelningschefen vid FOA 1, Carl-Gustav Jennergren, avled den 8 januari
2013. Han föddes i Norrköping den 27 oktober 1918. Han tog studentexamen 1937 och
reservofficersexamen 1940. Han anställdes 1943 som forskningsassistent vid militärfysiska institutet, bildat 1941, vid Grindsjön. FOA bildades 1945 genom sammanslagning
av Försvarsväsendets kemiska anstalt, Militärfysiska institutet, Försvarsväsendets kemiska anstalt och Ekoradioenheten vid Statens uppfinnarnämnd. Han blev forskningsingenjör och föreståndare vid FOA:s försöksstation i Grindsjön 1945 där han forskade
på sprängämnen. Han tog sin filosofie licentiatexamen 1947. Därefter fortsatte karriären på FOA. Han blev laborator vid FOA 2 1954 och sedan 1958 verkade han som chef
för den då nybildade planeringsbyrån FOA P som 1974 ombildades till FOA huvudavdelning 1. Han var sekreterare av svenska nationalkommittén för mekanik och ledamot
av International Commission on High Speed Photography 1954-57.
Carl Gustav Jennergren gjorde betydelsefulla säkerhetspolitiska studier som han och
andra initierade kring kärnvapnen, som internationell företeelse och som en möjlig
komponent i det svenska försvaret (och säkerhetspolitiken). Han spelade en helt central
roll i analysen av svenska kärnvapen på 50- och 60-talet. Ur detta arbete föddes FOA
P i slutet av 1950-talet och den politiskt initierade säkerhets- och försvarspolitiska
analysprocessen i försvarsplaneringen (miljöstudier och angreppsfall) liksom OAverksamheten. Han var en ledande personlighet inom det FOA som på 50- och 60-talen
hade en central roll i svensk säkerhets- och försvarspolitik.
Han har bl.a. utgivit Försvarets miljöstudier: ett led i långtidsplaneringen och
Trends in planning - a collection of essays from the Planning department of the Swedish national defense research institute (FOA). Han har också skrivit Den himmelska
musiken; några personliga synpunkter på betydelsen av verksamheten i Mazerska sällskapet, en artikel om kammarmusik.
Carl Gustav Jennergren, allmänt känd som Calle, var mycket engagerad i frågor om
Sveriges försvar. Han läste i sin ungdom fysik samtidigt som han under beredskapsåren som inkallad aktivt deltog i Sveriges försvar. I valet mellan att söka ett arbete som
fysiker eller att satsa på att utveckla sin musikaliska talang blev det till sist fysiken men
också viljan att stötta försvaret som vann.
Ganska snart kom Carl Gustav Jennergren att engageras i mer allmänna frågor om
hur teknik och vetenskap kunde utnyttjas för att göra försvaret starkt och modernt.
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Han blev under 50-talet på ett centralt sätt inblandad i FOA:s roll som rådgivare till det
militära försvarets ledning. De svåra frågor som då var aktuella gällde inte minst kärnvapnens betydelse för försvarets roll, möjligheter och meningsfullhet. Centrala frågor
gällde dels en ev. svensk anskaffning av kärnvapen, dels (och delvis oberoende därav)
vår nationella säkerhetsstrategi i en stormaktsmiljö som hur som helst dominerades av
kärnvapnen. Han skaffade kontakter med ledande amerikanska strateger och tänkare
med akademisk bakgrund för att bättre kunna belysa frågornas komplexitet.
Men hur försvaret borde utvecklas berodde också på en mängd andra områden på
hur ny teknik togs fram och togs i anspråk såväl hos hotande motståndare som i landets
egna styrkor. Carl Gustav Jennergren sökte skaffa sig en överblick över detta och att i
dialog med försvarsmyndigheterna komma fram till en inriktning av såväl försvarets
utveckling som av försvarsforskningen.
När planeringsbyrån inrättades vid FOA (FOA P) blev Carl Gustav Jennergren dess
drivande och utvecklande chef. Planeringsbyrån hade den dubbla uppgiften att svara
för tekniskt vetenskapligt grundad rådgivning till de militära myndigheterna, bl.a.
med hjälp av operationsanalytiker, och att sammanhålla planeringen av försvarsforskningen.
Under 60-talet och inte minst under 70-talets avspänning var det inte längre lika
självklart som direkt efter kriget att Sverige skulle ha ett starkt försvar i varje fall inte
med en ständig ekonomisk tillväxt. Det uppstod en politisk debatt om vad som kunde
hota Sverige och hur starkt försvaret behövde vara. Avvägningen mellan militärt och
civilt försvar uppmärksammades. Vid FOA P skapades en tankesmedja kring frågor
om tänkbara säkerhetspolitiska lägen som skulle kunna hota Sverige och vilka angreppsfall och krisfall som skulle kunna uppstå. Dessa frågor var naturligtvis politiskt
känsliga bl.a. för att de nära kunde kopplas till försvarsanslagens storlek. Huvudansvaret för att hantera frågorna flyttades från myndigheten FOA till regeringskansliet och
till Försvarsdepartementet. FOA förblev dock en viktig expert på området och utgjorde
en bas för rekrytering av personal till regeringskansliet.
FOA P växte snabbt under 60-talet och breddade sin kompetens. I början rekryterades framför allt personer med en teknisk naturvetenskaplig bakgrund ofta med erfarenhet av teknisk försvarsforskning. Carl Gustav Jennergren var dock alltid intresserad
av synpunkter på försvaret också från andra kretsar. Han rekryterade därför också personer med samhällsvetenskaplig bakgrund (främst inom säkerhetspolitik och ekonomi)
och i några fall beteendevetenskaplig (organisationers agerande). Det fanns också alltid
några personer med militär bakgrund som tjänstgjorde vid byrån. Han uppmuntrade en
dialog mellan naturvetarnas syn att allt i grunden kan beräknas och samhällsvetarnas
mer relativistiska syn.
En fråga som engagerade Carl Gustav Jennergren mycket och där han spred sina
synpunkter och erfarenheter till alla medarbetare gällde etiska aspekter på att vara
rådgivare. Den som ska ta råd måste lita på sin rådgivare och våga delge även känslig
information. Rådgivarens lojalitet blir då mycket viktig. Samtidigt måste rådgivaren
vara tillräckligt självständig för att ha något intressant att säga. Det är inte fel att ge råd
som avviker från mottagarens värderingar men det är knappast möjligt att göra detta
offentligt utan att betraktas som illojal.
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I början av 70-talet gjordes en genomgående översyn av FOA:s inriktning och organisation med utlokalisering från Stockholm av vissa delar. Bl.a. avskaffades den
tidigare Huvudavdelningen för kärnvapen och kvarvarande skyddsforskning spreds
ut på andra delar av FOA. Planeringsbyrån gjordes om till Huvudavdelningen för försvarsanalys. Carl Gustav Jennergren som i ett kvarts sekel framgångsrikt drivit FOA:s
satsning på försvarsanalys och uppbyggnaden av en huvudavdelning inom området
tyckte att det var dags att lämna över sitt livsverk till nästa generation. För detta talade
också familjeskäl samt att han gärna ville få tid att någon del av sitt liv få ägna sig åt
sitt andra stora intresse musiken. Han minskade sina insatser vid FOA och avgick helt
i slutet av 70-talet. Samtidigt engagerade han sig raskt i ett antal orkestrar med inriktning på kammarmusik.
Carl Gustav Jennergren hade under årtionden sitt hjärta kvar inom Grindsjöområdet. Det illustrerades av att han och familjen i många år hyrde en sommarstuga i
området efter det han lämnat Grindsjön.
Carl Gustav Jennergren valdes in i Kungl. Krigsvetenskapsakademien 1964 och i
Kungl. Örlogsmannasällskapet 1974.
Av hedersledamoten Herman Fältström och Ledamoten i KKrVA Göran Franzén.
Tomas Öhrwall
Tomas Öhrwall föddes i Göteborg 1925. Han tog studentexamen vid Försvarets Läroverk 1948 och sjöofficersexamen 1950. Öhrwall invaldes som ledamot i örlogsmannasällskapet med ledamotsnummer 1130 år 1983.
Han inledde sin karriär i Örlogsflottan som menig 16-årig jungman redan 1942.
Efter fyra års tjänst som menig och underbefäl (korpral och furir) uttogs han till officersutbildning, vilket innebar att han måste komplettera sin civila utbildning med
studentexamen vilket ägde rum vid Försvarets läroverk 1948. Den 15 juni samma år
antogs han som sjöofficersaspirant med furirs grad vid Kungl. Sjökrigsskolan.
Efter genomförd aspirant- och kadettskola utnämndes Tomas Öhrwall den l5 september 1950 till fänrik i Flottan. Hans intresse kom tidigt att inriktas mot en ny metodik att med simmande och bogserade dykare genomföra minsökning. Under några år
på 50-talet var han kommenderad som dykinstruktör vid Röjdykarskolan med gruppering i Skredsvik invid Gullmarsfjorden. 1953 var han fartygschef minsveparen M4
i 13.msvpdiv samt kadettofficer under åren 1956-57. Tjänsten i Skredsvik trivdes han
uppenbarligen med och redan 1958-59 blir han chef för skolan. Efter några år i andra
befattningar återkommer han 1961 som uppskattad chef för 1. Röjdykardivisionen och
var då med order om att utveckla metoder att säkert och effektivt utnyttja dykare för
minröjningsuppgifter.
Skicklighet och säkert sjömansöga leder i Flottan ofta till att man får befälet över ett
stort och med mycket papper översållat skrivbord - ett öde som drabbade även Tomas
Öhrwall. Han placerades sålunda i Marinstaben 1964, och vid Ostkustens Örlogsbas på
Muskö redan vid starten 1969 samt vid Försvarets Materielverk 1977. Hans långa stabskommenderingar avlöstes lyckligtvis ibland av sjökommenderingar som fartygschef
och divisionschef på kustminsvepare samt en kommendering som säkert gladde honom
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mycket. Han fick nämligen befälet över flottans samlade fredstida minröjningskapacitet, förbandet 6.Minröjningsavdelningen, som under perioden 1973-1975 då omfattade
hela 23 fartyg. Öhrwall befordras 1966 till kommendörkapten av 2.graden och 1970 till
kommendörkapten av 1.graden. Efter pensioneringen var han en tid verksam rådgivare
inom försvarsindustrin.
Tomas Öhrwall var född och uppväxt i Göteborg. Hans far var sjökapten. Utanför
Sveriges gränser rasade andra världskriget. De största krigsförluster i människoliv som
drabbade Sverige var orsakade av minsprängningar. Mot denna bakgrund är hans yrkesval inte förvånande. Minan är en kall och svårbedömd fiende. Det fordras stort mod
att ge sig i kast med den. Särskilt om man väljer att göra det på närdistans i minans
eget medium.
Tomas Öhrwall var en man som var lätt att samarbeta med. Han fastnade aldrig i
prestigefyllda låsningar. Han var känd som en omdömesgill och rättrådig chef och en
skicklig sjöman. Med dessa minnen lever han vidare i våra tankar.
Av ledamoten Karl G Andersson.
Åke Svedelius
Kommendören Åke Svedelius avled den 19 februari 2013 i en ålder av 97 år. Han föddes i Falun i maj månad 1915, tog studenten i Stockholm 1934 och avlade sin officersexamen 1937. Han tjänstgjorde sina första år på pansarskepp, kryssare och jagare och
var åren 1941 till 1943 kadettofficer. Detta innefattade chefskap för Sjökrigsskoleavdelningens division av Polarisbåtar. Efter Sjökrigshögskolans allmänna kurs var han 2.
Flaggadjutant i avdelningsstaben. Högskolans torpedkurs följdes av ännu en omgång
divisionschefskap över skoldivisionen, nu med minsvepare större, och två år som ÖB
adjutant.
Svedelius var 1948 till 1949 FC på Mode och sedan ett år på Stockholms Örlogsvarvs
torpedavdelning. Han var därefter i två omgångar kompanichef på KSS och 1.KO på
långresor. Hans vana att hälsa kompaniet ”Hej aspiranter” gav honom benämningen
”Kapten Hej”. Åke Svedelius deltog till vår glädje i kurs 53:s jubileer både 2000 och
2005. Tjänsten vid Sjökrigsskolan följdes av en period som chef för torpedsektionen i
Karlskrona, FC på jagaren Norrköping och chefskap för Karlskronaavdelningen. Åke
Svedelius tjänstgjorde sedan som chef Operationsavdelningen, först i Karlskrona och
därefter i Stockholm. Han fick så som avslutning på sjötjänstgöringen ytterligare ett år
som jagarchef, denna gång på jagaren Östergötland 1959 till 1960.
De följande tre åren var Svedelius chef för Försvarskontoret vid Sjöfartsstyrelsen,
följt av lika många år som chef för Vapenavdelningen vid Stockholms Örlogsvarv.
1966 till pensionsavgången 1970 var chef för planeringssektionen vid ÖrlB O tekniska
förvaltning under planeringen för och utflyttningen till Muskö. De sista månaderna
var han chef för Ekipageavdelningen där och körde då själv personalbussen mellan
Gullmarsplan och Muskö.
Efter pensioneringen utnämndes Åke Svedelius till kommendör i Marinen och var
chef för Sjövärnskåren till 1975. Han invaldes i örlogsmannasällskapet år 1955.
Av ledamoten Jan Bring
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Lennart Lindgren
Kommendören Lennart Lindgren avled den 25 februari 2013 i en ålder av 93 år. Han
var född i Stockholm, son till kommendören Bengt Lindgren och hans hustru Lucy.
Han sörjs närmast av sin hustru Marianne och barn i ett tidigare äktenskap. Lennart
Lindgren började sin sjömilitära bana redan som tonåring och skolelev med att prya
ombord i jagare och skeppsgossebriggar. Praktikveckor ombord på jagaren Klas Uggla
sommaren 1934 följde. Två år senare är han en, som han själv anser, befaren jagargast
på jagaren Klas Horn och han rekommenderades för inträde till Sjökrigsskolan. KSS
och långresan 1938 med flyplanskryssaren Gotland till Sydamerika följer i snabb takt.
Vid krigsutbrottet 1939 hemförlovas Lennart Lindgren som tillhör yngrekursen
medan äldrekursen direkt konstitueras till fänrikar. Hemförlovningen återkallas ganska snabbt och Lindgren och hans kurskamrater tog sin officersexamen 1941. Första
steget i en jagarkarriär tas när Lennart mönstrar ombord i jagaren Klas Horn med
befattning som skyddsofficer. Eskort och patrulltjänstgöring följer mellan Landsort
och Kråkelund. Den 25 november 1943 får Lindgren vara med om en av de mest dramatiska händelserna i marinens historia när jagaren Norrköping bland bränningarna
vid Bogskären söder om Åland i full storm bärgar en livflotte tillhörande den tyska
ångaren Casablanca som gått i kvav. Händelsen är som en av få händelser inskriven i
Bragdkannan. De första fyra åren som officer tjänstgjorde han på kryssare och jagare
och var sedan kadettofficer lika länge.
Han utbildades i torped- och förbindelsetjänst och fick en specialkurs i stridsledning
i Storbritannien 1951. Efter ytterligare vapenkurser och praktisk sjötjänst, tjänstgjorde
Lindgren vid marinstaben 1952-53, i flaggen 54-57 och vid MKV 58-59. Han var sekond på långresan med Älvsnabben Sydamerika runt 1957-58 med Fredrik Taube som
fartygschef. Kommenderingsom fartygschef på jagaren Småland 1959-1961. Målet att
bli en verklig ”jagarchapp” hade slutligen förverkligats.
1962 till 1966 var Lindgren lärare på Försvarshögskolan varefter sjötjänsten avslutades 1966-67 med chefskap på långresefartyget Älvsnabben under jordenruntresan
med dåvarande kronprinsen som officersaspirant ombord. Efter hemkomsten tjänstgjorde Lindgren vid marinstabens vapenavdelning under två år för att något år senare
befordras till kommendör och beordras att tjänstgöra som marinattaché i Washington
och Ottawa 1969-1974. 1975 utnämndes han till chef för Sjövärnskåren och från 1976
till 1979 att parallellt vara reseattaché i Köpenhamn fram till pensionsavgången 1979.
Han var adjutant till HKH Prins Bertil och honorärsekreterare i The Swedish British
Society 1976 till 1992. Lindgren invaldes i örlogsmannasällskapet 1958.
Av ledamöterna Ulf Adlén och Jan Bring
Lars M Werner
Kommendörkaptenen av 1.graden Lars Werner avled den 25 mars i år i en ålder av 89
år. Han föddes i Göteborg 2 april 1923 och tog studentexamen i samma stad 1942. När
han ryckte in vid sjökrigsskolan var han en medaljerad och duktig skytt.
Werner tog officersexamen samt utnämndes till fänrik 1945 och utbildades inom
tjänstegrenen artilleri, inklusive Sjökrigshögskolans artillerikurs. Han tjänstgjorde på
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kryssaren Tre Kronor och jagare. Han tjänstgjorde även i omgångar ombord i marinens
långresefartyg Älvsnabben. Några år i Kungl. Marinmaterielförvaltningen och Stockholms Örlogsvarv följde efter sjötjänsten.
Han kom också tidigt att engageras i vad som då kallades ADB och var chef för
marinstabens ADB- detalj 1966 – 1969 som då svarade för datoriseringen av personaloch materielhanteringen i marinens krigsorganisation.
Werner tjänstgjorde i unga år som lärare på Bergaskolorna och på Sjökrigsskolan.
Han var senare kurschef på Militärhögskolans tekniska kurs 1969 – 1971 och var huvudlärare i ADB för alla linjer där 1977 – 1983.
Werner tjänstgjorde senare också några år i planeringsfunktion på Marinförvaltningen och på Stockholms Örlogsvarv samt var 1971 – 1977 chef för Telebyråns, senare Stridsledningsbyråns centralsektion i Marinmaterielförvaltningen.
Han engagerade sig i kommunalpolitiken vid utbyggnaden av Täby.
Werner invaldes i örlogsmannasällskapet 1971, och var dess revisor 1987 – 2000
varvid han rationaliserade akademiens ekonomihantering, vilket resulterade i att han
tilldelades sällskapets silvermedalj år 2000.
Vi minns Lars Werner som en uppslagsrik och målinriktad sjöman med ett fast
grepp om rodret.
Av Dag Sandström och ledamoten Jan Bring
Lennart Kihlberg
Lennart Kihlberg avled den 4 april 2013. Han föddes 1918 i Gävle. Föräldrarna var
Fridolf och Mathilda Friberg. Fadern som kom från relativt enkla förhållanden visade
sig snart besitta en ovanlig affärsbegåvning. Familjen flyttade till Göteborg, där Fridolf
snart etablerade sig som ägare till flera fastigheter. Lennart fick som ung hjälpa till med
affärerna och fick så tidig insikt i praktisk ekonomi. Studentexamen 1940 i Göteborg.
Han ingick tidigt äktenskap med sin skolkamrat Ethel Bartley, vars far var ägare till
Skandinaviska Fartygsagenturen. Svärsonen togs snart upp i företaget samt ledde det
vid svärfaderns bortgång. Därmed hade Kihlberg hittat sin “nisch” i tillvaron: skeppsmäklare och redare, en verksamhet som han utvecklade till att vara en av de främsta i
Göteborg.
Dessförinnan, när andra världskriget ännu pågick och med en stor förkärlek för sjölivet, sökte han 1941 och antogs vid Kungl. Sjökrigsskolan som stamaspirant. 1944
utnämndes han till fänrik i flottan. Han kände dock att framtiden tillhörde sjöfart och
skeppsmäkleri, varför han tog avsked 1946 och började som nämnt i svärfaderns firma.
Sjöofficerskåren förlorade därmed en stor kapacitet och en synnerligen trofast kamrat,
vilket han visat under sina sex år i flottan - och senare som reservofficer.
I sitt civila yrke var han en djärv och drivande företagsledare. Ett 20 tal större och
mindre handelsfartyg gick genom hans händer (bl. a. hans gamla kadettfartyg Fylgia,
dock enbart för skrotning), fartyg som byggdes vid varv i Holland, Norge, Tyskland
och Sverige.
Han var också tidigt ute med det nya Ro-Ro-konceptet liksom tankbyggen för kemikalier med rostfria tankar. Hans intressen för ostsjöfart visade han genom köp av
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Kalmarfärjorna till Öland och köp och drift av Kalmar Varv. Han kallade det senare
för “ett varv för mycket”, då den affären gjordes på mitten av 70-talet, när varvskrisen
redan slagit till. Varvsköpet hade även sociala aspekter, då Kihlberg insåg vilken fin
arbetarstam som fanns på detta varv. Ett regeringslöfte om lån för ändamålet sveks
emellertid. Kihlberg valdes in i Örlogsmannasällskapet år 1970.
Uppskattningen av Kihlberg i Göteborgskretsar ledde bl. a. till ordförandeskap i
Svenska Sjöräddningssällskapet, senare dess Hedersordförande.
Av ledamöterna Jarl Ellsén och Sten Göthberg
Sten-Börje Nilsson
Kommendören av 1.graden Sten-Börje Nilsson avled den 21 september 2013 vid en
ålder av 92 år. Han efterlämnar sin livskamrat Brita Berntsson samt sin dotter Maud
och son Bertil från sitt tidigare äktenskap med sin framlidna hustru Lillemor samt
barnbarn.
Han föddes i Sölvesborg 1921 och tog studentexamen 1942 i Katedralskolan i Lund
och genomgick därefter utbildning till sjöofficer vid Kungl. Sjökrigsskolan med officersexamen 1945. Han blev utnämnd till kommendörkapten 1963, kommendör 1970.
Han invaldes 1963 som ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet och 1972 som ordinarie ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademin.
Genom sitt särskilda intresse för teknik och matematik blev det naturligt att välja
artilleriutbildning efter officersexamen. Denna inriktning styrde också de tidiga kommenderingarna som fänrik och löjtnant vilket bland annat innebar kommenderingar
till de flesta av flottans äldre artillerifartyg som Oscar II, pansarskeppet Sverige och
kryssarna Götas Lejon och Tre Kronor. En kommendering som fartygschef på motortorpedbåt (mtbm) innebar nya erfarenheter och nya krav skiljda från kulturen och livet
ombord på de stora fartygen.
Landtjänstgöringen under subalternåren dominerades av tjänsten som kadettofficer
och lärare på Kungl. Sjökrigsskolan 1951-57 som lärare i sjökrigskonst, eldledningsteknik, och vapenteknik. Detta var en tjänstgöring som mycket väl passade Sten-Börjes
stora personintresse och intellektuella läggning. Ansvaret som kurschef blev ett djupt
och personligt engagemang. Vänskapen med flera av de dåvarande kadetterna blev
bestående och livslång.
Den fortsatta högre utbildningen som officer inleddes på Kungl. Sjökrigshögskolans
allmänna kurs och ledde till kvalificering för fortsatt utbildning på den högre artillerilinjen som genomgicks 55-56. Ny sjökommendering till jagaren Halland för leveransprovturer och första sjöexpedition gav praktisk erfarenhet av hur den nya vapentekniken fungerade i verkligheten. Med denna grund inleddes en lång och framgångsrik
tjänstgöring i dåvarande Kungl. Marinförvaltningen.
Artilleribyråns eldledningssektion blev den första anhalten i denna nya karriär. Här
härskade vid denna tid en kultur djupt rotad i en ämbetsmannatradition med höga krav
på teknisk kompetens och på att noga följa förvaltningstjänstens regler och rutiner.
Erfarenheterna av dessa krav på ordning och reda, på väl underbyggd dokumentation
och på genomarbetade föredragningar gav en god grund för den framtida förvaltningskarriären.
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Den marina vapentekniken var i slutet av 50-talet under omvälvande utveckling.
Elektronik, tele- och datateknik gjorde snabba framsteg inom försvarsindustriernas
utvecklingsavdelningar och i nya tekniska lösningar för framtida marina system. Denna utveckling inom den moderna försvarsmaterielen låg på teknikens framkant både
utomlands och i Sverige. Detta ställde krav på ny kunskap inom den marina förvaltningsorganisationen. Denna nya spännande teknik blev det nu Sten-Börjes uppgift att
utnyttja inom den marina vapenanskaffningen och han gjorde det med stort intresse
och entusiasm. Uppgiften var att kunna fungera som kompetent kund hos försvarsindustrin och kunna inrikta den marina vapenutvecklingen mot de relevanta marina
behoven. Sten-Börje Nilsson valdes in i örlogsmannasällskapet 1963.
Sten-Börje blev snabbt en marin specialist på den nya tekniken vilket han dokumenterade i KÖMS årsberättelse 1965 med rubriken ”Eldledningsmaterielens utveckling
1955-1965.”
1961-1963 avbröts tillfälligt förvaltningstjänsten av kommendering som sekond på
Jagaren Småland. Han utövade som sekond ett lugnt och respektingivande ledarskap.
Han hade ansvaret för en stor värnpliktsbesättning med skiftande bakgrund men det
var aldrig någon som opponerade sig mot sekonden. Han löste uppkommande problem
med en blandning av respektingivande pondus och humor. Sten-Börjes stora kompetens och erfarenhet inom tele- och eldledningsområdet kom väl till pass under tiden på
HMS Småland då fartyget var nyutrustat med den första generationen digitala eldledningssystem, Arte 62 från HOSA, en del av Phillipskoncernen i Holland. Samarbetet
mellan Kustflottans fartyg och Kungl. Marinförvaltningen underlättades under denna
tid av Sten-Börjes stora nätverk inom förvaltningen och industrin.
Efter åren till sjöss återkom Sten-Börje till förvaltningstjänsten. De tre gamla
försvarsgrensförvaltningarna ansågs vid denna tid av statsmakterna i behov av modernisering och omorganisation. En statlig utredning kallad UMA (Upphandling av
försvarsmateriel) tillsattes. Generalmajor Sten Wåhlin blev utredningsman och StenBörje utsågs till huvudsekreterare.
Denna utredning resulterade i ett förslag att skapa ett nytt ämbetsverk, Försvarets
Materielverk, FMV. Detta förslag innebar att de gamla ärevördiga försvarsgrensförvaltningarna gick i graven och ersattes av ett försvarsgemensamt ämbetsverk. Förlaget
godtogs av statsmakterna och Försvarets Materielverk bildades 1968. Generalmajor
Sten Wåhlin blev dess förste Generaldirektör och Sten-Börje befordrades till kommendör och utnämndes till Chef för Vapenavdelningen inom den nyskapade Huvudavdelningen för Marinmateriel.
Under åren 1965 till 1967 tjänstgjorde Sten-Börje som kurschef för Marinens tekniska kurs och därefter som deltidslärare i vapenteknik på Militärhögskolan. Detta
innebar bland annat att ett antal förhoppningsfulla elever (däribland undertecknad)
här fick sina första kunskaper om datamaskinernas okända värld. Intrycken från den
begripliga och tydliga undervisningen om hur en dator egentligen fungerar var för
eleverna en ovärderlig grund under många år framåt.
Sten-Börje fortsatte som chef för Vapenavdelningen fram till sin pension 1981. Under denna tid genomfördes snabba generationsskiften inom den marina vapentekniken
såväl på elektronik- som artilleri- och robotsidan.
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Kustartilleriets stora anskaffning och installation av Ersättning av Tungt artilleri
(ERSTA) samt anskaffning av tunga och lätta rörliga robotsystem genomfördes bland
annat. För flottans fartyg anskaffades nya lätta pjäser, nya strid- och eldledningssystem
samt ett nytt svenskt sjörobotsystem, Robot 15. Nya torped-, min- och sonarsystem
anskaffades. I denna utveckling spelade Sten-Börje en daglig och ledande roll.
Efter sin pensionering 1981 var han under många år verksam som rådgivare åt marina försvarsindustrier. Kunskap och intresse för fransk kultur och franskt samhälle
var ett viktigt inslag i hans liv. Han talade flytande franska och följde dagligen utvecklingen i Frankrike i franska media. Vintrarna tillbringades till stor del tillsammans
med Brita i Antibes och somrarna på Dalarö.
Sten-Börje personifierade mycket av det bästa av svensk ämbetsmannatradition
kombinerat med en lundensisk humor där synen på livet och omvärlden ofta förde
tankarna till Fritiof Nilsson Piraten. Han utgjorde en förebild som rakryggad, tydlig
och krävande chef vilket kombinerades med ett stort mått av personligt intresse och
omsorg om medarbetarnas utveckling. Han är nu djupt saknad av familj, tidigare medarbetare och kamrater.
Av ledamoten Torbjörn Hultman
Leif Ahlqvist
Kommendörkapten Leif Ahlqvist avled den 24 oktober 2013 i en ålder av 70 år efter en
tids sjukdom, efterlämnande hustrun Annika, barn och barnbarn.
Leif var född och uppväxt i Lärbro på nordöstra Gotland. Han drogs tidigt till havet
och Sjövärnkåren. Redan som 16-åring packade han säcken och mönstrade på Flying
Clipper i Medelhavet. Som Sjövärnskårsaspirant var det sedan självklart att göra värnplikten i Flottan. Leif tog även chansen att efter värnplikten studera vidare i och tog
studentexamen på Försvarets Läroverk i Uppsala 1967 och officersexamen 1969.
Under 1970- och 80-talen tjänstgjorde Leif på i stort sätt alla då förekommande
ytstridsfartyg; jagaren Halland, torpedbåt av Plejadtypen, patrullbåtar och torpedbåtar
av typ Spica. Han var en erkänt duktig navigatör och manövrist och alla imponerades
bl.a. av hans sätt att som ManO på Halland manövrera fartyget i trånga passager eller
under svåra förhållanden. Känslan och glädjen i att hantera fartyg medförde att Leif
även under några säsonger tjänstgjorde ombord på isbrytarna, främst i Vänern.
Efter avslutad chefskurs på Försvarshögskolan 1986, tjänstgjorde Leif under några
år på dåvarande Marinstaben där han drev utvecklingen av ytattacksystemet. Därefter
följde några år som Chef för Sjöoperativa avdelningen vid Militärområde Mitt samt
som Stabschef på Ostkustens Marinkommando innan Leif återvände ombord igen. Nu
som såväl fartygschef som divisionschef för kustkorvetterna.
För Leif fanns inga omöjliga uppgifter. Han fann alltid lösningar även om de ibland var något okonventionella och kanske inte alltid vad högre chef räknat med.
Hans drivkraft, övertalningsförmåga och innovativa förmåga kom väl till pass då Leif,
efter kustkorvetterna, placerades vid Försvarshögskolan för att lägga grunden till den
svenska ledande rollen i FN:s Challenges projekt. En roll som Sverige fortfarande har
att förvalta.
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Då erbjudande kom om möjlighet till förtida avgång tog Leif chansen. Han pensionerade sig från Försvarsmakten 2001 för att på heltid få ta hand den några år tidigare
inköpta gården i Boge söder om Slite på Gotland. Där har Leif tillsammans med hustru
Annika med stor energi tagit hand om både hästar och skog. Leif har även varit en
drivande kraft i uppbyggnaden av en modern ridanläggningen i området. Många gotländska ungdomar har Leif att tacka för möjligheten till ridutbildning och ridträning.
Leif Ahlqvist invaldes i örlogsmannasällskapet 1990.
Av ledamoten Lennart Danielsson

471

Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid utgången av år 2013 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 381 ledamöter enligt
nedanstående fördelning:
2
1
13
15
333
17

Svenska första hedersledamöter
Utländsk förste hedersledamot
Svenska hedersledamöter
Utländska hedersledamöter
Ordinarie ledamöter
Korresponderande ledamöter

Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas kategorivis i invalsnummerordning med namn, födelseår och invalsår. Den senast invalda
ledamoten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln nr 1470 räknat från 15 november
1771, då viceamiralen Kristoffer Falkengréen vid invalet erhöll invalsnummer 1.

1. Hedersledamöter
H M Konungen
HKH Prins Carl Philip
HRH Prince Philip

1946 1968
1979 2011
1921 1956

Hedersledamöter
903 Bengt J Schuback
908 Bror Stefenson
1009 Ola Backman
1011 Lars G Persson
1033 Claes Tornberg
1046 Peter Nordbeck
1061 Dick Börjesson
1122 Herman Fältström
1188 Jan Klenberg
1217 Bertil Björkman
1227 Sir Michael Moore
1237 Kjell Prytz
1242 Göran Larsbrink
1247 Sakari Visa
1264 Esko Illi
1269 Leif Nylander
1286 Morten Jacobsen
1300 Tim Sloth Jørgensen
1301 Peter Tamm
1302 Vladimir G Egorov
1316 Angelo Mariani
1331 Hans Holmström

1928
1929
1928
1937
1936
1938
1938
1941
1931
1947
1942
1935
1952
1940
1945
1954
1955
1951
1928
1939
1935
1949
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1967
1968
1975
1975
1977
1978
1979
1983
1989
1991
1992
1993
1993
1994
1996
1996
1998
1999
1999
1999
2000
2001

1350 Bengt Halse
1366 Ulla Ehrensvärd
1405 Jay M Cohen
1413 Jørgen Berggrav
1442 Nils Wang
1459 Michiel Hijmans

1943
1927
1952
1953
1958
1958

2002
2003
2006
2007
2010
2012

Ordinarie ledamöter
864 Sigurd Håkanson
1920
871 Nils U Rydström
1921
888 Bengt Odin
1921
891 Lennart Forsman
1925
892 Åke Johnson
1923
899 Jacob Sundberg
1927
901 Lennart Jedeur-Palmgren 1927
904 Rune Berlin
1925
911 Bengt O’Konor
1925
914 Arne Gustafsson
1929
918 Jan Prawitz
1932
921 Palle Sandberg
1929
929 Per Gunnar Fernander 1921
932 Cay Holmberg
1933
934 Carl-Gustaf Hammarskjöld 1934
938 Bertil Stjernfelt
1917
939 Bo Rybeck
1935
950 Sven Swarting
1925
961 Per-Erik Bergstrand
1925
963 Jan Bring
1932

1963
1964
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1971
1971

966
974
975
978
982
983
985
989
992
994
999
1012
1019
1020
1022
1023
1025
1027
1036
1038
1041
1044
1045
1047
1048
1050
1051
1055
1062
1065
1067
1068
1069
1070
1074
1075
1076
1078
1079
1080
1081
1082
1083

Walter Wicklund
Gunnar Nordbeck
Christer Fredholm
Lennart Rosell
Kjell Werner
Gunnar-Bo Ericson
Per Insulander
Paul Pålsson
Lennart Nordgren
Bertil Daggfeldt
Torbjörn Hultman
Gustaf Samuelson
Göran Romare
Lars Norrsell
Rolf Öhman
Malte Jönson
Stefan Furenius
Börje Huss
Hans Wachtmeister
Nils Dellgren
Kristoffer Huldt
Ebbe Schön
Jan Eliasson
Gustaf Taube
Jan Sondén
Göran Wallén
Håkan Söderlindh
Nils G:son Svahn
Torsten Engberg
Lars-Erik Hoff
Lars-Göran Rydkvist
Frank E Rosenius
Fredrik Hillelson
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