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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet
Nr 9/2013. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 11 december 2013.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 11 december 2013 i Kolskjulet på Kastellhol-
men i Stockholm i närvaro av 45 ledamöter och inbjudna gäster. Sammanträdet avslu-
tades med gemensam middag i restaurang m/s Segelkronan.

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (ordinarie sammanträde 30 okto- 
  ber i Karlskrona och högtidssammanträdet 15 november i Stockholm) som med  
  godkännande lades till handlingarna.

§ 3  Orienterade ordförande kort om bakgrunden till dagens marina diskussion. Se-  
  rien diskussioner började i december 2012, följdes av diskussionen i april på   
  FHS och avslutas idag. Diskussionsserien ska förbereda ledamöterna för nästa  
  års aktiviteter. Försvarsberedningen lämnar sin slutrapport i mars, det genom-  
  förs riksdagsval samt att ett nytt försvarsbeslut fattas sannolikt i juni 2015,   
  varför KÖMS måste vara fortsatt aktiva i debatten.

  Ordförande orienterade vidare om det utsända brevet till ledamöterna med för-  
  delning till vetenskapsgrenar. Det är styrelsens inriktning som redovisas i   
  brevet, men om någon ledamot inte är tillfreds med fördelningen så genomförs   
  byte efter kontakt med sekreteraren.
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  Ordförande orienterade om att styrelsen har hållit konstituerande styrelsemöte   
  för det kommande verksamhetsåret och att respektive ansvarig för vetenskaps-  
  grenarna inom styrelsen inom kort kommer att kontakta ledamöterna i sin  
  vetenskapsgren rörande de kommande arbetsuppgifterna inom respektive   
  vetenskapsgren.

  Slutligen meddelade ordförande att TiS kommer att ligga i brevlådan för jul.

§ 4  Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 5  Orienterades att nästa ordinarie sammanträde genomförs måndagen den 20   
	 	 januari	klockan	1730	på	Sjöofficersmässen	i	Karlskrona.	Programmet	omfattar	 	
  stadgeenliga förhandlingar och inträdesanförande av OL Tomas Martinsson.  
  Därefter genomförs diskussion i aktuella marina frågor.

§ 6  Förklarades det slutna sammanträdet för avslutat.

§ 7  Gavs en information från, och genomfördes diskussion med, huvudsekreteraren  
  i försvarsberedningen Tommy Åkesson, generalmajor Dennis Gyllensporre  
  HKV och ledamoten Stefan Larsson. Moderator var ledamoten Anders Enström.

§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid Protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 1/2014. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
måndagen den 20 januari 2014.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum måndagen den 20 januari 2014 med början klockan 1730 
för	ledamöter	på	Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7	i	Karlskrona	i	närvaro	av	39	
ledamöter och inbjudna gäster. Till sammanträdet med start klockan 1800 hade inbju-
dits marint intresserade för en gemensam marin diskussion. Sammanträdet avslutades 
med	en	enklare	gemensam	middag	på	Sjöofficersmässen.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat med OL Sten Swedlund som ordförande.

§ 2  Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 11 december i  
  Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3  Ordförande orienterar. Orienterades i korthet om vad ordinarie ordförande skri- 
  ver i sitt brev till ledamöterna i KÖMS. Noterades särskilt att ordförande  
  Thomas Engevall meddelar att han inte ställer upp för omval.
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§ 4  Informerades om att Andreas Nilsson vid Sjöstridsskolan som stödjer biblio-  
  teket drabbats av sorg vilket kan medföra en nergång i service kommande tid.

§ 5  Slutet möte ajournerades.

§ 6  Mötet återupptogs.

§ 7  Överlämnades akademiens medalj i silver samt diplom till Fru Lisbeth Thorsén  
  i enlighet med beslut fattat vid valsammanträdet 2013. 

  Motiv: Under Lisbeth Thorsén period som professionell bibliotekarie har KÖMS  
  bibliotek utvecklats i enlighet med den vision som den tidigare biblioteksgrup-  
  pen föreslog, dvs. att utveckla biblioteket till ett modernt forskningsbibliotek.   
  Böcker och övriga samlingar har inventerats, katalogiserats och gjorts tillgäng-  
  liga i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Forskningsfrågor har besva-  
  rats på ett professionellt sätt och KÖMS bibliotek har gjorts allmänt känt.

§ 8  Höll ordinarie ledamolten Tomas Martinsson inträdesanförande med rubriken -  
  Att utbilda målvakter - rätt utbildning för rätt arena. Inträdesanförandet följdes  
  av frågestund.

§ 9  Genomfördes en marin diskussion där förvaltare Håkan Lindberg inledde med   
  att tala om behovet av tillfälligt tjänstgörande personal och hur ett koncept med  
  reservpersonal skulle kunna se ut i marinen.

§ 10  Orienterades om att nästa sammanträde genomförs den 19 februari    
  klockan 1730 i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag, Göteborg.

  Orienterades om vikten av att ledamöter inkommer med förslag till inval av nya  
  ledamöter. Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april. Skriftligt   
  förslag ska vara undertecknat av minst tre ledamöter och ska innehålla en moti- 
  vering till invalsförslaget.

§ 11 Tackade mötesordförande för den aktiva diskussionen och sammanträdet   
  förklarades för avslutat.

Vid Protokollet

Per-Ola Johansson
Mötessekreterare
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Nr 2/2014. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg
onsdagen den 19 februari 2014.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag onsdagen den 
20 februari 2013 med början klockan 1730 i närvaro av 19 ledamöter. Sammanträdet 
avslutades med gemensam middag i Sjöräddningssällskapets lokaler.

§ 2  Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (20 januari i Karlskrona) som   
  med godkännande lades till handlingarna.

§ 3  Ordförande orienterade i stort om genomförd och planerad verksamhet 2013   
  samt 2014, det ekonomiska läget och gav information om valberedningens   
  arbete. I samband med orienteringen föreslog OL Kent Nordström att även   
  KÖMS allra äldsta handlingar från ca 1775 till 1836 borde digitaliseras i likhet   
  med TiS.

§ 4  Övriga frågor. Inga frågor framfördes

§ 5  Höll ordinarie ledamoten Mårten Granberg inträdesanförande med rubriken -   
  Folkförankring - Hur nå ut med marina budskap i en komplex medievärld.   
  Efter anförandet följde frågor och diskussion.

§ 6  Orienterades att nästa sammanträde genomförs i Stockholm på Kastellet den 26  
  mars. Inträdesanförande av korresponderande ledamoten Kenneth Gustavsson.

§ 7  Orienterades om vikten att ledamöterna inkommer med förslag till nya   
  ledamöter. Förslagen ska vara styrelsen till handa senast den 1 april.

§ 8  Sammanträdet förklarades för avslutat.

Vid Protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Nr 3/2014. Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningsmedalj

Bakgrund
I samband med kontroll av Försvarsmaktens ”Instruktion för Försvarsmaktens Uni-
formsbestämmelser 2009, version 1.5, kapitel 9, Utmärkelser” som styrelsen lät göra 
under 2013 framgick att Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningsmedalj till skillnad 
från	övriga	akademiers	medaljer	sorterades	in	under	”Kategori	K.	Halvofficiella	me-
daljer” med nr 46. I instruktionen omnämndes sällskapets guldmedalj (KÖGM) och 
silvermedalj (KÖSM) men inte sällskapets bronsmedalj. 
För att undanröja alla tveksamheter kring bärandeordning mm insände styrelsen 2013-
09-28 en hemställan till Försvarsmakten att genomföra en justering av ovan nämnda 
instruktion så att Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningsmedalj måtte;
1. Inplaceras	i	”Kategori	I.	Övriga	Officiella	medaljer”	på	”korrekt	plats”	i	förhållande	

till övriga medaljer inom kategorin (som bl.a. övriga akademiers medaljer).
2. Medaljens samtliga tre valörer (guldmedalj, silvermedalj och bronsmedalj) framgår 

av instruktionen.

Beredning och beslut
Under beredningen har Försvarsmakten inhämtat råd från Kungl. Maj:ts Orden (KMO) 
som i skrivelse till Försvarsmaknen/HKV (daterad 2014-02-14) meddelar att medal-
jerna	kan	inräknas	som	övriga	officiella	svenska	medaljer	(kategori	I).	HKV	har	ingen	
avvikande uppfattning. Bronsvalören är inom Försvarsmakten avsedd att utvisa min-
nesmedaljer.	Högkvarteret	bedömer	dock	att	det	i	detta	fall	inte	finns	något	att	erinra	
mot att även bronsmedaljen medges bärandetillstånd. Denna bedömning kan inte tas 
till	intäkt	för	att	fler	tillstånd	[för	andra	medaljer]	kommer	att	medges.

Försvarsmakten beslutade därför 2014-03-10 att inplacera KÖMS belöningsmedaljer 
i	guld,	silver	och	brons	i	kategori	I	[övriga	officiella	medaljer]	med	annicitet	från	1999	
och därmed medge bärandetillstånd på försvarsmaktens uniformer enligt för var tid 
meddelade bestämmelser. Försvarsmaktens uniformsbestämmelser uppdateras i enlig-
het med detta beslut.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Tävlingsskrifter för 2014 bör fokusera på analys och förslag 

inför kommande försvarsbeslut
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 be-
löningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta 
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjövä-
sende. Vägledande vid ämnesval 2014 är kommentarer och analys av försvarsbered-
ningens rapport samt egna förslag inför kommande försvarsbeslut inom ramen för 
en	eller	flera	av	akademiens	vetenskapsgrenar;

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 30 juni 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 upp-
gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens 
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sam-
manträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnäm-
nande 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
Dags att byta in förstafemman?
Välkomna till årets första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet som kommer ut lagom 
långt efter vårdagjämningen och som innehåller ett antal artiklar som ni förhoppnings-
vis	ska	finna	läsvärda.	

Först ut i detta nummer är kommendörkaptenen Christian Allerman med en betrak-
telse kring krisen Ryssland-Ukraina. Christian är en av våra bästa Rysslandskännare 
efter två vändor som marin- och försvarsattaché med placering i Moskva. Christian 
och hans namne Kristian Gerner svarade också i mitten av mars för en mycket gedigen 
insats på det av Kungl. Örlogsmannasällskapet snabbt arrangerade seminariet kring 
krisen som kan avhöras på KÖMS hemsida. Alldeles nyss har jag också sett Christian 
på TV:s Agenda där han lugnt och metodiskt förklarade att tecknen i skyn kring Ryss-
land funnits länge. 

Efter denna inledande artikel kommer Tomas Martinssons inträdesanförande som är 
mer	försvarsmaktsinternt,	men	ändå	ack	så	viktigt.	Att	det	finns	en	betydande	effekti-
viseringspotential inom utbildningsområdet känns som en ”no-brainer” men då krävs 
det mer av helhetssyn och delegering av såväl ansvar som uppgifter till de som har att 
leda personalen till sjöss, i luften och i fält.

Bloggaren Skipper ställer sedan frågan kring hurvida Försvarsberedningens rapport 
kommer att bli en urvattnad kompromiss eller om den kommer att utgöra startskottet 
för en reell förstärkning av den svenska försvarsförmågan. Även om det nog i slutäden 
är bra att beredningen fått mer tid för sitt slutbetänkande så är det egentligen synnerli-
gen beklämmande att det ska krävas. Jag menar att svenska folket med rätt kunde kräva 
att det är just för den typen av maktdemonstrationer som Ryssland nu genomfört som 
försvarsberedningen borde tagit höjd för från början. 

Bertil Daggfeldt ger därefter en mycket intressant återblick kring YMER-80 expe-
ditionen och KÖMS (och hans egen) avgörande roll kring att denna blev av. Minst lika 
intressant som historien är Bertils idé om en förnyad expedition i form av ODEN-16. 
Det kalla arktis är hett och KÖMS genomförde också sitt första samarrangemang med 
Folk och Försvar med ett seminarium kring Arktis den 5 mars som var mycket lyckat.

Det sjätte kapitlet i den kommande boken om Allmän sjökrigshistoria som Magnus 
Haglund läger fram för synpunkter är också läsvärt och en påminnelse om det otal 
antal	konflikter	som	präglat	den	senare	delen	av	1900-talet,	nästan	alla	haft	en	marin/
maritim dimension.

Henrik Amneus fortsättningshistoria kring Emden är ett sant äventyr och för den 
som	är	bra	på	tyska	(eller	som	jag,	behöver	öva	upp	den	något)	så	finns	spelfilmen	från	
2012 att beställa från tyska amazon.
Avslutningvis	så	har	den	alltid	läsvärde	och	flitige	skribenten	Torbjörn	Dalnäs	tre	

artiklar med i detta nummer. Jag rekommenderar dem alla till läsning och eftertanke, 
den sista ska ni dock inte ta bokstavligt utan den är mer av kuriosa! 
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Tel: 08-500 121 40
 www.swedmotor.se, info@swedmotor.se

En partner att lita på!

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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Ryssland och Ukraina
Detta kortfattade inlägg är ursprungligen skrivet och publicrat för bloggen ”Skipper” 
men medtages i detta nummer av TiS med såväl ”Skippers” som Christian Allermans 
goda minne. För den intresserade rekommenderas att uppsöka KÖMS hemsida där det 
seminarium som KÖMS genomförde den 14 mars med Christian Allerman och Professor 
Kristian Gerner (också ledamot av KÖMS) som talare återges. På hemsidan finns en 
kortare film som beskriver seminariet samt en ljudupptaging av hela seminariet. 

Ledamoten
CHRISTIAN ALLERMAN

Kommendörkapten (PA) Christian Allerman var under sin ak-
tiva karriär bland annat svensk militär- och marinattaché i 
Ryssland med placering i Moskva under perioderna 1999-2002 
samt 2007-2009.

I fallet Ukraina kan noteras att den 
orangea revolutionen år 2004 medförde 
en Väst-orienterad politik vilken bland 
annat innebar att avtalet med Ryssland 
avseende den ryska Svarta Havsmarinens 
nyttjande av Sevastopol som huvudbas 
skulle löpa ut 2017. Efter den ryssvänlige 
president Janukovitj installation som ny 

ukrainsk president förlängdes emellertid 
avtalet till att gälla till och med 2045. 
Och som erkänsla för en mer ryssvänlig 
politik erhöll Ukraina bland annat en or-
dentlig gasrabatt, mer än 50 %, på impor-
terad rysk gas. Därutöver fortsatta ryska 
lån och krediter för att stödja den svaga 
ukrainska ekonomin. 

Ryssland har återigen ingripit i ett nära grannlands inre angelägenheter. Detta 
trots att Ryssland oftast brukar påpeka nödvändigheten av att stater får lösa sina 
inre konflikter internt och ifred, utan andra staters inblandning. Detta gäller t.ex. 
i Syrien, som Ryssland ser det. En annan syn har dock Kreml uppenbarligen då det 
gäller länder i det egna närområdet, i det som i Ryssland kallas ”det nära utlandet”. 
År 2008 var Georgien på väg mot Väst, en anslutning till EU och NATO låg i tiden. 
Detta stoppades genom en rysk militär intervention i Georgien i syfte att ”skydda 
ryska folkgrupper” i de georgiska autonoma områdena Abchazien och Sydossetien. 
NATO-medlemskapet försvann därmed för Georgiens del in i en oviss framtid då 
NATO inte accepterar att en ny medlem har konflikter med en grannstat. 
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Hösten 2013 var det så dags för Ukrai-
na att svara upp mot EU:s östeuropeiska 
initiativ. Kreml mullrade i bakgrunden, 
bl.a. genom ett uttalande av försvars-
minister Schoigu i början av september 
2013. Hans uttalande innehöll formu-
leringar såsom att Ukraina har varit, 
är, och alltid kommer att vara en viktig 
strategisk partner för Ryssland. En klar 
signal om att det inte från rysk sida var 
önskvärt med ett ukrainskt närmande till 
EU. När Janukovitj anpassning till den 
ryska synen, efter ett möte med Putin i 
Kreml strax före mötet med EU, med-
förde att något avtal med EU inte skrevs 
på, startade demonstrationerna på Maj-
dan. Såväl Janukovitj som Putin under-
skattade dock kraften i protesterna vilka 
sedan i februari medförde att Janukovitj 
avsattes av parlamentet. Den nya ukrain-
ska regeringen är nu återigen påtagligt 

Väst-orienterad och plötsligt är Ryssland 
tillbaka i ett läge liknande det som rådde 
2004 vad gäller utvecklingen mot Väst i 
Ukraina. Ett ukrainskt närmande till Väst 
ligger dock sannolikt fortfarande inte i 
linje med vad Kreml anser är acceptabelt. 
Kan	fler	 stater	 i	det	”nära	utlandet”	 till-
låtas lämna den ryska intressesfären för 
att integreras i Väst? Blotta möjligheten 
att den nya ukrainska regeringen begär 
en	 omförhandling	 av	 den	 ryska	 flottba-
sens i Sevastopol varande eller icke va-
rande, kan nog i sig vara en bidragande 
orsak Rysslands agerande på Krim. Inte 
minst beroende på den nybyggnation av 
örlogsfartyg som idag sker, sex fregatter 
och sex ubåtar, alla avsedda för den ryska 
Svarta havsmarinen. 

 Mot bl.a. denna bakgrund ingrep se-
dan Ryssland i Ukrainas inre angelägen-
heter.	Dock	inte	officiellt	 i	enlighet	med	

Professor Kristian Gerner (t.v.) och kommendörkapten Christian Allerman (t.h.) un-
der paneldebatten vid seminariet den 14/3.
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den s.k. Medvedev-doktrinen inskriven 
i den ryska Militärdoktrinen från 2010: 
”Ryska federationen förbehåller sig rätt-
en att använda de väpnade styrkorna och 
övrig trupp….. för att skydda sina egna 
medborgare	som	befinner	sig	utanför	den	
Ryska federationens gränser, …...”, utan 
på	ett	betydligt	mer	sofistikerat	sätt.

 Det ryska ingripandet mot Krim den 
2-4 mars var skickligt planerat och ge-
nomfört med användande av bl.a. civila 
ryssvänliga provokatörer och ”oiden-
tifierbar”	 militär	 trupp.	 Det	 vill	 säga;	
formellt är det ingen rysk trupp som har 
tagit över Krim, bara ”ryssvänliga själv-
försvarsstyrkor” vilka försvarar en hotad 
rysk minoritet. Det påstådda hotet mot en 
rysk minoritet är dock ren propaganda 
och osanning, vilket alla vet om, inklu-
sive den som säger det. 

Vad händer nu? Att Krim är förlorat 
för Ukraina och kommer att bli en ny 
rysk enklav är sannolikt. Frågan är vad 
som mer kan komma att hända i ett så 
spänt läge som det som nu råder. Kan 
resten av Ukraina verkligen tillåtas gå 
mot Väst? Kommer Ryssland att svara 
på Västs sanktioner med motsanktioner, 
som i det så kallade Magnitskij-fallet för 
något år sedan? 

 Risken för en spänningshöjande spiral 
är tyvärr påtaglig. Vi får alla hoppas på 
att	besinning	infinner	sig	så	att	spänning-
en kan lägga sig och att en diplomatisk 
lösning uppnås, utan våld.
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Att utbilda målvakter - rätt utbildning   
för rätt arena
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona den 20 januari 2014. 

I dagarna går tredje sjöstridsflottiljen in i Nato Response Force med ett minröj-
ningsfartyg samtidigt som vi lämnar den traditionella postlottningen till förmån för 
ärendehanteringssystemet VIDAR. En av dessa uppgifter har inneburit särskild ut-
bildning och krävt engagemang av samtlig personal vid flottiljen, med mycket tydligt 
ställda kompetenskrav och kontinuerlig uppföljning. Det andra ärendet gled relativt 
obemärkt in i december och blev några rader i ett Flottiljchefsbrev. 

Ledamoten
TOMAS MARTINSSON

Kommendörkapten Tomas Martinsson är stabschef vid 3.sjö-
stridsflottiljen.

Det vi har förberett oss minutiöst för är; 
VIDAR! (Dessvärre var inte VIDAR 
redo för oss, men det är en annan histo-
ria!) Vad är det vi håller på med? Eller 
som man sade när man var liten och blev 
sur; - Jag är inte med längre!

Men nu är jag ju 45 år och ställföre-
trädande chef vid förbandet, så det be-
teendet kanske inte lämpar sig lika bra 
nuförtiden. Och då återstår bara att ge sig 
på frågeställningen (dvs. ”Vad är det vi 
håller på med?”) på ett mognare sätt. Jag 
valde att använda rotfelsanalys1 för att 

1. Genom att fem gånger fråga efter orsaken 
till varför ett fel har uppstått kan man hitta rot-
orsaken till felet. Genom att sedan eliminera rot-
orsaken hindrar man att felet återkommer. Att 
endast eliminera symptomet gör ofta att felet 

ha något reellt att jobba med direkt. Jag 
avgränsade tillfälligtvis bort ekonomi 
och personal, två relevanta faktorer, men 
omöjliga att på förbandsnivå påverka och 
därför bromsklotsar i den omedelbara 
förbättringsprocessen.

Jag utgår från min magkänsla ovan 
och från resultat av medarbetarundersök-
ningen FM VIND2 som just landat in för 
att	definiera	”felet”:

återkommer på samma eller liknande sätt.
2. FM VIND är en medarbetarundersökning i 
Försvarsmakten där samtlig personal lämnar sin 
syn på faktorer som ledarskap, arbetstillfreds-
ställelse, arbetsmiljö, motivation mm. Under-
sökningen har genomförts vid två tillfällen och 
avses fortsättningsvis genomföras med 12-18 
månaders mellanrum.
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Fel: FM Vind visar på fallande 
värden för personalens upplevda 
engagemang 
• Varför (1)? För att personalen är 

frustrerad.
• Varför (2)? För att vi är skickliga, 

men inte lika skickliga som vi skulle 
kunna vara.

• Varför (3)? För att vi inte har tid att 
öva tillräckligt.

• Varför (4)? För att vi lägger för 
mycket tid på fel saker.

• Varför (5)? För att fler än en bestäm-
mer vad som är rätt saker.

Enligt modellen ska vi då ha kommit ner 
till punkt fem, den så kallade rotorsaken 
som måste påverkas, eller i en optimal 
värld elimineras. Detta måste givetvis 
undersökas.  

Vi börjar på en gång genom att ta hjälp 
av Dr. Laurence J. Peter som hävdade att; 
”Competence, like truth, beauty and con-
tact lenses, is in the eye of the beholder” 
(Kompetens, precis som sanning, skön-
het och kontaktlinser ligger i betrakta-
rens öga).

Ligger kompetens verkligen i betrak-
tarens öga? Gäller det i så fall även oss 
i Försvarsmakten? Och om så är fallet, 
vilken betraktare är det då som har tolk-
ningsföreträde när oenighet uppstår? 

Jag hävdar att marinens rätt att styra 
kompetens,	eller	ens	definiera	VAD	som	
är kompetens, ombord på våra örlogsfar-
tyg, sedan länge har försvunnit. Jag kom-
mer att visa vad det innebär ombord och 
vilka konsekvenser det får, men jag kom-
mer också att peka ut en alternativ väg 
som leder mot oanade resurser.

Jag kommer att försöka argumentera 
sakligt och vetenskapligt kopplat till re-
levanta teorier, och jag kommer att argu-
mentera mindre vetenskapligt med hjälp 
av liknelser ur sportvärlden, en värld jag 
tillbringar en del tid i, om än mestadels 
som åskådare.

Att utbilda målvakter
Låt oss därför börja med ett tankeexem-
pel; En idrottsförening, exempelvis Djur-
gårdens IF, beslutar sig för att sätta samt-
liga målvakter från sina fotbolls-, hand-
bolls- och hockeylag i gemensam träning. 
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De är ju alla målvakter, om än i olika are-
nor och med olika utrustning. Man iden-
tifierar	 kurser	 och	 träningar	 som	passar	
samtliga, exempelvis fysisk grundträ-
ning, mental träning m.m. Några som 
har relevans för samtliga, men där miljö/
arena	skiljer	sig	markant;	straffläggning,	
samarbete med försvaret (!) m.m. Flerta-
let nödvändiga kurser passar dessvärre 
enbart en arena; skridskoteknik, utspar-
kar, klubbhantering, regelgenomgångar, 
linjeskott. När arbetsgruppen dessutom 
drar slutsatsen att målvakter har betydligt 
fler	beröringspunkter	med	övriga	spelare	
i eget lag än med övriga sporters målvak-
ter faller projektet på sin egen orimlighet.

Då tar vi samma exempel en gång till. 
Denna gång byter vi ut Djurgårdens IF 
mot Försvarsmakten och målvakter mot 
ledningssystemkadetter; En organisation, 
Försvarsmakten, beslutar sig för att sätta 
samtliga ledningssystemkadetter från sin 
armé,	 sitt	flygvapen	och	 sin	marin	 i	ge-
mensam träning. De är ju samtliga led-
ningssystemkadetter, om än i olika arenor 
och med olika utrustning. Man identi-
fierar	 kurser	 och	 träningar	 som	 passar	
samtliga, exempelvis fysisk träning och 
grundläggande vapenutbildning. Några 
som har relevans för samtliga, men där 
miljö/arena skiljer sig markant; styrdoku-
ment, sambandsstruktur m.m. Dessvärre 
passar	 flera	 kurser	 enbart	 en	 arena;	 ex-
empelvis Sambandsreglemente FM Fält-
kabel, praktiska färdigheter på arméns 
sambandsmateriel	med	flera.	

Drar då Försvarsmakten samma slut-
satser som i idrottsexemplet, att likform-
ning av utbildningen inte är en fram-
gångsfaktor?
Nej,	 man	 beslutar	 sig	 att	 definiera	

dessa kurser som allmänbildande och 
nödvändiga för en försvarsgemensam 
systemförståelse, varför projektet fast-

ställs och genomförs som första året av 
Specialistofficersprogrammet	 Lednings-
system 07/08 (SOU Ledsyst 07/08). Ridå!

Varför landar Försvarsmakten i denna 
lösning när en helt ny utbildning skapas? 
Detta	 trots	 att	 syftet	med	 specialistoffi-
cersutbildningen är att ge kadetten den 
utbildning, varken mer eller mindre, som 
krävs för dennes första befattning. Vil-
ken betraktare ser Säkerhetsinstruktion 
Mastresning (SäkI Mastresning) som an-
nat än irrelevant kunskap för Lednings-
systembefälet vid sin konsol ombord på 
HMS Nyköping? Hur motiveras kunskap 
om Instruktionsbok Elverk 4000W om-
bord i en ubåt? 

Enkelt; Marinen har inte tolkningsfö-
reträde för kompetensen som krävs om-
bord på våra örlogsfartyg!

Minns Dr. Peter; “Competence is in 
the eye of the beholder!”

Begreppsdefinitioner
För att diskussionen ska bli meningsfull 
måste	vissa	begrepp	definieras.	Till	detta	
har jag valt Björn Axelssons bok Kompe-
tens för konkurrenskraft.3 Trots att boken 
har några år på nacken och att författaren 
mig veterligen saknar koppling till För-
svarsmakten, är hans beskrivningar av 
kompetens och kompetensutvecklingens 
dimensioner mycket relevanta för vårt 
resonemang. Att boken dessutom är pris-
belönt och författaren numera tjänstgör 
som professor på Handelshögskolan bör 
även detta borga för viss kvalitet. Jag har 
i mina bilder bytt ut ordet ”företag” mot 
”organisation” då det passar Försvars-
makten bättre och kan göras utan att för-
vanska teorin.

Viktigast för fortsatt diskussion är den 
absoluta kopplingen mellan kompetens 
3. Axelsson, Björn; Kompetens för konkur-
renskraft, SNS Förlag, Stockholm, 1996.
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och	specifik	uppgift.	Först	när	individen	
har	 förmågan	 att	 i	 specifika	 situationer	
använda sina kunskaper och färdigheter 
benämns denna kompetens. Kompetens 
beskrivs som; ”Förmågan att klara de 
olika krav som ställs i en viss situation i 
en viss verksamhet.”

Kompetensen består i sin tur av tre de-
lar:
1. Kunskaper av olika slag, d.v.s. att 

”veta” och ”förstå”.
2. Färdigheter av olika slag, dvs.  att 

”kunna” utföra aktiviteter och arbets-
uppgifter.

3. Vilja, motivation, lust att använda 
och utveckla sina kunskaper och fär-
digheter, dvs. att ”vilja” och ”våga”.

Om man slutligen benar upp individens 
kunskaper kan även den indelas i tre ka-
tegorier i förhållande till organisations-
kompetensen:
1. För organisationen omedelbart nyt-

tiga kunskaper.
2. För organisationen i framtiden för-

modligen nyttiga kunskaper.
3. För organisationen irrelevanta kun-

skaper.
Ett enkelt exempel hos en nyanställd vid 
mitt förband skulle kunna vara:
1. Jag kan rökdyka. Jag kan (och har 

behörighet att) skjuta 12.7 mm kul-
spruta.

2. Jag har kunskap om operativ plane-
ring.

3. Jag kan baka klenäter. Jag kan spela 
klarinett.

Eller för att skapa lite sälta, ett exempel 
ur	nuvarande	officersutbildning	(OP/TA):
1. Jag har förmåga att framföra fartyg.
2. Jag har militär sjökaptensexamen.
3. Jag har detaljerad kunskap om strids-

teknik på markarenan. 

En vanlig missuppfattning är att ökad 
kunskap automatiskt leder till ökad kom-
petens, vilket enligt teorin inte är fallet. 
Ökad kunskap kan i vissa fall till och 
med leda till minskad kompetens, detta 
då vilja och lust ingår som delfaktorer i 
en individs kompetens. Ökad kunskap 
kan ge en minskad vilja att befatta sig 
med nödvändiga uppgifter som uppfattas 
under individens nivå. 

Detta konstaterande är inte fel att ha i 
bakhuvudet när vi diskuterar yrkesmässi-
ga	certifieringar	eller	den	relativa	överut-
bildning som görs avseende nautisk eller 
teknisk behörighet mot instegsbefatt-
ningars krav. Eller för den delen vilken 
målgrupp vi når med ständigt ökande for-
mella kravställningar vid antagning till 
utbildningar, kontra de faktiska arbets-
uppgifter som skall lösas i befattningen. 

Utmaningen med kompe-
tensutveckling
I en ”internrekryterande” organisation 
som Försvarsmakten, och kanske Flottan 
i synnerhet, måste en individ som rekry-
teras kunna leverera redan från dag ett i 
sin instegsbefattning och därefter i samt-
liga befattningar vidare uppåt i organisa-
tionen. 

På bilden på nästkommande sida ser ni 
detta dilemma, kompetensutvecklingens 
dimensioner, beskrivet som teori.

Kompetens existerar, och utvecklas, 
såväl på individnivå som på organisa-
tionsnivå. Individburen kompetens är 
sådan som individen för med sig in i, 
och ut ur, en organisation.  Den organisa-
tionsbundna kompetensen är sådan som 
är organisationens ”minne”, det vill säga 
koncept, värderingar m.m. som existerar 
relativt oberoende av att medarbetare 
kommer och går. 
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Utmaningen för en organisation är där-
för att överföra individens kompetens till 
en kompetens knuten till organisationen, 
exempelvis genom framtagande av ut-
bildningar och reglementen.

Klon med denna bild för oss, som in-
ternrekryterande organisation, är kompe-
tensutvecklingens olika perspektiv, där 
det korta perspektivet är planerbart och 
inriktat på dagens verksamhet och det 
längre perspektivet innebär kvalitativ 
tillväxt	mot	ännu	icke	specificerade	kom-
petenser. I vårt fall den aldrig sinande rad 
av kommande befattningar där vi förvän-
tas leverera.

Med Försvarsmaktens nuvarande ut-
bildningssystem, där nära nog all utbild-
ning utöver ren befattningsutbildning 
skall ges som grundläggande utbildning 
är denna balansgång mellan kort och lång 
sikt, mellan planerbart och icke-planer-
bart, än mer tydlig.
Sen	 finns	 det	 ju	 det	 verkligen	 icke-

planerbara; Kadett Martinsson som utbil-
dades inom tjänstegrenen samband och 
stöptes till väpnad strid i ett nationellt 
invasionsförsvar mot den röda pilen, ver-

kar nu i ett insatt, interoperabelt, insats-
försvar ofta i en internationell kontext, 
med nya fartyg (nåja), nya system, me-
todik, regelverk, organisation. Dessutom 
i ett tvåbefälssystem där värnplikt bytts 
mot anställda sjömän. Att förutse denna 
”icke-planerbara” utveckling för tjugo-
fem år sedan och dessutom skapa en re-
levant utbildning bärande mot detta kom-
petensbehov är ingen liten utmaning…

Ur teorin kring kompetens och kompe-
tensutveckling kan vi omedelbart dra tre 
slutsatser för vår egen del;

•	 Om individkunskaper för organisa-
tionen kan vara; omedelbart nyttiga, 
i framtiden förmodligen nyttiga eller 
irrelevanta blir utmaningen vid kom-
petensutveckling att rätt balansera 
de första två, samt helt avlägsna den 
sista.

•	 Om ökad kunskap i form av ”över-
utbildning” i vissa fall kan leda till 
minskad kompetens blir denna över-
utbildning en medveten risktagning 
som bör vara balanserad. Och fram-
för allt;

Kompetensutvecklingens dimensioner.
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•	 Om kompetens inte existerar utan 
koppling till uppgift bör den som har 
bäst kunskap om uppgiften (i vårt 
fall	marinen)	vara	den	som	definierar	
kompetensbehovet.

Genomförda utredningar 
– kort analys
Men varför äger då inte marinen sin egen 
officersutbildning,	 eller	 ens	GMU?	Var-
för dyker fortfarande en ansenlig mängd 
”irrelevanta kunskaper” upp i utbild-
ningar av sjögående personal?

Jag har med hjälp av teorin undersökt 
de tre utredningar kring Försvarsmak-
tens grundläggande utbildningar som ge-
nomfördes i relativt rask takt under åren 
1998-2003. Tre utredningar som kom 
fram till diametralt olika slutsatser inom 
loppet av bara fem år, men som fortfaran-
de ligger till grund för den utbildning vi 
skapar och genomför.

En mycket kort sammanfattning av 
respektive utredning ger följande bild:

SOU 1998:42 – Utredningen om För-
svarsmaktens skolverksamhet4

1998 genomfördes utredningen om För-
svarsmaktens skolverksamhet (SOU 
1998:42). Slutbetänkandet beskriver ett 
minskat behov av styrning av utbildning 
mot	 specifik	 krigsbefattning.	 Utbild-
ningen	skall	fokusera	på	officerens	lång-
siktiga kompetens, inte vara kopplad till 
specifik	typbefattning.

Utredningen går till och med så långt 
att den förordar att aspiranter vid påbör-
jande av utbildning inte ens behöver ha 
tagit ställning till i vilken försvarsgren 
denne ska tjänstgöra. Omfördelning av 

4. SOU 1998:42; Försvarsmaktsgemensam ut-
bildning för framtida krav. Slutbetänkande från 
Utredningen om Försvarsmaktens skolverksam-
het (Fö1996:07), Stockholm, 1998.

sökande måste kunna göras för att möta 
eventuellt varierade behov.

Då det med teorins ord diskuteras 
kring ”potentiellt nyttig kompetens” i ett 
”icke planeringsbart perspektiv” är det 
naturligt att den utbildning som föreslås 
är väldigt generell och övergripande.

Som ett direkt resultat av denna utred-
ning	 utvecklas	 Yrkesofficersprogram-
met (YOP) och de tre militärhögskolorna 
Halmstad, Karlberg och Östersund upp-
rättas.

SOU 2001:23 – Betänkande av perso-
nalförsörjningsutredningen5

Personalförsörjningsutredningen beskri-
ver tre år senare framtiden för försvaret 
som osäker och dynamisk. En alltmer 
komplex verksamhet sägs kräva ökad 
specialisering på individnivå.

Försvarsmakten sägs gå från en per-
sonalplanering med betoning på beman-
ning till en kompetensförsörjning där be-
hoven bestäms av alla de olika uppgifter 
som Försvarsmakten har. Utredningen 
betonar därför behovet av breddad och 
differentierad rekrytering där grundläg-
gande utbildning föreslås vara treårig.

Här har fokus förskjutits mot det pla-
nerbara perspektivet, vilket även förslag 
på alternativa anställnings- och rekryte-
ringsformer visar.

SOU 2003:43 - Ett reformerat skol-
system för Försvarsmakten6

Skolreformutredningens betänkande 
överlämnas i maj 2003. Här kritiseras den 
senaste utvecklingen av YOP, där fokus 

5. SOU 2001:23; Personal för ett nytt försvar. 
Betänkande av personalförsörjningsutredning-
en., Fritzes Offentliga Publikationer, Stock-
holm, 2001
6. SOU 2003:43; Ett reformerat skolsystem för 
Försvarsmakten, Fritzes Offentliga Publikatio-
ner, Stockholm, 2003.
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på	 ”officerens	 långsiktiga	 kompetensut-
veckling” sägs ha resulterat i en ”enhets-
officer”	 där	 kadetten	 i	 flera	 fall	 saknar 
reell yrkeskompetens efter genomfört 
program.

Här har pendeln tydligt slagit tillbaka 
till det planerbara perspektivet och indi-
vidnivån,	där	 specifika	verksamhetsmil-
jöer sägs kräva specifika kompetenser.

Dessutom betonas den praktiska 
tjänstgöringens betydelse för att man 
skall kunna erhålla kompetenser och få 
förtrogenhet med sin miljö. Vikten av 
växelverkan mellan praktik och utbild-
ning i skolsystem görs ofta och tydligt 
genom hela texten. 

Betänkandet ser det motiverat med dif-
ferentierade antagningskrav och sökande 
direkt till linjer redan vid utbildningens 
början.

Resultat av utredningarna
Nuvarande skolstruktur och utbildningar 
grundas alltså på tre olika utredningar 
vars slutsatser kraftigt divergerar:
•	 1998 års utredning, vars slutsatser till 

stor del förkastades fem år senare, 

lever fortfarande kvar organisatoriskt 
i form av MHS-K och MHS-H och 
därigenom vid skapande av utbild-
ningar.

•	 2003 års utredning återupprättade 
fokus på tjänstegrenen. Detta ledde 
inte tillbaka till den arenatanke som 
fanns innan YOP utan skapade ge-
nom FB 04 en ny faktor; funktions-
samordningen och därmed ännu ett 
tolkningsföreträde.

Eller med min ovetenskapliga idrottsana-
logi:
•	 Fram till 1998 utbildade vi bästa 

möjliga lag inom respektive idrott.
•	 Fr.o.m. 1998 började vi istället att 

utbilda den generiske idrottsmannen.
•	 Fr.o.m. 2007 utbildar vi även den ge-

neriske målvakten.
• Lagbygget har helt tappats bort.
Trots att vi sedan dess gjort övergripande 
förändringar i form av införande av två-
befälssystem och anställda sjömän, bägge 
inriktade mot direkt effekt i befattning, 
ligger tidigare tolkningsföreträden fort-

Utredningar kopplat till teori.
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farande cementerade för alla kategorier;
•	 I första hand: Försvarsmaktsgemen-

samma krav
•	 I andra hand: Funktionens krav
•	 I tredje hand: Arenans krav
Sen har då även FHS dykt upp i en fri 
tolkningsroll någonstans på mittfältet…

På samma gång blir det väldigt tydligt 
att teorins ”organisationsnivå” har glidit 
från att vara Flottan, via Marinen till För-
svarsmakten, vilket har en enorm bety-
delse för utbildningar och dess innehåll.
Som	en	internationell	jämförelse	finns	

det mig veterligen ingen annan nation 
som ens funderat på att ha ett försvars-
maktsgemensamt perspektiv på specia-
listofficerare	(NCO)	och	sjömän.

Konsekvenser för 
förbandet
Men	är	det	verkligen	ett	problem	att	flera	
tolkningsföreträden	 finns,	 eller	 om	 vi	
genomför vissa utbildningar mot för oss 
irrelevanta krav? ”Lite får man ju offra 
på det försvarsgemensammas altare” 
som en ansvarig överstelöjtnant uttryckte 
sig när jag ifrågasatte delar av Grundläg-
gande Militär Utbildning (GMU) för ett 
antal år sedan.

Jag tänkte använda två korta exempel 
för att visa att påverkan ofta är större än 
vad som kan förutses.

Irrelevanta kunskapskrav
Mitt första exempel är de olika projekt 
som genomförs inom GMU. Några da-
gars irrelevant utbildning här gör väl 
inget?

Då projekten genomförs i fält inne-
håller de med naturlighet ett stort antal 
moment där de faktiska kunskaper som 
uppnås är irrelevanta för tjänstgöring 
ombord. Varje sådant moment förlänger 

den totala utbildningstiden med ett antal 
dagar, såväl för sjömannen som för den 
av fartyget utlånade instruktören. 

Men, för att ha behörighet att utbilda 
till denna för oss irrelevanta kunskap 
måste samma befäl dessutom genomföra 
ett stort antal instruktörskurser, exem-
pelvis gruppchefskurs om 25 dagar, med 
målsättningar som ”kunna leda grupps 
förläggningsarbete och marsch”. Detta 
förlänger ytterligare hans frånvaro från 
det som bygger relevant kompetens, så-
som tid till sjöss.

Och till nästa år står förbandet vid va-
let att skicka samma instruktörer en gång 
till, eller att lägga värdefull tid på att ut-
bilda nya instruktörer. Allt detta för en 
kunskap som inte behövs ombord.

När all sjömansutbildning, GMU, 
KMU7, relevant som irrelevant, sedan 
adderas blir resultatet att våra sjömän 
mönstrar ombord i spridda skurar 5-8 
veckor efter att deras företrädare mönst-
rat	av	för	specialistofficersutbildning,	till	
civila högskolor etc. Ett utfall som går 
emot själva grundtanken med anställda 
besättningar och stående förband.

Flera tolkningsföreträden
För mitt andra exempel går vi ombord. Vi 
väljer en nyutexaminerad systemtekni-
ker. I sin roll som systemtekniker har han 
ett antal uppgifter utöver sin huvudtjänst. 
Samtliga direkt kopplade till fartygets 
operativa förmåga:
•	 Han är en del av fartygets Force Pro-

tection/vakttjänstorganisation. 
•	 Han är kranförare vid sjösättning av 

sonar.
•	 Han är båtförare  av fartygets FRB 

(Fast Rescue Boat).
•	 Han är rökdykledare. 

7. KMU = Kompletterande Militär Utbildning
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Då är detta bara exempel på de uppgif-
ter vårt nya systemtekniska befäl löser, 
samtliga med olika hussar. Än en gång; 
Här presenterar jag bara det som är direkt 
kopplat till fartygets operativa förmåga.
•	 HKV Personalstab reglerar, med stöd 

av sakansvariga i respektive funk-
tion –i detta fall LOG –vilka förkun-
skapskrav som gäller för respektive 
utbildning.

•	 MHS Halmstad ansvarar för innehål-
let i den allmänna delen av SOU, 

•	 Kompetensområdesföreträdare lo-
gistik (KOF LOG), genom Försvars-
maktens Tekniska Skola (FMTS) är 
utbildningsansvariga för den grund-
läggande teknikutbildningen av SOU 
för systemtekniker och Sjöstridssko-
lan (SSS) för den tekniska befatt-
ningsutbildningen (vilken för hans 
maskinarkollega även styrs av krav 
som tolkas av Linneúniversitetet i 

Kalmar enligt STCW8). 
•	 Markstridsskolan (MSS) har kom-

petensansvar och är kravställare för 
vapenutbildning och vakttjänst. Vår 
systemtekniker har samma kravställ-
ningar som en skytteplutonssoldat 
iland (!) Dessutom krävs för vakt-
tjänst närstridsutbildningen KRAV 
MAGA om 5 dagar.

•	 SjöI9 kravställer (i RMS10) kranfö-
rarutbildning och FRB. Kranförar-
utbildningen	 är	 certifierande.	 FRB	
kräver behörighet N8 (30 dagars ut-
bildning) samt FRB-utbildning (4 da-
gar) och kursen SNABBA FARTYG 
(5 dagar), trots att båten egentligen 
inte är snabb nog för att kräva kursen.

•	 Även för tjänsten som rökdykledare 
8.	 STCW	=	Standards	 of	Training,	Certifica-
tion and Watchkeeping.
9 SjöI = Militära Sjösäkerhetsinspektionen.
10 RMS = Regler för Militär Sjöfart.

Stående insatsförband med Systemteknikerns skilda uppgifter.
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finns	kraven	i	RMS-P11, men här har 
även transportstyrelsen och arbets-
miljöverket	 ett	 finger	 med	 i	 spelet.	
Här krävs utbildning om 8 dagar 
samt kontinuerliga varma och kalla 
dyk etc.

Ansvaret för den militära delen av krav-
ställningen är alltså i stort fördelad enligt 
FM funktionsindelning där de ansvariga 
svårligen kan ha detaljkunskap om upp-
giften och därmed inte heller vilken kom-
petens som krävs.

Om man summerar de olika kravstäl-
larnas uttagna arbetstid ovan förstår man 
att tiden som återstår att använda för far-
tygschefen, för att skapa sitt kompetenta 
stridsfartyg, är på en kritisk nivå. Vi har 
ett stående insatsförband som kravmäs-
sigt är på knä. 

Då har jag bara nämnt de krav som är 
kopplade till fartyget och dess operativa 
förmåga. Jag bortser från de krav som rör 
stödsystem såsom VIDAR, PRIO, LIFT 
m.fl.	som	tillkommer	därutöver.

Summering
Var och en av kravställarna har säkert 
goda intentioner, och i vissa fall är nivån 
på kraven relevanta. Men summan av 
dessa är ohållbar. Utvecklingen har skett, 
och fortsätter ske, stegvis och spritt där 
det	inte	alltid	finns	marin	representation	
med mandat i beredningen, och i de fall 
där det funnits marina företrädare har de 
inte alltid haft heltäckande överblick över 
behov och konsekvenser. 

Och i de fall marinen ställer kraven 
tenderar vi att sätta dem orimligt högt, i 
värsta fall genom en missriktad tro på att 
högre krav skapar högre status och tro-

11. RMS-P = Den del av Regler för Militär 
Sjöfart som reglerar krav på personalens kom-
petens och erfarenhet.

värdighet. Som parentes upplevs många 
av reglerna i RMS och FMMS12 inte 
skrivna som stöd till FC, utan för att re-
daren skall kunna hållas ansvarsfri.

Samtliga kravställningar terminerar på 
fartygsnivån och FC blir första nivå att 
försöka parera och prioritera, istället för 
att fokusera på sin huvuduppgift.

Med mitt långa resonemang har jag 
försökt påvisa att:
•	 Kraven på individkompetens är 

många, de är inte prioriterade sinse-
mellan och de olika kravställarna har 
sällan eller aldrig kunskap om helhe-
ten.

•	 Kompetens	måste	 definieras	 av	 den	
som är mottagare av produkten och 
som bäst känner till uppgiften.

•	 Marinen har inte tolkningsföreträde 
avseende vilken kompetens som be-
hövs, vare sig innan utbildning på-
börjas (förkunskapskrav) eller efter 
att befattningen tillträtts. Inte heller 
hur kompetensen ska bibringas per-
sonalen.

•	 Utbildningen ovan bygger på hur FM 
idag är organiserad, inte på marinens 
faktiska kompetensbehov.

•	 Ett helhetsansvar för marin kompe-
tens är mer behövd än någonsin tidi-
gare. 

Detta utgångsläge ger oss, hur underligt 
det än låter, oanade möjligheter!

Jag vill hävda att jag, utan att disku-
tera tillförda resurser i form av ekonomi, 
plattformar eller personal här pekar på 
en tunna med guld. Genom att bara göra 
rätt saker till rätt ambitionsnivå, kan 
vi öka allt från operativ effekt till FM 
Vindresultat i ett enda svep. För detta 
behövs dock en enhetlig bedömning, ett 
12. FMMS = Försvarsmaktens Manual för Sjö-
säkerhet.
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tolkningsföreträde. För att nå tunnan 
med guld i slutet av regnbågen krävs att 
en chef ges och tar ansvar för marinens 
kompetens. 

Vägen framåt
Men hur tar vi oss då i den riktningen? 
Givetvis har jag tankar kring vägen 
framåt, jag har till och med två förslag 
benämnda enligt de kända begreppen sea 
control och fleet in being;

SEA CONTROL
Den optimala lösningen på problematiken 
över tiden är givetvis sea control, d.v.s, att 
marinen har kontroll och beslutsrätt över 
sina egna förutsättningar inom ramen för 
övergripande styrning. Som exempel kan 
vi återkoppla till tidigare jämförelse med 
Djurgårdens IF. 

När jag byggde min ”idrottsteori” upp-
täckte jag att Djurgårdens IF 1991 ombil-
dats till alliansförening, där specialidrot-
terna	fick	eget	ekonomiskt	och	sportsligt	
ansvar.  En intressant upptäckt med tanke 

på att vi inledde med att jämföra För-
svarsmakten med Djurgårdens IF och 
marinen med en specialidrott. Svensk 
Idrotts juridiksida gav ytterligare svar på 
vad en alliansförening innebär:

”Formerna för specialidrottsförening-
arnas samverkan inom alliansen har inte 
närmare reglerats, utan alliansen kan i 
dessa fall ha tillkommit för att ta hand om 
eventuella gemensamma tillgångar, vilka 
inte har kunnat hänföras till respektive 
idrott. Exempel på sådana tillgångar kan 
vara gemensam klubbstuga, förening till-
höriga priser etc. I vissa allianser har ett 
gemensamt kansli med anställda inrättats 
för hela ”föreningskoncernen”. Alliansen 
blir vad föreningarna önskar att den ska 
bli. Om man så vill kan alliansen liknas 
vid ett lokalt miniförbund för gemensam-
ma stödfunktioner.”13 

Kan idrottsföreningar, kan Försvars-
makten (igen)!
13. http://www.svenskidrott.se/Juridik/Fo-
reningsombildning/Alliansforening/, hämtad 
2014-01-09.



26

FLEET IN BEING
En mer närtida relevant lösning är nog 
Fleet in being. Fleet in being bygger på 
allas deltagande mot ett gemensamt de-
finierat	mål	 och	 att	 vi	 trots	 vår	 relativa	
litenhet gör vår närvaro känd och vår röst 
hörd. Att inte höras kan lätt tolkas en-
ligt devisen; ”den som tiger samtycker”. 
Samtliga förslag nedan leder mot målet, 
är omedelbart genomförbara, kostnads-
neutrala och enligt mig akuta. Kan med 
fördel, men inte nödvändigtvis hanteras i 
given ordning.
•	 Påbörja omedelbar revidering av de 

krav marinen redan nu äger. Säker-
ställ relevans och genomförbarhet.

•	 Bestäm vägen framåt, sätt marinens 
vilja. Ta fram en ”marinchefens lilla 
blåa” eller motsvarande, exempel-
vis en extremt kondenserad Marin 
Utvecklingsplan (MUP). I dagens 
mycket omfattande MUP har utbild-
ning/kompetensutveckling ett (1) 
stycke. 

•	 Kommunicera denna vilja frekvent 
inom marinen, exempelvis vid ma-
rinstridsdagarna, Marin Lednings-
grupp	(MLG)	med	flera	tillfällen.

•	 Få med alla marinjärer på vagnen. 
Kommunicera marinens vilja - och 
utmaningar - även med övriga ma-
rinofficerare	på	HKV,	 skolor,	 centra	
och närstående myndigheter. Även 
pålästa och uppdaterade företrädare 
behöver kontinuerlig uppdatering för 
att kunna stödja marinen på dess väg 
framåt.	 Det	 ger	 oss	 också	 fler	 öron	
och högre mer samlad röst i alla de 
dialoger där de marina förbandens 
villkor påverkas.

•	 Ge befattningen Kompetensföreträ-
dare Marinen (KOF M) den roll den 
förtjänar. Kan något vara viktigare 

än att vara högste kompetensföreträ-
dare? Flera marina förband har precis 
utnämnt	OR	9	(flottilj/regementsför-
valtare) under stor och välförtjänt 
pompa och ståt. Vår KOF M borde 
hanteras på samma sätt. De som idag 
innehar befattningen gör det på ett 
mycket bra sätt, ingen skugga över 
dem på något vis!

•	 Genomför en ”intern Marinens Dag”. 
Förtöj fartyg inne i Stockholm. Bjud 
ombord så många som möjligt i be-
slutande/påverkande positioner, så-
väl från FM som från andra relevanta 
myndigheter. Beskriv ”vår verklighet 
i verkligheten”. Beskriv utmaningar-
na rörande bemanning och kravställ-
ningar. Beskriv marin insatsverksam-
het, över tiden och överallt. Förklara 
och övertyga om vår särart och våra 
behov. Konceptet är genomfört i min-
dre skala 2011 på 33.mröjdiv. Samtli-
ga instanser vi ansåg vara i behov av 
kunskap om ”vår verklighet” (HKV, 
MarinB,	 F17,	 Hkpflj,	 SSS,	 FMTS	
m.fl.)	 bjöds	 in	 till	 en	 divisionsdag	
inklusive en kortare sjötur. Inalles 
räknades ett sextiotal besökare in. 
Förutom good-will gav detta ett stort 
antal ”aha-upplevelser” som förban-
det fortfarande har glädje av. Fortsat-
ta dialoger förenklades också när en 
gemensam förståelse var etablerad. 
Jag upplever att samma ”aha” sägs 
varje	gång	3.sjöstridsflj	har	besökare	
med bakgrund utanför de sjögående 
förbanden, såväl av generalspersoner 
som av handläggare. Dessvärre görs 
besöken ofta i samband med att fat-
tade beslut ska implementeras, d.v.s. 
efter att för oss relevanta beslut har 
tagits. Var proaktiva. Bjud in innan!

•	 Överta därefter ansvaret för marin 
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kompetens i alla dess former. Påbörja 
revidering i syfte att skapa relevanta 
kravställningar och stryka irrelevant 
utbildning.

•	 Fokusera och prioritera marinens re-
surser på ett aktivt sätt i enlighet med 
framtagen ”marinchefens lilla blåa”.

Ovanstående koncept är precis lika appli-
cerbart oavsett fråga. En riktig universal-
medicin för att låta marinen ta mer plats i 
diskussionen, i väntan på sea control. 

Våra fartygschefer och besättningar 
står på planen och förbereder sig för av-
spark. Marinen står på läktaren. Låt oss 
gemensamt armbåga oss fram, ta oss 
ner från läktaren och in i båset och börja 
coacha. Nej förresten, vi måste in på pla-
nen. En domare och en visselpipa är fullt 
tillräckligt. Det är vi som kan regelboken! 
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Bloggaren
SKIPPER

Försvarsberedningens rapport – En urvattnad 
kompromiss eller startskottet för återtagning 
av försvarsförmåga?
Vår omvärld förändras snabbt. Ryssland har genom ett oerhört välplanerat strate-
giskt överfall annekterat hela Krim som man nu anser är en del av Ryssland. Detta 
utan att avlossa ett enda skott. Exakt hur den fortsatta utvecklingen kommer att se 
ut kan nog ingen förutspå. För svenskt vidkommande så har försvarsberedningen 
med anledning av denna utveckling fått förlängd tid på sig att slutföra sin rapport 
till regeringen som nu ska överlämnas den 15 maj. Ett och ett halvt års politiskt 
arbete som syftar till att förbereda ett nytt försvarsbeslut är därmed snart till ända. 
Detta försvarsbeslut kommer att bli helt avgörande för försvarets framtid och kom-
mer på ett betydligt mer avgörande sätt än tidigare påverka svensk framtida säker-
het. Varför det förhåller sig så ska jag i den här artikeln försöka belysa genom att ta 
avstampet i det aktuella läget i Försvarsmakten.

För den som har läst sin militärteori så är 
treenigheten ett bekant begrepp. Här me-
nar Carl von Clausewitz att kriget måste 
förstås som en aktivitet som involverar 
tre delar som är helt beroende av varan-
dra. Kriget kräver stöd från folket. Det 
kräver den politiska maktens tydliga mo-
tiv, och det kräver att militären accepterar 
uppgiften att strida. En treenighet som i 
teorin var mer tillämpbar under 1800-ta-
let, men som fortfarande symboliserar 
faktorer för att ”kriget” ska fungera.

Om man analyserar den ena av Clau-
sewitz tre avgörande delar, den strikt 
militära,	 så	 kan	man	 lätt	 identifiera	 och	
skapa en ny underliggande treenighet av 
de faktorer som krävs för att ett försvar 
ska fungera och anses vara stridsdugligt. 
Dessa tre är Personal – ett fungerande 
försvar kräver rätt mängd personal med 
rätt utbildning. Materiel – utan rätt mate-
riel i tillräcklig numerär så är försvaret ej 
operativt relevant. Övning – Om inte ett 
försvar får möjlighet att öva sin personal 

Skipper är den mest aktiva och initierade försvars- och sä-
kerhetspolitiska bloggen med marina förtecken. Webadress:
www://navyskipper.blogspot.se/
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och materiel så kommer inte någon för-
svarsförmåga att åstadkommas. 

Clausewitz poäng med treenighetsteo-
rin är att om man tar bort något av de tre 
benen så menar han att kriget ej kom-
mer att fungera. I min egenkonstruerade 
underliggande treenighet hävdar jag på 
samma sätt att vårt försvar inte kommer 
att fungera utan att de tre delarna – per-
sonal, materiel och övning harmoniserar 
med varandra.

Med denna militära treenighet för ögo-
nen så kan vi idag konstatera att Sveri-
ges försvar har omfattande problem! Det 
värsta i sammanhanget är att det inte 
bara är ett av dessa tre avgörande områ-
den som felar. Försvarsmakten har stora 
problem inom alla dessa tre områden - 
samtidigt. 

Den primära orsaken till dessa pro-
blem	är	en	omfattande	underfinansiering	
av försvaret, något som tillåtits pågå un-
der så pass lång tid att effekterna nu bör-
jar bli så svåra att försvarsförmågan kan 
ifrågasättas.	 Försvaret	 befinner	 sig	 till	
synes mitt i en pågående systemkollaps 
som bara kan hävas om mycket kraftfulla 
politiska åtgärder vidtas, och det måste 
ske nu. Av den anledningen kommer för-
svarsberedningens rapport och det påföl-
jande försvarsbeslutet under 2015 bli helt 
avgörande för framtiden. Men hur står 
det då till med den militära treenigheten 
omfattande personal, materiel och öv-
ningar? Är det verkligen så problematiskt 
som inledningen målar upp?

Personalfrågan
Försvarsminister Karin Enström fram-
häver	ofta	personalreformens	förträfflig-
het och deklarerar gärna att ”personalen 
är Försvarsmaktens viktigaste resurs”. 
Trots det så är personalproblematiken 
stor och kan primärt härledas till två 

huvudsakliga områden. Problemen med 
att rekrytera rätt och behålla personalen 
inom kategorin GSS är det ena. Det an-
dra är att Försvarsmaktens organisation 
ständigt krymper, och fortsätter krympa 
genom politiska reduceringar som har sitt 
ursprung i en ständigt minskad försvars-
ekonomi.

Omsättningstakten inom kategorin 
GSS (Gruppbefäl, Soldater, Sjömän) är 
för hög. Dels beroende på avhopp under 
och efter genomförd GMU, men även 
personal i tjänst på förbanden slutar för 
tidigt. Man stannar helt enkelt inte i För-
svarsmakten under så lång tid som sys-
temet är konstruerat för och som de eko-
nomiska beräkningarna är baserade på. 
Detta framgår tydligt om man studerar 
Försvarsmaktens årsredovisning för 2013 
där det framgår att de årliga avgångarna 
från kategorin GSS/K är hela 20 % årli-
gen. Avhoppen medför även ökade kost-
nader. Tittar man på Försvarsmakten to-
talt så saknades vid årsskiftet ca hälften 
av alla GSS som ingår i insatsorganisatio-
nen. Detta är en stor anledning till att In-
satsorganisation 14 (IO 14) inte på långa 
vägar är färdigbemannad. Prognosen 
på när organisationen kan vara intagen 
sträcker sig nu till någonstans runt 2023.

I samband med den senaste omstruktu-
reringen 2012 ströks ett stort antal rader 
främst ur basorganisationen vilket inne-
bär att man reducerade personal på skolor 
och inom stödverksamheten. Men redu-
cerade man Försvarsmaktens uppgifter i 
samma omfattning? Svaret är nej, och det 
här innebär att problemet landar hos in-
satsförbanden	 som	 får	 fler	 bemannings-
uppdrag istället för att basorganisatio-
nen	fick	 behålla	 sina	 personalrader.	Det	
innebär i praktiken att insatsförbanden 
dräneras på personal och att stolar gapar 
tomma. För en fartygsbesättning blir det-
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ta ohållbart i längden då en fartygschef 
sällan eller aldrig får möjlighet att öva 
hela sin besättning samtidigt. Förutsätt-
ningen för att uppnå hög stridsduglighet 
reduceras därmed avsevärt.

Ovanpå detta ska vi addera det senaste 
politiska katastrofbeslutet RB5 som För-
svarsmakten erhöll förra året. Något som 
i Försvarsmakten benämns FM Org 18 
och som innebär att regeringen tvingar 
Försvarsmakten att minska personalkost-
naderna med 500 miljoner kronor årli-
gen.	 Officerare	 och	 specialistofficerare	
ska reduceras med 1 000-1 200. Civilan-
ställda reduceras med 550-750 och GSS 
reduceras med 500-700 befattningar. 
Totalt ska alltså 2 050-2 650 befattningar 
tas bort utan att uppgifterna reduceras. 
Ett uppdrag som ska vara slutfört innan 
2019 och som får betraktas som omöjligt 
att genomföra utan att det kommer att få 
allvarliga konsekvenser för rikets för-
svarsförmåga. När försvarsministern då 
hävdar att personalen är Försvarsmak-
tens viktigaste resurs och att regeringen 
genom sin reform stärker försvarsförmå-
gan så undrar åtminstone jag hur ekvatio-
nen går ihop?

Materielproblematiken
Den andra helt avgörande delen i den 
”militära treenigheten” är försvarsmate-
rielen. Utan materiel av rätt kvalité och 
i rätt omfattning kommer försvaret inte 
att fungera, det torde för TiS kompetenta 
läsekrets vara en självklarhet. Men så ser 
inte verkligheten ut, för även här kan vi 
återfinna	 stora	problemområden,	kanske	
ännu större än runt personalfrågan. Det 
ena och kanske det mest konkreta pro-
blemet är att det saknas materiel för att 
den av riksdag och regering beställda IO 
14 ska kunna sättas upp och fungera. Det 
andra är att den konstanta reduceringen 

av försvarsanslaget leder till att nume-
rären	 avseende	 kvalificerad	 materiel	
konstant minskar. Ett tredje handlar om 
försenade materielleveranser och för-
mågeglapp.	 För	 Marinen	 finns	 även	 ett	
fjärde problem som berör förhållandet till 
försvarsindustrin.

Det saknas i dag långt över 30 mil-
jarder för att kunna förnya den allt mer 
åldrande försvarsmaterielen genom att 
antingen	 modifiera	 eller	 omsätta.	 Orsa-
kerna	 till	 detta	 är	 flera.	 En	 orsak	 är	 att	
regeringen har beslutat om anskaffning 
av JAS 39E utan att skjuta till de pengar 
som krävs. I stället tvingas Försvarsmak-
ten att omfördela inom materielanslaget 
vilket innebär att många planerade pro-
jekt får strykas eller reduceras. Under 
den kommande 10-årsperioden har FMV 
lagt utvecklingsbeställningar på Gripen 
E till SAAB på 13,2 miljarder. Tillkom-
mer gör själva ombyggnadsarbetet av 60 
stycken	flygplan	från	version	C	till	E	som	
beräknas kosta ytterligare ca 47 miljar-
der. För detta skjuter regeringen till den i 
sammanhanget symboliska summan 220 
miljoner per år under en tioårsperiod, 
totalt 2,2 miljarder. Alla kostnader som 
överskrider denna summa får alltså ”tas 
inom ram” och därmed uppstår katastro-
fala undanträngningseffekter som påver-
kar övrig materielanskaffning.

I dessa reduceringar har Marinen tagit 
mest stryk. Om man studerar Försvars-
maktens långsiktiga materielplan kan 
man konstatera att samtliga planerade 
marina	nybyggnadsprojekt	inte	bara	flyt-
tats framåt, de har försvunnit helt och 
hållet vilket innebär att det fram till 2023 
inte	 finns	 ett	 enda	 nybyggnadsprojekt	
kvar. Som exempel är både de planerade 
stödfartygen såväl som de planerade yt-
stridsfartygen nu helt strukna ur materi-
elplanen. Fortsätter de så här är förutsätt-
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ningarna för en Marin efter 2030 mycket 
dåliga!

Den andra delen av materielproblema-
tiken har direkt koppling till den samlade 
försvarsförmågan. Det handlar om att 
numerären	 av	 kvalificerad	 materiel	 för	
strid mot en högteknologisk motståndare 
konstant sjunker på grund av politisk 
underfinansiering.	 Antalet	 stridsflyg-
plan kommer att sjunka från nuvarande 
100 till 60 i samband med övergången 
till JAS 39E. Antalet artilleripjäser har 
halverats, från 48 till 24 när man nu går 
från Haubits 77/B till Archer. Antalet 
stridsvagnar av typen Strv 122 Leopard 
kommer att minska från nuvarande 120 
till enbart 42(!) i samband med regerings-
beslutad renovering. En renovering som 
dessutom ser ut att bli ytterligare reduce-
rad då industriofferterna överstiger den 
befintliga	 kostnadsramen	 för	 projektet.	
Stridsfordon 90 går samma öde till mötes 
då maximalt 65 % av den totala numerä-
ren kommer att renoveras. Detta är bara 
några exempel.

Att alla dessa projekt av regeringen 
har beskrivits som att man ”genomför 
stora satsningar på Försvarsmakten” är 
skrämmande! Numerären och därmed 
försvarsförmågan reduceras samtidigt 
som	kostnaderna	måste	tas	inom	befintlig	
ram utan några ekonomiska tillskott. Jag 
hävdar att regeringen far med grov osan-
ning runt sina så kallade satsningar.

Den tredje delen berör försenade ma-
terielprojekt. För Marinens del är för-
mågeglappet som uppstått inom ubåts-
jakt det kanske mest påtagliga. Att sista 
”pinget” från en svensk ubåtsjakthelikop-
ter (Hkp 4) skedde 2005 och nästa ping 
från en fullt ut sjöoperativ svensk heli-
kopter förhoppningsvis kommer att höras 
någon gång runt 2020 är mycket olyckligt 
för att inte tala om oansvarigt. Här har 

regeringen och Försvarsmakten ett delat 
ansvar att bära. I praktiken innebär det 
här inte bara att luftburen ubåtsjaktför-
måga har gått om intet, det innebär även 
att våra egna ubåtar inte kommer att ha 
haft	 regelbunden	 tillgång	 till	 en	 kvalifi-
cerad motpart under cirka femton års tid. 
Vad detta innebär kan läsaren själv fun-
dera över.  

Den fjärde delen som har drabbat Ma-
rinen är kopplat till stora problem med 
försvarsindustrin. Inte nog med att alla 
planerade marina nybyggnadsprojekt 
har fått stryka på foten så har även be-
slutade	 och	 finansierade	 sådana	 också	
hamnat i kläm. Att FMV sagt upp sam-
arbetet med Kockums innebär att A26 nu 
är i farozonen. Det innebär även att den 
planerade	 halvtidsmodifieringen	 av	 två	
Gotlandsubåtar inte kan genomföras som 
planerat. Svensk ubåtsförmåga efter 2020 
är därmed mycket osäker även om Saab 
kommit in som en ny spelare på planen. 
Att	 regeringen	 på	 grund	 av	 konflikten	
dessutom vägrar att lägga beställningar 
på	 modifiering	 och	 ombyggnad	 av	 kor-
vetter, vedettbåtar och minröjningsfartyg 
påverkar även det den samlade marina 
försvarsförmågan i negativ riktning. I 
ett värsta scenario kommer den samlade 
styrkan av svenska ytstridsfartyg i en 
nära framtid att kunna sammanfattas till 
fem Visbykorvetter, samtliga utan kva-
lificerat	 robotluftvärn.	 En	 ohållbar	 och	
ovärdig situation!

Övnings- och finansie-
ringsproblematiken
Som om inte ovanstående eländesbe-
skrivningar rörande personal och mate-
riel	 vore	 nog	 så	 finns	 det	 även	 problem	
kopplat	 till	 finansieringen	 av	 förbands-
anslaget	och	därmed	möjligheten	till	fler	
och	mer	kvalificerade	övningar.
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De ekonomiska problemen måste vid 
det här laget anses vara klarlagda för alla 
berörda parter, men sakernas tillstånd 
måste även fortsättningsvis beskrivas 
som de är – varken mer eller mindre. Här 
finns	 fortfarande	en	hel	del	 att	 jobba	på	
internt	inom	Försvarsmakten	där	fler	che-
fer borde ta sitt ansvar och kliva fram och 
förklara det faktiska läget utan omskriv-
ningar.

Även om regeringen i år skjutit till någ-
ra hundra miljoner till förbandsanslaget, 
den omtalade ”putsen i marginalen” så 
räcker det inte på långa vägar. Detta be-
ror på att kostnadsökningen för löner och 
annat överstiger ökningen av anslaget. 
Detta har för innevarande år inneburit 
att förbandens rörliga verksamhetsmedel 
avsett för övningar m.m. har reducerats 
med 144 miljoner jämfört med föregåen-
de år i stället för att öka. Vi ser därför att 
flera	övningar	under	2014	har	fått	strykas	
bort. Den här utvecklingen har ÖB Sver-
ker Göranson sedan länge varnat för och 
konsekvenserna	 av	 en	 ständigt	 underfi-
nansierad försvarsbudget blir nu väldigt 
påtagliga.

När Försvarsmakten nu lämnar in bud-
getunderlaget för 2015 till regeringen be-
skriver man det prekära läget så här: 

”Mot bakgrund av detta är konsekven-
serna av prolongerade anslagsramar så 
omfattande för den operativa förmågan 
att det innebär att Försvarsmaktens upp-
gifter måste ses över. Den gradvisa redu-
ceringen av operativ förmåga sker under 
en följd av år och får efter hand allt mer 
omfattande konsekvenser.”

Sverige har i dag den lägsta försvars-
budgeten i Norden sett till andel av BNP. 
Vi är i dag nere på rekordlåga 1,15 % 
medan de övriga länderna ligger på 1,4-
1,5 %, en nivå som vi själva låg på innan 
nuvarande regering tillträdde 2006. I 

praktiken innebär det att anslaget har 
sjunkit med 3 % under samma tidsperiod. 
Det brukar som bekant ofta talas om att 
regeringen satsar på försvaret. Ovanstå-
ende siffror vittnar dessvärre om något 
helt annat.

Ett första steg för att få försvaret på 
fötterna	igen,	vilket	innebär	att	finansiera	
materielberget, lösa personalsituationen 
samt öva organisationen är att successivt 
öka anslagsnivån i den takt Försvarsmak-
ten kan omsätta den. Ett första delmål 
borde vara att återgå till den anslagsnivå 
som gällde 2006 d.v.s 1,4 % av BNP. Det-
ta skulle i praktiken innebära en anslags-
ökning om 9 miljarder jämfört med i dag.  
Därefter måste en fortsatt översyn ske 
för att balansera svensk försvarsförmåga 
mot det säkerhetspolitiska läget.

Säkerhetspolitiskt läge 
och utveckling
Genom att ta med sig ovanstående tre 
omfattande problemområden när man 
tittar på den säkerhetspolitiska utveck-
lingen som nu sker, och där Ryssland är 
en stor aktör, så kan man inte bli annat 
än orolig.

När försvarsberedningen lämnade 
ifrån sig omvärldsanalysen i juni 2013 
Vägval i en globaliserad värld så slog be-
redningen fast att ”Rysslands konventio-
nella militära förmåga ökar sedan länge 
från en låg nivå”. Den som följt den mi-
litära utvecklingen i Ryssland vet att be-
greppet låg nivå är mycket missvisande 
och bör i stället tillskrivas den som krävt 
att	skrivningen	ska	finnas	med	i	rappor-
ten.

Att det är Ryssland som är den dimen-
sionerande faktorn för svensk försvars- 
och säkerhetspolitik borde för alla vara 
en självklarhet. Ett sundhetstecken är 
dock att svenska politiker alldeles ny-
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Ubåten A 26 ser inte ut att kunna byggas (av Kockums) då FMV samt även För-
svarsministern efter omfattande problem med Kockums ägare TKMS GmbH tydligt 
deklarerat att det saknas förutsättningar att beställa ubåtarna. Staten har i stället vänt 
sig till Saab för att undersöka förutsättnigarna att kunna realisera nästa generations 
ubåt den vägen. Detta är ett nytt grepp som dock kommer att kräva såväl uthållighet 
som fasthet från alla inblandade parter (Regeringen, Försvarsmakten, FMV samt in-
dustrin) för att lyckas i slutänden. Illustration: TKMS 

ligen svängt i frågan och menar att för-
svaret ska byggas inifrån och ut, och att 
försvaret av Sverige börjar i Sverige jäm-
fört med vad som deklarerades i samband 
med försvarsbeslutet 2004. Då började av 
någon outgrundlig anledning försvaret av 
Sverige i Afghanistan.

Krigsvetenskapsakademiens Johan 
Wiktorin, upphovsman till minnesram-
san GUBBE har genom denna påvisat ett 
antal indikatorer som rimligtvis borde 
ligga till grund för ett förändrat politisk 
synsätt och korrigeringar av försvars-
politiken. GUBBE innefattar: Georgien, 
Upprustningsbeslut, Brott mot CFE-
avtalet, Beredskapsövningar och Ekono-
miska hot. Allt kopplat till händelser och 
utveckling i Ryssland. Till denna min-
nesramsa skall det nu även tillfogas ett U 
för Ukraina och den ryska annekteringen 
av Krim. Således GUUBBE.

Inför det försvarspolitiska inriktnings-
beslutet 2009 hade försvarsberedningen i 
sin andra rapport Säkerhet i samverkan 
tagit fram det numera välkända ”lack-
mustestet”.

”I utrikespolitiskt hänseende kommer 
det ryska agerandet mot länder som ti-
digare ingick i Sovjetunionen att vara 
ett lackmustest på vilken väg Ryssland 
väljer. Rysslands förhållande till och 
agerande gentemot dessa länder de när-
maste åren kommer definiera vår syn på 
Ryssland.”

Att Ryssland kort därefter gick in i 
Georgien har som bekant inte påverkat 
regeringens syn på Ryssland nämnvärt 
mer än att man enligt försvarsministern 
” följer utvecklingen noga”. Försvarsbe-
redningens ordförande Cecilia Widegren 
tog det hela ytterligare ett steg när hon 
efter en av försvarsberedningens resor 
till Ryssland skrev ”Samtal med ryska 
försvar- och utrikesministrar fortsätter; 
tydligt språk. Ryssland drar sig öster ut. 
Europa säkrare än på länge.” Att detta 
var en felaktig bedömning är ingen un-
derdrift med hänsyn till vad som nu hän-
der i Ukraina.

Till detta skall läggas att även Natos 
generalsekreterare Anders Fogh Ras-
mussen redan innan Ryssland gick in i 
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Ukraina, uttryckte stor oro över president 
Putins agerande. Under sitt tal vid säker-
hetskonferensen i München för någon 
månad sedan menade han att Ryssland 
placerar ut offensiva kryssningsrobotar 
Iskander i Kaliningrad och att man be-
skriver Natos defensiva robotförsvar som 
ett hot mot Ryssland. 

Rikets säkerhet i för-
svarsberedningens 
händer?
Något försvarsberedningen förhopp-
ningsvis redan tagit ställning till är hu-
ruvida	 det	 ska	 krävas	 fler	 alarmerande	
omvärldsindikatorer för att en förändring 
i synsättet på svensk försvars- och sä-
kerhetspolitik ska ske? Eller är det hela 
så enkelt att det trots allt, ånyo kommer 
att vara ekonomin som allenarådande får 
styra över Sveriges säkerhet? Ansvaret 
vilar just nu tungt på försvarsberedning-
ens axlar. 

Men hur ser då egentligen uppdraget 
från regeringen till försvarsberedning-
en ut, eller om man kokar ner det, från 
försvarsministern och moderaten Karin 
Enström till försvarsberedningens ordfö-
rande och moderaten Cecilia Widegren?

”Försvarsberedningen ska analysera 
det svenska försvaret och lämna förslag 
för perioden efter 2015. Förslagen ska 
fullfölja den inriktning för försvaret som 
lades fast av riksdagen 2009”…”Försla-
gen ska beakta förmågeutvecklingen i 
omvärlden och eventuella konsekvenser 
för insatsorganisationen samt förhålla 
sig till utvecklingen av de samarbeten 
som Sverige deltar i. Vidare ska behov av 
justeringar inom personalförsörjnings-
systemet övervägas”…”Vidare ska För-
svarsberedningen redovisa konsekvenser 
av förslag inklusive bedömda kostnader 

och möjliga effektiviseringar och ratio-
naliseringar i syfte att möta eventuella 
ökade kostnader.”

Försvarsberedningen får således inte 
förutsättningslöst titta på vilket försvar 
Sverige verkligen behöver. Istället är styr-
ningen att den inriktningen som beslu-
tades 2009 ska fullföljas. Detta innebär 
begränsningar i hur arbetet kan bedrivas 
och vilka förslag som kan presenteras.  
Dagens insatsorganisation är primärt di-
mensionerad för internationella insatser 
och inte försvaret av Sverige. Att pågå-
ende utveckling i Ukraina och Rysslands 
alltmer aggressiva förhållningssätt trots 
allt måste tillåtas påverka försvarsbered-
ningens slutsatser borde vara självklart. 
Allt annat är ohållbart. 

Att ÖB trots omvärldsutvecklingen 
vidhåller att den nuvarande organisatio-
nen IO 14 är operativt relevant förbättrar 
inte oddsen för att den nyvunna politiska 
viljan till förstärkningar ska hörsammas 
fullt ut. ÖB är, förvisso med all rätt, oro-
lig	för	fortsatt	underfinansiering	om	man	
ånyo ska förändra strukturen. Men ett 
försvar som primärt är en expeditionskår 
för mindre insatser utomlands kan omöj-
ligt vara operativt relevant när läget i vårt 
omedelbara närområde nu försämras. 
I synnerhet inte när det kommer till vår 
egen förbandsnumerär och inte minst till 
logistiken.

Omedelbara åtgärder!
Det positiva i sammanhanget är som sagt 
att regeringsföreträdare i sitt uppvaknan-
de med anledning av Rysslands agerande 
har öppnat upp för större anslagsförstärk-
ningar. Det är givetvis positivt. Men man 
skulle även kunna vidta vissa omedelbara 
åtgärder för att lösa de mest akuta pro-
blemen.

Ett sådant måste vara att snarast upp-



35

Politiska felbedömningar, naivitet och önsketänkande har alltför länge präglat förs-
vars- och säkerhetspolitiken. Verkligheten har dock på ett brutalt, men samtidigt pin-
samt, sätt kommit ifatt i och med den ryska annekteringen av Krim och det fortsatt-
spända läget mellan Ryssland - Ukraina - EU - NATO. Foto: Redaktören.

häva RB5 och därmed FM Org 18. Att i 
dessa tider fortsätta reducera Försvars-
maktens personal är en katastrof och 
omöjliggör förutsättningar för att skapa 
en ökad försvarsförmåga jämfört med i 
dag. Ett annan omedelbar åtgärd borde 
vara	 ett	 beslut	 om	att	flytta	 pengar	 från	
anslaget för internationella insatser till 
förbandsverksamheten så att förbanden 
kan öva i den omfattning som krävs och 
således snabbare öka förmågan.   

Vilka åtgärder krävs då 
på längre sikt?
Trots begränsningar i försvarsberedning-
ens uppdrag så får man ändå hoppas på 
att man ser på försvaret i ett större per-

spektiv än att enbart fullfölja tidigare 
inriktningsbeslut. Här bör ett starkt skal-
försvar vara en ledstjärna för försvarsbe-
redningen. Skalförsvarsidén syftar till att 
en motståndare inte ska få sätta sin fot på 
svensk mark utan hållas på avstånd och 
neutraliseras redan i luften eller på havet. 
Ett starkt skalförsvar har dessutom den 
stora fördelen att det fungerar krigsav-
hållande. Ett sådant skalförsvar måste 
omfatta	en	stark	marin,	ett	starkt	flygva-
pen	och	tillförsel	av	kvalificerat	luftvärn	
i alla dess former. 

För Marinens del måste tyngdpunk-
ten ligga på ubåtsförmågan, en utökad 
numerär av mindre robotbestyckade yt-
stridsfartyg med ubåtsjaktförmåga samt 
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återinförande av rörliga kustrobotbatte-
rier med sjömålsbekämpande förmåga på 
stora avstånd. Sensorer för spaning och 
målinmätning är något man lätt glömmer 
bort	 varför	 fler	 helikoptrar	 måste	 göras	
sjöoperativa och dediceras till Marinen. 
Numerären	 av	 flygburen	 radar	 (motsv	
ASC 890) måste även den utökas för att 
kunna bidra till att långräckviddiga sjö-
målsrobotar kan nyttjas optimalt. Detta 
sammantaget skulle skala upp den mari-
na försvarsförmågan rejält. Även minröj-
ningskapaciteten bör ökas för att kunna 
hålla vitala hamnar öppna. 

I detta sammanhang måste man även 
nämna Gotland. Försvaret av Sveriges 
kanske mest strategiska område måste 
åtgärdas. Den primära anledningen är 
att en angripare inte ska kunna nyttja ön 
för att placera ut egna långräckviddiga 
vapensystem. Detta skulle omöjliggöra 
för Nato tillföra förstärkningar i Öster-
sjön för skydd av ex. Polen och Baltikum. 
Gotland utgör en strategisk plats att base-
ra långräckviddigt luftvärn, kryssnings-
robotar samt sjömålsrobotar, därför är 
det Sverige som ska göra det och därmed 
omöjliggöra det för någon annan.

Sammanfattning
Det kan möjligen tyckas att beskriv-
ningen av läget i Försvarsmakten målas 
i mörka färger. Men saken är den att om 
vi	 inte	 identifierar	 alla	 våra	 brister	 och	
är ärliga mot oss själva så kan vi heller 
aldrig komma till rätta med problemen. 
Men	trots	att	det	i	dagsläget	finns	alltför	
få	ljuspunkter	i	den	nära	framtiden	finns	
fortfarande den viktigaste av alla förut-
sättningar – Försvarsmaktens personal, 
den kanske mest lojala kategorin av per-
sonal	man	kan	finna!	Det	framgår	till	och	
med i det senaste budgetunderlaget där 
Försvarsmakten skriver ”Försvarsmak-

ten löser ställda uppgifter nationellt och i 
insatsområdena med god kvalitet, mycket 
beroende på medarbetarnas gedigna 
kunskaper och stora engagemang”. 
Det	 finns	 fortfarande	 väldigt	 många	

som både vill och kan bidra till att få 
Försvarsmakten på fötter igen, men det 
kräver primärt att riksdag och regering 
gör sin hemläxa samt att försvarsbered-
ningens rekommendationer taktar mot 
omvärldsläget.

Låt oss hoppas att försvarsbered-
ningen	 har	 identifierat	 alla	 brister	 som	
nu måste åtgärdas och redovisar ett tro-
värdig	 finansieringsförslag	 för	 att	 lösa	
problemen. Låt oss även hoppas att ÖB 
och Försvarsmakten inser att IO 14 måste 
justeras.	Tyvärr	fick	försvarsberedningen	
inte utreda ett medlemskap i Nato, men 
det är en annan given förutsättning för att 
skapa trovärdighet som förhoppningsvis 
utreds snarast i ett parallellspår.  
Trots	 det	 finns	 det	 ändå	 en	 uppenbar	

risk att försvarsberedningens rapport och 
rekommendationer kommer att bli en ur-
vattnad kompromiss. Beredningens arbe-
te präglas tyvärr av partipolitik. Objekti-
viteten riskerar därmed att bli inskränkt i 
en	inte	ringa	omfattning	trots	att	det	finns	
ett antal experter med i beredningen. I 
slutändan är det de politiskt tillsatta leda-
möterna som ska signera rapporten och i 
efterhand kunna hävda att man fått gehör 
för det egna partiets hjärtefrågor. 

Trots ovanstående risk så får vi hop-
pas att beredningens ledamöter när allt 
kommer till kritan kastar partipolitiken 
åt sidan. Den här gången är slutrapporten 
alldeles för viktig för att präglas av par-
tipolitik och kommer att bli helt central 
för vår framtida säkerhet. Försvarsbered-
ningens ordförande har i samband med 
att frågor har ställts runt arbetet sagt att 
man arbetar efter devisen ”uppgift först, 
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därefter utgift”. Regeringen kan inte fort-
sätta med att först ge en summa pengar 
och därefter se vilket försvar vi får. Den 
här gången måste tågordningen vara den 
omvända.

Den militära treenigheten kräver ba-
lans för att ett försvar ska fungera. Per-
sonal, materiel och övning är helt cen-
tralt för vår försvarsförmåga och här 
råder det i dag brister inom samtliga om-
råden. Försvarsberedningen är det poli-
tiska organ som genom en klok rapport 
med tillhörande finansieringsförslag kan 

råda bot på dessa omfattande problem. 
Försvarsberedningen måste dessutom 
sätta in vårt försvar i en säkerhetspolitisk 
kontext där vi i dag ser en mycket oro-
ande omvärldsutveckling och ett allt mer 
aggressivt Ryssland. Utöver detta måste 
en försvarsidé presenteras som ger oss 
ett trovärdigt försvar och därmed en tro-
värdig säkerhetspolitik. Låt oss därför 
hoppas på att rapporten blir vändpunk-
ten och starten på en återuppbyggnad av 
svensk försvarsförmåga.

Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbe-
te inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälp-
medel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, 
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av 
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 17 november.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 15 augusti 2014. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48  Stockholm
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YMER 80 — en återblick och ett förslag
I Tidskrift i Sjöväsendet (n:r 4/2013) har ledamoten, professor Martin Jakobsson 
och direktör Åke Rohlén skrivit aktuella och mycket intressanta artiklar om Norra 
ishavet och svenska intressen och möjligheter i och vid detta jungfruliga hav. De 
argumenterar båda för regelbunden medelstilldelning till myndigheten Polarforsk-
ningssekretariatet så att rationell polarforskning kan bedrivas från den svenska 
arktiska isbrytaren Oden. Det är lätt att dela deras mening. I synnerhet när det i 
”Sveriges strategi för den arktiska regionen” bl.a. står: ”Svenska isbrytare har en 
unik möjlighet att stödja arktisk forskning samt övervaka den sårbara marina mil-
jön” (Regeringskansliet 2011-05-12).

Martin Jakobsson är professor i marin-
geologi och geofysik vid Stockholms uni-
versitet, ledamot av Kungl Vetenskaps-
akademien samt vice ordförande i Ge-
neral Bathymetric Chart of the Oceans. 
Han framhåller i sitt inträdesanförande 
i Kungl. Örlogsmannasällskapet bl.a. 
Ymer 80-expeditionens stora betydelse 
för den återupptagna polarforskningen i 
Sverige. Beskrivningen av hur expeditio-
nen kom till är emellertid onödigt kryp-
tisk.

Kungl. Örlogsmannasällskapets roll 
och de viktigaste resultaten kunde vara 
av intresse för dagens ledamöter av vil-
ka huvuddelen invalts i akademin efter 
1980, då Ymer 80 genomfördes. 

Idén till en forskningsfärd i Norden-
skiölds kölvatten med en svensk isbry-
tare framfördes första gången vid KÖMS 
högtidssammankomst i Karlskrona den 
15 november 1976 i mitt inträdesanföran-
de med rubriken ”Arktis – morgondagens 
Medelhav”. Rubrikens ”Medelhav” har 
två syftningar: Medelhavet, skådeplatsen 
för historiska kraftmätningar alltsedan 
antiken och ”medelhav” som geogra-
fisk	 definition	 för	 hav	 som	 innesluts	 av	
kontinenter. Den som vill jämföra för-
fattarens visioner med dagens verklig-
het, 37 år senare, har möjlighet att ladda 
ner och läsa Tidskrift i Sjöväsendet n:r 
6/1976	 sid.	 288-303,	 som	finns	 i	 arkivet	
på	KÖMS	hemsida.	Där	finns	också	den	

Ledamoten
BERTIL DAGGFELDT

Kommendör 1.gr (PA) Bertil Daggfeldt har i skrift intresserat 
sig för sjökrigshistoria, polarforskning och säkerhetspolitik. 
Numera skriver han om etymologi, runologi och jämtländsk 
folkkonst.
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bortgångne korresponderande ledamoten 
och professorn Valter Schytts inträdesan-
förande i TiS n:r 6/1979 sid. 278-284, 
”Ymer-80, den svenska expeditionen till 
Norra Ishavet”. Polarforskaren Valter 
Schytt var dess vetenskaplige ledare. He-
dersledamoten, amiralen Bengt Lundvall 
var, efter sin pensionering som chef för 
marinen, expeditionens operative ledare. 
Han summerar sina intryck efter färden 
i ett anförande vid högtidssammanträdet 
1980, i TiS n:r 4 samma år, sid. 166-173, 
”Med Ymer i Polarisen”.

Expeditionen föreslogs genomföras 
1979, hundra år efter det att Vega fullbor-
dat  Nordostpassagen. Tidsbrist gjorde 
dock att vi senarelade Ymers forsknings-
expedition ett år. Nu inföll den 100 år 
efter Vegas triumfartade återkomst till 
Sverige. Rutten föreslogs bli cirkumpo-
lär och således inkludera Nordostpassa-
gen och Nordvästpassagen. Forskningen 
skulle då i huvudsak bedrivas på shelfen. 
Denna rutt krävde sovjetiskt tillstånd, 
vilket inte bedömdes bli lätt att få. Det 
fanns ett precedensfall från 1967 då två 
US Coast Guard-isbrytare, Edisto och 
Eastwind, prövade en kringsegling runt 
nordpolen. Isförhållandena var emeller-
tid osedvanligt ogynnsamma denna som-
mar och man tvingades begära tillstånd 
att passera Viljkitskisundet. Fartygen 
vände efter ett snabbt sovjetiskt ’njet’. 
Utländska statsfartyg var inte välkomna 
att befara den Norra Sjövägen och att där 
forska.

Töväder?
Men nu, nästan ett decennium senare, 
blåste andra vindar. Flera faktorer talade 
för att tiden nu skulle kunna vara inne för 
att ”bryta isen”. Det fanns tecken på och 
tendenser till en avspänning mellan öst 
och väst. Den europeiska säkerhetskonfe-

rensens slutdokument 1975 i Helsingfors 
innehöll ett avsnitt om samarbete på den 
mänskliga verksamhetens område. Dit 
borde samarbete i polarforskning räk-
nas. För svensk del kunde också marin-
chefens, viceamiral Lundvalls, initiativ 
att samma år, 1975, samla ett stort antal 
marinchefer från öst och väst till ett sym-
posium i Stockholm under mottot:”Ha- 
ven åtskilja ej – de förena” räknas oss till 
godo. Man enades där om ett konstruk-
tivt fredligt samarbete inom det marina 
området.

Dessutom fanns vid denna tid ett ut-
talat önskemål från Sovjetunionens sida 
att vidareutveckla de vänskapliga förbin-
delserna med den svenska försvarsmak-
ten. Jag åtföljde sommaren 1975 överbe-
fälhavaren, general Stig Synnergren, i 
egenskap av adjutant, under hans besök i 
Sovjetunionen hos sin sovjetiske motsva-
righet, general Viktor Kulikov, och del-
tog med samma funktion under dennes 
svarsbesök året därpå. Stämningen var 
god till uppsluppen. Den dämpades dock 
tillfälligt när gästen, sittande i bastun på 
Dundret i Gällivare, underrättades av en 
uniformerad budbärare om att en spritt 
ny, topphemlig Mig 25 landat i Japan och 
nu undersöktes av amerikanerna. Kuli-
kov utnämndes senare till marskalk och 
högste chef för WP stridskrafter. Av hans 
eftermäle framgår att han, stridsvagns-
chef under VK2, var motståndare till 
avspänningspolitiken. Stig Synnergrens 
gäst hade sannolikt, i likhet med övrig 
nomenklatura, inga starka sympatier för 
en svensk forskningsfärd längs Norra 
Sjövägen.

Jag hade i september 1976 korrespon-
derat med och träffat nobelpristaga-
ren, professor Hannes Alfvén och med 
honom diskuterat projektet. Han hade 
vänner i den sovjetiska vetenskapsaka-
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demien, Akademia Nauk, och erbjöd sig 
att informellt kontakta dem, söka stöd för 
samarbete och att få tillstånd att passera 
sovjetiskt territorialhav (PM 1976-09-
19). I detta PM skriver jag tidigt:”Denna 
vetenskapliga och fredliga bragd bör 
uppmärksammas av vår tids människor. 
Jubiléet	bör	 inte	 i	 första	hand	firas	med	
högstämda tal och banketter utan genom 
ett praktiskt och nyttigt företag i Nord-
enskiölds	 anda”.	 Professor	 Alfvén	 fick	
svar sommaren 1978 från presidenten i 
Sovjetunionens Vetenskapsakademi, A. 
P. Aleksandrov. Denne ”var ledsen att be-
höva göra Hannes Alfvén bedrövad” men 
berörda sovjetiska organisationer hade 
ansett att en sådan expedition var onödig. 
Aleksandrov lovade att Vetenskapsaka-
demien skulle högtidlighålla Norden-
skiölds bragd och då inbjuda svenska 
vetenskapsmän. 

Även formellt tillställdes Akademia 
Nauk senare en begäran. Professor Frans 
Wickman, preses i Kungl Vetenskapsaka-
demien, riktade 1977 en vänlig begäran 
till den sovjetiska Vetenskapsakademien 
om	ett	möte	och	om	samarbete	men	fick	
inget svar. Bengt Lundvall inbjöd, i egen-
skap av chef för den svenska marinen, 
flottamiralen	av	Sovjetunionen	Gorsjkov,	
till ett besök i Sverige och beskrev samti-
digt våra planer på att gå Norra Sjövägen 
med en isbrytare. Under Gorsjkovs besök 
samtalade han ingående med denne om 
den tänkta expeditionen under en bilresa 
från Karlskrona till Orrefors. Samtalet är 
återgivet i ett PM 1978-09-17. Gorsjkov 
sade bl.a.: ”Det enklaste vore väl en sov-
jetiskt ledd expedition med svenskt del-
tagande”. ”På detta svarade jag nej. Det 
är ett svenskt initiativ. .....” svarade Lund-
vall som ändå, som en sammanfattning 
av Gorsjkovs uttalanden, bedömde ”att vi 
har minst 60% chans att få ett samman-

träffande i Moskva”. Så skedde ej.

Inspirationer 
Några enskilda omständigheter hade bi-
dragit till mitt förslag. Under vårisbryt-
ningen 1960 tjänstgjorde jag t.ex. på den 
gamla ångdrivna isbrytaren Atle. 1970 
flög	jag	som	passagerare	över	nordpolen	
med SAS på väg till Japan. 1970-74 var 
jag 1.lärare i strategi vid Kungl. Militär-
högskolan och hade goda skäl för att in-
tressera mig för Nordkalotten och Arktis. 
Vidare hade jag många somrar betraktat 
den	 imponerande	 isbrytarflottan	 vid	 kaj	
i Stadsgården i Stockholm, en outnyttjad 
resurs. 

Men det behövdes en tändande gnista. 
Jag skulle bli fartygschef under Älvsnab-
bens vinterexpedition 1977-78 och er-
bjöds att insända ett förslag till färdplan. 
Det är inte ovanligt att man gärna väljer 
exotiska, inte nödvändigt tropiska, res-
mål. Blicken riktades mot Arktis. Där 
hade Älvsnabben varit tidigare. Under det 
internationella geofysiska året, 1957-58, 
gjorde hon två arktiska expeditioner till 
Svalbard. Dåvarande kommendörkapte-
nen 1.gr Bengt Lundvall var fartygschef 
på den första av dessa resor. Uppgiften 
var att transportera forskare och materiel, 
bl.a. hus, samt att bygga forskarnas läger 
på Nordaustlandet. 

Norra Ishavet kunde jag snabbt avskri-
va som långresehav. Det hade krävts en 
urstark atomisbrytare för att vintertid na-
vigera i dessa vatten. Det var då som tan-
ken föddes. När fullbordade Vega Nord-
ostpassagen? En koll i närmaste Nordisk 
Familjebok gav svaret: 1879. Nu var det 
hösten 1975. Ett 100-årsjubileum stod för 
dörren. Vad vore lämpligare än att hög-
tidlighålla Vegas färd genom att upprepa 
den med en modern svensk isbrytare som 
annars vore sysslolös under sommarhalv-
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året? Naturligtvis skulle meningsfull 
forskning vara syftet med färden. I stället 
för att gå sydvart genom Berings sund, 
som Vega gjort, skulle vår isbrytare fort-
sätta hem närmsta vägen genom Nord-
västpassagen. Det skulle bli den första 
kringseglingen Nordpolen runt.

Jag var nybliven ledamot av Kungl. Ör-
logsmannasällskapet och väntades som 
sådan hålla ett inträdesanförande. Det 
vore praktiskt att föreslå denna expedi-
tion i mitt anförande. Därför talade jag 
med vännen, kommendör Bo Granath, 
som var  sekreterare i KÖMS. Han skulle 
efterhöra Bengt Lundvalls mening. Vi-
ceamiral Lundvall var då ordförande 
i KÖMS. Som skolpojke hade han varit 
inmönstrad på gamla Ymer, av vilket han 
tagit djupa intryck. På Sjökrigsskolan be-
rättade han kanske ibland om sin tid på 
detta fartyg med påföljd att kamraterna 
kallade honom Bengt ”Ymer” Lundvall.

Reaktionen blev positiv. Han beslöt att 
mitt inträdesanförande skulle hållas på 
högtidssammankomsten i Karlskrona. 
Bengt Lundvall skulle gå i pension 1978 
och skulle därför vara tillgänglig som 
operativ ledare. Han informerade Reger-
ingen om Örlogsmannasällskapets pla-
ner. Under arbetet med anförandet togs 
också underhandskontakt med de två na-
turliga och positiva samarbetspartnerna 
Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, 
och Svenska Sällskapet för Antropologi 
och	Geografi,	SSAG,	som	förvaltar	Vega-
minnet och ger ut årsboken Ymer.

Ekot 
Vid frukosten på Aston i Karlskrona 
morgonen efter högtidssammankoms-
ten ringde Lars Åkerman, Ekot, för en 
intervju (SRF Arkivnr 180.618-1). Han 
frågade efter syftet med den föreslagna 
expeditionen. Jag betonade vikten av att 

göra	 100-årsfirandet	 av	Vegas färd me-
ningsfullt genom angelägen forskning 
och	 nämnde	 som	 det	 första	 av	 flera	 ex-
empel klimatforskning och människans 
inverkan på klimatet. Nästa fråga var 
hur	 man	 tänkt	 sig	 finansiera	 expeditio-
nen. Jag framhöll att jag just lagt fram 
en idé, ett förslag, och att någon ekono-
misk planering ännu inte ägt rum. Mari-
nen bemannade normalt isbrytarna, som 
tillhörde Sjöfartsverket, vilket var en god 
början. Vetenskapsmännen och -kvinnor-
na	finge	finansiera	sina	projekt.	Åkerman	
provocerade mig med att fråga om den 
föreslagna forskningsfärden inte skulle 
komma 100 år för sent. Var det inte redan 
färdigforskat i Arktis? Mitt svar var att 
Arktis var högaktuellt och fortfarande en 
vit	fläck	på	kartan.	Den	föreslagna	färden	
runt Norra Ishavet var ännu inte fullbor-
dad.  

Ymer-79 bildas
KÖMS inbjöd nu preses och ordförande 
för KVA och SSAG med följeslagare, 
generaldirektören och chefen för Sjö-
fartsverket och Statens Isbrytardirektör 
till ett konstituerande möte i Kastellet 
på Skeppsholmen. Mötet ägde rum den 
22 dec 1976 i det runda konferensrum-
met med en vintrig vy över Stockholms 
inlopp. Snöyran hade hindrat chefen för 
Sjöfartsverket att komma från Norrkö-
ping. På bordet stod en modell av Vega 
och en av en modern svensk isbrytare

Amiral Lundvall hälsade deltagarna 
välkomna och ett livligt och konstruktivt 
sammanträde avslutades med att en ar-
betsgrupp, Ymer 79, med syfte att under-
söka förutsättningarna för den föreslagna 
expeditionen, bildades. Efter mötet intog 
deltagarna	 lunch	 på	 Sjöofficersmässen.	
Under örlogsmannasällskapets emblem 
på	matsedeln	finns	en	bild	av	Vega. För-
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rätten, ”Plaisir arctique”, följdes av ”Flé-
tan poché, beurre fondue” (pocherad häl-
leflundra	med	smält	smör).	Snöbollen	var	
i rullning.

Ymer-80
Expeditionen genomfördes planenligt 
och utan olyckshändelser sommaren 
1980. Men isbrytaren, som var byggd 
för Östersjöförhållanden, åsamkades in-
tryckningar i sidor och botten när kon-
takten med is blev för hård under gång 
i öppna råkar. Bordläggningsplåten var 
tillräckligt stark men spant och vägare 
midskepps liksom bottenplåtarna något 
för veka. Framkomligheten var dock 
överraskande god. Istjockleken i det ark-
tiska havet hade ett medelvärde av 1,5 
m. Norr om 82:a breddgraden mötte 2 m 
tjock is och norr om Franz Josefs land var 
isflaken	3	m	tjocka.	

Fartygschef var fåordige Anders Bill-
ström. Vi tillhörde samma vaktkvarter 
på kryssaren Gotlands långresa 1955-56. 
Om honom skriver ”Pjotr” Leuhusen i ett 
resebrev: ”Fartygets väl och ve ligger i de 
bästa och lugnaste sjömanshänder som 
flottan	 har—kommendörkapten	 Anders	
Billströms. Han är Sveriges ”meste” is-
brytarchef med tjugo expeditioner bakom 
sig och åtskilliga år som chef på islands-
fiskets	stödfartyg”.	Pjotr,	en	gammal	vän,	
var Ymers navigeringsofficer,	 jägare	och	
glädjespridare. Förutom erfarenhet från 
svensk isbrytning hade han varit styrman 
på Saléns Gothic Wasa, som lastat zink 
på	Baffin	Island,	inte	långt	från	den	mag-
netiska nordpolen. Pjotr var alltid förut-
seende.	I	konkurrens	med	officerare	från	
kavalleriet om FN-tjänst i öknen skaf-
fade han körkort på kamel på cikus Scott. 
Sekond var kommendörkapten Anders 
Hammar, min närmaste man både som 
1.officer	 på	 ubåten	 Vargen och senare 

som	 stabschef	 på	 1.ubåtsflottiljen,	 även	
han ”spantad för traden”.

Jag var inbjuden att åtfölja HM Kon-
ungen under dennes besök på Ymer vid 
Svalbard men avstod då jag ansåg att min 
tjänst	som	flottiljchef	inte	medgav	detta.

Resultat
Nu, 33 år efter Ymers återkomst, är det 
möjligt att med ett längre perspektiv 
överblicka resultatet, betydelsen, av den 
svenska satsningen. Naturligtvis var det 
allra viktigaste utbytet forskningsresul-
taten. 60 projekt fördelade på i stort sett 
alla naturvetenskapliga grenar med kopp-
ling till Arktis genomfördes. 119 forskare 
och tekniker deltog. En tredjedel av fors-
karna kom från åtta andra länder. Det 
var den dittills största tvärvetenskapliga 
expeditionen i Arktis. Den erbjöd unika 
samarbetsmöjligheter. En ny generation 
svenska polarforskare utbildades. 

Dessutom bildades i Ymers kölvatten 
först Vetenskapsakademins polarforsk-
ningskommitté och därefter, 1984, den 
statliga myndigheten Polarforskningsse-
kretariatet, som har till uppgift att främja 
och samordna svensk polarforskning.

Ymer 80 fortlever i form av en stif-
telse, bildad av KVA, KÖMS och SSAG, 
som delar ut stipendier till unga svenska 
doktorander och yngre forskare. Det gör 
det ekonomiskt möjligt för dem att delta i 
polarforskning ”i fält”. Stiftelsens kapital 
emanerar från överskottet efter expedi-
tionen, till stor del återstoden av sponsor-
medel.	Ordförande	har	hittills	varit	flagg-
man och hedersledamot eller ledamot i 
Kungl Örlogsmannasällskapet. F.n. är 
ledamoten, konteramiral Torsten Lindh 
stiftelsens ordförande. Nära 300 stipen-
diater har sedan starten delat på över tre 
miljoner kronor. Årets stipendiater pre-
senteras på sidan 34 i detta nr av TiS.
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HMS Ymers färdväg i Arktis sommaren 1980
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När de gamla isbrytarna Thule och 
Oden skulle ersättas beställde Sjöfarts-
verket ett fartyg med arktisk isklass. Utan 
tvekan låg erfarenheterna från Ymer 80 
bakom detta beslut. Merkostnaden var 
rimlig och man såg möjligheter att för-
utom för forskning meranvända denna 
isbrytare sommartid i arktisk offshore-
verksamhet. Redare ser gärna att deras 
tonnage är ianspråktaget. Den skepps-
tekniska forskning som genomfördes 
på Ymer 1980-82 nyttiggjordes när nya 
Oden byggdes 1987-88.

Man kan tycka att det förslag som jag 
presenterade i Karlskrona inte genomför-
des eftersom färdvägen blev en annan. 
Det är då att märka att organisationskom-
mittén, som jag ingick i, omedelbart och 
enhälligt valde att ta fasta på ursprung-
sidén och att arbeta med den till dess de 
diplomatiska möjligheterna var uttömda. 
Parallellt	höll	vi	öppet	en	geografisk	 in-
riktning, som inte berörde sovjetiskt om-
råde. För egen del bedömer jag att ett från 
början lägre ansatt mål inte haft samma 
dragkraft framförallt på sponsorerna och 
dem som beslutade om nödvändiga stat-
liga resurser. För marknadsföring av idén 
att använda en sommarledig statsisbryta-
re för ishavsforskning var Vega-männens 
bedrift oumbärlig. I efterhand kan man 
konstatera att forskningsutbytet med den 
reviderade färdplanen blev till stor del ett 
annat men minst lika viktigt. 

Ledande och drivande
Men många idéer, även goda, kvävs i 
sin linda. Tiden måste vara mogen och 
det	 krävs	 handlingskraftiga	 och	 infly-
telserika människor för att förverkliga 
kostnadskrävande ideér. De fanns. Bengt 
Lundvall hade ett snabbt intellekt och 
förenade det med sitt gosselynne. Han 
var dessutom smittad av Arktis. Att han 

var chef för marinen och samtidigt ord-
förande i Kungl Örlogsmannasällskapet 
förenklade processen. Isbrytarna och 
helikoptrarna ingick i marinens krigsor-
ganisation och bemannades av marinen. 
Den	tretungade	flaggan	skulle	blåsa	klar	
på Ymer liksom en gång på Vega.

Valter Schytt var då den svenska po-
lar- och glaciärforskningens förgrunds-
gestalt. Hans internationella kontaktnät, 
engagemang och briljans blev en ovärder-
lig tillgång. Så även hans varma, glada 
personlighet.

I organisationskommittén ingick också 
fil	dr	Carl	M:son	Mannerfelt,	ordförande	
i SSAG. Han var en legendarisk geograf, 
företagsledare och miljökämpe.

Professor Gunnar Hoppe, KVA och 
SSAG, en klok, framsynt och vänlig dri-
vande kraft, även han i organisations-
kommittén liksom kommendörkaptenen, 
isbrytardirektören Agne Christenson, 
min navigationslärare, vars erfarenhet 
och välvilliga inställning till att spänna 
bågen var omistlig. Personligt och posi-
tivt intresse visades i ord och handling av 
statsminister Thorbjörn Fälldin, utrikes-
minister Karin Söder och utbildningsmi-
nister Jan-Erik Wikström.

Efter det geofysiska året 1957-58 hade 
svensk polarforskning haft en förhållan-
devis	låg	profil.	Ymer	80	resulterade	i	ett	
den svenska polarforskningens Rediviva.

Kungl Örlogsmannasällskapet kan 
glädja sig åt att dess initiativ har placerat 
vårt land bland de tunga aktörerna inom 
polarforskningen. En av akademiens fyra 
vetenskapsgrenar är  också ”Sjöfart och 
andra verksamhetsområden av betydelse 
för sällskapets verksamhet.” En annan, 
som också är tillämplig, är ”Maritim 
teknik”. Kungl. Ingenjörsvetenskapsa-
kademien bör delta i kommande svenska 
expeditioner i arktisk miljö. Svensk tek-
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nikutveckling och industri har, som Åke 
Rohlén framhåller i TiS n:r 4/2013, ett 
gott utgångsläge och spännande affärs-
möjligheter inom offshore. Säker och 
miljövänlig teknik i Arktis efterfrågas 
inte i framtiden utan nu.

Oden-16!
Ymer 80 var bara ett steg mot ökad ark-
tisk kunskap och insikt. Fortsatta an-
strängningar för att utforska den svår-
åtkomliga regionen i syfte att skydda 
den mot miljöförstöring är nödvändiga. 
Med den arktiska isbrytaren Oden är det 
tekniskt möjligt att genomföra den cir-
kumpolära expedition som var tänkt för 
Ymer. Som forskningsfartyg disponerar 
Polarforskningssekretariatet i samråd 
med Sjöfartsverket detta fartyg. Oden har 
besökt nordpolen sju gånger och är kan-
ske världens framgångsrikaste konven-
tionella, ej kärnkraftdrivna, isbrytare. 

Isförhållandena är gynnsammast under 
juli-september. Den tiden räcker väl för 
den föreslagna rutten. Hela sträckan är 
omkring 9 000 distansminuter (nautiska 
mil). 

Vad skulle då syftet vara med en sådan 
första kringsegling av polen? Jag föreslår 
att en sådan färd skulle vara en hand-
fast manifestation av det Arktiska rådets 
verksamhet inriktad på övergripande 
cirkumpolära frågor av betydelse för 
hela det arktiska området, i det här fallet 
att slå vakt om den känsliga och viktiga 
miljön till båtnad för medlemsstaternas 
folk inkluderande de sex ursprungsbe-
folkningar vilkas organisationer har säte 
i Arktiska rådet. Medlemmar är de fem 
nordiska länderna samt Kanada, Ryss-
land och USA. Forskningen skulle be-
drivas tvärvetenskapligt och fokusera på 
miljöns sårbarhet och vad som kan göras 
för att skydda den. Den överskuggande 

Oden på uppdrag i Arktis, augusti 2004. Foto: Sjöfartsverket
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klimatfrågan, som redan Ymer 80 tog 
sig an, bleve sannolikt prioriterad. Isha-
vets känsliga ekosystem med korta nä-
ringskedjor hotas vid oljeutvinning. Det 
är bara två exempel på angelägen, bråd-
skande forskning i Arktis.

Forskare från alla länder skulle få 
anmäla intresse att deltaga. De nämnda 
ursprungsbefolkningarna skulle repre-
senteras ombord liksom laglydiga natur-
skyddsorganisationer. Media, författare, 
konstnärer och fotografer skulle bere-
das plats. Expeditionen skulle, förutom 
att tillföra värdefulla vetenskapliga rön, 
rikta världens intresse mot risker och 

möjligheter i Arktis. Arbetet ombord un-
der färden skulle skapa laganda, knyta 
vänskapsband och ge upphov till effek-
tivt och förtroendefullt samarbete över 
gränserna.

Sverige bör ställa isbrytaren Oden med 
besättning till förfogande. Det Arktiska 
rådets övriga medlemsstater borde för-
dela utgifterna för drift och särskild ve-
tenskaplig utrustning mellan sig. 

Arktis framtid är länkad till vår. Ett 
fredligt och levande Arktis kräver sam-
tal, samsyn, samförstånd, samarbete och 
samverkan.

Oden utanför Longyearbyen, Svalbard. Foto: Polarforskningssekretariatet. 



47

Käll- och litteraturförteckning
Alfvén, Hannes, 1978: Brev till Kungl Vetenskapsakademien 1978-07-06. 
Brusewitz, Gunnar, 1981: Arktisk sommar: med Ymer genom Ishavet.
Daggfeldt, Bertil, 1976: PM 1976-09-19. Svensk vetenskaplig expedition i Arktis, 100 år efter Nord-
enskiöld – en idé. Mottagare professor Hannes Alfvén.
Daggfeldt, Bertil, 1976: Arktis – morgondagens Medelhav. Tidskrift i Sjöväsendet, nr 6 1976 sid. 
288-303.   
Hoppe,	Gunnar,	redaktör	m.fl.	1987:	Expeditionen Ymer-80 – en slutrapport. Kungl. Vetenskapsaka-
demien, Polarforskningskommittén.Stockholm.
Leuhusen, Peter, Resebrev 1977 och 1980.
Lundvall, Bengt, 1980: Med Ymer i Polarisen. Tidskrift i Sjöväsendet, nr 4 1980 sid 166-173.
Schytt, Valter, 1979: Ymer-80, den svenska expeditionen till Norra Ishavet. Tidskrift i Sjöväsendet, 
nr 6 1979 sid. 278-284.
Schytt, Valter, 1980: En expeditions födelse. Ymer, SSAG årsbok 1980, sid. 130-158.
Sundman, Per Olof, 1982 : Ishav. Isbrytaren H.M.S. Ymers färd i polarhavet sommaren 1980. Stock-
holm.
Sveriges Radios arkiv, 1976: Intervju, Ekot.1976-11-16 (SRF Arkivnr 180.618-1).
Ymer 79-80, Protokoll, brev, klipp, budgetunderlag mm.. Hos författaren. 



48

Stiftelsen Ymer-80 bildades 1980 efter Ymer-expeditionen gemensamt av Kungl. Ve-
tenskapsakademien,	Svenska	Sällskapet	för	Anatologi	och	Geografi	samt	Kungl.	Ör-
logsmannasällskapet vilka än idag utser ledamöterna i stiftelsen. Stiftelsen Ymer-80 
belönar, alltsedan Ymer-expeditionen 1980, unga forskare som verkar i Arktis eller Ant-
arktis. Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde i februari i år att utdela stipendier på totalt 
154 000:- till följande forskare och projekt:
•	 Anders Torstensson, doktorand vid Göteborgs universitet, 19 000:- för Impact of 

global warming and ocean acidification on Antarctic microphytobenthos. 
•	 Sergey Marchenko, doktorand vid Uppsala universitet, 40 000:- för Rate, spatial 

and temporal pattern of internal accumulation at Lomonosovfonna, Spitsbergen, 
and their environmental controls. 

•	 Dorothée Vallot, doktorand vid Uppsala universitet 30 000:- för Set-up of a time-
lapse camera in front of Tunabreen, a calving glacier in Svalbard. Comparison of 
observed data and statistical repartition of size event in a particle model. 

•	 Andreas Nord, doktor vid Lunds universitet, 30 000:- för Säsongsvariation i ener-
getik och termoreglering hos en högarktisk fågel. 

•	 Karin Norén, doktor vid Stockholms universitet, 10 000:- för Vad kan fjällrävspo-
pulationens historik lära oss om framtiden? En global studie av genetisk variation 
i y-kromosomen. 

•	 Carsten Meyer-Jacob, doktorand vid Umeå universitet, 25 000:- för Lake-water 
organic carbon trends during the past two millennia in lake systems with low an-
thropogenic forcing.

Kungl. Örlogsmannasällskapet gratulerar stipendiaterna och önskar dem lycka till i sin 
forskargärning.

Stiftelsen YMER-
80 presenterar 2014 
års stipendiater för 

polarforskning



49

Sea Engineer
YURY V. VEDERNIKOV

Logistician of Maritime University 
of Vladivostok 

DMITRY Y. VEDERNIKOV

Yury V. Vedernikov, sea engineer, lives in Vladivostok, 
Russia. He is the author of the books “The Compara-
tive analysis of Sea strategic nuclear forces of the 
USSR and the USA” (2005) and “The Red dragon: the 
modern Navies of China” (2007).

Northern Sea Route:  The Prospects of Inter-
national Commercial Navigation. Relevance 
of Joint Research
The Northern Sea Route (NSR) is a major shipping line connecting European and 
Asian sea ports and passing through the waters of the Northern Ice Ocean. Histo-
rically NSR has been the national shipping artery for Russians who gained unique 
experience in its use. 

Regular shipping along the NSR water-
ways started in early 1930’s. Active cargo 
operations here were performed mostly in 
summer – autumn period, in complicated 
hydro-meteorological conditions, with 
icebreaker support and along the routes 
close to Eurasia northern coastline. With 
the introduction of nuclear powered ice-
breakers round-the-year navigation by 
NSR has become possible. But, winter 
shipping operations were necessarily li-
mited by scale and intensity due to extre-
mely	difficult	weather	and	ice	conditions	
and high costs of icebreaker’s and other 
support activities. As a rule, only highly 
valuable resources and cargo were trans-

ported along the NSR Western sector, 
between the Barents Sea ports and Yeni-
sei River estuary. The Eastern sector of 
NSR, lying between the port of Dudinka 
and Bering Strait, was traditionally less 
populated,	with	insufficient	infrastructu-
re and never saw regular cargo operations 
in winter – spring period. 

In recent years the ice situation in the 
Northern	Ocean	has	significantly	impro-
ved, especially in Russian Arctic sector. 
It opens broad prospects and new water-
ways suitable for prolonged transit ship-
ping operations, including direct cargo 
shipment from North East Asia to Wes-
tern Europe (and reverse). The ‘window 
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of accessibility’1 for NSR will be open 
for 100 – 120 days a year in the nearest 
future. It makes possible to start regular 
commercial shipping, both for bulk and 
containerized	 cargo.	 But	 first	 we	 must	
create an effective control, management 
and support system covering the entire 
NSR space.
Substantial	 scientific	 and	 research	 ef-

forts are needed to successfully reach 
this goal. Accordingly, the joint study of 
the prospects for NSR international com-
mercial exploitation is becoming a matter 
of current interest today. The researchers 
and industry practitioners from Russia, 
Korea, Japan, China and other Asia-Pa-
cific	 nations	 interested	 in	 Arctic	 explo-
ration and exploitation could effectively 
collaborate in this area.

The aim of proposed research project 
is to determine the prospects of regular 
traffic	between	Asia-Pacific	and	Western	
European ports, focused on the commer-
cial interest of the partner countries and 
with mandatory conditions for ensuring 
navigational safety and prevention of da-
mage to Arctic natural environment.  

To reach this goal the following re-
search topics should be addressed:
1. Assessment of the scale (volumes) 

of perspective international commer-
cial	 traffic	 along	 the	NSR,	 between	
Asia	–	Pacific	and	Western	European	
ports. Estimation of parameters and 
correlation between East bound and 
West	 bound	 freight	 traffic.	 Accom-
plishment of this research task will 
help us to determine the commercial 
viability of large-scale development 
of Arctic transit system in general. 

1. A period of active navigation when through 
transit in both directions (East bound and West 
bound) can be guaranteed within commercially 
appropriate period of time.

Obviously, an effective cooperation 
among researchers of all interested 
economies	is	necessary	to	fulfill	this	
task.

2. Prognosis of expected hydrometeo-
rologic and ice conditions along the 
different NSR waterways for the 
mid-term period (5-15 years), basing 
both on empirical experience of Rus-
sian Arctic navigation and research 
and monitoring data. By doing so 
we will be able to determine the in-
fluence	of	external	natural	factors	on	
the regularity and safety of proposed 
Arctic basin commercial shipping. In 
this case the research activities could 
be performed primarily by Russian 
scientists.

In general, the successful accomplish-
ment of both research tasks will let us 
properly take into account the impact of 
key external factors determining freight 
nature, volumes and shipment terms for 
the	NSR	traffic.	

Next, basing on the analysis of external 
factors we can determine the specter of 
‘internal’ research tasks, in particular:
•	 elaboration of basic requirements 

to NSR infrastructure, aiming at 
creating  optimal service conditions 
along each waterway, providing na-
vigational safety for transit shipping 
and protecting environmental safety. 
Again, Russian researchers may per-
form this task with adequate support 
from the foreign colleagues;

•	 formation of design and technical 
requirements to the advanced classes 
of	ships	specifically	adapted	to	both	
Arctic navigational safety demands 
and estimated transit cargo load ca-
pacity. Full scale international coo-
peration is necessary to successfully 
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achieve this goal;
•	 development of the full set of legal, 

organizational and navigational ru-
les, norms and procedures for NSR, 
with regard to international and Rus-
sian domestic laws. It demands an 
effective international cooperation, 
too;

•	 other research subjects to be determi-
ned in the process of joint research 
activities.

The imitation – logistic model of inter-
national commercial exploitation of the 
NSR waterways should be the end result 
of proposed research project. Basing on 
variational approach this model is ex-
pected to take into account the impact of 
major external and internal factors and 
theoretically assess all possible variants 
of	commercially	profitable	NSR	usage.	In	
particular, we can address comparative 
advantages and disadvantages, estimate 
commercial	 efficiency,	 calculate	 tariffs	
and charges for navigational safety ser-
vices provided along the NSR, propose 
acceptable insurance rates, etc.

Authors are interested in establish-
ment	 of	 scientific	 contacts	 with	 resear-
chers from the Scandinavian and Wes-
tern European  countries, cooperation 
with whom will allow to open a studied 
problem qualitatively, in a complex and 
mutually advantageous.
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Ledamoten Magnus Haglund fick för flera år sedan amiralen Bengt Lundvalls 
uppdrag att skriva nästa band av ”Allmän Sjökrigshistoria 1965- 2000” och det 
arbetet föreligger nu i en första utgåva. Arbetet har följt disposition och allmän 

inriktning som de tidigare banden och särskilt de som författades av Magnus 
Stark, vilket har varit en god vägledning. Perioden som omfattar det kalla kriget 
skulle dock behöva något om de större kriser och incidenter, som skedde under 
perioden och som inte direkt omfattade sjökrig i en mera begränsad betydelse. 
Därför har det tillkommit ett särskilt kapitel, som handlar om användning av 
sjöstridskrafter på lägre konfliktnivåer än krig. Eftersom detta kan anses vara 
en ny inriktning, vore synpunkter från KÖMS ledamöter av värde. Vad skulle 

behöva tillkomma? Finns faktafel i framställningen? 
Svar på dessa frågor mottages tacksamt före sommaren och inför slutförandet 

av boken på e-post: margo.magnus@bredband.net 

Allmän sjökrigshistoria 1965-2000, kapitel VI, 
Marina insatser på lägre nivåer 
De flesta konflikterna i vår värld, även de på lägre konfliktnivåer, inleds med ett ske-
de, då parterna försöker att bygga upp ett fördelaktigt utgångsläge i form av vapen, 
ammunition eller andra tillgångar. Även tilltransport av stridande trupp kan då ske, 
och först när uppladdningen är klar, inleds kriget i en mera formell, folkrättslig me-
ning. Under den studerade perioden har ett stort antal konflikter kunnat avvecklas 
på lägre nivåer och utan att det brutit ut öppet krig, men där sjöstridskrafter ändå 
spelat en viktig roll. Sådana händelser har ofta fått karaktären av internationella 
kriser och där vapen har använts i mer eller mindre begränsad omfattning. Under 
det kalla krigets huvuddel spelade denna typ av konflikter också en politiskt viktig 
roll i den övergripande kampen mellan öst och väst och många operationer och in-
satser på lägre konfliktnivå var därför en del av denna kraftmätning.

Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Magnus Haglund var under åren 1986-1991 sekreterare i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet och är en flitig debattör i försvarsfrågor 
med marin och maritim inriktning.
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I vissa sammanhang, och ibland i en nå-
got nedsättande bemärkelse, har denna 
typ av insatser kallats för kanonbåtsdip-
lomati och har egentligen en lång historia 
bakom sig. En allmän sjökrigshistoria, 
som behandlar den epok, som kallas för 
kalla kriget, bör därför även omfatta 
några av de kriser, då marina stridskraf-
ter satts in för att direkt uppnå politiska 
mål. Här spelade frågor om strategisk 
marin närvaro ofta en betydande roll, vil-
ket inledningsvis var ett möjligt alterna-
tiv endast för västsidan, men från mitten 
på 1970-talet kunde också sovjetiska och 
andra östallierade örlogsfartyg och en-
heter utnyttjas för denna typ av politisk 
påverkan och denna förmåga kan sägas 
ha inletts 1970 med den sovjetiska marin-
övningen Okean-70 då nästan 200 örlogs-
fartyg uppträdde på alla världshaven. 
Efter	det	kalla	kriget	har	flera	insatser	

mot internationell kriminalitet och terro-
rism	genomförts	med	flera	nationers	ör-
logsfartyg och i denna typ av operationer 
deltar	ofta	flera	stater	och	ledningen	kan	
genomföras samordnat av olika interna-
tionella aktörer – EU, Nato eller WEU - 
och ofta efter beslut i FN.

Den förändrade strategiska situationen 
påverkade också den del av kärnvapen-
avskräckningen, som bestås av stormak-
ternas kärnvapenbärande atomubåtar. De 
kunde nu tilldelas andra patrullerings-
områden och väl utanför motståndarnas 
möjligheter att ingripa, vilket kan anses 
förstärka avskräckningseffekten. 
Det	finns	ett	stort	antal	exempel	på	in-

satser	på	lägre	konfliktnivåer,	som	sked-
de under perioden och som nära nog, var 
en del av den dagliga verksamheten vid 
flera	mariner.	Alla	sådana	operationer	el-
ler insatser är det alltså inte ens möjligt 
att beskriva, och i det följande presente-
ras i stället i kortfattat form några av de 

mera marint förknippade kriserna under 
perioden. 

Klassificering
Ett	försök,	att	klassificera	dem	i	olika	ka-
tegorier, kan möjligen ske enligt följande:
1. Ingripanden med vapenmakt.
2. Ingripanden med hot om vapenmakt 

– klassisk kanonbåtsdiplomati.
3. Marin närvaro.
4. Maritima stödoperationer.
Verksamheter enligt kategori 3 är förstås 
den vanligaste och utövas i praktiken 
dagligen i fredstid. Den bygger främst 
på, att en närvaro av ett örlogsfartyg, ver-
kar	dämpande	på	flera	 typer	av	hotande	
aktiviteter såväl säkerhetspolitiska som 
utefter hela skalan ner till mera vanligt 
kriminella. 

De senaste åren, och särskilt efter det 
kalla krigets slut, har också beteckningen 
SSTR-operationer börjat användas för en 
del	av	dessa	lågnivåkonflikter,	vilket	kan	
översättas till ”Stabilitet, Säkerhet, Över-
gång/Transition och Återuppbyggnad/
Reconstruction och där örlogsfartyg ofta 
kan spela en betydande roll.  Fredsbeva-
rande operationer och insatser av huma-
nitär karaktär har ju ofta ett stort behov 
av materieltillförsel och, om volymerna 
är stora, är det bara sjötransporter, som 
kan svara för logistiken, även om en in-
ledande insats av personal och materiel 
kanske	 kan	flygas	 in	med	 transportflyg-
plan.
Konflikterna	i	Mellanöstern	och	kring	

Medelhavet har ett samband med varan-
dra och har över åren medfört insatser av 
flera	 olika	 slag	 och	mot	flera	 olika	mål.	
De mera marina insatserna efter 1965 i 
det särskilda området redovisas därför 
särskilt. En viktig del av dessa insatser 
har varit förknippad med marin närvaro 
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och hög beredskap, att använda styrkorna 
för omedelbara politiska önskemål eller 
behov.

Mellersta Medelhavet - 
Libyen 
Ett libyskt försök 1981, att hävda överhet 
över en större del av stora Syrtenbukten, 
motverkades av den amerikanska Sjätte 
flottan.	Hangarfartyget	USS Nimitz ope-
rerade så nära den utsträckta zon, som 
libyerna hävdade, att man sände ut två 
SU-22 för att anfalla hangarfartyget. Ef-
ter det att de öppnat eld blev de i stället 
nerskjutna av två F-14 med Sidewinder-
missiler och det libyska anspråket på en 
utökad zon kunde alltså aktivt motverkas. 
Flera libyska försök skedde senare och 
under 1984 upptäcktes till och med, att 
minor av sovjetiskt ursprung hade lagts 
ut i Röda havet.

Flera terroristattacker skedde sedan 
samtidigt som det libyska luftförsvaret 
förstärktes med nya radarstationer och 
luftvärnsmissiler från Sovjetunionen. 
Terroristanfall skedde också i slutet av 
december	1985	mot	flygplatserna	 i	Rom	
och Wien och den libyske ledaren Gadda-
fi	hävdade,	att	det	skett	i	hans	regi.	Detta	
utlöste en serie av insatser mot Libyen 
under samlingsnamnet ”Operations in 
the Vicinity of Libya, OVL”, men kodbe-
nämnda Attain Document” och med ett 
efterföljande nummer. 

De första två insatserna genomfördes 
under januari- februari 1986 och utan att 
stridshandlingar inträffade, men inför 
nästa insats, Attain Document III, i mars 
1986 hade tre hangarfartygsstyrkor, USS 
Coral Sea, USS Saratoga och USS Ame-
rica, kraftsamlats utanför den libyska 
kusten och ett antal insatser gjordes mot 
de nyinstallerade luftförsvarsinstallatio-
nerna. Ett libyskt försök till motanfall 

med missilbärande korvetter av Nanutj-
ka II-typ avslogs och en Nanutjka, Ean 
Zakut, sänktes och en skadades svårt. 
Samtidigt hade libyerna öppnat eld med 
sina	 nya	 luftförsvarsmissiler	 mot	 flyg-
verksamheten till sjöss från basen vid 
Syrtenbukten, som i stället slogs ut med 
hjälp av signalsökande missiler. En libysk 
korvett anfölls natten därpå till sjöss med 
två Harpoon-missiler, som skadade far-
tyget allvarligt. Två ytterligare patrull-
fartyg närmade sig samtidigt Yorktown-
gruppen och även dessa sänktes med 
Harpoonmissiler. Några timmar senare 
skadades ytterligare en och sänktes tro-
ligen en libysk missilbåt också dessa med 
Harpoonmissiler	från	A-6	flygplan

En bombexplosion i april 1986 på ett 
amerikanskt diskotek i Berlin utlöste en 
omfattande amerikansk operation mot 
Libyen under kodnamnet El Dorado 
Canyon och var en del av president Rea-
gans försök till amerikanskt självförsvar 
mot statsunderstödd terrorism. Opera-
tionen pågick 15 till 16 april och skulle 
förhindra	 Gaddafi	 från	 att	 fortsätta	 att	
”exportera terrorism”. Fem baser hade 
identifierats	 som	 kopplade	 till	 terrorist-
verksamheter och anfölls, men också ett 
militärt	 flygfält,	 Benina.	 Flyginsatsen	
leddes från USS America och antalet mål 
var	 så	 stort,	 att	 marinflyget	 måste	 för-
stärkas	 med	 flygvapnets	 F-111,	 som	 var	
baserade i Storbritannien. Deras med-
verkan blev dock begränsat, eftersom 
Frankrike vägrade medge passage genom 
franskt luftrum, vilket fördröjde deras 
insats med 6-7 timmar och medförde ett 
lufttankningsbehov – fyra gånger i båda 
riktningarna! Trots detta, deltog sam-
manlagt	omkring	100	flygplan	i	operatio-
nen, som, med antalet medverkande far-
tyg, av samtiden betecknades som ”större 
än vad britterna någonsin hade samlat i 
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Falklandskriget.” 
Även i januari 1989 skedde en mindre 

luftstrid vid en incident i Syrtenbukten. 
Två libyska Mig-23:or, som uppfattats 
som hotande, sköts då ner av amerikan-
ska F-14, Tomcats, från hangarfartyget 
USS John F Kennedy. 

Den libyska inställningen om en su-
veränitet över Syrtenbukten har inte 
försvunnit,	utan	finns	kvar	exempelvis	 i	
form	 av	 otillåten	 kontroll	 av	 fiske,	men	
har ännu inte föranlett några ytterligare 
motåtgärder.

Östra Medelhavet - 
Libanon
En påtaglig del av den större Mellanös-
ternkonflikten	 har	 utspelat	 sig	 i	 anslut-
ning till Libanon, där olika folkgrupper 
och politiska grupperingar är invecklade 
i	 konflikter	med	 varandra	 och	 ofta	med	
utländskt stöd, då det för tillfället kan 
passa in i politiken. De utländska insla-
gen	i	konflikten	emanerar	förstås	främst	
från	grannländerna,	men	också	flera	stor-
makter har ansett sig ha intressen att be-
vaka	och	försvara	under	konfliktens	alla	
faser. Israel invaderade södra Libanon 
1978, vilket föranledde FN att tillsätta en 
övervakningsstyrka, UNIFIL, i området 
och efter den israeliska invasionen 1982 
landsatte Storbritannien, USA, Frank-
rike och Italien fredsbevarande förband 
i Beirut, vilket skulle medverka till ett 
tillbakadragande av såväl israeliska som 
syriska förband. Men dessa reträtter 
medverkade snarare till att inbördeskon-
flikterna	 intensifierades	 och	 den	marina	
närvaron förstärktes i Östra Medelhavet. 

Under sommaren 1983 satte olika 
grupperingar in anfall mot de styrkor, 
som skulle fungera fredbevarande, och 
detta	medförde	flera	motanfall	och	kust-
beskjutningar från de närvarande far-

tygsförbanden. I september inledde den 
amerikanska fregatten USS Bowen denna 
verksamhet med att beskjuta en drusisk 
artilleriställning och slagskeppet USS 
New Jersey fick	 strax	 därefter	 order	 att	
avgå till Östra Medelhavet, där hangar-
fartyget USS Eisenhower med sin grupp 
redan uppehöll sig. Flera andra insatser 
med artilleri gjordes nu av amerikanska 
jagare och fregatter dels för att störa an-
dra parters verksamheter, men också för 
att försöka skydda den amerikanska dip-
lomatiska representationen i Libanon.

I september gjordes också en större 
kustbeskjutning	med	 flyg	 från	 det	 ame-
rikanska hangarfartyget USS Eisenhower 
och det franska Foch samt kryssaren USS 
John Rodgers samt fregatten USS Jesse L 
Bowen, för att stödja den libanesiska re-
geringens förband, vilket kan ha uppfat-
tats	som	att	USA	nu	gick	in	i	konflikten	
på regeringssidan, vilket i sin tur betydde 
flera	anfall	mot	den	amerikanska	ambas-
saden i Beirut.

Den 17 november satte den franska 
styrkorna	 in	 ett	 flyganfall	 mot	 shiitiska	
ställningar i norra Libanon från hang-
arfartyget FS Clemenceau, vilket i de-
cember följdes av att PLO-ledaren Ara-
fat med 4 000 man, evakuerades av den 
franska	flottan	från	Tripolis.	 I	mitten	av	
december kunde USS New Jersey sätta 
in sitt svåra artilleri för första gången i 
konflikten,	då	syriska	ställningen	besköts	
sydost om Beirut.  Hon luftförsvarades 
då av den nya AEGIS-kryssaren USS 
Ticonderoga. Dessa artilleriinsatser fort-
satte sedan fram till i februari 1984, då 
amerikanska civila medborgare och trup-
per evakuerades från Libanon.

Även i januari 1987 uppträdde ett ame-
rikanskt större förband utanför den liba-
nesiska kusten, som ett svar på ett antal 
gisslantaganden. Förbandet omfattade 
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hangarfartygen USS John F. Kennedy 
och USS Nimitz samt helikopterhang-
arfartyget USS Saipan, men förbanden 
lämnade tämligen snart området, för att, 
som det sades, ”inte förhindra de inledda 
förhandlingarna”. Dessa gick dock snart 
över styr och redan i september kunde 
den israeliska marinen sätta in ett anfall 
mot en PLO-stödjepunkt, som hade åter-
uppstått vid Tyros i södra Libanon.

Krigen på Balkan
Den federativa statens Jugoslavien sön-
derfall i början av 1990-talet ledde till 
flera	 och	 omfattande	 inbördeskrig	 och	
till	flera	olika	initiativ	till	fredsskapande	
operationer. En första FN-ledd fredsbe-
varandeoperation, UNPROFOR sattes 
in i februari 1992. Huvudsakligen för-
des inbördesstriderna på marken mellan 
de olika utbrytarstaterna, men försök att 
isolera och begränsa stridshandlingarna 
gjordes också i angränsande havsområ-
den 

Med FN-resolutionerna 713 och 757 
som bakgrund beslöt således WEU, att 
sätta upp en övervakningsstyrka, som 
hade i uppgift att förhindra tillförsel av 
vapen till området. Fartygen utgick ur 
Nato stående fartygsstyrka, STANAV-
FORMED, som bildats 1992, då bered-
skapsstyrkan NAVOCFORMED inte 
ansågs ha tillräcklig beredskap och till-
gänglighet inför den hotande utveckling-
en i området. WEU satte 1993 också upp 
en övervakningsstyrka om åtta patrullbå-
tar på Donau. Den verkade till 1996 och 
visiterade under sin verksamhet 7 000 
fartyg och kunde ingripa mot 422 försök 
till överträdelser mot FN embargo.

I november 1992 övergick närvaron i 
en Operation Maritime Guard, efter det 
att det hade visat sig att ett trettiotal far-
tyg hade ertappats, då de bröt mot FN-

sanktionerna. I april 1993 skärpte FN 
säkerhetsråd sina restriktioner för sjö-
trafiken	 till	 Federationen	 Jugoslavien.	
Nu skulle alla fartyg som var destinerade 
till eller från f d Jugoslaviens sjöterrito-
rium ha speciellt tillstånd för detta och 
nu	 fick	 Nato-förbanden	 även	 tillträde	
till montenegrinskt sjöterritorium för att 
lösa den uppgiften. Sammanlagt hade 
då redan mer än 12 000 handelsfartyg 
anropats,	 identifierats	 och	 drygt	 1 000	
hade visiterats eller beordrats in i hamn 
för skeppsrannsakan och nio fartyg hade 
ertappats med att ha brutit mot FN em-
bargobeslut. De marina operationerna 
samordnades också med övervakningen 
av	 flygförbudszonen,	 Operation Deny 
Flight, som inrättades 1993 över f d Jugo-
slaviens luftterritorium. Ett gemensamt 
Nato-WEU-beslut fattades den 8 juni 
1993 och ett nytt ledningskoncept skulle 
tillämpas under den kommande gemen-
samma Operation Sharp Guard, som led-
des som en Combined Task Force, CTF 
440, under COMNAVSOUTH befäl och 
där representanter för WEU nu ingick i 
ledningsstaben.

Fjorton länders örlogsfartyg och över-
vakningsflyg	 ingick	 i	 operationen	 och	
det fanns en ständig närvaro till sjöss 
med ett tjugotal fartyg, som upprätthöll 
blockaden av den jugoslaviska kusten 
och vid Otrantosundet. Operationsom-
rådet var uppdelat i delområden där ett 
avdelat örlogsfartyg var ansvarigt för 
att uppgiften löstes. Besättningarna var 
i	 flera	 fall	 kompletterade	med	 särskilda	
bordningsstyrkor, som kunde ta över ett 
misstänkt fartyg och med sökstyrkor, 
som var specialiserade på att undersöka 
lastutrymmena. Det ansågs, att detta var 
den allra första gången sedan Nato grun-
dades 1949, som alliansen var inblandad i 
någon form av stridshandlingar.
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Ledningsfrågorna och tillämpningen 
av handlingsregler, ROE, Rules of Enga-
gement, kom till en tillspetsning i april 
1994, då ett maltesiskt tankfartyg, Lido 
II, var på väg till en montenegrinsk hamn 
med 45 000 ton drivmedel i lasten. I den 
amerikanska marinen innebar uppgiften 
att stoppa fartyget med ”skadande be-
skjutning”,	 att	man	fick	 beskjuta	målets	
maskinområde, medan det i den holländ-
ska	marinen	innebar,	att	man	fick	beskju-
ta fartygets brygga och britterna skulle få 
vägledning om vad som skulle göras från 
den operative chefen. Nu stoppade Lido II 
ändå den 1 maj och kunde bordas med en 
helikopter från HMNLS Van Kinsberger 
utan att ett enda skott hade behövt avlos-
sas och trots att tre jugoslaviska korvet-
ter av Koncar-klass försökte ramma den 
brittiska fregatten HMS Chatham, som 
bistod den holländska fregatten vid ingri-
pandet. Korvetterna lämnade dock områ-
det, när de hade observerat, att britterna 
gjorde klart att öppna eld understödd av 
italienska	Tornado-flygplan,	 som	flög	ut	
från	en	italiensk	flygbas.	De	skador,	som	
besättningen på Lido II själva hade gjort 
i maskinrummet, reparerades nödtorftigt 
och en oljeläcka tätades av en skydds-
grupp från HMS Chatham innan Lido II 
fördes in i italiensk hamn, där det också 
upptäcktes att sju fripassagerare fanns 
ombord.

Man bör tillägga, att det också fanns 
ubåtar under COMNAVSOUTH befäl, 
men deras verksamheter – underrättel-
seinhämtning och specialföretag – är 
fortfarande betraktade som hemliga. 
Sammantaget var den marina blockaden 
effektiv och anses ha förhindrat ytter-
ligare eskalering av inbördeskriget, då 
mer än 73 000 fartyg hade kontrollerats 
och 1 500 hade fört in i hamn för vidare 
åtgärder och sex fartyg hade försökt und-

komma blockadstyrkorna.
I anslutning till att inbördeskrigets 

kroatiska	front	flyttades	bort	från	kusten	
och	till	Sava-flodens	slättområde,	kunde	
successivt Split börja användas som en 
underhållsbas för FN-förbanden och där-
för genomfördes också en omfattande 
minröjning i lederna in mot Split samt i 
hamnområdena. Hamnen i Dubrovnik 
kunde tills vidare inte användas till detta, 
eftersom den fått omfattande skador i 
samband med den serbiska belägringen 
och försöket att avstycka den sydligaste 
delen av Dalmatien från Kroatien.
Insatser	 med	 flyg	 mot	 flygförbuds-

zonen skedde under COMAIRSOUTH 
från baser i Italien och från amerikanska 
hangarfartyg, som uppehöll sig i Adria-
tiska havet med sina stridsgrupper som 
Task Force 502 inom den amerikanska 
COMSTRIKEFORSOUTH, som tillika 
var	chef	för	den	Sjätte	flottan	och	embar-
kerad på USS La Salle, men också repre-
senterad vid AFSOUTH i Neapel. Hans 
viktigaste beredduppgift var att snabbt 
kunna sätta in och samordna anfall mot 
eventuella hot i luften, till sjöss och på 
marken inom operationsområdet. Sjätte 
flottans	 övriga	 Task	 Forces	 utvecklades	
samtidigt till multinationella förband 
med beredskap att genomföra operatio-
ner över en stor bredd; alltifrån special-
företag till att leverera humanitär hjälp.

I september 1995 utlöste de serbiska 
beskjutningarna av mål i Bosnien, främst 
i Sarajevo, en bomboffensiv, som främst 
hade som mål att tvinga bosnienserberna 
att återta vapenvilan inför de fredsför-
handlingar, som nu hade inletts. I stället 
startades en besinningslös beskjutning 
av civilbefolkningen i Sarajevo och i de 
två bomboffensiver, som sattes in för att 
hejda blodbadet, deltog ett amerikanskt 
hangarfartyg, USS Theodor Roosevelt ett 
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brittiskt, HMS Invincible, och ett franskt, 
Foch och kryssaren USS Normandy, samt 
landbaserat	flyg	från	den	italienska	Nato-
basen Gioia del Colle. I december under-
tecknades Daytonavtalet, som betydde 
att NATO-ledda IFOR sattes in i krigs-
zonen för att skapa fredliga förhållanden 
och ett år senare ombildades styrkan till 
SFOR och Operationen Sharp Guard av-
slutades den 2 oktober 1996.

I mars 1998 införde FN säkerhetsråd 
sanktioner mot Jugoslavien efter en upp-
trappad	konflikt	i	Kosovo.	I	februari	1999	
sökte parterna en förhandlingslösning, 
men även den bröt samman och i mars 
inledde försvarsalliansen en elva veckor 
lång bomboffensiv mot dåvarande Jugo-
slavien, efter att den jugoslaviska reger-
ingen vägrat underteckna det så kallade 
Rambouillet-avtalet. Målen för angrep-
pen låg även långt inne i Serbien, och 
skadorna på infrastrukturen blev omfat-
tande. Insatsen skedde också med ame-

rikanska kryssare och ubåtar från Sjätte 
flottan	med	Tomahawk-missiler,	TLAM.	
Omkring 100 sådana missiler sattes in 
och i insatsen deltog även den brittiska 
ubåten HMS Splendid. Den 31 mars för-
stördes även bron över Donau vid Novi 
Sad, vilket störde de serbiska underhålls-
linjerna betydligt. 
När	 sedan	 flygvädret	 förbättrades	

kunde	 åter	 stridsflyg	 sättas	 in	 från	USS 
Theodore Roosevelt, som nu återkom-
mit till Medelhavet efter att ha opererat 
en kortare tid i Indiska oceanen och från 
HMS Invincible och Foch. Nu sattes an-
fallen in mot mera militära mål och mot 
infrastrukturen i Serbien och insatsfrek-
vensen ökade.  

Kosovokriget upphörde den 11 juni 
1999 då den serbiske ledaren Slobodan 
Milosevic accepterade FN:s resolution 
1244. Nato var därefter med om att bygga 
upp KFOR, en Natoledd fredsbevarande 
styrka med FN-mandat i Kosovo.

Avfyring av Tomahawk kryssningsrobot (TLAM = Tomahawk Land Atttack Missile) 
från kryssaren USS Cape St George (Ticonderoga-klass).
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Dominikanska republiken 
1965 – kategori 1
Efter många år av auktoritära regimer, 
hölls de första demokratiska valen i Do-
minikanska republiken i december 1963 
och en civil regering bildades, men den 
störtades ganska snart av en militärjunta. 

I april 1965 utbröt en resning mot mili-
tärstyret i syftet att återinsätta den tidiga-
re valde presidenten, Bosch, vid makten. 
Upproret störde den amerikanske presi-
denten, Lyndon Johnson, som befarade 
att ett ”andra Kuba” skulle uppstå, när 
kommunister började ta över ledningen 
av upproret. Han beordrade därför ett 
amerikanskt ingripande, Operation Po-
werpack, för att återställa lugnet i landet, 
trots att hans närmaste rådgivare hade 
avrått från att intervenera. Det andra 
alternativet skulle ha varit, att gruppera 
förband mellan de stridande parterna och 
sedan överlåta till Organization of Ame-
rican State, OAS, att besluta om en poli-
tisk lösning.  

Nu sändes i stället ett snabbt samlat 
förband om ett fyrtiotal fartyg, Task For-
ce 124 med USS Boxer	 som	flaggskepp,	
för att inledningsvis blockera hela ön, 
Hispaniola, från möjlig tillförsel av bety-
delse för inbördeskriget. I slutet av april 
invaderades republiken av förband ur ma-
rinkåren och ur 82. Luftburna divisionen 
på två åtskilda avsnitt; i väst respektive 
i söder. Sammanfattningsvis överfördes 
42 000 man från USA och från OAS till 
Dominikanska republiken och striderna 
avslutades först i slutet av augusti, men 
redan i slutet av maj hade de amerikanska 
styrkorna börjat återgå. 

Det har också angetts, att den ”heta lin-
jen” mellan Washington och Moskva, an-
vändes för första gången i samband med 
denna operation.

Rhodesia 1965 – ”Beira-
patrullen”- kategori 2
I november 1965 förklarade sig den brit-
tiska kolonin Rhodesia för självständig, 
vilket ledde till en FN-resolution om 
sanktioner mot utbrytarstaten och detta 
var den legala grunden för den blockad 
av landet, som den brittiska regeringen 
beslöt införa, trots underrättelsetjäns-
ten bedömde att en sådan inte skulle få 
någon större verkan. Rhodesia fortsatte 
också sin handel och import via Sydaf-
rika, medan oljeimporten via Beira i Mo-
cambique möjligen kunde begränsas av 
en blockad. 

Den 1 mars 1966 inleddes örlogs-
blockaden av Beira, då fregatten HMS 
Lowestoft avdelades för att förhindra im-
porten av olja. Redan den 9 april bordade 
en styrka från HMS Berwick det grekiska 
tankfartyget Manuela som övertalades 
att inte fortsätta till Beira.  I blockaden 
deltog normalt två jagare eller fregatter, 
men tidvis även hangarfartyg, som med 
spaningsflyg	 avspanade	 hela	 Moçam-
biquekanalen som underlag för eventu-
ella bordningar av tankfartyg, som kunde 
vara destinerade till Beira. Även landba-
serat	spaningsflyg	sattes	tidvis	in.	

Operationen pågick fram till 1975, 
trots att tankfartyg med olja till Rhode-
sia redan 1968 medgavs att lossa i andra 
hamnar i Mocambique än Beira, vilket 
förstås försvagade blockadens verkan. 
När blockaden även formellt ställdes in i 
juni 1976 hade 76 brittiska örlogsfartyg 
deltagit i blockaden och av de 47 tank-
fartyg, som hade kontrollerats, hade 42 
tillåtits fortsätta sin färd. 

Torrey Canyon 1967 – 
kategori 4
Torrey Canyon var en av världens första 
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supertankers och kunde lasta 120 000 ton 
olja. Den 18 mars 1967 var hon destinerad 
till Milford Haven med en last av råolja, 
då hon gick på grund vid Scillyöarna ut-
anför Cornwalls kust. Grundstötningen 
förorsakade ett oljeutsläpp av dittills 
okända proportioner.  

Inledningsvis försökte man bärga 
fartyget, men ganska snart började hon 
brytas sönder mot grundet. Då försökte 
man behandla den utsläppta oljan med 
kemiska lösningsmedel, vilket gjordes 
från berörda brandkårer och fartyg.  

HMS Daring, som låg under utbildning 
i Portland, sändes också till platsen för att 
förhindra alltför närgångna besökare till 
sjöss och det fanns också ett antal sov-
jetiska trålare i närheten. Då situationen 
förvärrades beslöt regeringen, att sätta in 
marinflyg	 för	att	bomba	sönder	haveris-
ten och om möjligt få oljan att brinna upp 
och inte mindre än fyrtiotvå 500-kilos-
bomber sattes in!

Bombningen av haveristen förstärk-
tes	senare	med	flyg	från	RAF,	som	även	
fällde	flygbränsle	och	möjligen	också	na-
palmbomber mot det brinnande vraket, 
som slutligen sjönk den 29 mars, men då 
var oljekatastrofen redan ett faktum och 
hela den engelska sydkusten, den fran-
ska västkusten och delar av den spanska 
nordkusten var förorenade och antag-

ligen inte enbart av råoljan, utan också 
av alla de kemiska substanser, som man 
försökt att använda under försöken att 
hindra oljan från att spridas. 

1973-1976 De isländska 
torskkrigen – kategori 2
Torskkrigen var en serie av mer eller 
mindre	väpnade	konflikter	mellan	Island,	
som	 var	 mycket	 beroende	 av	 sitt	 fiske,	
och Storbritannien samt Västtyskland, 
som	 bedrev	 sitt	 traditionella	 torskfiske	
i haven vid Island. Det pågick under en 
stor del av efterkrigstiden också en mo-
dernisering	 av	 havsrätten,	 men	 fisket	
kunde inte avbrytas i avvaktan på resul-
taten från dessa långvariga förhandlingar 
skulle föreligga. 
År	1972	utsträckte	Island	sin	fiskezon	

från 12 till 50 distansminuter utanför 
kusten, vilket vare sig Storbritannien 
eller Västtyskland accepterade. De brit-
tiska	trålare,	som	fortsatte	sitt	fiske	i	den	
nya	fiskezonen,	skyddades	därför	av	den	
brittiska	 flottan.	 Ett	 antal	 smärre	 inci-
denter medförde en vilja till att uppnå en 
förhandlingslösning och den isländska 
regeringen tillät, efter dessa förhandling-
ar, ett begränsat antal brittiska trålare att 
fiska	i	zonen.	

När det i den internationella havsrät-
ten började föras diskussioner om en 
ekonomisk zon på 200 distansminuter 
utanför kusten, utsträckte Island sin zon 
1975.	 Detta	 gjorde,	 att	 konflikten	 blos-
sade upp igen, men nu ingrep också den 
isländska kustbevakningen mot brittiska 
trålare i området genom att helt enkelt 
segla av deras trållinor. I detta upptrap-
pade läge satte nu britterna in fregatter 
för	 att	 skydda	 landets	fiskebåtar	 och	 ett	
antal incidenter inträffade mellan isländ-
ska kustbevakningsfartyg och brittiska 
fregatter, som kanske egentligen inte var 

Torrey Canyon inspekteras av helikopt-
rar från brittiska flottan innan hon 
bryts sönder.
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så särskilt väl konstruerade för denna 
form	av	”krigföring”.	Konflikten	kom	till	
en lösning, när den isländska regeringen 
hotade	med	att	stänga	flygbasen	i	Kefla-
vik och Storbritannien accepterade att ef-
ter	den	1	december	1976	inte	längre	fiska	
inom de omtvistade områdena. Under 
denna	näringsrelaterade	konflikt	omkom	
faktiskt ingen alls, vilket nästan får anses 
som en egendomlighet, eftersom det hade 
skett tydliga försök till rammningar och 
ibland även eldgivning. 

Paracelöarna 1974 - 
kategori 1 
I januari 1974 erövrade Folkrepubliken 
Kina de obebodda Paracelöarna i Sydki-
nesiska sjön. Öarna har under många år 
varit omstridda och överhöghet har häv-
dats av Kina, Taiwan och Vietnam. Öarna 
hade senast ansetts tillhöra Republiken 
Vietnam och nu föregrep den kinesiska 
regeringen ett vietnamesiskt åter- eller 
övertagande av öarna i samband med att 
Vietnamkriget gick mot sitt slut. 

Elva kinesiska örlogsfartyg landsatte 
under	 flygskydd	 från	 Hainan	 en	marin-
infanteribataljon på öarna och de 200 
sydvietnamesiska försvararna, som nu 
saknade den amerikanska närvaron, blev 
snabbt övermannade och förlorade också 
en minsvepare.

Öarnas värde ligger kanske främst i 
att	 det	 möjligen	 finns	 oljefyndigheter	
på havsbotten inom det område, som en 
ekonomisk zon kring öarna skulle kunna 
omfatta.

Cypernkrisen 1974 – 
kategori 1
1960 hade ärkebiskopen Makarios valts 
till president i den av inre stridigheter 
djupt splittrade republiken Cypern, där 
skyddsmakterna Storbritannien, Grek-

land och Turkiet hade militär interven-
tionsrätt.  På grund av de pågående väp-
nade	 konflikterna	 mellan	 turkcyprioter	
och grekcyprioter beslöt FN 1964 att för-
lägga en fredbevarande styrka på ön, som 
delades av en ”grön linje” som bevakades 
av	FN-förbandet,	Unificyp.

När en junta hade övertagit makten i 
Grekland i en militärkupp 1967 hotade 
motsättningarna att leda till krig mellan 
de båda Nato-staterna Grekland och Tur-
kiet och fredssamtalen på Cypern bröt 
samman. 1971 hade de grekcypriotiska 
förbanden förstärkts i all hemlighet, vil-
ket 1974 ledde till att Makarios i ett brev 
till den grekiska juntan krävde, att dessa 
förstärkningar skulle återkallas. Detta 
medförde i stället att en grekiskledd 
statskupp den 15 juli och inbördeskriget 
bröt ut på nytt.

I detta läge genomförde Turkiet den 
20 juli en överskeppning riktad mot Ky-
renia-området i norra Cypern och däref-
ter ockuperades norra delen av ön. Den 
turkiska styrkan hade samlats i Mersin 
och avseglade den 19 juli. Dagen efter 
nådde sjöstyrkan Cyperns nordkust, men 
inledningsvis ett avsnitt med klippkust. 
Landstigningen	 måste	 därför	 förflyt-
tas till ett strandområde vid Pentemili, 
vilket fördröjde operationen, som ändå 
var slutförd vid middagstid. Ett kompani 
hade också helikoptertransporterats till 
omgivande höjder för att säkra brohu-
vudet, där omkring 3 000 man landsteg 
utan motåtgärder. Hamnen i Kyrenias in-
togs därefter och den tyngre utrustningen 
kunde urlastas där. 

Operationen stöddes inledningsvis av 
omvärlden, men avvisades senare i en 
resolution i FN säkerhetsråd. Operatio-
nen medförde dock, att militärjuntan i 
Aten föll den 23 juli, vilket öppnade för 
fredsförhandlingar och ett fredsavtal un-
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dertecknades den 30 juli. FN:s närvaro på 
ön,	Unificyp,	förstärktes	och	den	turkiska	
parten utropade självständighet för norra 
Cypern i form av Den turkiska republi-
ken	 Norra	 Cypern.	 Konflikten	 mellan	
grek- och turkcyprioter lever vidare, men 
brukar numera kallas för Cypernfrågan 
och	Unificyp	finns	fortfarande	utplacerad	
på ön mellan de två delstaterna. 

Angola 1975- Kategori 2 
och 3
Efter ”Nejlikrevolutionen” och den 
snabba portugisiska avkolonialiseringen, 
1974, utbröt ett större inbördeskrig i Ang-
ola. Kriget fördes främst mellan MPLA-
gerillan,	som	fick	visst	stöd	i	det	fördolda	
av	amerikanska	CIA,	och	Unita,	som	fick	
stöd med krigsmateriel från östsidan och 
med trupp från Kuba. I praktiken skedda 
all tilltransport sjövägen och under slut-
striden mellan fraktionerna avpatrullera-
des den angolanska kusten av sovjetiska 
fartygsförband. Angolas självständighet 
utropades 1975, men det innebar närmast 
att inbördeskriget intensiverades och på-
gick fortfarande år 2000.

Eritrea 1978 – Kategori 1
Eritrea har en historia som italiensk ko-
loni och, efter ett FN-beslut, som en mer 
eller mindre självständig del av kejsardö-
met Etiopien, men aktiva självständig-
hetsrörelser har under hela efterkrigsti-
den funnits i landet.  År 1974 störtades 
den etiopiske kejsaren, Haile Selassie, 
och en marxistisk-leninistisk militärjunta 
övertog makten, vilket resulterade i ”röd 
terror”. Detta utnyttjades av de eritrean-
ska befrielserörelserna, som nådde stora 
framgångar och man hade 1977 i stort sett 
övertagit makten i Eritrea. Detta förorsa-
kade en sovjetisk reaktion och mängder 
med krigsmateriel skeppades till Etiopien 

– främst via den eritreanska hamnstaden 
Massawa, som i januari 1978 anfallits av 
den eritreanska frihetsfronten och där de 
försvarande	etiopiska	styrkorna	fick	eld-
understöd av sovjetiska örlogsfartyg! En 
gemensam brittisk-amerikansk-fransk 
marinövning genomförs i april 1978 ut-
anför Afrikas horn, som en styrkedemon-
stration.
	 Konflikten	 har	 dock	 fortsatt	 och	 så	

sent som i januari 1990 övermannade 
den eritreanska frihetsrörelsen ett polskt 
fraktfartyg, Boleslaw Krzywousty, som 
var lastat med vapen avsedda för Etio-
pien. För att stödja den etiopiska regimen 
och för att skydda transportvägarna ge-
nomförde sovjetiska örlogsfartyg kustbe-
skjutning av områden, som hölls av den 
eritreanska	gerillan.	Det	finns	även	upp-
gifter om att förstärkningstransporter till 
gerillan sänkts i Röda havet. 

Afrikanska hamnar 1979 
– kategori 3 och 4
När	den	sovjetiska	flottan	skulle	byggas	
upp i Stillahavsregionen 1979 genom-
fördes 5 februari till 30 juni ett antal 
örlogsbesök med hangarfartyget Minsk, 
kryssarna Petropavlovsk, Tasjkent och 
landstigningsfartyget Ivan Rogov samt 
ett tankfartyg i Luanda, Maputo, Port 
Louis och Aden, för att stödja regimerna 
i de kommunistiska eller kommuniststöd-
da staterna i Afrika.

Grenada 1983- kategori 1
Sedan landet förts närmare Sovjetunio-
nen och Kuba efter en statskupp 1979 
och makten i oktober 1983 övertagits av 
en starkt sovjetvänlig ledning, begärde 
Östkaribiska staternas organisation, att 
USA skulle ingripa, vilket ledde till en 
invasion den 25 oktober, Operation Ur-
gent Fury.
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Invasionen genomfördes från två sjö-
styrkor.	 Den	 ena	 bestod	 av	 en	 amfibie-
grupp med USS Guam, som chefsfartyg, 
och med fyra ytterligare landstignings-
fartyg. Den andra var hangarfartyget 
USS Independence med sin stridgrupp. 
Dessutom tillfördes ytterligare fartyg för 
att underhålla operationen och en sär-
skild ubåtsjaktgrupp för att skydda mot 
eventuella sovjetiska ubåtar i området. 
Striderna på marken varade ungefär en 
vecka, och slutstriden stod om den nyli-
gen	utbyggda	flygplatsen,	 som	försvara-
des av kubanska enheter.

Panama 1989 – kategori 1 
och 2
Panamakanalen har en stor strategisk be-
tydelse för världens sjöfart och kontrollen 
över kanalzonen har varit en stridsfråga 
i stort sett sedan kanalen byggdes. USA 
inledde 1974 förhandlingar om ett nytt 
avtal, vilket 1978 ledde till en överens-
kommelse där det stadgades, att kontrol-
len över kanalzonen med utgången av 
1999 skulle överlämnas till Panama Ca-
nal Authority.

Detta höll på att gå om intet, då ge-
neral Noriega, som dittills varit lojal 
med USA och även stött gerillagruppen 
Contras i grannlandet Nicaragua, den 15 
december 1989 förklarat USA krig, efter 
att den amerikanska regeringen succes-
sivt	konstaterat	att	han	finansierade	sina	
verksamheter bland annat genom en om-
fattande knarkhandel. 

Det amerikanska motanfallet, Opera-
tion Just Cause, inleddes den 20 decem-
ber och hade i syfte, att störta general 
Noriega. Operationen leddes av SOUTH-
COM och kunde i huvudsak utkämpas 
avslutas inom några timmar, efter en 
dold styrkeuppbyggnad i kanalzonen. 
Operationen stöttades av en hangarfar-

tygsgrupp på Atlantsidan, som hade som 
främsta uppgift att förhindra ett eventu-
ellt kubansk stöd till Noriega, som kun-
de gripas inom ett par veckor, men viss 
flygverksamhet	genomfördes	också	över	
zonen i demonstrationssyfte.

Invasionen fördömdes senare i FN och 
av OAS och den 31 december 2000 kunde 
kanalzonen överlämnas till Panama. 

Somalia 1991- Kategori 1
Somalia hade bildats 1960 och hade se-
dan slutet av 1960-talet varit Sovjet-vän-
ligt och därmed fått vapen och rådgivare 
från Sovjetunionen. Diktatorn Siad Barre 
störtades	1991	och	flydde	från	landet	var-
efter klangrupperingar övertog makten 
och landet delades upp i tre eller fyra 
självständiga republiker, som dock inte 
erkänts av andra stater. Området blev till 
ett av världens mest instabila länder och 
fullkomlig laglöshet rådde.

Den 2 januari 1991 begärde den ame-
rikanska ambassaden i Mogadishu hjälp 
att evakuera på grund av oredan och ris-
kerna i landet och USS Nassau, som låg i 
Dubai, förbereddes för denna ”Non com-
battant evacuation”, NEO, som skulle 
ske med helikoptrar i Operation Eastern 
Exit. Operationen genomfördes dock 
också av USS Guam och trots besvär med 
lufttankningar och navigering var evaku-
eringen av ambassaden klar redan den 6 
januari. 

Inbördeskriget skördade 1991 – 1992 
många offer och svälten var svår, varför 
FN beslöt om en humanitär insats, men 
tillförseln av livsmedel blev snarare yt-
terligare en orsak till inbördes strider och 
i ett försök att lugna dessa strider land-
steg förband ur den amerikanska marin-
kåren den 9 december 1992 i Operation 
Restore Hope inom ramen för FN-opera-
tionen UNOSOM I. 
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Landstigningen skedde i Mogadishu 
utan motåtgärder. USS Tripoli, USS Ju-
neau och USS Rushmore	 ingick	 i	 amfi-
biestyrkan	och	flygskydd	 lämnades	 från	
USS Ranger. I skyddsstyrkan ingick 
förutom amerikanske enheter även den 
franska jagaren FS Dupleix, eftersom det 
ingick franska enheter i landstignings-
styrkan, som innehöll förband från ett 
tjugotal stater. Närvaron förstärktes yt-
terligare den 12 december, då ytterligare 
amerikanska marinkårsenheter samt en 
belgisk fallskärmsstyrka sattes in skyd-
dade av USS Kitty Hawk, som nu hade 
avlöst Ranger. Syftet med invasionen var 
att stabilisera läget i landet och med en 
viss koncentration till Mogadishu, där 
man också skulle tillfångata en av de so-
maliska krigsherrarna. 

Insatsen blev dock betydlig svårare 
än vad man hade föreställt sig och för-

lustsiffrorna började stiga. Våldsamma 
strider bröt ut i oktober 1993 i ”Slaget 
om Mogadishu” och en kort tid senare 
meddelade USA, att man skulle dra sig 
tillbaka och urdragningen skulle vara ge-
nomförd före 1 april. I mars 1995 drog sig 
också FN tillbaka efter att ha lidit förlus-
ter bland den civila personalen och eva-
kueringen skedde med hjälp av fyra ame-
rikanska landstigningsfartyg bl a USS 
Essex samt det italienska San Marco.

Därmed återstod endast den humani-
tära nödhjälpen genom World Food Pro-
gramme,	 som	fick	visst	 stöd	genom	den	
Afrikanska Unionens mission i Somalia, 
AMISOM. Under de kommande åren ut-
vecklades en omfattande piratverksam-
het utanför den somaliska kusten, vilket 
så småningom föranledde EU, att med 
FN-mandat, sätta upp en första marin in-
sats i Operation Atalanta.

Amerikansk marinkårshelikopter över bostadsområden i Mogadishu inom ramen för 
Operation Restore Hope 1992-1993.
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Haiti 1994 – kategori 1 
och 2.
I december 1990 hade Jean-Bertrand 
Aristide valts till president för en fem-
årsperiod, men redan i september 1991 
tvingades	han	i	landsflykt	efter	en	stats-
kupp och redan året därpå skedde en mi-
litärkupp och landet befann sig i ett kao-
tiskt tillstånd till 1994. 

En amerikansk styrka, där det också 
ingick enheter från ett stort antal andra 
OAS-stater, hade börjat sammansättas 
under sommaren och en landstigning 
skedde den 19 september, då en fredlig 
lösning hade framförhandlats. Landstig-
ningsstyrkan leddes från USS Mount 
Whitney,	 som	 var	 flaggskepp	 för	Andra	
flottan	 och	 bestod	 därutöver	 av	 hang-
arfartygen USS Eisenhower och USS 
America samt landstigningsfartygen USS 
Wasp och USS Nashville samt ett större 
antal eskorterande kryssare och jagare. 

Hangarfartygen medförde utöver nor-
mal	 flygstyrka	 30	 transporthelikoptrar	

och 2 700 man marininfanteri, som övats 
särskilt för operationen. I oktober 1994 
kunde Aristide återvända till Haiti för att 
slutföra sin mandatperiod.

Sierra Leone 2000 - 
kategori 1
I början av maj 2000 hade en upprors-
grupp i Sierra Leone kallad Revolutio-
nära Förenade Fronten, RUF, tagit en 
gisslan om nästan 300 FN-anställda, men 
redan	den	7	maj	flögs	en	första	styrka	ner	
från Storbritannien till Sierra Leone, där 
de	intog	flygplatsen.	Denna	kunde	sedan	
hållas och styrkan kunde också upprätt-
hålla viss ordning på Freetowns gator, så 
att den lagliga regeringen kunde få det 
underhåll och stöd som FN lämnade.  

Den sjöstyrka, som stödde operatio-
nen	på	land	med	flygunderstöd	och	med	
underhåll, leddes från HMS Ocean och 
därutöver ingick HMS Illustrious, HMS 
Argyll, och HMS Chatham samt under-
hållsfartyg. Operation Palliser kunde 
framgångsrikt avslutas den 15 juni 2000. 

Kapitelindelning i den kommande boken är preliminärt enligt nedan:
Kap I.  Några drag i den världspolitiska utvecklingen 1966-2000
Kap II. Den marina tekniska utvecklingen
Kap III Vietnamkrigen 1965- 1975
Kap IV  Krigen i Mellanöstern, inkluderande Persiska viken, Indiska 
 Oceanen och kampen om oljan
Kap V  Falklandskriget 1982
Kap VI  Marina insatser på lägre nivåer
Kap VII Avslutande synpunkter
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Förvaltare
HÅKAN LINDBERG

Telekrig - Den mörka sidan av kraften
Det är inte allt som går dåligt i FM. Det finns saker som blivit riktigt bra också! 
I denna artikel skall jag beskriva telekrigets utveckling i Marinen och då främst 
Flottan från 1990-talet till dags dato. En resa som enligt mitt förmenande gått från 
någorlunda till riktigt bra. Materialet i denna artikel är till största delen baserat på 
mina egna erfarenheter under nämnda period.

Under större delen av 1990-talet bedrivs 
telekrig i Marinen främst inom tre områ-
den.

Elektronisk stödverk-
samhet (ES) 
Ombord på ytattacken bedrevs elektro-
nisk stödverksamhet (ES) i syfte att dels 
passivt lokalisera motståndaren för att ge 

underlag till robotskott och dels varna för 
inkommande robotar.

Den enda fartygstyp som hade utrust-
ning för att klara av bägge uppgifterna 
var robotbåt (rbb) typ Norrköping. Pa-
trullbåt (ptrb) typ Hugins och korvett 
(kv) typ Stockholms förmåga till att ha 
360 graders täckning med bra känslighet 
och frekvenstäckning var klart bristfäl-

Håkan Lindberg jobbar f.n på Sjöstridsskolans funktionsen-
het. Han har tidigare tjänstgjort vid PTK Visby, FHQ BG 08,  
HKV INSS J3 samt i Afghanistan. 

För att skapa intresse redovisas härmed lite statistik sammanställt av J.C Shulte, 
US Naval Postgraduate School, 1994. Siffrorna talar sitt tydliga språk och förkla-
rar varför vi inom tjänstegrenen telekrig strävar efter att bli duktiga på att nyttja 
det elektromagnetiska spektret vid marina operationer. 
• Antal i krig avfyrade missiler mot sjömål mellan 1967-92 222 st
• Antal som avfyrades mot mål med egen försvarsförmåga. 121 st 
• Antal träff i mål med egen försvarsförmåga.    32 st
• Antal bekämpade missiler      89 st
• Varav bekämpade med artilleri eller lv-robot.      1 st
• Varav bekämpade med telekrigsinsatser     88 st
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lig. Ptrb saknade t.ex. helt täckning för 
frekvensområdet 12-18 Ghz. Det frek-
vensområdet nyttjades av både missiler 
och	flygburen	radar.

Jag berör här inte korvett typ Göteborg 
(kv Gbg) då de telekrigssystem det utrus-
tades med från början (signalspanings-
system och två typer av remskastare) 
aldrig kom att uppfylla ställda krav utan 
senare byttes ut. 

Personellt bemannades telekrigsfunk-
tionerna	ombord	på	rbb	av	en	officer	och	
en vpl. På ptrb av en vpl och på kv typ 
Stockholm	av	en	officer	i	fred	och	två	of-
ficerare	i	krig.

Personalmässigt hade sålunda endast 
rbb möjlighet att genomföra spaning 
vakt om vakt under längre tid. Befatt-
ningen som signalspaningsbefäl (SISB) 
innehölls normalt i två år varvid god 
förmåga att hitta svenska radarstationer 
uppnåddes. Hur god förmågan var att i ett 
konfliktläge	hantera	motståndaren	visste	
man inte.

Utbildningsmässigt fanns en värn-
pliktslinje	(PB	SIS),	en	Officershögskole-
linje (OHS SIS) och en utbildning inom 
ramen för Krigshögskolans specialist-
kurs signalspaning (KHS SK SIS). Alla 
med en befattningsdel om ca 16-20v.

Vpl och OHS-utbildningen genomför-
des varje år. KHS SK SIS genomfördes 
3ggr under 1990-talet med mycket be-
gränsat	elevantal.	Detta	fick	till	 följd	att	
flottan	 fick	 ett	 stort	 antal	 personer	 med	
grundläggande förståelse för telekrig 
men ytterst få specialister på området.

Elektronisk protektion 
(EP)
Inom ramen för artilleritjänsten genom-
fördes övning i att hantera radar under 
påverkan av elektronisk attack (EA)  
m.h.a	målflyg	 från	 Nyge	 Aero.	 Störma-

terielen var av god kvalitet och övning-
arna genomfördes ofta. Tyvärr samlades 
aldrig efterenheterna in och analyserades 
vilket borde ha gjorts med syftet att ska-
pa störskyddsinstruktioner för de olika 
radarsystemen kopplat till olika störfor-
mer och på så sätt höja förmågan till elek-
tronisk protektion (EP).

Övningsverksamhet
Det tredje området är den övningsverk-
samhet rörande telekrig mot sambands-
system för att främst höja förmågan rö-
rande EP men även medvetenheten om 
möjligheten för motståndaren att utöva 
ES mot våra sambandssystem. Med infö-
randet av ES-systemet PQ 868/872 på rbb 
och	kv	Sto	blev	flottan	mycket	duktig	på	
att strida genom att nyttja mycket passiv 
information men att vara mycket sparsam 
med radarsändningen. Dock gällde inte 
samma restriktivitet sändandet av radio 
vilket det lades ned mycket tid och kraft 
på att göra personalen ombord medveten 
om. Restriktivitet med radar är ju tämli-
gen meningslöst om man samtidigt nytt-
jar sambandsmedlen för fullt.

Min egen upplevelse av detta var att det 
fanns en god grundförståelse men att det 
saknades en djupare insikt på förbands-
nivå hur man skulle utveckla telekriget 
för att på allvar kunna ta upp striden även 
i det elektromagnetiska spektrat. 

Vändpunkter
När korvetten Gävle 1999 skickas till 
Flag	Officer	Sea	Training	(FOST)	i	Stor-
britannien inträffar det som jag ser som 
en av de positiva vändpunkterna för 
tjänstegrenen.

HMS Gävle	fick	i	sitt	betyg	från	FOST	
sin förmåga till Electronic Warfare (EW) 
klassat som ”major weakness”  Vid de 
efterföljande fartygens förberedelser för 
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FOST erhöll telekriget sålunda betydligt 
större uppmärksamhet. En erfarenhet var 
att utbildningen måste förbättras vilket i 
sig var svårt då personal med specialist-
kompetens i ämnet var en svår bristvara. 
Som exempel så framgick det efter en 
genomförd FOST att telekrigspersona-
len ombord inte kunde skilja på pulsre-
petitionsfrekvens och pulsrepetitionsin-
tervall som är tämligen basala begrepp 
i detta och ett misstag som kan få kata-
strofala följder som felaktiga åtgärder vid 
robotanfall mot fartyget.

1998 skrevs kontrakt med den ameri-
kanska	firman	EDO1 om leverans av det 
nu nyttjade ES-systemet inom Flottan, 
PQ 922. Detta hade föregåtts av ett ge-
diget utvecklingsarbete av FM, FMV och 
FOI i samverkan. Systemet har 360 gra-
ders täckning, kan hanteras av två ope-
ratörer samtidigt och har ett gott mjuk-
varustöd.	Systemet	finns	idag	på	samtliga	
korvetter och ubåtar i Flottan samt en 
utbildningsanläggning på SSS.

Detta system medgav helt andra möj-
ligheter än de tidigare systemen och det 
började levereras år 2001.

Karriärvägar
2000 kommer nästa positiva genombrott 
då man i Visbykorvetternas besättnings-
lista får in fyra st. telekrigsbefattningar, 
två vpl, en fänrik/löjtnant och en kap-
ten. Detta skapar den möjlighet till att 
bli kapten som tjänstegrenen har saknat 
tidigare och varit huvudorsaken till att 
många mycket dugliga telekrigare valt att 
läsa linjerna robot/torped eller artilleri 
för att kunna bli kapten istället för att gå 
specialistkurs och ha löjtnants grad som 
slutgrad i karriären.
1. Företaget hette från början Condor systems 
men köptes senare upp av EDO efter många tu-
rer kring exportlicenser mm.

Erfarenheten av detta är skall man 
skapa en tjänstegren som skall kunna 
fungera	så	måste	det	finnas	ett	klart	kar-
riärspår i grad och befattning för att det 
skall vara attraktivt.
Idag	 finns	 en	 klar	 och	 tydlig	 utbild-

ningsgång inom tjänstegrenen från sjö-
man till fanjunkare samt en klar bild av 
den mängd utvecklingsmöjligheter som 
står till buds för erfaren personal med 
god förbandserfarenhet inom tjänstegre-
nen telekrig. 

Här kan paralleller dras till tjänstegre-
nen samband som lider av stora rekryte-
ringssvårigheter som i sin tur grundar sig 
i en mycket oklar karriärstege i befatt-
ning och de mycket begränsade möjlig-
heterna att avancera till fanjunkare. En 
tjänstegren måste ha tydliga karriärspår 
även om det är över en lång tidsperiod för 
att den skall vara attraktiv.

2004 beställs nytt vridbart motmedels-
system mot robotar med radar- eller IR-
målsökare. Tidigare system på rbb och kv 
Sto hade fasta kastare och ingen funktion 
mot robotar med IR-målsökare. Dessa 
installeras initialt på kv Gbg och kv Sto. 

Nyttan av dylika system visar sig år 
2006 då Libanesiska Hizbollah avfyrar 
kinesisktillverkade radarmålsökande sjö-
målsrobotar mot den Israeliska korvetten 
Hanith som träffas men lyckas nå hem-
mahamn efter 8 timmars brandsläckning. 
I efterdyningarna av det kriget skickas 
först korvetten Gävle och sedan korvet-
ten Sundsvall till vatten utanför Libanon 
med ett tydligt sjömålrobothot hängande 
över sig. 

I FB 04 beslutas att Örlogsskolorna 
skall lämna Berga, koncentreras till 
Karlskrona och bilda Sjöstridsskolan 
(SSS). Arbetet med att bygga upp tele-
krigsutbildningen vid SSS präglas av 
möjligheten att förändra innehåll och 
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kurslängden kopplat till införandet av 
specialistofficerssystemet.	

Huvudlinjen i arbetet blev att slå sön-
der kurserna i mindre delar som läses i en 
följd men medger att personal med visst 
kompetensbehov inom området kan läsa 
endast det de behöver.

Ett intensivt arbete för att skriva hand-
böcker och reglementen samt att utar-
beta	fördjupade	systemstudier	i	befintlig	
materiel genomfördes. Detta i syfte att 
kraftfullt öka kompetensen inom tele-
krigsområdet. Detta arbete har resulterat 
i Taktiska Procedurer Marinen Telekrig 
(TPM 3.8) som ersätter den 2006 utgivna 
Handbok Telekrig på den maritima are-
nan. Operatörshandledningar PQ 922, 
Operatörshandledning motmedel, stör-
skyddsintruktioner för PS 201, PS 726 
och HF 2000 samt ytterligare ett antal 
publikationer är utgivna eller under pro-
duktion.

Om telekrigsutbildningen var den 
stora vinnaren på FB 04 så var övnings-
möjligheterna och kopplingen mot FMV 
och FOI de stora förlorarna. Inom ÖS 
ram existerade Marinens telekrigsgrupp 
på Berga som var synnerligen välförsedd 
med utrustning för ES och EA mot sam-
bandssystem samt var en stor del av kon-
taktytan mellan Marinen och HKV, FOI, 
FMV, FRA, Armen och Flygvapnet.

Materielen överfördes till Ledningsre-
gementets telekrigsbataljon och möjlig-
heterna till att öva EA mot sambandssys-
tem begränsades kraftfullt.

Vid införandet av korvett Vby togs re-
jäla steg framåt vad gäller området signa-
turanpassning. En anpassning som ovan 
ytan dels syftar till att motståndarens 
sensorer skall upptäcka fartyget på avse-
värt kortare avstånd än motsvarande stor-
lek på fartyg som ej är signaturanpassat. 
Dels att mängden motmedel som behövs 

vid en avhakningsinsats blir avsevärt 
mindre eftersom man strävar efter att få 
missilen att välja ett lite större skenmål 
än den signatur fartyget själv genererar.

Det är min förhoppning att denna ut-
veckling inom signaturanpassningsom-
rådet får fortsätta inom ramen för ev. 
framtida anskaffning av krigsfartyg.

Förståelse
Mycket glädjande är den allt större för-
ståelsen som striden inom det elektro-
magnetiska området erhåller inom För-
svarsmakten i allmänhet och Marinen i 
synnerhet. Jag vidhåller att utan våra in-
ternationella insatser och vårt samarbete 
med NATO och inspirationen från dessa 
hade telekriget i Marinen fortfarande 
legat kvar på den nivå som rådde under 
mitten av 1990-talet. 

Ytterligare positivt är införandet av 
Stridsområdesutvecklingsplaner i Mari-
nen (MSUP) där telekriget fått en egen. 
Detta innebär att tjänstegrenen äntligen 
fått ett dokument där en taktisk chef (C3.
sjöstriflj)	 fastställer	 nulägesanalys,	 om-
världsbeskrivning, prioriteringar på kort 
sikt och långsiktig inriktning rörande 
materiel, övningar, utbildning och forsk-
ning.

Detta dokument är ett mycket gott stöd 
i SSS arbete och skall även vara det do-
kument som HKV/PROD Marin har som 
ledstång framför allt när det gäller att 
vidmakthållande	 av	 befintliga	 och	krav-
ställning av nya system. MSUP är en gen-
väg förbi delar av studie och utrednings-
verksamhet då dessa redan är förankrade 
långt ner i förbandshierarkierna. 

När man skriver något om försvarsre-
lateradefrågor är det många som gärna 
vill veta vad som var bättre förr och jag 
har försökt att rannsaka mitt minne och 
kan då bara få fram två saker.
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Existensen av en egen enhet för ES/EA 
och signalkontroll mot egna sambands-
system samt tillgången på tjänster på 
dåvarande ÖS. Totalt fanns 13 st tjänster 
2004.	Idag	finns	vid	SSS	tre	militära	plus	
två civila tjänster (signalskyddslärare) 
Vid hög utbildningsbelastning erhålls 
instruktörsförstärkning från förbanden 
men utbildning och övningsverksamhet 
måste prioriteras framför utveckling och 
det är långsiktigt inte bra.

Mina visioner
Mina visioner för Marinens framtida för-
måga att bedriva strid inom det elektro-
magnetiska spektrat är följande:
•	 Inom en 10-årsperiod omsätta PQ 

922. Det systemet skall vara av sam-
ma	typ	som	det	som	kommer	att	fin-
nas på A26 förutsatt att det blir någon 
ubåt och att systemet fungerar bra. 
Detta för att spara avsevärt med ar-
bete i utprovning och produktion av 
datasatser.

•	 Inför system för EA mot radarsystem 
och ES mot kommunikationssystem 
på korvetterna. Det senare dels för att 
nyttja vid underrättelsedrivna opera-
tioner som Atalanta samt att nyttjas 
som sensor i luftförsvaret. Flygplan 
blir allt mer signaturanpassade mot 
radar men nyttjar samtidigt mer och 
mer kommunikationslänkar mellan 
varandra.

•	 Att vi byggt upp egen marin förmåga 
för att öva oss i att genomföra sam-
band trots signalspaningshot, stör-
ning och falsk signalering.

•	 Att vi har sambands- och sensorsys-
tem som stödjer metoder för redu-
cering av motståndarens krigföring 
inom det elektromagnetiska spektrat. 
Exempel på detta kan vara avbildan-

de laser, nya maskeringsmetoder el-
ler lågeffektsradio/radar.

•	 Att nuvarande struktur med GSS, 
SO	och	OFF	finns	kvar	så	att		vi	kan	
fortsätta att omvandla NBO-tidens 
karriärorganisation till en gedigen 
kompetensorganisation istället.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att 
utvecklingen inom tjänstegrenen telekrig 
inom Marinen har varit mycket gynnsam 
sedan 1999. Anledningarna till detta an-
ser jag vara:
•	 Engagerad och hängiven personal.
•	 Internationella övningar och opera-

tioner som ställt krav på verksamhet 
och utrustning.

•	 Ett gott samarbete mellan FM, FMV, 
FOI, och FRA.

Avslutningsvis vill jag nämna några 
individer utan vars arbete vår nuvarande 
situation inte varit möjlig.
•	 Kommendör Håkan Magnusson som 

i sin roll som C PTK Visby drev på 
vikten av en självständig tjänstegren 
för telekrig.

•	 Örlogskapten (PA) Kaj Petterson 
som under tiotals år i olika befatt-
ningar lade ner ett mycket hårt arbete 
för att lyfta insikten om och förmå-
gan till strid i det elektromagnetiska 
spektret.

•	 Kapten Magnus Thylin som genom 
sitt enträgna arbete skapat huvudde-
len av de för telekriget nu styrande 
reglementena, instruktionerna och 
handböckerna.

•	 Löjtnant Håkan Beillon vars insatser 
lagt grunden för produktionen av da-
tasatser (bibliotek) till våra telekrigs-
system.
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Medaljen ”För mod och rådighet till sjöss 
under farofylld tid”
Trägen vinner! I januari 2010 råkade jag snappa upp namnet på en för mig okänd 
medalj: För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid. Den instiftades 1941 av 
kung Gustaf V och delades under krigsåren ut till sammanlagt 16 personer. Nyfiken-
heten väcktes. Vilka var mottagarna, och för vilka insatser fick de medaljen? Frågor 
ställdes till några experter på andra världskriget, utan resultat. Regeringskansliet 
fick frågan och bollade den vidare till Riksarkivet, som svarade att det inte finns 
någon samlad lista. 
Någon trodde att det kunde röra sig om 
örlogsmarina insatser; exempelvis då be-
sättningen på jagaren HMS Gävle den 25 
september 1944 räddade 52 nödställda 
baltflyktingar	 i	 grov	 sjö	 västsydväst	 om	
Bogskär. Det visade sig vara fel spår.

Även hovet tillfrågades, eftersom det 
rörde sig om en kunglig medalj. Svar 
därifrån dröjde. Men i november 2013 
hörde ordensintendent Tom Bergroth av 
sig. Man hade då lyckats rekonstruera 
en namnlista över mottagarna, samt da-
tum då besluten fattades av regeringen i 
konselj. Där framgår också att beslut togs 
efter förslag från Handelsdepartementet 
och att det ursprungliga förslaget kom 
från Sveriges Allmänna Sjöfartsfören-
ing.1

1. Sveriges Allmänna Sjöfartsförening bilda-

De angivna befattningarna på listan 
avslöjade att det uteslutande rörde sig 
om civila sjömän, som direkt utsattes för 
krigets fasor i närliggande farvatten såväl 
som ute på världshaven. Däremot fram-
gick inte vilka fartyg de var mönstrade 
på, ej heller orsaken till medaljeringen.

Listan var ändå en dörröppnare. Jag 
kunde nu ta mig till Riksarkivet på 
Kungsholmen i Stockholm och med led-
ning av beslutsdatum ringa in rätt ären-
denummer i stora luntor med konseljmö-
des 1902 och slogs 1983 ihop med Föreningen 
Sveriges Flotta, som i sin tur hade bildats 1906. 
Den	nya	organisationen	fick	namnet	Föreningen	
Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar. FSSS gav ut tid-
skriften	Under	svensk	flagg	och	drev	traditionen	
med årliga sjöfartsmöten, kallade ”sjöfartsriks-
dagar”, vidare. Vid utgången av 2002 gick FSSS 
i graven.

Ledamoten
TORBJÖRN DALNÄS

Sjöfartsredaktör Torbjörn Dalnäs var redaktör för tid-
ningen Utkik under hela dess existens 1980-2010 och 
är en erfaren journalist i sjöfartssammanhang. Foto: 
Mariko Dalnäs
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tenas ärenderubriker. Därefter gick det 
snabbt att beställa fram sammanlagt åtta 
nötta arkivmappar från anno dazumal. 
Efter fyra år kunde dimman skingras.

s/s Lidingö 1941
Den förste mottagaren av medaljen var 
2:e maskinist Karl Anton Olsson på Rex-
bolagets s/s Lidingö. Den 1 april 1941 
gick fartyget på en mina väst om Fal-
sterbo. Olsson, som hade vakt i maskin, 
skadades i huvudet. Vatten strömmande 
in. Trots det stannade han kvar för att av-
värja risken för pannexplosion och se till 
att inte eldarna, lämparen och smörjaren 
var kvar där nere. Först när det var gjort 
vadade han genom det inströmmande 
vattnet och tog sig upp från det halvt vat-
tenfyllda maskinrummet. I motiveringen 
talas om självuppoffring och stor sinnes-
närvaro.

Lidingö kunde bogseras in till Malmö, 
där hon reparerades och sattes åter i tra-
fik	på	malmfarten.	Den	6	november	min-
sprängdes hon ännu en gång, denna gång 
på Fehmarn Bält. Besättningen lycka-
des rädda sig i livbåtarna innan fartyget 
sjönk.

s/s Siljan 1940
Näst i tur att tilldelas medaljen var ma-
tros Oscar Rehn på s/s Siljan, som krigs-
förliste på Nordatlanten sedan hon torpe-
derats av tyska U46. Besättningen på 27 
man gick i livbåtarna. En av dessa gick 
under med nio man, medan sjömännen på 
en annan räddades ombord på en fransk 
fiskebåt.	 På	 Rehns	 livbåt	 hade	 rodret	
bräckts. Med en åra som provisoriskt ro-
der	styrde	han	livbåten	i	flera	dygn	i	hård	
vind och grov, brytande sjö innan de nåd-
de den irländska kusten. Hans medfarna 
skeppskamrater var ej i stånd att lösa av 
honom. I beslutet, som fattades exakt ett 

år efter förlisningen, talas om ”visad rå-
dighet, kunskap och uthållighet”.

s/s Garm och s/s Mangen 
1940
Befälhavaren Adolf Waldemar Anders-
son på Sveabolagets s/s Garm tilldelades 
medaljen för att han ”på ett hedrande 
sätt företrätt svenskt sjömanskap”. Den 
21 december 1940 gick fartyget i den al-
lierade konvojen OG47 mellan Liverpool 
och Gibraltar. Ett annat svenskt fartyg 
i konvojen, den Lissabon-destinerade 
ahlmarkaren s/s Mangen, torpederades 
klockan 2118 av den italienska ubåten 
Mocenigo. Andersson och Garm bröt mot 
konvojreglerna för att rädda de skepps-
brutna sjömännen. Tolv man togs ombord 
medan åtta man omkom i nattmörkret.

Garm, vars namn är taget från den 
nordiska folktrons ylande varghund, hade 
en stolt historia. Redan 1916, under första 
världskriget, räddade hon besättningen 
på norska s/s Falkefjell, som sänktes på 
Nordsjön av en tysk ubåt. Andra sjörädd-
ningsinsatser gjordes under mellankrigs-
perioden.

Den 11 september 1941 var tiden ut-
mätt för Garm själv Tyska U207 sänkte 
henne med en torped, varvid sex man 
omkom. I konseljakten konstateras att 
Kapten Andersson ”ånyo visat prov på 
mod och rådighet”. Bland annat såg han 
personligen till att en svårt skadad och 
nästan drunknad besättningsman kunde 
räddas.

s/s Ingeren 1941
s/s Ingeren, som gick för Svenska Orient 
Linien, utsattes den 15 oktober 1941 för 
en bombattack utanför den tyska nordsjö-
kusten. En av bomberna träffade fartyget 
midskepps, dock utan att detonera. Bom-
ben trängde igenom däck och hamnade i 
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byssan. Under uppenbar livsfara tog sex 
man loss bomben, varpå de bar iväg den 
och dumpade den överbord. Medaljen 
utdelades till alla sex: 1:e styrman Johan 
Einar Forsberg, 2:e styrman Carl Olof 
Hansson, 3:e styrman Bernt Olof Rune 
Berlin, 1:e maskinist Emil Allan Nestor, 
eldaren Fritz Ivan Nilson och mässpojken 
Bengt Wilhelm Cooper.

Konseljakten om s/s Ingeren var ur-
sprungligen hemligstämplad men blev 
sedermera ”avhemligad”.

s/s Gudur 1942
Sveabolagets s/s Gudur kantrade och 
sjönk i Bottenviken 1942. Det var såle-
des en sjöolycka, ingen krigsförlisning. 
Smörjaren Arne Andreas Norberg tog sig 

Medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid. Bandet i blått och gult.
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under livsfara ned i maskin för att stoppa 
cirkulationspumpen, vars vatten hotade 
babords livbåt. För det tilldelades han 
medaljen som nådevedermäle, ett i detta 
sammanhang vanligt uttryck.

Gudur bärgades så småningom och 
seglade vidare, bland annat under nam-
net Hugin, tills hon ljöt skrotdöden 1975.

s/s Ingeren 1943
På nyårsdagen 1943 gick Ingeren på 
grund utanför den holländska kusten. 1:e 
styrman Bertil Kristoffer Olsson och 2:e 
styrman Sven Persson bidrog under livs-
fara till att få loss fartyget och rädda in 
henne på Den Helders redd. För det be-
lönades de med medaljen. Även kapten 
Forsberg och övermaskinist Nestor var 
aktuella, men de hade redan tilldelats 
medaljen (se ovan) och hedrades därför 
på annat sätt.

s/s Sif 1943
Sveabolagets s/s Sif bombades av allierat 
flyg	 då	 hon	 under	 1943	 anlöpte	 norska	
Herøya. Fartyget skadades. Enligt note-
ringarna i konseljakten visade befälhava-
ren Axel Edvin Johansson och rorsman-
nen Helmer Arne Gustavsson ”synnerligt 
mod och gott sjömanskap, vilket bidragit 
till besättningens och fartygets rädd-
ning”. Därutöver ges inga detaljer om 
deras insats.

Motorskonerterna Veritas 
och Vestvåg 1944
Natten mellan den 26 och den 27 augusti 
1944 låg motorseglarna Veritas och Vest-
våg i Kiel, som just då utsattes för allierat 
bombanfall. Två jungmän på Veritas ut-
förde vad som i konseljakten kallas ”rå-
diga handlingar”. Exempelvis dämpade 
de elden från brandbomber och dumpade 
dem överbord, både på det egna fartyget 

och på Vestvåg. Dessutom avvärjde de fa-
ran från ett brinnande vrak, som drev mot 
Veritas. Jungmännen Sven Artur Morgan 
Johansson och Folke Gunnar Nilsson 
blev de sista sjömännen som tilldelades 
medaljen För mod och rådighet till sjöss 
under farofylld tid.

Det framgår av konseljakterna att 
bragder till sjöss under andra världskri-
get också kunde belönas med medaljen 
För berömliga gärningar.
Där	 framgår	 också	 att	 flera	 av	 de	 16	

medaljerna För mod och rådighet till 
sjöss - möjligen samtliga - skulle bekos-
tas med medel ur Handels- och sjöfarts-
fonden, vars historia sträcker sig tillbaka 
till den konvojkassa som inrättades 1723 
för	 att	 finansiera	 sjöfartsskyddet	 mot	
Medelhavets korsarer (muslimska kapare 
från Nordafrikas barbareskstater). Nu-
mera går fondens medel till ”åtgärder för 
att främja svensk utrikeshandel”. Efter 
andra världskriget lär det i praktiken ha 
rört sig om inköp av fastigheter för UD:s 
handelsorganisation. Men det är en annan 
historia.

På 1960-talet fördes diskussioner om 
att instifta en fredstidsversion av medal-
jen. Idén rann dock ut i sanden. 1996/97 
motionerade riksdagsman Birger Hagård 
(m) i saken. Motionen avslogs.

Minnet av den svenska sjömanskårens 
insatser och vedermödor under andra 
världskriget vårdas årligen på Krigsseg-
lardagen, vanligen den första söndagen 
i september, i ett halvdussin svenska 
hamnstäder. Den arrangeras av Sjömans-
kyrkan i Sverige med stöd av Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus.
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Ambassadör
HENRIK AMNEUS

Henrik Amneus tog reservofficersexamen i flottan 1956 och dip-
lomerades från Handelshögskolan i Stockholm 1960. Han blev 
attaché vid Utrikesdepartementet (UD) 1961 och har tjänstgjort 
som diplomat i en rad skilda befattningar, bland annat som am-
bassadör i Bagdad 1988-1991.

Vad hände med landstigningsstyrkan efter 
kryssaren Emdens undergång?
Artikeln är en fristående fortsättning på Henrik Amneus artikel «Om kryssaren Emden 
– uppmärksammad handelsförstörare i Indiska Oceanen hösten 1914» som var införd 
i Tidskrift i Sjöväsendet nr 3:2013.

Kapten Hellmuth von Mücke befinner sig i en ångbarkass med två mindre kuttrar 
på släp utanför Cocosöarna i Indiska Oceanen. Han leder en landstigningsstyrka 
om ett femtiotal personer som just förstört en brittisk kabel- och radiostation. Ope-
rationen i land hade måst avbrytas i förtid då moderfartyget, Seiner Majestät Schiff 
Emden, brådskande återkallat detachementet. Halvvägs tillbaka, någon distansmi-
nut från land, ser Mücke att kryssaren lättar ankar och med frustande ångpannor 
långsamt får upp farten och lämnar atollen. En kvart senare hörs kanoneld. Makt-
lösa bevittnar de tyska sjömännen i sina skeppsbåtar hur deras hem på ett fientligt 
hav under tilltagande stridsdån försvinner ur sikte.

Den tyska lätta kryssaren Emden hann 
alltså inte invänta landstigningsstyrkan, 
som räknade 12 procent av besättningen, 
däribland sekonden (Mücke själv) och 
flera	nyckelpersoner	vid	artilleripjäserna,	
innan den australiska kryssaren Sydney 
oväntat dök upp vid horisonten. Sjöstri-
den mellan Emden och Sydney (se TiS 
3:2013) varade knappt två timmar och 
slutade med att det svårt skadade tyska 
fartyget styrdes upp på land och kapitu-
lerade vid North Keeling knappt 30 km 
norr om huvudön. 

Cocosöarna består av ett tjugotal ko-
rallöar omkring 1 300 km söder om ek-
vatorn och lika långt från närmaste land-
massa som är Java. Gruppen kallades 
tidigare North and South Keeling efter 
engelsmannen William Keeling som upp-
täckte arkipelagen 1609. De första bosät-
tarna kom två hundra år senare, och 1827 
startade en familj Ross kokosplantager. 
Ögruppen hamnade under brittisk över-
höghet 1878, och sex år senare beviljade 
drottning Victoria familjen Ross besitt-
ning för evig tid. Denna evighet varade 
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till 1978 då den siste Ross gav upp och 
sålde	ögruppen	till	Australien,	vars	flag-
ga då vajat över Direction Island sedan 
1955. 

I november 1914 uppgick befolkningen 
till trettiofyra personer varav ett tiotal 
européer och återstoden av malaysiskt 
ursprung. De ägnade sig åt intermit-
tent koprahandel1 men framför allt åt att 
som civilanställda hos brittiska EETC 
(Eastern Extension Telegraph Company) 
driva kabel- och radiostationen. Tre un-
dervattenskablar hade lagts, till Perth 
i Australien, Singapore och Mauritius. 
Även om huvuddelen av det världsvida 
brittiska kabelnätet, däribland stationen 
på Cocosöarna, ägdes och sköttes av civi-
la företag hade Admiralty i London alltid 
rätt	 till	företräde	med	prefixet	”clear	the	
line, clear the line”.

Åter till Mücke och hans sjömän i 
skeppsbåtarna i lagunen morgonen den 
9 november 1914. Första världskriget var 
tre månader gammalt. Storbritannien och 
dess allierade behärskade i praktiken 
haven. Efter Emdens undergång opere-
rade inte längre några tyska örlogsfar-
tyg i Indiska Oceanen. Situationen tedde 
sig ganska hopplös. De befann sig i tre 
öppna skeppsbåtar, visserligen försedda 
med fyra kulsprutor, handeldvapen och 
ammunition men utan mat, extra kläder 
och pengar. Mücke var dock inte den som 
lät sig drabbas av modlöshet. Beslutsamt 
ledde han minieskadern tillbaka till bryg-
gan vid radiostationen i den lilla hamnen 
Port Refuge. Under tiden begrundade han 
sina handlingsalternativ. Med vetskapen 
att	alla	fientliga	örlogsfartyg	som	opere-
rade så långt ute i Indiska Oceanen var 
överlägsna Emden i bestyckning och fart 
1. Kopra är den frövita som kokosmjölken i en 
kokosnöt stelnar till vid mognad. Kopra används 
när man gör kokosfett.

uteslöt han möjligheten att hans fartyg 
skulle vinna sjöstriden. I bästa fall skulle 
en skadad Emden kunna ta sig till neutral 
hamn i nederländska Java eller Sumatra. 
Hon skulle knappast återvända till Direc-
tion Island för att hämta detachementet. 
Desto mer överhängande var risken att ett 
fientligt	fartyg	när	som	helst	skulle	dyka	
upp. I så fall hade Mücke två optioner: 
att slåss efter bästa förmåga tills ammu-
nitionen tog slut eller att kapitulera utan 
motstånd. Nu såg han plötsligt en tredje 
utväg. På redden inne i lagunen låg en 
tremastad skonare. Mücke hade noterat 
skeppet tidigt på morgonen och då be-
stämt sig för att sänka det efter avslutad 
räd i land. Kunde segelfartyget erbjuda 
en	flyktväg?
Väl	 tillbaka	 på	 Direction	 Island	 fick	

Mücke från taket till radiostationen sina 
farhågor besannade: Emden var engage-
rad med en allierad kryssare i en sjöstrid 
som snart kom att föras utom synhåll 
från land. Inför öns samlade europeiska 
personal	 lät	 han	 hissa	 tysk	 örlogsflagg	
och förklarade ögruppen stå under tyska 
krigslagar. I händelse av anfall från havet 
avsåg han göra motstånd och placerade 
i detta syfte ut sina fyra kulsprutor på 
stranden. Han tillmötesgick en begäran 
från den engelske stationschefen att få 
förflytta	sin	personal	till	andra	atoller	om	
det skulle dra ihop sig till strid. 

Mücke besiktigade personligen sko-
naren på redden. Hon var i trä med ett 
deplacement på knappt 100 ton, längd 
33 meter, bredd 8 meter, kallad Ayesha 
(efter profetens första hustru) och till sy-
nes i godtagbart skick. Ombord fann han 
kaptenen och en besättningsman samt två 
bröder Ross, söner till ögruppens ägare. 
Han förde dem iland och förklarade sig 
nödsakad att beslagta Ayesha som	flykt-
fartyg. Hans egen besättning informera-
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des om planen och gav sitt entusiastiska 
bifall.	 Tyskarna	 förhörde	 sig	 om	 befint-
liga förråd av vatten och livsmedel på ön 
och	fick	veta	att	de	räckte	fyra	månader.	
Mücke rekvirerade hälften och bad om 
EETC:s kontaktadress i Singapore i syfte 
att om möjligt en dag betala kompensa-
tion. Tyskarna började nu lasta ombord 
förnödenheter	och	fick	därvid	viss	hjälp	
av öborna. De intog lunch tillsammans 
med engelsmännen. Stämningen var 
ingalunda	 fientlig.	 Engelsmännen	 tycks	
med jämnmod ha funnit sig i avbrottet i 
det enahanda livet på ön, i synnerhet som 
de insåg att ordningen snart skulle vara 
återställd. De hade också blivit övertyga-
de om tyskarnas önskan att undvika våld 
och onödig förstörelse. (Enligt en källa i 
litteraturen om Emden hade Mücke t.ex. 
hörsammat stationspersonalens önskan 
att radiomasten vid sprängningen inte 
skulle falla så att den skadade den intil-
liggande tennisbanan.)

Mücke var angelägen om att komma i 
väg så fort som möjligt och förberedel-
serna för avfärd avslutades redan på ef-
termiddagen samma dag. Efter ömsesi-
diga informella hedersbetygelser nere vid 
bryggan lade tyskarna ut med barkassen 
och de två kuttrarna. Ayesha bogserades 
ut i öppen sjö och ångbarkassen övergavs 
när vinden väl börjat fylla seglen. De för-
sta dygnen gick åt att ordna livet ombord 
för femtio personer på ett fartyg avsett 
för fem mans besättning. Det var knappt 
om utrymme och skydd mot solen. Det 
medförda vattnet visade sig vara skämt 
och lösningen blev att samla vatten i se-
gelduk och alla tänkbara kärl vid de tal-
rika regn och skyfall som förekommer på 
dessa breddgrader. Fartyget befanns vara 
i något bättre skick än engelsmännen på 
Direction Island gjort gällande och kla-
rade även hårt väder. 

Navigeringen skötte Mücke med hjälp 
av noggrann bestickräkning. Sextant, 
logg och diverse sjökort fanns ombord 
men en otillförlitlig kronometer försvå-
rade exakta positionsbestämningar. Seg-
lingsbeskrivningen gällde rutten till Ba-
tavia (nuvarande Jakarta) på Java. Mücke 
bedömde risken för upptäckt mindre om 
han i stället styrde rakt norrut, mot den 
mindre orten Padang på Sumatras sydväs-
tra kust. Vind och strömmar medverkade 
till att kursen i praktiken blev nordlig. 
Under fjorton dagar såg Ayesha fartygs-
rök en enda gång dock utan att uppho-
vet till röken visade sig över horisonten. 
Den 23 november siktade tyskarna land 
i fjärran. En nederländsk jagare dök upp 
några dagar senare och följde Ayesha på 
avstånd, utan att ge sig till känna eller 
begära	 identifiering	(Ayesha förde ingen 

Hellmuth von Mücke
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flagg	 på	 internationellt	 vatten).	 Den	 27	
november bedömde Mücke att han befann 
sig innanför tremilsgränsen utanför Pa-
dang. Han hissade den kejserliga örlogs-
flaggan	 och	 hävdade	 därmed	 skonarens	
status som örlogsman. Ayesha hälsade 
med	 flaggan	 enligt	 internationell	 praxis	
och den nederländska jagaren besvarade 
hälsningen. Mücke signalerade därefter 
sin önskan att avlägga visit hos fartygs-
chefen. Den genomfördes i uniform (med 
sabel) som han sparat från Direction Is-
land. Holländaren tog emot fartygschefen 
för Seiner Majestät Schiff Ayesha på öv-
ligt sätt. Han meddelade Mücke att han 
hade order att eskortera Ayesha i hamn, 
där civila myndigheter skulle ta över, och 
berättade vad han visste om Emdens öde. 
En nederländsk lotsbåt uppenbarade sig 
och anvisade Mücke ankringsplats på den 
yttre redden.

24 timmar i Padang
I hamnen uppehöll sig en tysk konsul från 
den diplomatiska karriären och några 
tyska handelsfartyg. Där fanns också en 
nederländsk	neutralitetsofficer	vars	upp-
gift bestod i att övervaka efterlevnaden 
av internationella regler för krigförande 
nationers uppträdande på nederländskt 
territorium. Denne visade förståelse för 
Mückes situation och önskemål. Hamn-
kaptenen däremot (som var belgare och 
troligen under starkt intryck av tyska 
arméns brutala ockupation av hans land) 
ansåg att Ayesha och besättningen borde 
interneras och gjorde allt för att försvåra 
tillförsel av förnödenheter. Mücke åbero-
pade nödläge till sjöss och hänvisade till 
fartygets skick samt till brist på mat och 
färskvatten. Så snart bristerna avhjälpts 
avsåg han lätta ankar och sätta segel. 
Han hänvisade till gällande regler som 
tillät honom 24 timmars uppehåll och 

meddelade att han tog order endast från 
överordnade tyska marina chefer, i prak-
tiken amiralerna i Berlin. De nederländ-
ska myndigheterna, konsulterade i Bata-
via, rådde visserligen Mücke att stanna i 
hamn men gav efter förhandlingar med 
sig och lät Ayesha ta ombord önskade 
förnödenheter. Allt detta skedde under en 
dag och i skymningen den 28 november 
lämnade skonaren Padang.

Neutralitetsbestämmelserna hade inte 
tillåtit några närmare praktiska mellan-
havanden mellan Mücke och den tyske 
konsuln. Likväl lyckades de utan över-
vakarnas upptäckt med två saker. Mücke 
mottog en del kontanter i utländsk valutor 
som kom väl till pass senare på färden. 
Viktigare var att Mücke överlämnade en 
anteckning med en positionsangivelse 
200 sjömil SSW Sumatras kust. På denna 
mötesplats ute till havs skulle ett tyskt 
handelsfartyg från Padang, ännu okänt 
vilket, sammanträffa med Ayesha vid en 
viss tidpunkt och säkra en fortsättning 
av expeditionen. Konsulns uppgift blev 
att smuggla papperet vidare till lämpligt 
fartyg i hamnen.

Det kom att bli SS Choising, en tysk 
kolare på 1 657 ton. Ett möte av detta slag 
i ett förutbestämt område ute på öppet 
hav inom en angiven tidrymd får ses som 
något av en bedrift, särskilt när ena par-
ten är under segel och offer för nyckfulla 
vindar och strömmar. Alltnog, det lycka-
des denna gång. Så småningom kunde 
allt av värde ombord på Ayesha överföras 
till Choising. Mücke lät borra hål i Ayes-
has skrov och hon gick till botten den 16 
december, till besättningarnas hurrarop. 
Efter	att	ha	erbjudit	hem	och	flykt	undan	
engelsmännen under 34 dygn hade hon 
hade gjort sitt. Den sista avläsningen av 
loggen visade 1 709 nautiska mil (3 165 
km) från Direction Island.
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Från Sumatra till Ara-
bien på tre veckor
Mücke tog omedelbart befälet och lade 
beslag på Choising för tyska marinens 
räkning. Kapten Minkwitz tycks ha tagit 
omvandlingen till krigförande örlogs-
man med jämnmod. Fartyget tillhörande 
North German Lloyd of Bremen befann 
sig i dåligt skick. Det hade varit på väg 
från Singapore till Östafrika med last 
av 1000 ton kol som av oklar anledning 
fattat eld, vilket föranlett nödhamn i Pa-
dang. Tre lastrum hade fyllts med vatten i 
ansträngningen att få bukt med den ännu 
glödande kolen, vilket sänkte både fart 
och sjövärdighet. Hamnmyndigheterna 
i Padang hade också försökt övertyga 
Minkwitz att inte återuppta färden till 
Afrika. 

Mücke undvek nu de gängse handels-
lederna liksom farvattnen norr om ekva-

torn där väderleken var ogynnsam. Det 
tog skorven tre veckor att med sina knap-
pa 8 knop tuffa över Indiska Oceanen på 
först västlig, senare nordvästlig kurs, upp 
mot Röda Havet. Tack vare valet av färd-
väg och en stor portion tur lyckades man 
undgå	 upptäckt	 av	 fientliga	 fartyg,	 eller	
fartyg	över	huvud	taget.	Och	Mücke	fick	
gott	om	tid	att	planera	återstoden	av	flyk-
ten hem. 

Han övervägde att ansluta sig till Em-
dens systerfartyg Königsberg i Tyska 
Östafrika. Alternativet avskrevs när han 
fick	klart	 för	sig	att	Königsberg troligen 
försatts	ur	stridbart	skick	i	Rufiji-floden	(i	
nuvarande Tanzania).  Borde han i stället 
runda Goda-Hoppsudden och via Tyska 
Västafrika uppsöka europeiska far-
vatten? Risken för upptäckt, övertagande 
och internering var dock överhängande 
längs dessa leder. 

Mücke ombord på SS Choising saluterar Ayesha när hon går till botten. Målning av 
Hans Bohrdt från 1915.
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Mücke hade tillgång till tidningar om-
bord på Choising. Inspirerad av nyheter 
från kriget i östra Medelhavet (inte minst 
att Turkiet hade gjort gemensam sak 
med axelmakterna) beslöt han att ta sig 
till arabiska halvön och därifrån vidare 
till Konstantinopel. Även om Röda Ha-
vet behärskades av engelska och franska 
sjöstridskrafter borde både befolkningen 
och de turkiska myndigheterna i osman-
ska rikets utposter vara gynnsamt in-
ställda till Tyskland. I dessa trakter fanns 
även den med tysk hjälp byggda Hedjaz-
järnvägen som skulle länka ihop Damas-
kus med Medina.  

Den 33-årige Mücke var framför allt 
en	 hängiven	 och	 duglig	 sjöofficer.	 Han	
hade	 med	 energi,	 envishet	 och	 uppfin-
ningsrikedom lyckats gäcka den engelska 
övermakten under nästan två månader. 
Hans enda ambition sammanföll med vad 
plikten som medlem i en gammal preus-
sisk	officersfamilj	bjöd:	att	så	snart	som	
möjligt åter tjäna kejsaren i aktiv tjänst i 
kriget. Beslutet att söka sig hem via Ara-
bien och Turkiet skulle ställa honom in-
för nya utmaningar. Hittills hade han vi-
sat prov på skicklighet och ledarskap i ett 
element	han	behärskade:	havet.	Det	finns	
i litteraturen om Emden och detachemen-
tet ingenting som tyder på annat än full-
ständigt förtroende för och lojalitet med 
Mücke hos både befäl och meniga. Under 
uppehållet på arabiska halvön månade 
han om all sin personal på ett sätt som 
väckte uppmärksamhet hos både turkar 
och araber. Han må ha varit kärv och krä-
vande men begärde aldrig av andra något 
som han inte själv var beredd att utföra. 
Nu gällde det att föra den femtio man 
starka truppen genom främmande områ-
den, till stor del öken, bebodda av okända 
folk och kulturer. Han visste inte om de 
osmanska myndigheterna hade kontroll 

över territoriet och beduinbefolkningen. 
Men Mücke gick till verket med obruten 
beslutsamhet och energi. De närmaste 
veckorna skulle visa att han var väl upp-
giften vuxen.  

Förlängd rekognosering i 
Jemen 
Choising lyckades oupptäckt ta sig ige-
nom Bab-el-Mandeb och ankrade utan-
för staden Hodeida på Jemens kust den 
7 januari. Mücke ville skaffa sig en bild 
av det politiska och militära läget. I fyra 
större skeppsbåtar från Choising rodde 
och seglade styrkan nattetid mot ljusen 
i öster medförande vapen, proviant, vat-
ten	och	flytvästar.	Utrustningen	släpades	
uppför den långa sandiga stranden, och 
i dagningen uppenbarade sig en kamel 
med ryttare i ett slags blå och röd uni-
form av obestämbar nationalitet. Han för-
svann och en skara beväpnade beduiner 
dök upp. Så småningom lyckades Mücke 
göra klart för de misstänksamma männen 
att han ledde en grupp tyska sjömän med 
fredliga avsikter. Språkförbistring rådde 
och det var först med hjälp av en bild av 
Kejsar Wilhelm II på ett guldmynt som 
identiteten blev klarlagd: ”ah, aleman, 
aleman”, och jubel utbröt. Beduinerna 
ersattes av en turkisk kontingent som es-
korterade tyskarna in i Hodeida där den 
inkvarterades och behandlades mycket 
väl. Den turkiske befälhavaren visade 
sig ha hört talas om både Emden och den 
försvunna landstigningsstyrkan från Co-
cosöarna. 

Mücke var angelägen att komma vi-
dare. De turkiska myndigheterna av-
rådde honom från att fortsätta sjövägen, 
den engelska och franska blockaden av 
Röda Havet var alltför effektiv. När han 
sonderade möjligheten att genom öknen 
ansluta	 till	 den	 turkiska	 järnvägen	 fick	
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han svävande besked. Å ena sidan var 
det inte uteslutet men närmaste station Al 
Ula låg 1 360 km bort fågelvägen (slut-
stationen i Medina som låg närmare var 
tillgänglig endast för muslimer). Å andra 
sidan var färden dit farofylld, strapatsrik 
och skulle ta många månader. Bakom de 
turkiska utsagorna anade Mücke att det 
arabiska inlandet befann sig i uppror och 
att Turkiets armé saknade kontroll över 
beduinstammarna. 

Det var nu den 10 januari. Mücke beslöt 
att lämna Choising därhän och använde 
sin signalpistol för att med en överens-
kommen kod låta kapten Minkwitz åter-
uppta sin resa mot Tyska Östafrika. Den 
turkiske garnisonschefen sökte på alla 
sätt - pengar, uniformer (turkiska) och hot 
- hålla tyskarna kvar. Mücke gjorde dock 
helt klart att han ledde en självständig 
enhet i den kejserliga tyska krigsmakten 
som handlade på eget ansvar intill dess 
order kom från tyska överordnade.

Mücke beslöt att pröva lyckan i Sanaa, 
högkvarter för turkarnas VII:e armékår. 
Detachementet anträdde färden dit, drygt 
150 km, med häst och mulor den 27 janu-
ari.	Varje	tysk	fick	mat	och	vatten	för	åtta	
dagar för att kunna klara sig i händelse av 
överfall. Trots en viss turkisk eskort höll 
styrkan uppdykande beduiner på avstånd 
främst genom att öppet skylta med sina 
fyra kulsprutor. 

Mottagandet i Sanaa efter tio dagars 
strapatser var hjärtligt men de tyska sol-
daterna led av klimatet och många blev 
sjuka. Den turkiske kommendanten rap-
porterade till Konstantinopel men av-
rådde Mücke från att fortsätta landvägen 
från Sanaa. Det var uppenbart att även 
han helst såg att tyskarna stannade i Je-
men och erbjöd turkarna militär förstärk-
ning. Efter fjorton dagar gav Mücke upp 
tanken att nå järnvägen genom öknen 

från Sanaa och tågade tillbaka till Ho-
deida. 

Åter till sjöss efter två 
månader på land 
Vid kusten utanför Hodeida lyckades 
Mücke	köpa	två	lokala	fiske	–	och	trans-
portbåtar (zambukar)g, 15 och 13 meter 
långa. Efter noggranna förberedelser 
lämnade detachementet området den 14 
mars. Båtarnas likhet med andra lokala 
farkoster underlättade för dem att slinka 
igenom den allierade blockaden. De höll 
sig nära kusten, i förekommande fall i 
skydd av de öar och rev som bildar ett 
slags skärgård innanför vilken större far-
tyg inte når. Ett allvarligt missöde inträf-
fade den tredje natten när en av båtarna 
sprang läck på ett rev och sjönk. Med stor 
möda lyckades man rädda vital utrust-
ning och framför allt undvika drunk-
ningar; det är här räddningsvästarna från 
Choising kommer in i bilden, ty utan dem 
hade	Mücke	 troligen	 förlorat	 flera	man.	
För att ge plats åt den sjunkna båtens be-
sättning var tyskarna tvungna att lämpa 
en del förnödenheter och utrustning över 
bord. Under den fortsatta färden norrut 
gjordes	 strandhugg	 i	 fiskebyar	 och	 små	
samhällen vid några tillfällen, för att för-
söka ersätta den kapsejsade båten, pro-
viantera och hålla kontakt med turkiska 
myndigheter. En sjöman dog i sviterna av 
tyfus som han ådragit sig i Hodeida och 
fick	sedvanlig	begravning	 till	havs.	Den	
28 mars nåddes kuststaden Al Lith, un-
gefär halvvägs.
Under	hela	denna	tid,	alltsedan	flykten	

från Cocosöarna, förekom spekulationer 
runt om i världen om den försvunna land-
stigningsstyrkans öde. Allierade örlogs-
fartyg hade systematiskt men förgäves 
letat i Indiska Oceanen. Den totala tyst-
naden efter det dygnslånga uppehållet i 
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Padang hade förvillat engelsmännen. Det 
blev den turkiske kommendanten i Sanaa 
som den 14 februari förmedlade nyheten 
om detachementets återuppståndelse. 
Han rapporterade till Konstantinopel va-
rifrån budskapet gick vidare till Berlin. 
Amiral Souchon, chef för tyska medel-
havseskadern och samtidigt chef för de 
turkiska marinstridskrafterna, engage-
rade sig nu personligen för detachemen-
tets fortsatta säkerhet. Glädjen var stor 
i Berlin där kejsaren förlänade Mücke 
Järnkorset av första klass och övriga dito 
av andra klass. Utmärkelsetecknen skick-
ades med ilfart till Konstantinopel inom 
två	dagar.	Världspressen	fick	nys	om	sa-
ken den 17 mars. Nyhets- och propagan-
davärdet	av	Mückes	flykt	var	enormt.	

Om detta var Mücke och hans män 
vagt medvetna. Kommunikationerna 
med de turkiska utposterna på den ara-
biska halvön led av stora brister. Direkt 
kontakt var ofta omöjlig och då skickades 
meddelanden via italiensk kabel till Mas-
sawa på den afrikanska sidan och däri-
från med bud båtledes över Röda Havet. 
Och medan man i Konstantinopel och 
Berlin gärna tog ut en lycklig återfärd för 
de femtio hjältarna i förskott kämpade 
dessa vidare i sina båtar. I själva verket 
återstod ännu det allra farligaste momen-
tet	 under	 hela	 flykten,	 det	 som	 kom	 att	
kallas ”slaget i sanddynerna”. 

Landstigningsstyrkan går 
iland för tredje gången
I Al Lith erfor Mücke att engelsmännen, 
som vid det här laget var någorlunda väl 
medvetna om den tyska styrkans före-
havanden,	 intensifierat	 övervakningen	
till	sjöss.	Han	fick	också	klart	för	sig	att	
den bank av sand, korallrev och små öar 
som löpte längs den arabiska kusten och 
som skyddat detachementet inte sträckte 

sig längre norrut. Han insåg motvilligt 
att enda framkomliga vägen var den som 
gick över land. Ett nittiotal kameler sam-
lades ihop med hjälp av den lokale shej-
ken, och karavanen satte sig i rörelse den 
28	 mars.	 En	 turkisk	 officer	 och	 7	 man	
bildade eskort. Under de första tre dyg-
nen red man från sen på eftermiddag till 
dess värmen satte stopp vid 10-tiden da-
gen därpå. Målet var hamnstaden Jeddah. 
Området söder därom var ökänt för be-
duinstammars våldsamma framfart med 
överfall och rån. Mücke hade anbefallt 
skärpt vaksamhet. Sent på natten till den 
1 april möttes han av ett tjugotal turkiska 
soldater vars anförare framförde häls-
ningar från staden Jeddahs myndigheter. 
Senare siktades i månljuset ett tiotal be-
duiner på kameler. De försvann men för 
säkerhets skull grupperade Mücke om 
karavanen till dubbla led och kamelerna 
bands med rep från svans till huvud. I 
gryningen anfölls tyskarna plötsligt av 
en stor skara beduiner. Kulor ven från 
alla håll. Förtruppen besvarade elden 
samtidigt som beordrade sina män till 
marken. Attacken upphörde lika plöts-
ligt om den börjat men återupptogs i fullt 
dagsljus med ny kraft. Kulsprutorna, som 
monterats ned från kamelryggarna, kom 
till användning i korta salvor, i syfte att 
hushålla med ammunition. Skärmyts-
lingen fortsatte med avbrott hela dagen 
och natten. Under uppehållen grävdes en 
kvadratisk försvarsställning, med de fyra 
kulsprutorna i hörnen arrangerade så att 
de hade en skjutvinkel på 90 grader. Flera 
kameler dödades och kadavren spred en 
hemsk odör. Senare samma dag sökte 
några personer ur eskorten under skydd 
av	vit	flagg	kontakt	med	fienden.	Bedui-
nernas krav var 11 000 pund i guld, över-
lämnande av allt vatten, utrustning och 
kameler samt nedlagda vapen. Mückes 
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svar blev: vi har inga pengar, vi är gäster 
i detta land och tyskar har inte för vana 
att sträcka vapen. Efter att ha överläm-
nat svaret försvann budbäraren mot Jed-
dah. Nya eldstrider följde under dagen. 
En tysk avled och några sårades. Mücke 
sände en förklädd man ur eskorten med 
uppgift	att	försöka	ta	sig	igenom	fiendens	
linje och begära undsättning från Jeddah. 
Under den andra natten förstärktes det 
tyska sandfortet. Tre tyskar avled av sina 
skador och begrovs på plats. Ytterligare 
två till beduiner utklädda turkar sändes 
till Jeddah för att vädja om hjälp. 

Mücke befarade att dag tre kunde bli 
deras sista. Vattenförrådet skulle ta slut 
till kvällen, temperaturen nådde över 60 
grader och ammunitionen var på upphäll-
ningen. Dagen började med att tyskarna 
hörde skottlossning på avstånd. Bedui-
nerna kom med ett reviderat bud: vi nöjer 
oss med 22 000 pund och ni får fri lejd. 
Det avvisades kategoriskt av Mücke, som 
tog god tid på sig att svara. Han anade att 
någonting höll på att hända. Och mycket 
riktigt, efter spridda gevärssalvor upp-
hörde beskjutningen, och en ny grupp 
dök	 upp	 förande	 vit	 flagg.	 En	 talesman	
förkunnade att prins Abdullah, son till 
emiren av Mecka, inom kort skulle väl-
komna detachementet. I spetsen för 70 

elegant klädda beduinsoldater framförde 
Abdullah, en av de mäktigaste männen i 
Hedjaz, sina ursäkter för överfallet och 
meddelade Mücke att han avsåg per-
sonligen eskortera tyskarna in i staden. 
Efter en nattmarsch utan incidenter - 
men Mücke var på sin vakt – nådde de-
tachementet Jeddah den 4 april. (Denne 
Abdullah blev sedermera kung i Trans-
Jordanien och var farfarsfar till den nuva-
rande kungen av Jordanien, Abdullah II.)

Mücke stannade fyra dagar i Jeddah. 
Även om välkomnandet och gästfriheten 
var överväldigande kunde han inte fri-
göra sig från intrycket att anfallet i ök-
nen ingalunda genomförts av oberoende 
rövare och banditer utan snarare varit 
planerat, förmodligen av emiren i Mecka 
och hans son, till en början kanske utan 
turkisk kännedom. Först inför tyskarnas 
modiga och effektiva motstånd hade Ab-
dullah ändrat sig, menade Mücke. Han 
såg	 flera	 belägg.	 Antalet	 döda	 (40)	 och	
sårade (36) bland anfallarna var högt. 
Den eldstrid som hörts på avstånd och 
som enligt Abdullah skulle ha drivit an-
fallarna	 på	flykt	 var	fingerad;	 under	 fö-
revändning att beundra deras vapen hade 
Mücke kunnat konstatera att Abdullahs 
krigare hade rena vapen som inte nyligen 
använts. Dessutom hade tyskarna, när de 

Bild ur spelfilmen ”Die Männer der Emden” från 2012 som bygger på historen kring 
Emdens landstigningstrupps öden och äventyr.
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var i färd med att följa befriaren Abdul-
lah mot Jeddah, på några hundra meters 
avstånd, sett hur beduiner kommit till-
baka för att plundra återstoden av deras 
sandfort i öknen. Mücke förblev därför 
skeptisk	till	de	entydiga	besked	han	fick	
av både turkar och araber att det vore helt 
säkert att ta sig landvägen till Al Ula. 
Medan han låtsades följa deras råd och 
förbereda en karavan hyrde han av en 
tyskvänlig egyptier en större lokal segel-
farkost och lämnade Jeddah den 8 april. 
Tack vare en lagom stark förlig vind och 
utan incidenter inträffade detachementet 
i Wehj, 740 km norrut, på kvällen den 
29 april. Efter två dagars vila satte de 
av igen, denna gång på kamelryggen i 
sällskap med shejken i Wehj. Det tog en 
vecka att tillryggalägga återstående 160 
km genom sand- och stenöken. Den efter-
längtade järnvägen såg Mücke den 7 maj.

Mottagandet i Al Ula var väl förberett 
och storartat i genomförandet. Det tyska 
detachementet hyllades som hjältar. Det-
samma gällde sedan resan i sin helhet, 
som formade sig till ett triumftåg. Hyll-
ningarna var särskilt omfattande i Da-
maskus och Aleppo där det fanns bety-
dande tyska kolonier. Kulmen nåddes den 
23 maj i Konstantinopel, då Mücke vid 
en högtidlig ceremoni rapporterade till 
amiral Souchon med orden: ”Får vörd-
samt anmäla Emdens landstigningstrupp, 
fem	 officerare,	 sju	 underofficerare	 och	
37 man, närvarande”. Då hade sex och 
en	halv	månader	förflutit	sedan	avfärden	
från Cocosöarna. Mückes detachement 
var den enda tyska militära styrka under 

första världskriget som återvände från ut-
landet för att återgå i tjänst och de enda 
överlevande från amiral von Spees Kina-
eskader som inte befann sig i fångenskap. 

Även i Berlin hyllades Mücke och hans 
trupp som hjältar ett par veckor senare. 
Mücke själv befordrades, återgick i tjänst 
och	fick	några	efterlängtade	sjökommen-
deringar under återstoden av kriget. Men 
hans karriär tog aldrig riktig fart. En an-
ledning var att bråk uppstod om ”slaget i 
sanddynerna”. Medan tyska ambassaden 
i Konstantinopel och marinledningen 
i Berlin begärde att han skulle hålla sig 
till turkarnas och prins Abdullahs förkla-
ring till överfallet vägrade Mücke godta 
en av politiska och diplomatiska hänsyn 
påtvingad	 version.	 –	 Mücke	 skrev	 flera	
böcker varav två kom ut redan 1915. 
Efter kriget begärde han avsked och äg-
nade sig åt föredrag och turnéer (även en 
i USA). Samtidigt började han engagera 
sig i politisk verksamhet, men inte heller 
den karriären blev framgångsrik. Mücke 
hämtade sig aldrig efter den initiala be-
römmelsen och den enorma populariteten 
som föreläsare. Han tycks ha varit osmi-
dig och saknat naturlig fallenhet för dia-
log och kompromisser. I det civila sam-
hället och det fredstida politiska arbetet 
krävdes delvis andra egenskaper och för-
mågor än dem han visat i den enastående 
bedriften att föra den femtio man starka 
landstigningsstyrkan i stort sett intakt 
från Cocosöarna till Konstantinopel un-
der brinnande krig. Han dog bortglömd 
och bitter 1957. 
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Sjömanshustrun spanar efter världskrigets 
offer - ett 100-årsminne
Fotnot: Artikeln bygger delvis på avsnitt ur författarens bok Gränslös sjöfart (2008).

Första världskriget blev det förödande resultatet av en obeveklig händelsekedja, 
som kulminerade i Sarajevo den 28 juni 1914. En serbisk student mördade den ös-
terrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans gemål Sophie. Skotten i Sarajevo 
frammanade en krigspsykos. Det internationella handelsutbytet hade ökat kraftigt 
under decennierna före världskriget. Orsaken var de framsteg som hade gjorts inom 
sjöfarten. Invigningen av Suezkanalens 1869 banade väg för strategiska kolbunker-
stationer längs farlederna österut. Ändamålsenliga ångfartyg öppnade Östern med 
snabbare transporter än någonsin. Europas industriprodukter byttes mot omvärl-
dens råvaror och livsmedel. Sjömanskåren skulle drabbas hårt när den civila sjö-
farten började utsättas för krigshandlingar. Av en historisk slump råkade krigsupp-
takten 1914 sammanfalla med invigningen av ytterligare en strategisk transportled, 
Panamakanalen. 

Den utlösande faktorn
Men hemma i Europa låg således krig i 
luften, och skotten i Sarajevo blev den 
utlösande faktorn. Vare sig den serbiske 
nationalisten Gavrilo Princip och hans 
sammansvurna handlade på eget bevåg 
eller på uppdrag av Serbiens underrät-
telsetjänst låg även deras aktion i luften. 
Balkans karta var en nagel i ögat på alla 
serber, som strävade efter ett enat foster-
land. 

Mellan Serbiens skyddsmakt Ryssland 

och Österrike-Ungern fanns allvarliga 
motsättningar om hur Balkans politiska 
karta skulle se ut. De panslaviskt inrik-
tade ryssarna var förbittrade över att ej 
ha	 fått	 det	 inflytande	 de	 ansåg	 vara	 be-
rättigade till på Balkanhalvön, sedan de 
hade motat bort de osmanska turkarna 
från stora delar av området i det rysk-tur-
kiska kriget 1877-78. Rysslands egentliga 
avsikt var att få kontroll över Konstanti-
nopel och därmed sjöleden mellan Svarta 
havet och Medelhavet. Samtidigt ville 

Ledamoten
TORBJÖRN DALNÄS

Sjöfartsredaktör Torbjörn Dalnäs var redaktör för tid-
ningen Utkik under hela dess existens 1980-2010 och 
är en erfaren journalist i sjöfartssammanhang. Foto: 
Mariko Dalnäs
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ryssarna uppnå kontroll över Balkans sla-
viskt befolkade områden. 

1912-13 utkämpades två krig mellan 
regionala allianser, där alla strävade ef-
ter att utvidga sina respektive territorier. 
Under det första av dem drevs turkarna 
bort från merparten av sitt återstående 
territorium på Balkanhalvön, däribland 
Makedonien. Men här var inte den pan-
slaviska gemenskapen helig. I det andra 
Balkankriget 1913 angrep Bulgarien sin 
granne Serbien. Ortodoxa trosfränder 
stod mot varandra. Balkankrigen blev ett 
betydelsefullt inslag i upptakten till för-
sta världskriget.
Österrike-Ungern	styrde	över	det	fler-

nationella men serbdominerade Vojvodi-
na i norr. Det innebar att dubbelmonarkin 
sträckte sig ända in i den serbiska huvud-
staden Belgrads norra förorter. 1908 hade 
den mäktige grannen dessutom annekte-
rat det delvis serbdominerade Bosnien-
Hercegovina, där attentatsplatsen Sara-
jevo var och är huvudort.

Skulden för tronföljarmordet lades på 
Serbien,	som	fick	ett	fränt	formulerat	ul-
timatum. Innan tidsfristen löpte ut hade 
serberna	 gått	 med	 flertalet	 krav.	 Exakt	
en månad efter skotten i Sarajevo, den 28 
juli 1914, förklarade Österrike-Ungern 
ändå krig mot Serbien. Fientligheterna 
inleddes.

Dubbelmonarkins mäktige allierade 
Tyskland förklarade den 1 augusti krig 
mot Serbiens skyddsmakt Ryssland, och 
den 4 augusti mot det med Ryssland al-
lierade Frankrike. Detta samt Tysklands 
kränkning	 av	 Belgiens	 neutralitet	 fick	
Storbritannien att i sin tur förklara krig. 
Parterna formerade sig. Den så kall-
lade ententen bestod av Storbritannien, 
Frankrike och Ryssland, samt något se-
nare Japan och från 1915 även Italien. 
1917 gick USA in på ententens sida. Mot 

sig hade de centralmakterna, som bestod 
av Tyskland, Österrike-Ungern och så 
småningom även Turkiet och Bulgarien.

Redan den 3 augusti förklarade sig 
Sverige – i likhet med Norge – neutralt. 
Nu stundade en ömtålig balansgång. Den 
svenska järnmalmsexporten var oumbär-
lig för Tysklands rustning och krigsin-
sats. Samtidigt pågick svensk sjöfart på 
brittiska hamnar i oförminskad omfatt-
ning, med sågat virke som stabil export-
vara. Bådadera förklarades av respektive 
motståndarläger vara krigskontraband.

På hösten 1914 släcktes fyrar och lys-
bojar längs den svenska sydkusten, efter 
tyska påtryckningar. Följden blev strand-
ningar och grundstötningar. Krigsutbrot-
tet satte även stopp för en omfattande 
tysk turism till skånska Kullaberg. 1910 
hade järnvägen mellan Höganäs och bad-
paradiset Mölle invigts. Därmed fanns 
– via tågfärja – en direktlinje ända från 
Berlin till foten av Kullaberg. Det blev en 
kortvarig idyll för berlinarna.

I februari 1915 proklamerade Tyskland 
en krigszon runt de brittiska öarna, som 
svar på ententens handelsblockad i syfte 
att	svälta	ut	fienden.	Tyskarna	blev	först	i	
sjökrigets historia med att använda sig av 
ubåtsvapnet i storskalig omfattning. De 
inledde nu ett ubåtskrig mot handelssjö-
farten på brittiska hamnar. Den svenska 
sjöfarten fortsatte dock, efter den första 
krigsmånadens avvaktan. Sverige var 
starkt beroende av kolimporten därifrån.

Även på de transoceana traderna fort-
satte den svenska sjöfarten. Men stor för-
virring rådde. Flertalet fartyg var ännu 
inte	 utrustade	med	 trådlös	 telegrafi.	 De	
som	kunde	nås	telegrafiskt	under	liggetid	
i hamn informerades om krigsläget, men 
befälhavarna hänvisades ofta till sin egen 
bedömning av situationen och vad som 
borde göras.
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Krigsförsäkrings-
kommission
Det	har	sagts	att	den	svenska	handelsflot-
tan hade ”tur” under världskrigets första 
månad. Snarare berodde avsaknaden av 
krigsförlisningar	på	att	en	stor	del	av	flot-
tan hölls kvar i svensk hamn den första 
tiden efter krigsutbrottet. Men snart nog 
kom sjöfarten igång igen, sedan rege-
ringen hade tillsatt Statens Krigsförsäk-
ringskommission. Detta nya organ garan-
terade redarna ersättning vid krigsskador 
på fartygen, för att de i samhällets och 
folkförsörjningens intresse skulle hålla 
sjölederna öppna.

Vid krigsutbrottet uppgick den svens-
ka sjömanskåren till drygt 21 000 män 
och knappt 2 000 kvinnor. De var de enda 
svenskar som direkt utsattes för krigets 
fasor. Även deras riskfyllda förhållanden 
måste regleras. Vid nyåret 1915 slöts för 
första gången någonsin en uppgörelse om 
krigsriskersättning. 

En lång och sorglig följd av krigsför-
lisningar drabbade den svenska sjöfarten 
och skulle fortsätta långt efter vapenstil-
leståndet den 11 november 1918. Minor 
är försåtliga och respekterar inga freds-
avtal.

Först att råka illa ut var Wilsonlinjens 
s/s St. Paul, som minsprängdes och sjönk 
utanför Tyne den 2 september 1914. Hela 
besättningen kunde räddas av kollegor-
na på norska s/s Bruse. En kuriositet är 
att St. Paul råkade vara det allra första 
svenska lastfartyget som hade utrustats 
med en radioanläggning. Kapten lär ha 
varskott	 telegrafisten	 att	 sända	 den	 nya	
nödsignalen SOS, men sändarantennen 
rasade ned innan så kunde ske.

Snart började kriget kräva sin tribut i 
svenska sjömäns liv. Det första offret var 
övermaskinisten Erik Gustav Sjölin på 

Ångfartygs AB Trios lilla s/s Tua, som 
sjönk efter att nattetid ha blivit påseglat 
av ett brittiskt örlogsfartyg ute på Nord-
sjön. Sedan följde de slag i slag innan det 
första krigsåret var tillända; Ångfartygs 
AB Jernbardens s/s Alice med två om-
komna, Ångfartygs AB Örnens s/s Ör-
nen med sex, Ångfartygs AB Thules s/s 
Atle med sex, Ångfartygs AB Libras s/s 
Andrea med 15, Ångfartygs AB Hype-
rions s/s Everilda med 17, Rederi-Sveas 
s/s Norra Sverige med 25, Rederi AB 
Malmös s/s Anna-Greta med 17 och Otto 
Bancks s/s Irma med 14. Samtliga blev 
minsprängda. Till dem kan fogas Otto 
Bancks s/s Carma, som försvann spårlöst 
med man och allt under gång mellan Am-
sterdam och Blyth.

Året därpå började även torpeder 
drabba civila svenska fartyg. För maskin-
folket nere i fartygets ”hjärta” kunde det 
komma på ett ut, men de övriga besätt-
ningsmedlemmarna föredrog nog torpe-
derna framför de lömska minorna, som 
slog till utan minsta förvarning. Under 
dygnets ljusa del kunde den annalkande 
projektilens bana genom vattnet siktas 
från det utsatta fartyget. Därigenom hade 
de	kanske	en	chans	att	snabbt	fly	undan	
från den direkta träffpunkten ombord.

1915 inleddes också något annat, som 
kan tyckas vara märkligt med tanke på 
omständigheterna. Marknaden drabba-
des av glädjefnatt. Gamla uttjänta pas-
sagerarångare som var mogna för upp-
huggning lär snabbt ha byggts om och 
satts	i	trafik	som	lastfartyg.	Det	berättas	
om hejdlösa spekulationer och vinstut-
delningar på rederiaktier som slog rekord 
efter rekord. 

Det oinskränkta ubåts-
kriget
Efter två krigsår var tyskarna starkt pres-
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sade av ententens handelsblockad. Deras 
motdrag blev formidabelt och brutalt 
utan motstycke i sjökrigets långa historia. 
Den 31 januari 1917 proklamerade Tysk-
land det oinskränkta ubåtskriget. I prin-
cip blev all sjöfart på europeiska vatten 
lovligt byte för de tyska ubåtarna.

Befälhavaren H. Henricsson och hans 
besättning var lyckligt ovetande om detta 
när den svenska fyrmastbarken Hugo 
Hamilton stävade hemåt i makligt tempo, 
lastad med 3 800 ton salpeter. Lasten var 
efterlängtad som gödningsmedel till det 
svenska jordbruket. Den 9 december 1916 
hade hon lämnat Caleta Buena i Chile, 
och fartyget hade ingen radioutrustning. 
Två månader och tre dagar senare mötte 
hon sitt öde utanför Irland. U 81 sänkte 
denna grandiosa skönhet under neutral 
flagg.	 Dock	 fick	 de	 31	 besättningsmed-
lemmarna först gå i de båda livbåtarna, 
som hade skadats då de sattes ut i den 
grova sjön. De öste och rodde förtvivlat i 
den hårda kulingen med snöbyar och hög 
sjö.

Samtidigt gick norska s/s Rio de la 
Plata på sydlig kurs. Det berättas att 
skepparen och 1:e styrman oberoende av 
varandra hade fått samma impuls: Far-
tyget måste lägga om kursen västvart, åt 
styrbord! De följde ingivelsen och kunde 
därmed sikta och bärga Hugo Hamiltons 
nödställda	besättning,	som	fick	följa	med	
till Funchal på Madeira.

Den 92 meter långa Hugo Hamilton, 
sjösatt på Harland & Wolff i Belfast 1883 
och god för 2 570 brutto, var det största 
segelfartyg som någonsin har seglat un-
der	 svensk	 flagg.	 Det	 hann	 hon	 göra	 i	
blott tio månader. 

Ett annat drama drabbade besättning-
arna på två fartyg som gick för Förnyade 
Ångfartygs AB Viking. s/s Aspen och s/s 
Viken hade prejats av britterna och hölls 

i Kirkwall på Orkney. Fartygen var las-
tade med vete från Philadelphia respek-
tive svavel från Freeport i Texas. Den 17 
maj 1917 upphävde britterna kvarstaden. 
Klockan 1600 lättade fartygen ankar och 
började stäva mot Sverige. Sikten var klar 
och de var tydligt märkta med namn och 
nationalitetsmärken på sidorna. Fri lejd 
hade utverkats av tyskarna. Men efter 
knappt fyra timmar siktades från Vikens 
brygga en torped med kurs mot farty-
get. Torpeden träffade sitt mål och Viken 
sjönk på mindre än en minut. Från As-
pen observerades hur sjömän från Viken 
simmade omkring bland vrakspillrorna. 
Livbåtar	firades	i	sjön	för	att	rädda	dem.	
Just då träffades även Aspen av en torped, 
men hon sjönk inte. Ubåten gick upp i yt-
läge och försökte göra slut på henne med 
ett tjugotal kanonskott. Även det miss-
lyckades. Facit för dramat på Nordsjön 
blev att åtta man följde Viken i djupet. 
Övriga därifrån och samtliga från As-
pen, sammanlagt ett femtiotal personer, 
räddades av ett brittiskt örlogsfartyg. As-
pen bogserades tillbaka till Kirkwall och 
kunde så småningom sättas i stånd igen.

Versaillefreden
Två händelser bidrog starkt till att USA 
1917 skulle ansluta sig till kriget. Den 
ena var sänkningen av Cunards passage-
rarångare Lusitania utanför Irlands syd-
spets Cape Clear den 7 maj 1915. Bland 
de 1 198 dödsoffren fanns 128 amerika-
ner. Det väckte ett ramaskri inom den 
amerikanska opinionen. Den andra orsa-
ken var det oinskränkta ubåtskriget, som 
slog blint mot alla nationers sjöfart och 
sjöfolk. När USA väl hade bestämt sig 
och kommit igång med sin effektiva krig-
föring var centralmakternas öde snart be-
seglat. Sönderfallet skedde snabbt under 
sensommaren 1918.
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Första världskriget hade krävt ohygg-
ligt stora offer, enbart bland de stridande 
omkring tio miljoner stupade och dubbelt 
så många sårade och lemlästade. Därtill 
kommer minst lika många civila offer för 
krigshandlingar, hungersnöd, massakrer 
och folkfördrivningar. 

Versaillefreden som formellt satte 
punkt för kriget undertecknades den 28 
juni 1919, på dagen fem år efter de ödes-
digra skotten i Sarajevo. Ryssland hade 
då gått sin egen revolutionära väg, men 
den övriga ententen tog nu en gruvlig 
hämnd på de förlorande centralmakterna. 

Särskilt utbrett var hatet mot Tyskland 
för dess brutala krigföring, framför allt 
det oinskränkta ubåtskriget. Tyskland 
förlorade nu stora landområden och alla 
sina transoceana kolonier. Dessutom 
ålades det i stor utsträckning utarmade 
landet att betala krigsskadestånd långt 
utöver vad det orkade bära. Däri föddes 
ett frö av revanschsugen frustration som 
snart skulle gro till nya tyska makthava-
re. Bara 20 år efter Versaillefreden skulle 
de leda in Tyskland och världen i ännu en 
katastrof.

I Saint-Germainfreden den 10 sep-
tember 1919 tog segermakterna itu med 
Österrike-Ungern. Den jättelika habs-
burgska dubbelmonarkin förlorade i ett 
huj sina oceanhamnar vid Adriatiska ha-
vet och krymptes ihop till en liten tysk-
språkig inlandsstat.

Den tyska militärens starka lojali-
tetsband och hedersbegrepp, die Ehre, 
frambringade en spektakulär slutaktion. 
Platsen var Scapa Flow på Orkneyöarna, 
där Royal Navy vid denna tid hade sin 
huvudbas. Efter vapenstilleståndet inter-
nerades hela den kvarvarande tyska hög-
sjöflottan	 just	 där;	 elva	 slagskepp,	 fem	
linjekryssare och 58 jagare. Den 21 juni 
1919 gav konteramiral Ludwig von Reu-

ter	med	kodad	flaggsignal	order	om	sänk-
ning	av	samtliga	fartyg	för	att	inte	flottan	
skulle bli britternas krigsbyte. 

En annan tysk fartygschef skulle bli 
en i alla läger aktad man med en sjöhjäl-
tes nimbus – och så småningom hamna 
i Sverige, där han tillbringade sina sista 
år. 16 år gammal rymde greve Felix von 
Luckner 1897 från sin mormor i Halle. 
Han gick till sjöss och seglade på världs-
haven	 under	 varierande	 flaggor	 i	 sju	 år.	
Efter	 sjöofficersutbildning	 gjorde	 han	
krigstjänst i Kejserliga Marinen och 
deltog bland annat i det blodiga Skage-
rackslaget 1916 mellan tyska och brit-
tiska	flottstyrkor.	Slaget	krävde	uppemot	
10 000 liv, varav två tredjedelar på den 
”segrande” brittiska sidan.

Blockaden hade gjort drivmedlet kol 
till en bristvara. Tyskland satte nu även 
in bestyckade segelfartyg som hjälpkrys-
sare. Ett av dem var fullriggaren Seead-
ler, som i juletid 1916 stävade mot Stilla 
Havet med von Luckner som fartygschef. 
Hon hade blindutrymmen för fångar och 
”övertaliga” besättningsmedlemmar, 
samt	finurligt	dolda	kanoner	och	kulspru-
tor. På utresan klarade Seeadler av en 
brittisk	visitation,	kamouflerad	till	träla-
stade norska skutan Irma. Efter passage 
genom Panamakanalen trädde Seeadler 
i aktion som kaparfartyg. Besättningen 
kom snart att kallas ”Kejsarens pirater”.

I rollen som kapare var det von Luck-
ners	strävan	att	åsamka	fienden	materiell	
skada, utan blodsutgjutelse. Det kunde 
ske genom att dreja bi och bjuda över 
fiendefartygets	 besättningsmedlemmar	
på förtäring, varpå de fann sig själva till-
fångatagna och sitt fartyg sänkt. Fram till 
att Seeadler slutade sina dagar på ett rev 
i Franska Polynesien hösten 1917 kapades 
15	 fiendefartyg.	 Alla	 utom	 ett	 sänktes.	
Besättningarna frisläpptes i närmaste 
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hamn. Under Seeadlers härjningståg i 
Söderhavet krävdes ett enda människoliv, 
en sjöman som råkade skållas ihjäl i ett 
pannrum.

Långt senare ville nazisterna använda 
krigshjälten i propagandasyfte, men det 
ställde inte gentlemannen von Luckner 
upp på. I stället visade han var han stod 
genom	att	hjälpa	en	judisk	kvinna	att	fly	
till	USA.	Efter	andra	världskriget	flytta-
de han till Malmö, där han gifte sig med 
sockerkungen Max Engeströms dotter 
Ingegerd. Felix von Luckner seglade in i 
den sista hamnen 1966. 

Ett högt pris
Det civila sjöfolket hade fått betala ett 
oerhört högt pris under första världskri-
get. I boken Förbund på sju hav anger 
Yngve Gyllin siffran 787 svenska sjö-
mansoffer under krigsåren. Samtidigt 
betonar han att den omfattar dödsfall på 
svenskflaggade	 fartyg.	Ytterligare	minst	
430 svenska sjömän anses ha omkommit 
som besättningsmedlemmar i andra han-
delsfartyg, exempelvis brittiska. 

I Lennart Lundbergs Handelsflottan 
under första världskriget anges antalet 
svenskflaggade	krigsförlisningar	till	260	
fartyg. 

Ett litet arv från första världskriget 
lever	 kvar	 i	 den	 svenska	 handelsflottan,	
och även i svenska örlogsfartyg på ut-
landsuppdrag. Det gäller den dagliga ny-
hetsbulletinen SAX-presset, en tjänst som 
numera tillhandahålls av Sjöfartsverkets 
enhet Sjömansservice i samarbete med 
nyhetsbyrån TT. Det började den 1 april 
1915, som ett samarbete mellan Telegraf-
styrelsen och Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts-Tidning. Ett urval av de viktigas-
te dagsnyheterna sändes ut per morsetele-
grafi	till	de	fartyg	som	hade	hunnit	få	om-
bord radioanläggning. Nyheterna försågs 

med signalen SAX, ett kollektivt anrop 
med betydelsen ”till alla svenska fartyg”. 
Efter drygt ett halvsekel med morsetele-
grafi	 och	 ett	 mellanspel	 med	 fartygste-
lexsystemet Maritex sänds SAX-presset 
ut över världen per e-post via satellit.

Ett annat arv från den svenska sjöfar-
ten under första världskriget ser vi på 
Skeppsholmen i Stockholm; det stolta 
skeppet af Chapman, som med all rätt 
har förärats epitetet ”världens vackraste 
vandrarhem”. 

Branschen skrek efter utbildat sjöfolk. 
1915 lade den ex-brittiska, norska fullrig-
garen Dunboyne till i Göteborg. Rederi 
AB Transatlantic köpte skönheten, satte 
svensk	flagg	på	henne	och	döpte	om	hen-
ne efter rederiets skotskättade delgrunda-
re. De närmast följande åren tjänstgjorde 
G.D. Kennedy som elevfartyg i fraktfart. 
Innan	kriget	tog	slut	hann	hon	flera	gång-
er bli prejad av de stridande. 

I början av 1920-talet gick Transat-
lantic överstyr. 1923 togs G.D. Kennedy 
ur	 trafik.	 Rederiet	 kunde	 rekonstrueras,	
men	segelfartygsepoken	var	nu	definitivt	
avslutad för Transatlantics del. Marinen 
tog över fullriggaren som övningsfartyg 
för Skeppsgossekåren under nya namnet 
af Chapman. Strax efter andra världskri-
get övergick hon i Svenska Turistfören-
ingens	tjänst	som	flytande	vandrarhem.

För många rederier hade världskri-
get paradoxalt nog utvecklat sig till en 
lysande affär. Dessutom upplevde sjö-
manskåren en ovanlig period av full sys-
selsättning – med livet som insats. Men  
helt andra tider lurade bortom horisonten. 
Massarbetslöshet och social oro stod för 
dörren.

Många sjömansfamiljer hade mist sina 
försörjare och hamnat i vad som har kall-
lats ”den tysta nöden”. Andra sjömän kom 
hem invalidiserade eller med andra sviter 
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efter krigets fasor. Det kvardröjande fat-
tigsamhällets blygsamma ersättnings-
system förslog inte långt. Men på hösten 
1918 togs initiativ till att ge den svenska 
sjömanskåren ”nationens tack och hyll-
ning för dess betydelsefulla och faro-
fyllda arbete att hålla vårt lands förbin-
delser och tillförsel till sjöss öppna”. 1919 
bildades Nationalfonden för sjökrigets 
offer. Syftet var att hjälpa dem som hade 
drabbats av kriget, samt att ”åstadkomma 
ett för eftervärlden bestående minnes-
märke” över deras insatser. I fondens 
styrelse fanns både redarnas och sjömän-
nens organisationer representerade; ett av 
de första exemplen på partssammansatta 
styrelser inom sjöfartsbranschen.

Minnesmärket förverkligades, i form 
av det ståtliga Sjömanstornet i Göteborg. 
Tillsammans med grannen Sjöfarts-
museet invigdes det av kung Gustav V 
sommaren 1933. Bådadera hade ritats av 
arkitekten Karl M Bengtsson, men det 
är Ivar Johnssons staty Kvinna vid ha-
vet som tronar på Sjömanstornets topp. 
”Sjömanshustrun”, som vi brukar kalla 
henne, syns vida omkring där hon spanar 
ut över nejden efter sin sjöman som ald-
rig mer kommer hem. På den tolvkantiga 
sockeln sitter elva stentavlor med nam-
nen på 690 omkomna sjömän och deras 
98 fartyg. 

På det att vi skall minnas dem.
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Att få silkessnöret
1887 gifte sig ottomanska Höga Portens sändebud i Sverige, prins Jean Karadja Pascha, 
med brännvinskungen L.O. Smiths dotter Marie Louise. I samma veva sägs han ha 
konverterat till den kristna tron och därmed blivit murtad, avfälling från islam. Som 
ett brev på posten påstås han ha fått silkessnöret av sultan Abdul Hamid II – ett inlindat 
budskap om att han skulle ta livet av sig. 

Ändå ljöt Karadja Pascha allt att döma en naturlig död 1894. Dessförinnan hade han 
skänkt silkessnöret till sin gudson Arnold Schumburg, som senare i livet blev Ryd-
bergsgast, sjökapten och kaphornare. Schumburg skänkte så småningom silkessnöret 
vidare till Sjöhistoriska museet.
Silkessnöret	finns	kvar	 på	museet,	men	bakom	historien	kan	 en	 skröna	dölja	 sig.	

Det har nämligen också hävdats att den grekättade Karadja Pascha aldrig hade varit 
muslim.

”Att ge silkessnöret” har med tiden kommit att betyda att snyggt och prydligt av-
skeda någon som inte anses ha klarat av jobbet. Märkligt nog tycks inte uttrycket fö-
rekomma på de stora europeiska språken. Ordboken ger den engelska översättningen 
discreetly drop eller discreetly dismiss.

I svenskan började uttrycket dyka upp under 1700-talet i dess dåvarande betydelse, 
en maning till en misshaglig tjänsteman att begå självmord. Sverige hade täta förbin-
delser med Ottomanska riket.

Troligen kan fenomenet härledas till den medeltida ottomanska seden att begå bro-
dermord, fratricid. På 1400-talet tvingades sultan Mehmet I utkämpa ett blodigt in-
bördeskrig mot sina bröder. Hans sonson Mehmet II ville till varje pris undvika detta. 
Så fort han hade avlat en tronarvinge lät han fängsla alla sina bröder. Därpå ströps de 
– med ett silkessnöre! 

Genom haremsdamernas försorg kunde sultanens bröder och halvbröder vara 
många; vid ett tronskifte lär hela 19 ha fått silkessnöret. Troligen var det sultan Ah-
med I:s grekfödda gemål Kösem som i början av 1600-talet såg till att brodermorden 
upphörde. Även därefter brukade de nytillträdda sultanernas bröder dock fängslas i 
förebyggande syfte.

Senare kom silkessnöret således att få en utvidgad innebörd; riktad till misshagliga 
tjänstemän, och på svenska även om sparkade medarbetare.

Torbjörn Dalnäs
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Foto: Sjöhistoriska museet
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