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INBJUDAN 
TILL KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPETS SEMINARIUM I KARLSKRONA DEN 17 NOVEMBER 2014 

”MARIN FARTYGSBYGGNAD I SVENSK REGI” 
 
Svensk örlogsskeppsbyggnad i Karlskrona inleddes i början av 1680 på Wämö norr om Trossö under 
ledning av amiralgeneral Hans Wachtmeister. Redan 1682 kunde de första nybyggda skeppen 
sjösättas.  
 
332 år senare är svensk marin fartygsbyggnad i Karlskrona åter aktuellt. Under sommarmånaderna 
2014 förvärvade Saab AB Kockums från Thyssen Krupp Marine Systems efter det att företaget under 
ett antal år varit i tysk ägo.  

Som kommentar till förvärvandet betonar ordförande i försvarsberedningen i ett pressmeddelande 
att undervattensförmågan är ett väsentligt säkerhetsintresse för Sverige samt uttrycker "Jag tycker 
att det är positivt att det nu ges bra förutsättningar för att säkerställa den framtida kapaciteten". 

”Även FMV ser mycket positivt på den nya industriella lösningen”, säger generaldirektör Lena Erixon. 
”FMV kan nu gå vidare och bygga en långsiktig relation med Saab Kockums och därmed trygga 
undervattensförmågan som är väsentlig för svenska försvaret”.  

Under seminariet kommer bland annat följande frågeställningar att belysas och diskuteras: 

 Hur ser planen för marin fartygsbyggnad ut inom ytfartygs- och undervattensområdet? 

 Är planerna tillräckliga för att skapa kontinuitet i marin fartygsbyggnad på ytfartygs- och 

undervattensområdet så att fartygsbyggnadskompetens kan vidmakthållas och utvecklas? 

Seminariet äger rum måndagen den 17 november i Modellsalen1, Marinbasen Karlskrona mellan 
klockan 10.30 - 13.00. Inpassering och kaffe från 1000. 

Anmälan till seminariet sker med namn, personnummer (krävs för inpassering) och organisations-
tillhörighet till Akademins sekreterare kommendör Bo Rask, secretary@koms.se senast den 12 
november.  

Varmt välkomna 

 
Thomas Engevall 
Konteramiral 
Ordförande Kungliga Örlogssällskapet 

                                                 
1
 Mönster- och modellsalsbyggnaden uppfördes vid mitten av 1780-talet efter af Chapmans ritningar. Enligt ett kungligt beslut 

1752 skulle en modellkammare inrättas vid amiralitetet för förvaring av modeller av alla skepp och konstruktioner som byggdes 
vid örlogsvarvet.  
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