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Ledamoten
THOMAS E. ENGEVALL

Konteramiral Thomas E. Engevall var när detta tal hölls Kungl.
Örlogsmannasällskapets ordförande. Ordförandeskapet lämnades över till Michael Zell omedelbart efter talets hållande.

Inte längre till Kiev än till Luleå

Ordförandens anförande vid nedläggandet av ämbetet hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Karlskrona den 17 november 2014.
Fru landshövding, gäster från systerakademier, pristagare, ärade ledamöter, mina
damer och herrar. Från den plats jag står och håller detta tal, här i Karlskrona, är
det fågelvägen inte längre till Kiev än till Luleå. Lite styvt 1100 kilometer. Det är
nära, 80 minuter med ett vanligt trafikflygplan. I Ukraina råder krig men det är
bara lite mer än två år sedan ordföranden i Försvarsberedningen efter ett besök i
Ryssland skrev på sociala media ”Ryssland drar sig Österut, Europa säkrare än på
länge”. Hon hade en dålig kompass. Det var söderut och inte österut som Ryssland
drog sig och freden glömde de bort att ta med sig.
Vi har på senare tid också märkt att Ryssland har alla väderstreck på sin kompass
och den ökande aktiviteten i Östersjöområdet märker vi alla av.
Jag är övertygad om att den Ryska
aktiviteten kommer att fortsätta öka och
att vi kommer att få se ett stigande antal kränkningar samt ett övningsmönster med starkt offensiva anslag, likt det
simulerade flyganfall mot Bornholm som
genomfördes i somras i samband med
större politikermöte på ön. Att det skedde
just då var givetvis ingen slump, utan enbart ett exempel på en välplanerad operation för maximal signaleffekt.

Här hemma kan samma mönster anas
kopplat till den stora underrättelseoperation, eller ubåtsjakt ”light”, som resulterat i en konstaterad kränkning av svenskt
inre vatten. Inget land har pekats ut som
kränkande nation men för att travestera
ledamoten Göran Frisk, som fått en renässans i TV-sofforna, så kommer i vart
fall den kränkande undervattensfarkosten inte från Mongoliet eller Centralafrikanska republiken.
Såväl före som efter statsministerns
presskonferens i fredags har dock Ryskbaserade förlöjliganden av hela den
svenska insatsen förekommit, på ett
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mycket likartat sätt som information och
desinformation från Ukraina präglar det
östbaserade nyhetsflödet.
Det var därför mycket glädjande att
se statsministern tillsammans med försvarsministern och överbefälhavaren
samtidigt på podiet i fredags med ett helt
ensat budskap i en stil som inte ägt rum
sedan förra årtusendet. Att vi behöver
förstärka den svenska förmågan var de
tre ense om.
Och vad skulle Örlogsmannasällskapets rekommendation i detta läge kunna
vara? Ja, som utgångspunkt för ett svar
har jag tagit en förfrågan vi fått till
Kungl. Örlogsmannasällskapet från politisk nivå med följande lydelse:
-Lämna ett förslag att snarast möjligt
avsevärt stärka den marina nationella
förmågan avseende territoriell integritet och väpnad strid i närområdet
samt skapa lösningar som gör marinen operativt relevant minst intill
2050. Okonventionella metoder uppmuntras. Ekonomiska behov av tillskott ska vara rimliga.
En sådan styrning ”stärk snarast möjligt”
i kombination med ”minst intill 2050”
innebär en lösning i två delar;
•
Dels en lösning som bygger på den
materiel och den personal vi redan
har, men
•

Även en långsiktig lösning som säkerställer en förnyelse i alla dimensioner
I den förstnämnda kategorin kan följande
övervägas;
1.

400

Öka antalet besättningar per enhet
samt öka den fasta bemanningen i
amfibiesystemet. Det låter så klart
enkelt och bra men varifrån ska de
extra besättningarna komma? För att
kunna skapa dessa menar jag att ma-

rinchefen måste ges bemanningsmässig frihet och inte vara ramstyrd när
det gäller antalet befattningar. Vidare
krävs en starkt ökad rekrytering till
alla personalkategorier. Utbildningen
måste också fokuseras och allt som
inte ”bär mot mål” måste strykas. Vi
behöver ställa kraven hårt. Vi behöver också utbilda hårt. Förr fick vi på
två år efter gymnasieexamen fram
reservofficerare som var helikopterpiloter till hkp 6, fartygschefer till
minsvepare typ fiske och artilleriofficerare till de då mest moderna systemen vi hade, torpedbåtar av Norrköpingsklass. Det kan vi få igen – om vi
vill – för många kategorier, även om
det så klart ställs längre utbildningskrav för vissa kategorier och tjänstegrenar – men inte för alla.
2.

Utveckla arbetstidsavtalen så att en
större andel av årets dygn kan tillbringas till sjöss/under insats för varje besättning eller amfibiekompani.
Med dubbla besättningar kan också
det gamla begreppet ”Påmönstrad
man stannar ombord” åter komma
till heders. Rätt utformat är en sådan
bemanningsrytm lättare att hantera
rent familjemässigt för den enskilde
än dagens modell.

3.

Satsa på underhåll och reservdelar
så att de system som finns ombord
fungerar. Ställ också betydligt högre
krav på varven så att större översyner och kompletterande installationer
inte tar 12-15 månader per fartyg
utan kan klaras av betydligt snabbare. Inget civilt rederi skulle acceptera att ett fartyg var ”ur produktion”
så länge som våra fartyg är. Stena Lines fartyg tillbringar 6 dygn på varv
vart tredje år. Förberedelser och för-
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De avrustade korvetterna HMS Kalmar och HMS Göteborg i örlogshamnen i Karlskrona. Foto: Försvarsmakten
produktion är nyckeln till framgång.
När väl fartygen är på varv är det
jobb dygnet runt.
Vill vi snabbt få fler enheter till sjöss finns
det tre sätt. Rusta avrustade fartyg, köp/
leasa befintliga enheter samt påskynda
införande av system under produktion.
Nybyggnation, även av färdigutvecklade
system tar längre tid. Det vi skulle kunna
göra är att
•

Genomföra en forcerad underhållsberedning som kartlägger möjligheterna till reservdelsanskaffning
och vidmakthållande till befintliga
system, även avrustade. Därefter tas
beslut om vilka delsystem som eventuellt behöver bytas ut, exempelvis
på korvetterna Göteborg och Kalmar
och ubåten Östergötland. Fartygen är
slut säger många, det är en omöjlig
uppgift säger andra. Det går ändå

fortare att få fart på dem och byta ut
vissa gamla system, såsom ledningssystemen, än att bygga nytt, säger
jag.
•

Inför helikopter 14 i ubåtsjaktversion
med forcerad ambition. Avdela ett
”specialteam” som på heltid påskyndar detta arbete så att helikopterbaserad ubåtsjakt snarast blir tillgänglig.

•

Överse innehållet i vapenparken,
främst vad gäller vapen för undervattensstrid. Märkligt nog har inga frågor ställts om tillgången på adekvata
vapen i samband med den konstaterade kränkningen.

•

Återför de bägge fartygen Styrsö och
Skaftö till sjöstridsflottiljerna och använd dem som plattformar för inomskärs spaning/hydrofonbojfartyg.

•

Håll liv i tillräckligt många bevak-
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ningsbåtar för att kunna utveckla en
ny serie av mindre och moderna enheter i en lämplig storleksklass som
kan användas inomskärs.
•

Genomför en skanning på markanden, även nationellt hos Kustbevakningen, om vilka enheter som finns
som snabbt skulle kunna utrustas och
utgöra utomskärs vedettbåtar, på heltid eller i kortare leasingperioder.

•

Överse möjligheterna att anskaffa
och driva fasta och snabbrörliga system för yt- och undervattensbevakning som med modern nätverksteknik kan ge andra och bättre förmågor
än 80-talets slingor.

Vad talar emot detta då?
•

Satsar vi på det gamla får vi aldrig
något nytt, är ett återkommande argument från vissa.

•

Det finns inga som kan beställa eller
leverera, vare sig på FMV eller på
varven säger andra.

•

Det hjälper inte, säger en tredje
grupp, eftersom vi inte kan bemanna
fartygen i alla fall.

Rätt alltihop med dagens metoder, men,
vi kan inte vänta till 2025 eller 2030 på att
de konventionella metoderna levererar,
om de nu någonsin gör det. Omvärldsläget visar att vi behöver agera snabbare.
Bemanningsfrågan har jag redan berört så nog om den.
Det första motargumentet – att en satsning på det vi har – hämmar framtiden
måste mötas genom att samtidigt satsa
på densamma, främst vad gäller framtida
ytstridsfartyg. Ubåtarna kan nog anses
som ”hemma”. Beställning senast 2020
med kravet första operativa ytstridsfar402

tyget sex år senare bör vara målet. Detta
arbete kan ske under Marinchefens ledning och med stöd av FMV:s marindelar. Tillsammans med ubåtsutvecklingen
samt vidmakthållandet kommer det att
vara en fullt tillräcklig uppgift för såväl
Försvarsmakten som för FMV.
Det andra som jag beskrivit kan beställas med likartade metoder som Kustbevakningen framgångsrikt använt för att
få snabba och prisvärda leveranser av fartyg och system. Grunden är en liten men
stark och kompetent projektorganisation
som ges fulla mandat.
Genom att skapa en ”systempartner”
på utsidan, för där behöver den ligga, då
Försvarsmakten och FMV:s organisationer inte är okonventionella till sin natur,
kan uppgifterna lösas. Uppgift och uppdrag med tillhörande handlingsregler till
systempartnern formuleras av staten men
därefter gäller det för staten att ta ett stort
steg tillbaka, undvika detaljstyrning samt
invänta leverans.
Detta är inte så utopiskt som det låter,
det är mest en vilje- och förtroendefråga.
Min bedömning är att 30 handplockade
och dedikerade individer (vi skulle kunna ta nästan alla av dem ur vår matrikel)
skulle klara detta.
Är då ekonomin för dessa åtgärder
rimlig? Det leder för långt att i detalj
redovisa bedömningar på enskilda kostnadsposter i förslaget men min bedömning är att en ekonomisk förstärkning
av försvarsmaktens anslag med 5 % som
riktar sig till personalkostnader, infrastrukturkostnader, materielinvesteringskostnader och vidmakthållandekostnader
skulle vara fullt tillräckligt. I detta ingår
dock inte inversteringskostnaderna för
den nya ytstridsfartygfamiljen.
Om ett tillskott på 5 % är rimligt får
var och en bedöma själv.
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Men, hade Kungl. Örlogsmannasällskapet fått en sådan utredningsuppgift av
politisk nivå, den förfrågan jag hänvisade till var tyvärr fiktiv, så hade i vart fall
inte jag skämts för att lämna ett sådant
förslag, oaktat att jag fortfarande är i aktiv tjänst. Jag hade också allvarligt övervägt att anmäla mig som frivillig att leda
30-mannagruppen.
I aktiv tjänst som ordförande i Kungl.
Örlogsmannasällskapet är jag dock i bara
någon minut till. Det är nu dags att lämna

över till min efterträdare, Michael Zell.
Michael blir Örlogsmannasällskapets
74:e ordförande sedan majoren Abraham
von Stauden valdes till ordförande 1771.
Det heter ju preses i ett antal av de andra
akademierna, något jag själv länge tycke
var märkligt eftersom jag uppfattade det
som ”presens”. Nåväl, nu lämnar jag över
till ordförandeklubban till Michael och
övergår därmed till att bli ”imperfekt”.
Lycka till Michael och vårda ditt uppdrag väl!
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