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Meddelande 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 2/2016. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg 
onsdagen den 23 mars 2016.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 23 mars 2016 med början klockan 16.30 i när-
varo av 40 ledamöter och inbjudna gäster ombord i S/S Marieholm i Göteborg. Sam-
manträdet inleddes med slutet sammanträde och följdes från klockan 17.00 av ett öp-
pet sammanträde med inbjudna marint intresserade. Sammanträdet avslutades med en 
gemensam middag. 

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har hedersledamoten Ola Backman samt  
  de ordinarie ledamöterna Rolf Blomqvist och Gösta af Klint avlidit. Ordförande  
  vid sammanträdet, hedersledamoten Herman Fältström, lyste frid över deras  
  minne med en stunds tystnad.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2016-01-18 i   
  Karlskrona) som med godkännande lades till handlingarna.
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§ 4 Sekreteraren orienterade kort om Riksmarskalkens beslut att akademierna alltid  
  ska benämnas i strikt anciennitetsordning där ordningen ska vara:

•	 Kungl. Akademien för de fria konsterna, 1735
•	 Kungl. Vetenskapsakademien, 1739
•	 Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien, 1753
•	 Kungl. Musikaliska Akademien, 1771
•	 Kungl. Örlogsmannasällskapet, 1771
•	 Svenska Akademien, 1786
•	 Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 1796
•	 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 1811
•	 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 1919
•	 Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 1932

§ 5 Redovisade ordinarie ledamoten Sten Göthberg kortfattat årsredovisningen för   
  vetenskapsgren IV samt meddelade att en utförligare årsredovisning kommer   
  att publiceras i TiS.   

§ 6 Övriga frågor. Inga frågor framfördes.

§ 7 Det slutna mötet ajournerades.

§ 8 Mötet återupptogs med inbjudna gäster. Moderator Sten Göthberg hälsade au-  
  ditoriet och talarna välkomna samt beskrev bakgrunden varför KÖMS beslutat   
  att belysa händelserna i Medelhavet förknippade med migration över havet till   
  Europa från norra Afrika och Turkiet. Rubriken för seminariet är Svensk   
  sjöräddning även på internationellt vatten.

  Seminariet inleddes med att VD SSRS Rolf Westerström, redovisade Sjörädd-  
  ningssällskapets verksamhet med fokus till verksamheten i Medelhavet med De  
  gula båtarna. Till hans stöd hade han Matthew Fader, HR-chef SSRS, som  
  personligen under två månader deltagit i verksamheten på plats i Medelhavet.

  Kustuppsyningsman Jacob Sjöberg, Kustbevakningen, redovisade därefter den   
  verksamhet som kustbevakningen har genomfört i Medelhavet inom ramen för   
  Frontex operationer.

  Följde lång frågestund, varefter Sten Göthberg kortfattat sammanfattade se-  
  minariet med att de två organisationerna - en statlig och frivillig - båda har varit  
  framgångsrika och har haft ett tydligt fokus på att rädda människoliv under de   
  svåra förhållanden som har rått och fortfarande råder i Medelhavet.

§ 9 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum tisdagen den  
  19 april i Stockholm med föredragning av revisionsrapport samt fråga om an-  
  svarsfrihet för styrelsen. Inträdesanförande av Niklas ”Skipper” Wiklund samt  
  marin diskussion med inledning av Robert Dalsjö.



99

  Sekreteraren påminde ledamöterna som inte kan närvara i Stockholm att ge-  
  nomföra poströstning.

  Orienterade sekreteraren om Puke-seminariet som genomförs den 21 och 22   
  april i Karlskrona.

§ 10  Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid Protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 3/2016. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
tisdagen den 19 april 2016.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet ägde rum tisdagen den 19 april 2016 med början klockan 17.30 i närvaro 
av 56 ledamöter och inbjudna gäster i Sjöhistoriska museets hörsal i Stockholm. Sam-
manträdet avslutades med en gemensam middag.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har ordinarie ledamoten Bertil Johansson  
  avlidit. Ordförande lyste frid över hans minne med en stunds tystnad.

§ 3  Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2016-03-23   
  i Göteborg som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Orienterade ordförande om ambitionen att tillsammans med Marintaktisk chef   
  fortsätta att driva sjöfartsfrågorna men i annat format, tillsammans med sjöfarts- 
  företrädare. Ordförande orienterade kort om HMK 70 år, om riksmarskalkens   
  beslut om strikt annciennitetsordning mellan akademierna samt ett planerat   
  kommande besök hos ÖB.

§ 5 Ordförande kommenterade årsredovisningen och nämnde särskilt antalet   
  aktiviteter per år, ledamöternas närvaro, den genomgående höga kvalitén i   
  artiklarna i TiS, ambitionen att utveckla biblioteket, ”jakten” på den försvunna   
	 	 konsten	samt	glädjen	över	vi	har	lyckats	attrahera	yngre	officerare	att	delta		 	
  på våra aktiviteter.

	 	 Kassaförvaltaren	gav	en	kort	sammanfattning	av	de	finansiella	posterna	i	års-	 	
  redovisningen. Revisor Nils Eklund redovisade kort revisionsresultatet och före- 
  slog att styrel sen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

  Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutade sammanträdet enhälligt  
  att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Meddelade sekrete- 
  raren att 75 jakande poströster till ansvarsfrihet har inkommit.
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§ 6  Beslut om årsavgift för 2017 och beslut om sammanträdesdagar för 2017.
  Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 500 SEK för 2017. Beslutade samman-  
  trädet enligt styrelsens förslag.

  Styrelsen har beslutat att föreslå sammanträdet följande sammanträdesdagar   
  för verksamhetsåret 2016-2017.

•	 30 november 2016 Stockholm
•	 23 januari 2017 Karlskrona
•	 22 februari 2017 Stockholm
•	 22 mars 2017 Göteborg
•	 5 april 2017 Stockholm
•	 17 maj 2017 Stockholm
•	 23 augusti 2017 Karlskrona
•	 27 september 2017 Stockholm
•	 19 oktober 2017 Göteborg
•	 15 november 2017 Stockholm

  Beslutade sammanträdet enligt styrelsens förslag.
§ 7 Höll ordinarie ledamoten Niklas Wiklund inträdesanförande med rubriken   
  Försvarsförmåga på villovägar. Följde lång frågestund.
  Inledde ordinarie ledamoten Robert Dalsjö kvällens debatt med grunden i hans  
  artikel som var införd i TiS 4/2015 En ny roll för marinen. Följde lång fråge-  
  stund.
  Konstaterades att KÖMS fortsatt måste driva de marina frågorna med tydlig och  
  rak argumentation.

§ 8  Inga övriga frågor framfördes.

§ 9 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum torsdagen   
  den 21 april och fredagen den 22 april i Karlskrona och på Göholm som en del i  
  akademiens högtidlighållande av Johan Puke och hans gärning.
  Ledamöterna kallas till seminarium i Modellsalen och ordinarie sammanträde   
	 	 med	minnesmiddag	på	Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7	i	Karlskrona		 	
  torsdagen den 21 april samt minnesceremoni den 22 april vid Johan Pukes   
  gravkapell på Göholm.
  Ett seminarium genomförs onsdagen den 18 maj i Stockholm på Tre Vapen   
  (FMV) inom vetenskapsgren III. Seminariet kommer att behandla riskanalys   
  för bättre beslutsfattning samt redovisning av Hans Liwångs forskning.
  Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde (nominerings-  
  sammanträdet) äger rum onsdagen den 24 augusti 2016 i Stockholm på Kastel-  
  let. Slutet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar (beslut om högsta anta- 
  let ledamöter OL och KL som får väljas in under 2016 och fastställande av val-  
  listor). Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Mikael Carleson.
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§ 10  Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid Protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 4/2016. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
torsdagen den 21 april 2016. 
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet ägde rum måndagen den 21 april 2016 med början klockan 18.00 i när-
varo	av	27	 ledamöter	och	 inbjudna	gäster	på	Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7	
i Karlskrona. Sammanträdet avslutades med en gemensam minnesmiddag på Sjöof-
ficersmässen.

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har ordinarie ledamoten Bertil Johansson 
  avlidit.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2016-04-19 i   
  Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Orienterade ordförande om ambitionen att tillsammans med Marintaktisk chef   
  fortsätta att driva sjöfartsfrågorna men i annat format, tillsammans med sjöfarts- 
  företrädare. Ordförande orienterade kort om HMK 70 år, om riksmarskalkens   
  beslut om strikt anciennitetsordning mellan akademierna samt ett planerat   
  kommande besök hos ÖB.

§ 5 Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Johan Igert med rubriken Kraven på  
  Marinen ökar - logistiken måste utvecklas. Följde lång frågestund.

§ 6 Övriga frågor. Inga frågor framfördes.

§ 7 Orienteras om seminarium som genomförs onsdagen den 18 maj i Stockholm på  
  Tre Vapen (FMV) inom vetenskapsgren III. Seminariet kommer att behandla   
  riskanalys för bättre beslutsfattning samt redovisning av Hans Liwångs forsk-  
  ning. Nästa ordinarie sammanträde (nomineringssammanträdet) äger rum ons-  
  dagen den 24 augusti 2016 i Stockholm på Kastellet. Slutet sammanträde med   
  stadgeenliga förhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter OL och KL som  
  får väljas in under 2016 och fastställande av vallistor). Inträdesanförande av   
  ordinarie ledamoten Mikael Carleson.

§ 8 Sammanträdet förklaras för avslutat.

Vid Protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Ordföranden har ordet

Att synas i debatten
En viktig förutsättning för att bli uppmärksammad och förstådd är att man är en känd 
storhet. Så att omvärlden förstår varifrån budskapet kommer och med vilken kompe-
tens det är underbyggt. Så har det till del alltid varit men är än tydligare i dessa tider 
där inlägg värderas mer med avseende på avsändaren och vilka intressen denne repre-
senterar, snarare än det förstånd och styrka som ligger i argumenten.

Vart leder det resonemanget för oss som Kungl. Örlogsmannasällskapet? Vi kan 
med rätta hävda oss som väl kända i våra egna kretsar med viss omnejd. Men på en 
bredare basis? Om vi som jämförelse ser på de övriga nio kungliga akademierna, så 
har de i sina respektive namn såväl det vetenskapsområde de verkar inom som kvali-
tetsbegreppet ”akademi”. Vi har inget av det. Vi kallar oss ett sällskap av örlogsmän 
(med de dubbla betydelser som redan här erbjuds). Så det är inte uppenbart vad Kungl. 
Örlogsmannasällskapet representerar.

Inför mitt deltagande i Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år hade jag anled-
ning att fundera över detta. Det var ju mitt första som ordförande i KÖMS och efter 
långt uppehåll sedan min tidigare medverkan. Så hur skulle jag på kort tid väcka in-
tresse för min person och roll inför de strängt självuppfyllda och med kända storheter 
bortskämda politiker, journalister och myndighetsföreträdare som jag hade satt som 
mål att utveckla våra relationer med?

Vi har länge haft en undertext till vårt namn Kungl. Örlogsmannasällskapet som 
säger ”en av de kungliga akademierna, instiftat 1771”. Att vi är kungliga framgår ju 
redan av vårt namn. Att vi instiftades 1771 är jag personligen mycket stolt över, men 
må i några av de sammanhang vi där vi framträder inte helt självklart framstå som en 
tillgång. Dessutom framgår det redan av vår logotyp (ankarspelet, rodret, kanonen och 
ankaret, allt underskrivet av årtalet 1771). Så jag provade ”jag är ordförande i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi”. Att behovet fanns för en ökad 
tydlighet framgick första dagen då jag slog mig ned bredvid en deltagare från en hjälp-
organisation, presenterade mig med tillägget enligt ovan, och han svarade ”jaha, jag 
som trodde ni arbetade fackligt”.
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Så efter en diskussion i styrelsen har vi nu beslutat att som undertext kalla oss just 
detta. Gå gärna in på vår hemsida www.koms.se och se för egen del. Jag tar gärna emot 
ledamöternas	reflektioner	på	detta.	Se	det	också	gärna	som	en	uppmaning	till	att	sprida	
ytterligare kunskap om vilka vi är och vad vi står för. Att då kunna säga att ”jag är 
ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi” är ingen tokig 
inledning på ett sådant samtal.

Men det räcker givetvis inte med bara en snärtigare undertext till vårt namn för 
att nå ut. Styrelsen har under vice ordföranden Bo Bergs ledning under drygt två år 
arbetat med en modern kommunikationsplan. Där vi klargör vilka som är våra mål-
grupper och hur vi ska nå fram till dem. Även vad som ska kommuniceras. Det stannar 
inte bara vid åsikter om Försvarsmaktens och marinens plats och roll i den svenska 
säkerhetspolitiken. Utan även andra viktiga bitar i det marina bygget som förtjänar att 
uppmärksammas. 

Michael Zell
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 

Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. 
Vänligen anmäl detta snarast till antingen: 
secretary@koms.se eller editor@koms.se 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Hans Majestät Konungen 70 år
Måndagen den 25 april närvarade Kungaparet, Prins Carl Philip och Prins Daniel vid 
En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot. Föreställningen på Dramaten gavs med 
anledning av att Kungen fyller 70 år.

Föreställningen arrangerades av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogs-
mannasällskapet, Kungl. Dramatiska Teatern, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och 
Kungl. Skogs- & Lantbruksakademien.
En	afton	om	Östersjön	hade	samlat	flera	namnkunniga	talare	som	genom	korta	före-

drag och samtal berättade om Östersjön; dess historia, betydelse för handel och sjöfart, 
säkerhetspolitik och inte minst: hur mår Östersjön i dag och vad kan vi göra för att 
havet skall må bättre. Bland talarna märktes bland andra Carl Bildt, tidigare utrikes-
minister, Georgia Destouni, professor i hydrologi, Sverker Göranson, tidigare överbe-
fälhavare, Johan Rockström, professor i miljövetenskap, och Gunilla Herolf, forskare 
inom säkerhetspolitik.

Ledamöter ur Kungliga Örlogsmannasällskapet som medverkade på scen var: Kris-
tian Gerner, Marie Jacobsson, Martin Jakobsson och Jan-Erik Nilsson.

Marinens Musikkår under ledning av Andreas Hanson framförde musik av bland 
andra Evert Taube och Jean Sibelius.

Kvällens programledare och moderatorer var Dramatenskådespelarna Julia Dufve-
nius och Andreas T Olsson samt Lena Bartholdson, generalsekreterare för Folk och 
Försvar och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Johan Kuylenstierna, vd 
för Stockholm Environment Institute och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksa-
kademien. 
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Efter föreställningen höll Kungen tacktal och sa: ”Som ni kanske vet har jag under 
många år engagerat mig i olika frågor som rör Östersjön.  Det är därför en stor ära och 
glädje för mig att – i samband med min födelsedag – just den här aftonens föreställning 
handlar om Östersjön. Kvällens föreställning har berättat för oss vad vårt innanhav 
har betytt för handel och politik, för vetenskap och konst, för människor och miljö. I 
Sverige och i vårt närområde.

Östersjön har i hög grad format vårt land till vad det är idag. Och vi alla är nu med 
och skapar dess framtid. Det är ett stort ansvar.”

Medverkande vid “En afton om Östersjön”: Lena Bartholdson, Andreas T Olsson, 
Martin Jakobsson, Marie Jacobsson, Kai Myrberg, Ragnar Elmgren, HMK Carl XVI 
Gustaf, Georgia Destouni, Gudrun Persson, Jan-Eric Nilsson, Pertti Torstila, Carl 
Bildt, Birgitta Bergman, Sverker Göranson, Kristian Gerner, Gunilla Herolf, Johan 
Kuylenstierna, Johan Rockström, Julia Dufvenius, Kai Myrberg, Markus Hoffman och 
Stefan Nyström. Fotograf: Urban Wedin
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Redaktörens spalt
”...som vid invalet erhöll invalsnummer 1.”
En av de årligt återkommande och tidlösa händelserna inom ramen för Kungl. Örlogs-
mannasällskapets	verksamhet	som	inträffar	på	högtidssammanträdet	är	när	sekretera-
ren läser upp sin berättelse om årets verksamhet. I slutet av denna återkommer i princip 
alltid samma strof, vilken i höstas löd; 
..... den 15 november 1771 då viceamiralen Christoffer Falkengréen vid invalet erhöll 
invalsnummer 1. Den senast invalde ledamoten i år tilldelas i Kungl. Örlogsmannasäll-
skapets medlemsmatrikel invalsnummer 1481. 
Denna strof knyter, i vart fall för mig, på ett tydligt sätt samman alla KÖMS ledamöter 
från viceamiralen Falkengréen år 1771 till överstelöjtnanten Mikael Carleson som är 
den	som	erhöll	invalsnummer	1481	i	fjol.	Vem	Falkengréen	var	är	nog	för	de	flesta	idag	
inte helt klart och det är därför extra trevligt att kunna presentera en längre artikel 
kring honom i detta nummer författad av ledamoten Gustaf von Hofsten.

Numret i övrigt innehåller Niklas Wiklunds inträdesanförande där han ger sin syn 
kring varför dagens försvarsförmåga ser ut som den gör och hur olika händelser och  
ageranden från såväl politisk nivå som internt inom försvaret/marinen påverkat förmå-
gan. Niklas är också en återkommande kolumnist i såväl Blekinge Läns Tidning och i 
Svenska Dagbladet utöver att han driver sin välbekanta blogg ”Skipper”. 

KÖMS vetenskapsgrenar III och IV har var sina artiklar i numret. VSG III med 
ett referat från sitt möte i maj kring ”Riskhantering”. Slutsatserna från mötet bör i en 
högre	grad	än	idag	påverka	utformning/modifieringar	av	stridsfartyg	för	att	utnyttja	
besättningarnas förmåga till fullo och för att kunna ge enheterna maximal stridsef-
fekt.	VSG	IV	artikel	beskriver	ett	händelserikt	år	i	snittet	marinen-handelsflottan	med	
en mängd seminarier och annan verksamhet, bland annat vissa sjöfartsskyddsmoment 
under marina övningar där KÖMS kunnat spela en stödjande roll i planering och ge-
nomförande.

Detta nummer har även tre artiklar på engelska, den första skriven av Christer Hägg 
och Lord Eric de Saumarez vilken porträtterar amiralen och sverigevännen James de 
Saumarez som var samtida med Karl XIV Johan. Vår korresponderande ledamot John 
Hattendorf, som beskrevs i föregående nummer, har bidragit med en längre artikel 
kring det intressanta ämnet ”Statesmen and Seapower”. Att statsmän i riket som be-
griper sig på sjömakt är en bristvara torde inte vara någon hemlighet men det utgör 
samtidigt en utmaning för Kungl. Örlogsmannasällskapet som bör åtgärdas nu som 
under Falkengréens tid. Seminariet i Japan - Littoral OpTech East återges av Mårten 
Granberg och numret avslutas med två intressanta artiklar skrivna av Håkan Lindberg 
och Henrik Kriisa som bägge pekar på vad som kan göras - och vad som också görs för 
att utveckla de marina förmågorna av idag.
Trevlig sommarläsning!

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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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 2016. 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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Ledamoten
NIKLAS WIKLUND

Niklas Wiklund tjänstgör vid 3.sjöstridsflottiljen 
som fartygschef på HMS Stockholm. Wiklund är 
vid sidan av sin tjänst i Försvarsmakten aktiv i 
försvarsdebatten som krönikör i SvD och BLT 
samt driver sedan 2010 försvarsbloggen Skipper.

Försvarsförmåga på villovägar
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie 
sammanträde i Stockholm den 19 april 2016.

Försvarsförmåga är ett begrepp vi ofta har hört i den allt mer intensiva debatten 
om vårt försvar de senaste åren. Debatten handlar i huvuddrag, helt korrekt om att 
försvarsförmågan måste öka, vilket de flesta numera är överens om. I detta inled-
ningsanförande har jag valt att fokusera på, och analysera de fem områden som jag 
bedömer har påverkat vår försvarsförmåga i störst utsträckning. Syftet med att välja 
en sådan utgångspunkt, och jag inte har antagit ett visionärt förhållningssätt den 
här gången, är en förhoppning om att kunna bidra till att tidigare misstag inte ska 
göras om i framtiden.

Inledning
Det	finns	en	 rad	anledningar	och	påver-
kande faktorer till att vår försvarsför-
måga	har	degraderats	och	det	finns	 lika	
många anledningar till att den inte ökar 
i den takt som det försämrade omvärlds-
läget kräver. I syfte att göra min analys 
hanterbar så har jag valt att avgränsa den 
till tiden från försvarsbeslutet 2000 och 
fram till idag. Jag har också valt att bortse 
från frågan om Nato.

Jag har i min analys kommit fram till 
att det i huvudsak är fem områden, som 

i olika grad har inverkat på vår försvars-
förmåga:
•	 Reduceringar genom försvarsbeslut
•	 Internationaliseringen
•	 Politiskt förhållningssätt till försvars-

frågan
•	 Det militära budskapet
•	 Militära utvecklingsprojekt
Ovanstående områden överlappar varan-
dra	i	flera	fall.	Exempelvis	så	är	reduce-
ringar genom försvarsbeslut tätt knutet 
till det politiska förhållningssättet.
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Reduceringar genom 
försvarsbeslut
Den enskilt största faktorn, som menligt 
har inverkat på vår försvarsförmåga är 
försvarsbesluten. Om detta råder inga 
tvivel. Men för att ge en samlad bild går 
det inte att utelämna denna självklarhet. 
FB 00
Inför försvarsbeslutet 2000, som slu-
tade med att en mycket stor del av våra 
militära förband avvecklades, så var de 
flesta	eniga	om	behovet	av	att	reformera	
försvaret. Planen var att förnya och mo-
dernisera, inte att avveckla på det sätt så 
som det hela slutade med. Men planen 
var	inte	förankrad	på	finansdepartemen-
tet,	vilket	innebar	att	finansministern	på	
egen hand gjorde upp med Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet om stora reduceringar. 
Det innebar att försvarsbudgeten reduce-
rades med 4 miljarder per år, pengar som 
redan var intecknade, bland allt genom 
olika materielprojekt. Den efterföljande 
debatten handlade därför helt felaktigt 
om ”svarta hål” och att Försvarsmakten 
inte hade kontroll på sin ekonomi, när det 
i själva verket var politiska beslut som var 
orsaken till dessa hål.

De faktiska konsekvenserna av FB 00 
innebar att försvarsförmågan inom alla 
försvarsgrenar reducerades kraftigt där 
bland annat både Arméns och Kustartil-
leriets brigadstruktur slogs sönder, något 
som man idag eftersträvar att återskapa. 
För marinens del och förmågan att kunna 
bekämpa sjömål, så blev avvecklingen av 
artillerisystemet 12/80 och det då helt nya 
tunga kustrobotbatteriet med RBS-15 två 
nederlag. Förmågor som nu åter igen ef-
terfrågas. Även den sista fartygsdivisio-
nen på västkusten, 18.patrullbåtsdivisio-
nen avvecklades.

En annan vital funktion som nedmon-

terades var vår ubåtsskyddsförmåga som 
vi hade byggt upp under lång tid, baserat 
på lång erfarenhet. Även detta är något 
som vi idag har ett behov av att återskapa 
då vi ånyo konstaterar kränkningar av 
våra vatten. Försvarsbeslutet 2000 kom 
att bli den största omorganisationen av 
Försvarsmakten sedan 1925, och de ne-
gativa konsekvenserna påverkar oss 
än idag. Men det räckte inte, det skulle 
komma mer.

FB 04
Bara några år efter att försvarsbeslutet 
2000 klubbades igenom så konstaterades 
det att de ekonomiska hemtagningarna 
ej skulle gå att genomföra snabbt nog. 
Det var således upplagt för ytterligare 
nedskärningar	och	fler	förbandsnedlägg-
ningar. 

Det nya försvaret som växte fram 
var inte bara mindre, det innebar också 
att förbandstyper och utbildningsre-
gementen blev singularförband, d.v.s. 
ett artilleriregemente, ett luftvärns-
regemente osv. Man utvecklade nu 
”demonstratorförsvaret”1 med syftet att 
vidmakthålla och utveckla förmågorna 
inom respektive stridfunktion. Det var 
således aldrig tänkt att den nya försvars-
maktsorganisationen, i stort sett samma 
som vi lever med idag, skulle vara an-
passad för försvaret av Sverige. Därmed 
upphörde även försvarsplaneringen.

Försvarsbeslutet präglades dessutom 
av ett stort mått av regionalpolitik, vil-
ket innebar att de olika förbandstyperna, 
framför allt inom Armén, blev utspridda 
över hela Sverige, vilket innebar att det 

1. Budgetunderlag för år 2004, Försvarsmak-
ten, 2003-02-28, http://www.forsvarsmakten.
se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/
budgetunderlag/budgetunderlag-2004/bu04_
hdok_2004_med_bilagor.pdf
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blev mycket svårt att öva tillsammans. 
Artilleriet hamnade i Boden, luftvärnet 
i Halmstad, stridsvagnarna i Skövde och 
ingenjörer i Eksjö osv.

Det var även genom detta försvars-
beslut som det militära vakuumet på 
Gotland uppstod då det sista militära 
förbandet på ön avvecklades. Idag är en 
återuppbyggnad av försvaret på Gotland 
prioriterat. Den militära infrastrukturen 
på Gotland där P 18 tidigare låg såldes för 
40 miljoner kronor. Idag lägger Försvars-
makten 780 miljoner kronor på att bygga 
upp en ny garnison för den stridsgrupp 
som ska etableras på ön.2

FB 09
Försvarsbeslutet 2009, som benämndes 
inriktningsbeslut, var egentligen bara en 
fortsättning på den inslagna vägen som 
FB 04 stipulerade. Det var givetvis en 
stor besvikelse för alla de som hade satt 
sitt hopp till den moderatledda regering 
som tillträdde i samband med valet 2006. 
Försvarsminister Mikael Odenberg valde 
kort efter sitt tillträde att avgå sedan det 
stod	klart	att	finansministern	hade	plane-
rat för ytterligare reduceringar av försva-
ret genom att skära i budgeten med ytter-
ligare 3-4 miljarder.

I propositionen ”Ett användbart 
försvar”3 som lades på riksdagens bord 
strax efter att Ryssland hade invaderat 
Georgien, så var man tydliga med att 
ekonomin var styrande till skillnad från 
de faktiska försvarsbehoven. ”Reger-
ingen vill understryka att den föreslagna 
utvecklingen mot ett mer tillgängligt för-
svar bara kan ske i den takt som ekono-
2. ”Nya garnisonen kostar 780 miljoner”, 
SR P4 Gotland, 2016-05-02, http://sverigesra-
dio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artik
el=6422704
3. ”Ett användbart försvar”, Regeringens 
2008/09:140, 2009-03-19

min medger”.
Försvarsmaktens insatsorganisation 

var därmed nere på rekordlåga nivåer. I 
huvudsak utgörs verkansdelarna av 100 
stridsflygplan,	 sju	 korvetter,	 fyra	 ubåtar	
och åtta manöverbataljoner med bristfäl-
liga stödfunktioner. Ett av de största pro-
blemen som då blev kända för en större 
allmänhet är de omfattande materielbris-
terna, det som i media beskrivs som ”det 
ofinansierade	materielberget”.	Förbanden	
saknar stora delar av sin materiel, och 
den	som	finns	börjar	bli	föråldrad.

FB 15
Inför försvarsbeslutet 2015 fördes en allt 
mer intensiv debatt. Det var en allmän 
uppfattning bland försvarsexperter och 
debattörer, och framför allt från oppo-
sitionen, att alliansregeringen inte hade 
tagit försvarsfrågan på det allvar som 
omvärldsutvecklingen dikterade. Ryss-
land hade inte bara invaderat Georgien, 
utan nu också annekterat Krim, övat 
kärnvapenfall mot Sverige4 i samband 
med den ”ryska påsken” 2013, hotat med 
kärnvapen, genomfört en rad mycket 
stora beredskapsövningar samt påbör-
jat ett militärt upprustningsprogram av 
enorm omfattning. Till detta skall läggas 
undervattenskränkningen av svenskt ter-
ritorium hösten 2014.

Att öka vår svenska försvarsförmåga i 
detta farliga läge var nu helt nödvändigt 
för att bättre kunna möta denna utveck-
ling som närmade sig ett nytt kallt krig. 
Men när försvarsuppgörelsen presentera-
des i maj 2015 så kunde vi åter igen kon-
statera att våra politiker inte hade tagit 
försvarsfrågan på allvar. 

4. ”Ryssland övade kärnvapenanfall mot Sve-
rige”, DN, 2016-02-02, http://www.dn.se/nyhe-
ter/sverige/ryssland-ovade-karnvapenanfall-
mot-sverige/
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Försvarsbeslutet blev förvisso ett 
trendbrott,  då man ökade försvarsbudge-
ten, men problemet blev att överenskom-
melsen	 endast	 finansierade	 hälften	 av	
försvarsmaktens minimibehov. Ökning-
en blev endast 10,2 miljarder jämfört med 
det framställda minimibehovet om 20 
miljarder. Man skall dock vara medveten 
om	att	dessa	20	miljarder	enbart	skulle	fi-
nansiera de mest allvarliga bristerna från 
det tidigare försvarsbeslutet, inte tillföra 
några nya förmågor. 

Nu blev utfallet således hälften, sam-
tidigt som regeringen ställde krav på att 
Gotland skulle re-militariseras, och att 
ubåtsjaktförmågan skulle öka. En ekva-
tion som givetvis inte går ihop. Försvars-
beslutet 2015 renderade därför i ytterliga-
re ett haveri inom svensk försvarspolitik 
under 00-talet.

Baserat på ovanstående korta samman-
ställning av fyra försvarsbeslut så kan 
vi konstatera att samtliga dessa beslut, i 
huvudsak, har påverkat vår försvarsför-
måga i negativ riktning. Inledningsvis 
genom nedskärningar, och därefter ge-
nom	underfinansiering,	och	slutligen	ge-
nom att inte öka förmågan i paritet med  
omvärldsutvecklingen. 

Internationaliseringen
Den andra faktorn som i stor utsträckning 
har bidragit till den successiva degrade-
ringen av vår nationella försvarsförmåga 
är det som jag har valt att benämna som 
”internationaliseringen”. Det hela star-
tade i samband med FB 00 och accelere-
rade inför FB 04.

Pendeln svängde nu från det ena yt-
terläget (invasionsförsvar) till det an-
dra ytterläget (internationella insatser). 
Plötsligt skulle alla försvarsgrenar och 
förband försöka hitta sin plats i det nya 
försvaret, i vissa fall upplevdes denna 

transformering näst intill desperat. 
Man ska inte förledas att tro att det är 

de genomförda internationella insatserna 
som jag avser i den här delen, för så är det 
inte. Felet kan istället häledas till vårt för-
hållningssätt till det hela, det vill säga det 
som ledde till internationaliseringen av 
Försvarsmakten, vilket i sin tur innebar 
att vi övergav förmågor och funktioner 
som är avgörande för att kunna försvara 
Sverige.

Armén låg på framkant, och eftersom 
brigadstrukturen redan var sönderslagen, 
så passade den nya organisationen med 
små förbandsenheter utmärkt för interna-
tionella insatser. Även Flygvapnet släppte 
greppet om det nationella försvaret och 
började anpassa sig mot internationella 
uppgifter. Här låg fokus på CAS (Close 
Air	 Support)	 vilket	 innebär	 flygunder-
stöd till markförband under ett totalt luft-
herravälde, något som inte är applicer-
bart vid nationellt försvar. Nu etablerades 
även nya sanningar, som att ” försvaret 
av Sverige börjar i Afghanistan”5.

Marinen kom också att gå denna väg. 
All verksamhet skulle nu ha en interna-
tionell prägel och alla marina förband 
anmäldes till EU styrkeregister. Förban-
den skulle nu övas mot ett internationellt 
tänkbart scenario och vid den tidpunkten 
möjlig hotbild. Detta ledde till ett antal 
vägval som påverkade Marinen mer än 
vad som kanske var avsett från början. 
Övningarna blev mycket lågintensiva och 
omfattades ofta av att ligga i en tilldelad 
ruta i havet och försöka hitta smugglare 
av olika slag. 
Marinens	 nya	 huvudfiende	 vid	 denna	

tidpunkt blev terroristen! Terroristen 
var ett lämpligt objekt eftersom vi fort-
5. Försvarspolitisk talesperson Håkan Juholt 
(s), http://www.svd.se/folkpartiet-vill-skapa-ny-
varnplikt
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farande påmindes om terrorattacken 
(9/11) mot USA. Terroristattacken mot 
USS Cole utanför Yemen var en annan 
händelse som påverkade vägvalet. Hon 
blev attackerad av en liten båt lastad med 
sprängämnen. 17 sjömän dog och 39 blev 
skadade.	Svenska	flottan	skulle	nu	ta	upp	
kriget mot terroristerna, eftersom många 
chefer ansåg att det var i den miljön vi 
skulle verka i framtiden.

Den lilla terroristbåten FIAC (Fast 
Inshore Attack Craft) blev därmed känd 
för marinen, och något som skulle bli det 
mest	använda	begreppet	vid	sjöstridsflot-
tiljerna under många år, tillsammans med 
LSF (Low Slow Flyer) som utgjordes av 
ytterst	 okvalificerade	 propellerflygplan.		
För att kunna hantera dessa nya hot så 
lastades	 det	 ombord	 finkalibriga	 vapen	
i en omfattning som inte tidigare fun-
nits på ytstridsfartyg, och övningar med 
flottans	huvudvapensystem	så	som	ubåts-
jakttorpeder och robotar reducerades till 
ett absolut minimum.

Interoperabilitet blev nu ett nytt mo-
deord, men eftersom Sverige inte är ett 

NATO-land så hade man inte tillgång till 
nödvändiga krypton och datalänkar. På 
grund	av	detta	så	var	svenska	flottan	hän-
visad till talad stridsledning och målrap-
portering på okrypterat radiosamband. 
En återgång till hur det fungerade i ma-
rinen på 50-talet. 

För ubåtsvapnets del var det svårt att 
kunna hävda att terroristen var den hu-
vudsakliga	 fienden	 på	 samma	 sätt	 som	
sjöstridsflottiljerna	 kunde	 göra.	 Därför	
valde	 ubåtsflottiljen	 att	 hårdsatsa	 på,	
och sälja in budskapet att man nu var ett 
underrättelseförband. De tidigare hu-
vuduppgifterna att lokalisera och sänka 
fientligt	 överskeppningstonnage	 och	 att	
kunna	 detektera	 fientliga	 ubåtar	 skulle	
inte gynna ubåtsvapnet i sin existens-
kamp i det nya insatta insatsförsvaret.

Minröjningsförbanden påverkades i 
mindre omfattning. Det fanns fortfaran-
de otroligt många minor kvar på Öster-
sjöns botten. Man kunde dessutom ändra 
namnet från ”minröjningsoperationer” 
till ett begrepp som var lättare att sälja in, 
och som låg oerhört rätt i tiden, nämligen 

170 fordon från Lv6 lastas av i Visby hamn från ett av Gotlandsbolagets fartyg i sam-
band med en övning under 2015. Foto: Carl M Sjöstrand, Försvarsmakten.



114

”miljöoperationer”. 
Minröjningsförbanden gjorde under 

den här perioden ett föredömligt bra ar-
bete med att städa i Östersjön. För am-
fibieförbandet	 så	 blev	 den	 enda	 kvarva-
rande bataljonen delvis ominriktad mot 
att bli en manöverbataljon som ska kunna 
strida på land och transporteras med for-
don. 
I	 slutet	 av	 2008	 fick	 Försvarsmakten	

en anvisning att planera för en insats i 
Adenviken, det som skulle bli ME01 med  
korvetterna Stockholm, Malmö och stöd-
fartyget Trossö. Terroristen	 som	 flottan	
under många år hade förberett sig för att 
möta övergick nu istället till att vara Pi-
raten.

Efter insatsen i Adenviken kom så den 
första vändpunkten, och de nationella öv-
ningarna på hemmaplan började återupp-
tas. Ett problem var dock att Försvars-
maktens ekonomi var mycket ansträngd, 
ett annat var att förbandsmassan i Mari-
nen nu krympt så oerhört mycket att de 
förband som var kvar på hemmaplan inte 
hade någon att öva med/mot.

Den slutliga vändpunkten kom dock 
strax efter att Jan Thörnqvist tillträdde 
som marinchef då han mycket befriande 
deklarerade att ”Strid mot en kvalifice-
rad och högteknologisk motståndare ska 
vara dimensionerande för marinen. Kan 
vi hantera en sådan situation står vi även 
inom ramen för detta väl rustade att möta 
även mer lågteknologiska hot som exem-
pelvis sjöfartsskydd mot pirater i Indiska 
oceanen”. 6

Därmed var ordningen återställd och 
marinen började åter igen, enligt min me-
ning,  fokusera på rätt saker.  

Marinen har gjort oerhört bra ifrån sig 
under både internationella övningar och 
6. ”Nationella övningar lägger grunden”, Jan 
Thörnqvist, Marinbloggen, 2012-05-08

insatser. ML-insatserna utanför Libanon, 
och ME-insatserna utanför Somalia och 
amfibieförbandet	 i	 Tchad	 är	 bara	 några	
exempel. Men felet, och det som har på-
verkat vår försvarsförmåga i negativ rikt-
ning, var att pendeln tilläts svänga för 
långt, ända till det andra ytterläget. Det 
här innebar att förmågan inom en rad helt 
avgörande områden reducerades i allt för 
hög grad, något som vi under de senaste 
åren har jobbat hårt för att återta.

Sammanfattar man konsekvenserna av 
internationaliseringen så kan jag konsta-
tera att det innebar en felfokusering inom 
marinen, där vi helt anpassade oss mot en 
okvalificerad	motståndare.	Avvecklingen	
av ubåtsskyddet fortsatte, och den sjöo-
perativa helikopterförmågan utgick till 
förmån för att de sista Hkp 4 anpassades 
för uppgifter inom Nordic Battlegroup 
(NBG 08)7.	Värnplikten	avskaffades,	ar-
mén slutade öva i sammansatta förband. 
Inom	flygvapnet	avvecklades	hela	krigs-
flygbassystemet.	 Möjligheten	 till	 sjö-
målsbekämpning inom Flygvapnet höll 
på att utgå i samband med övergången till 
JAS 39 C/D då Försvarsmakten inte be-
ställde någon integration av roboten. Vi 
räddades här av Thailand som beställde 
robot	15	till	sina	flygplan,	och	därmed	så	
fick	Sverige	det	på	köpet8, något vi idag 
ska vara väldigt tacksamma för.

Jag vill ånyo poängtera att man måste 
skilja på internationella insatser och in-
ternationaliseringen av Försvarsmakten. 
Det förstnämnda har vi utfört föredöm-

7. ”Helikoptrar till NBG försenade”, För-
svarsmakten, 2007-12-17, http://www.forsvars-
makten.se/sv/aktuellt/2007/12/helikoptrar-till-
nbg-forsenade/
8. ”Den icke existerande vapenarsenalen”, 
Wisemans Wisdoms, 2013-09-04, http://wise-
manswisdoms.blogspot.se/2013/09/fortsatt-om-
den-icke-existerande.html
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ligt, samtidigt som det sistnämnda i vissa 
avseenden har varit direkt skadligt för 
vår försvarsförmåga. 

Politiskt förhållningssätt 
till försvarsfrågan
Det politiska förhållningssättet till frågan 
om försvar och säkerhet är givetvis hårt 
knutet till försvarsbeslut och ekonomi, 
men det är trots det en påverkande faktor 
som måste belysas. Försvarsberedning-
ens slutsats från 2004 kring rysk militär 
förmåga blev att landet fortsatt skulle 
komma att ha ”en mycket begränsad kon-
ventionell förmåga att genomföra större 
militära operationer, vilket inte bedöms 
ändras på tio års sikt”9

Det är givetvis lätt att vara efterklok 
och idag säga att beredningen hade fel. 
Istället kan man konstatera att försvars-
beredningens rekommendation vid ett 
försämrat omvärldsläge var helt korrekt. 
”Efter allvarlig och långvarig säkerhets-
politisk försämring kommer det att krä-
vas flera successiva beslut av regering 
och riksdag för att kunna möta allvarli-
gare hot mot riket”10

Men	 det	 här	 sätter	 också	 fingret	 på	
frågan om politiskt förhållningssätt ef-
tersom politisk nivå ännu ej har tagit ett 
enda beslut av större magnitud som har 
bidragit till att bättre kunna möta allvarli-
gare hot i enlighet med vad 2004 års för-
svarsberedningen rekommenderade.

Istället gjorde man i princip tvärt om. 
2008 tillsatte regeringen det som kom att 
kallas genomförandegruppen. En låg rad 
materielprojekt ströks, och lika många 
reducerades. Det var här som bland an-
9. ”Säkrare grannskap – osäkrare värld”, Re-
geringskansliet, 2003-02-27, http://www.reger-
ingen.se/contentassets/7c5b30f0b33a451899d21
7085be6d765/sakrare-grannskap---osaker-varld
10. Ibid

nat den planerade luftvärnsroboten till 
våra Visbykorvetter försvann. Detta 
skedde samtidigt som Ryssland invade-
rade Georgien. När riksrevisionen se-
nare granskade ärendet kom man fram 
till att “sammanfattningsvis har reger-
ingens besparingar gett negativa effek-
ter i Försvarsmaktens insatsförmågor… 
Regeringen tycks ha varit medveten om 
att brister i förmågan kunde uppstå och 
gjorde medvetna ambitionsminskningar 
och risktagningar... Riksrevisionens 
bedömning är att frågan om påverkan 
på Försvarsmaktens förmåga hamnat i 
skymundan i genomförandet av bespa-
ringarna.”

Det var också här som begreppet 
”skönmålning” blev allmänt vedertaget 
inom försvarspolitiken. Det politiska 
budskapet som trummades ut var att re-
geringen stärkte försvarsförmågan, och 
att man nu skapade ett ”tillgängligt, 
flexibelt och användbart försvar som 
kunde möta morgondagens hot som var 
komplexa oförutsägbara och gränslösa”. 
Det såg bra ut i alla debattartiklar, men 
verkligheten var givetvis en helt annan. 
Underfinansieringen	var	ett	 faktum,	och	
ÖB Sverker Göranson försökte gång på 
gång förklara det prekära läget. Något 
som nådde sitt crescendo när han i Al-
medalen 2013 gjorde en liknelse, och för-
klarade att han skulle tvingas avveckla 
en hel försvarsgren om inte mer pengar 
tillfördes.

Men inte ens en rad omvälvande hän-
delser under den här perioden skulle 
rendera i att regeringen vidtog några 
konkreta förmågeökande åtgärder. 2009 
genomförde Ryssland övningen Zapad 
där man övade kärnvapenanfall mot Po-
len. 2011 lanserades det ryska upprust-
ningsprogrammet om 5 000 miljarder 
kronor. Samma år hade vi en befarad 
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undervattenskränkning på västkusten.  
2012 konstaterade MUST att spionaget 
mot Sverige ökade samtidigt som för-
svarsberedningens ordförande Cecilia 
Widegren(m) skrev på Twitter (se ovan) 
att ”Ryssland drar sig öster ut. Europa är 
säkrare än på länge”. Drygt ett år senare 
annekterade Ryssland Krim, och startade 
ett krig i östra Ukraina.

Efter regeringsskiftet 2014 så skrev 
moderaternas nya försvarspolitiska tales-
person Hans Wallmark en debattartikel 
i SvD11 där han bland annat skrev ” just 
att beskriva verkligheten på ett sätt som 
människor känner igen sig i, har inom 
försvarspolitiken stundtals varit svårt 
för Moderaterna” samt ”med tiden har 
det etablerats en bild av att Moderater-
na inte talar klarspråk i försvarsfrågor. 
Stundtals har partiet haft ett tonläge 
som snarast speglat hur man önskat att 
verkligheten sett ut. Inte hur den faktiskt 
varit”.

När socialdemokraterna övertog reger-
ingsmakten var det nog många som hop-
11. ”Tid för klarspråk om försvaret”, Hans 
Wallmark, SvD Brännpunkt, 2015-01-11, http://
www.svd.se/tid-for-klarsprak-om-forsvaret

pades på konkreta åtgärder givet det allt 
mer försämrade omvärdsläget. Inte minst 
beroende på den hårda kritiken som ut-
delats i opposition. Men åter igen så ute-
blev de konkreta åtgärderna, vilket jag 
beskrev i den första delen om försvars-
besluten.

Det militära budskapet
Det politiska förhållningssättet till för-
svarsfrågan är i vissa fall tätt knuten till 
det militära budskapet. Men hur har För-
svarsmaktens budskap och prioriteringar 
påverkat försvarsförmågan?

ÖB Håkan Syrén skrev sommaren 
2004 att ”en återgång till den tidigare 
situationen är utesluten. Nu måste vi is-
tället kunna möta nya hot mot oss som 
en del av en vidare europeisk och global 
gemenskap”12  I samma skrift deklare-
rade ÖB även att ”vi måste göra upp  med 
de sista resterna av det gamla invasions-
försvaret – inte bara i teorin, utan också 
i praktiken”13.

Det är förvisso lätt att vara efterklok. 
12. ”Vägen framåt”, ÖB Håkan Syrén, För-
svarsmaken, 2004
13. Ibid
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Men vi kan nu konstatera att situationen 
idag har många likheter med den tidigare 
och att stora delar från det gamla inva-
sionsförsvaret, som vi gjorde upp med, 
hade behövts idag. 

Ett annat exempel där Försvarsmak-
tens budskap har påverkat är frågan om 
Gotland. ÖB Sverker Göranson avrådde 
från att satsa resurser på Gotland med 
hänvisning till vårt försvarskoncept med 
operativ rörlighet.14 Den tidigare allians-
regeringen gick på ÖB:s linje trots att få 
oberoende försvarsexperter och analyti-
ker delade den bedömningen. I samband 
med det senaste försvarsbeslutet valde 
regeringen att överge ÖB:s linje i frågan, 
vilket innebär att permanenta förband på 
Gotland nu återinrättas.

Försvarsmaktens budskap har inte hel-
ler alltid varit entydigt. I sitt tal15 under 
Folk & Försvar i Sälen januari 2015 tog 
ÖB Sverker Göranson upp den operativa 
förmågan. ”Det är ett faktum att ökning-
en av vår operativa förmåga inte är i nivå 
med den utveckling som Försvarsbered-
ningen förutser kommer att prägla vårt 
närområde. Ett sådant scenario utsätter 
oss för ökade och enligt min mening oac-
ceptabla risker”.

Kort senare, efter att vår nya ÖB Mi-
cael Bydén tillträdde så var budskapet 
runt operativ förmåga ett annat. Bara 
nio månader senare, i oktober 2015 inter-
vjuades ÖB i Studio 1 och budskapet var 

14. ”Försvarsmakten avråder från att satsa re-
surser på Gotland”, SR, 2015-04-28
15. ”Förutsättningar inför ett nytt 
försvarsbeslut”, ÖB Sverker Göranson, Folk & 
Försvar Sälen, 2015-01-12, http://www.forsvars-
makten.se/siteassets/3-organisation-forband/
overbefalhavaren /tal-och-debat tar t ik lar/
tidigare-obs-tal-och-debattartiklar/150112-
forutsattningar-infor-nytt-forsvarsbeslut-ob-
sverker-goranson-anforande-vid-folk-och-for-
svar-2015-webb.pdf

då att ”jag har svårt att förstå den bild 
som man kan få berättad för sig utanför 
Försvarsmakten, att vi har en bristande 
operativ förmåga och att vi inte är till-
räckligt duktiga”. ÖB lade också till att 
”I min värld kan jag säga, att vi aldrig 
har varit bättre än vad vi är just nu. Vår 
personal har aldrig varit bättre utbildad, 
vi har bättre övningsverksamhet och vi är 
bättre tränade”16

Det skilda budskapen kan möjligen 
bottna i att vår nya ÖB vill sätta en po-
sitiv bild av vårt försvar istället för att 
påvisa brister, något som givetvis är bra. 
Men	det	finns	också	en	risk	att	diametralt	
skilda budskap kan skapa förvirring runt 
de faktiska försvarsbehoven, vilket i sin 
tur kan riskera att den politiska nivån kan 
förledas att tro att försvarsbehoven är 
tillfredsställda.

Militära utvecklings-
projekt
Det sista området som jag bedömer har 
inverkat negativt på utvecklingen av vår 
försvarsförmåga är raden av militära ut-
vecklingsprojekt, något som skulle kun-
na rendera i lika många uppsatser.

När Försvarsmakten skulle förnyas i 
samband med FB 00 så startades projek-
tet NBF (Nätverksbaserat Försvar). Kost-
naden sägs ha landat på runt fem miljar-
der,	med	mycket	ringa	uteffekt	kopplat	till	
faktisk försvarsförmåga.

Visbyprojektet är ett annat utveck-
lingsprojekt som har kostat oss över tio 
miljarder. Vi beställde och betalade för 
sex	 korvetter	 men	 fick	 fem!	 Fartygen	
har idag exakt samma vapensystem som 
äldre korvetter och det tog hela 15 år från 
16. ”Nya ÖB räds inte ryssen”, Sveriges Ra-
dio Studio 1, 2015-10-02, http://sverigesradio.
se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artik
el=6269704
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sjösättning av det första fartyget fram till 
leverans av det sista. Även om fartygen 
idag är väl fungerande, så ställer jag mig 
tveksam till att Försvarsmakten i framti-
den ska ge sig in i liknande utvecklings-
projekt.
Det	 finns	 en	 rad	 andra	 projekt	 inom	

ramen för det nordiska samarbetet som i 
olika grad har havererat. Det uttalade syf-
tet med de samnordiska materielprojek-
ten var att ”på ett kostnadseffektivt sätt 
öka respektive lands försvarsförmåga”. 
Men utfallen visar tyvärr allt för ofta på 
havererade samarbeten och kompromiss-
lösningar som följd. När Helikopter 14 
skulle	anskaffas	värderade	regeringen	ett	
nordiskt samarbete högre än att Försvars-
makten skulle få den bästa helikoptern. 
I det nordiska ubåtsprojektet Viking så 

drog sig först Norge ur, och därefter Dan-
mark, och projekthaveriet var ett faktum 
trots många investerade skattemiljoner. 
Den splitterskyddade granatkastaren 
AMOS är ett annat projekt där först 
Norge och Danmark drog sig ur, sedan 
Sverige på grund av alliansregeringens 
besparingar på försvaret 2008. Projek-
tet kostade enligt riksrevisionen Sverige 
860 miljoner med utebliven förmåga som 
följd.

Archerprojektet skulle däremot slå 
belackarna	 på	 fingrarna.	 Man	 avveck-
lade Sveriges sista 48 artilleripjäser för 
att återanvända delar till 24 nya Archer 
vardera till Sverige och Norge. Projektet 
framhölls som det goda exemplet, där 
Sverige skulle spara 400 miljoner genom 
samarbetet. Men även detta samarbete 

Helikopter 14 för såväl mark- som sjöoperativa uppgifter. Efterlängtad men kraftfullt 
försenad och ännu ej slutleverad. Helikoptern för sjöoperativa uppgifter är utrustad 
med sonar- och ledningssystem. Några medel för att utrusta helikoptern med ubåtsjakt-
torpeder eller andra ubåtjaktvapen finns inte i planerna, vilket självklart reducerar 
den operativa nyttan av helikoptern påtagligt jämfört med vad den kunde vara. Foto: 
Jesper Sundström, Försvarsmakten. 
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havererade. Norge drog sig ur på grund 
av förseningar och låg tilltro till systemet, 
vilket innebär att Sverige kan komma att 
få bära alla kostnader på egen hand.

Baserat på ovanstående blir det därför 
svårt att hävda att försvarsförmågan har 
ökat i paritet med kostnaderna för alla 
dessa projekt.

Sammanfattning
Om man sammanfattar dessa fem områ-
den kan man förenklat säga att: 
•	 Samtliga försvarsbeslut har i grunden 

varit	underfinansierade
•	 Internationaliseringen har inverkat 

menligt på den nationell försvarsför-
mågan.

•	 Våra politiker har följt och debatterat 
den försämrade omvärldsutveckling-
en, men inte vidtagit några konkreta 
åtgärder för att möta den.

•	 Försvarsmakten har bidragit till att 
accelerera internationaliseringen, 
och i vissa fall har man ej varit enty-
diga i sitt förmedlande budskap.

•	 Utvecklingsprojekt och nordiska 
samarbeten inom materielområdet 
har sällan bidragit till ökad försvars-
förmåga.

Ovanstående faktorer har i olika grad, 

och på olika sätt inverkat på uppbyggna-
den av vår försvarsförmåga, och möjligen 
kan denna text bidra till en påminnelse 
om eftertänksamhet inför framtida väg-
val där vi måste tillse att:
•	 Försvarsbesluten blir realistiska, 

långsiktiga	och	finansierade.	
•	 Basförmågor vidmakthållas, även 

vid ett förbättrat omvärldsläge (jmf 
internationaliseringen).

•	 Förhållningssättet till omvärldsläget 
tas på allvar av våra politiker, inte 
bara i teorin, utan även i praktiken.

•	 Försvarsmakten måste framställa 
försvarsbehoven utifrån faktiska om-
ständigheter, och inte utefter vad man 
kan förväntas få igenom ekonomiskt.

•	 Kostsamma utvecklingsprojekt mås-
te undvikas. Försvarsförmåga, låg 
kostnad och hög leveranssäkerhet 
måste vara vägledande.

Slutligen tål det att påminnas om att för-
svarsförmåga är något relativt! Det inne-
bär att om vi satsar 10 miljarder på att öka 
vår förmåga samtidigt som vår motstån-
dare satsar 5 000 miljarder, så har vi inte 
åstadkommit annat än en kraftfull rela-
tiv förmågereducering. Det är något som 
ofta glöms bort i den försvarspolitiska 
debatten.
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Ledamoten
GUSTAF VON HOFSTEN

Gustaf von Hofsten är kommendör 1. gr (PA) och marinhis-
torisk författare. Han var under åren 1986 - 1998 styrelse-
ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Christopher Falkengréen – Kungliga Örlogs-
mannasällskapets förste ordinarie ledamot och 
hederspreses. Vem var han egentligen? 
Under mina 35 år som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet har jag många 
gånger i samband med akademiens högtidssammanträden hört Christopher Falken-
gréens namn nämnas. Jag tror att många med mig, inte minst ledamöter i yngre ge-
nerationer, har föga kunskap om vem han egentligen var. Kanske är det inte så kon-
stigt. Inga spår av någon parentation över Christopher Falkengréen har återfunnits 
bland Sällskapets handlingar. Den 2 juni 1810, d.v.s. 21 år efter hans död, höll dock 
överamiralen greve Johan Gustaf Lagerbjelke ett ”åminnelsetal” över Christopher 
Falkengréen inför Kungliga Vetenskapsakademien. Under de dryga 180 år som Tid-
skrift i Sjöväsendet utkommit har ingen artikel införts om akademiens förste he-
derspreses med invalsnumret 1. Jag har därför försökt sammanställa vad vi vet om 
denne man. Ur historiens töcken framträder en skicklig sjöofficer och politiker, men 
också ett omstritt riksråd med konservativa värderingar avseende flottans långsik-
tiga utveckling. 

Karriären inleds
Christopher Falkengréen föddes i Karls-
krona den 12 oktober 1722. Han hade 
gott sjömilitärt påbrå. Fadern, Abraham 
Falkengréen, tillhörde den adliga släkten 
Falkengréen och var amiral och amirali-
tetsråd. Sonen påbörjade i likhet med fa-
dern tidigt den sjömilitära banan och blev 
kadett	 vid	 ett	 s.k.	 kofferdikarlskompani	

redan vid sju års ålder. Fadern sörjde för 
att	han	fick	en	grundlig	utbildning.	Med	
början vid 12 års ålder sattes han under 
fyra år i navigationsskolan i Karlskrona 
och därefter studerade han under två år 
vid Uppsala universitet. Sedan han pas-
serat	underofficersgraderna	blev	han	1743	
vid 21 års ålder löjtnant vid Göteborgs-
eskadern.
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Sjöhjälte i utrikes tjänst
Som	många	officerare	 vid	den	här	 tiden	
utverkade Falkengréen kungligt tillstånd 
att	skaffa	sig	större	kunskap	och	erfaren-
het i sitt yrke ”…uti utrikes potentaters 
tjänst…” År 1744 påbörjade han en tre-
årig	tjänstgöring	vid	den	franska	flottan.	
Han inställde sig i Toulon och antogs där 
som löjtnant i fransk örlogstjänst om-
bord på fregatten La Volage. Det öster-
rikiska tronföljdskriget pågick som bäst 
och även till sjöss ägde en hård kamp 
rum mellan England och Frankrike. 
Falkengréen utmärkte sig ombord på La 
Volage i en ojämn strid mot det engelska 
linjeskeppet Stirling Castle den 15 april 
1746. La Volage var bestyckad med 30 
stycken 8-punds kanoner och hade 225 
mans besättning. Stirling Castle var en 
mäktig motståndare med bland annat 26 
stycken 24-punds kanoner och 26 stycken 
12-punds kanoner och hade närmare 500 
mans besättning. I den ojämna kampen 
sårades La Volages fartygschef dödligt, 
men Christopher Falkengréen övertog 
befälet och fortsatte striden. Efter sju 
timmars kamp tvingades han till slut 
stryka	flagg	efter	att	fartyget	förlorat	alla	
masterna och halva besättningen och am-
munitionen i det närmaste var förbrukad. 
Han fördes som fånge till Gibraltar där 
han senare utväxlades. För sin tapperhet 
fick	han	motta	en	hedersvärja	av	guld	ur	
den franske kungen Ludvig XV:s hand. 
Ingen	officer	av	hans	grad	och	ingen	ut-
länning hade dittills vederfarits en sådan 
hedersbetygelse. Han deltog därefter en 
kortare tid i den franska arméns strider 
i Flandern där han tjänstgjorde i beläg-
ringsartilleriet	 vid	 flera	 framgångsrika	
belägringar.

Sjötjänst
Efter hemkomsten till Sverige blev han 

1751 befordrad till kapten. Han skulle nu 
som fartygschef få omsätta sina erfaren-
heter från tjänstgöringen i den franska 
flottan.	Samma	år	 blev	han	 chef	 på	 fre-
gatten Drottningholm (50 kanoner) under 
en expedition till Finland. Året därpå, be-
fordrad till kommendörkapten, blev han 
fartygschef först på linjeskeppet Göta 
Lejon (70 kanoner) och därefter på linje-
skeppet Uppland (50 kanoner). Med det 
senare fartyget genomförde han tillsam-
mans med linjeskeppet Södermanland 
år 1755 en konvojresa till Medelhavet. 
Uppgiften var att skydda den svenska 
sjöfarten mot marockanska kapare. Pes-
ten härjade ombord och under den 10 må-
nader långa expeditionen avled 40 man 
ombord på Uppland. År 1757 tjänstgjorde 
han	 som	 fartygschef,	 tillika	 flaggkapten	
på linjeskeppet Lovisa Ulrika (70 kano-
ner) under sjötåget i Nordsjön. Fartyget 
var	 flaggskepp	 i	 den	 eskader	 som	 hade	
till uppgift att upprätthålla Sveriges väp-
nade neutralitet och skydda den svenska 
handelssjöfarten mot brittiska övergrepp.

Vid högsommartid 1778 levererades 
Gustav III:s skonert Amphion. Efter verk-
ställd provsegling blev det första uppdra-
get att hämta kungen i Karlskrona och 
föra honom till huvudstaden. Av okänd 
anledning	 var	 en	 äldre	 kofferdikapten	
utsedd till befälhavare. Den allerstädes 
närvarande Falkengréen avrådde bestämt 
kungen för resan då vädret var dåligt med 
kraftiga vindbyar. Kungen lät sig inte 
bevekas och på amiralitetsrådet Sparres 
inrådan övertalades kungen att låta Fal-
kengréen följa med och leda seglatsen. 
Den 3 juli avseglade man. Redan första 
dagen till sjöss friskade vinden i ytterli-
gare och det skulle bli en färd som var 
nära att sluta i katastrof. Amphion var inte 
lämpad för segling på öppet hav. Skoner-
ten var byggd för såväl rodd som segling, 
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men seglade dåligt och var mycket tung-
rodd. Redan vid måttlig sjö kunde de 16 
par årorna inte användas. Efter tre dygns 
hårt väder närmade man sig Dalarö. För 
att ligga över sista udden användes såväl 
segel som åror. Plötsligt kom en stormby 
som lade fartyget på sida. Man hann inte 
ta in årorna och skonerten var nära att 
kantra. Endast en kastvind från motsatt 
håll räddade i sista stund situationen. 

Kungen	 fick	 nog	 av	 sjölivet	 och	 tog	 sig	
från Dalarö hem till Drottningholm land-
vägen.

Sjökrigsvetenskapens 
tillskyndare
Falkengréen hade även ett teoretiskt in-
tresse för sitt yrke. Med sina förvärvade 
goda kunskaper i det franska språket 
översatte han efter hemkomsten frans-

Teckning föreställande Falkengréen ritad av C.A. Ehrensvärd.
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mannen Paule Hostes Ĺ art des armées 
navales, som var en ingående beskrivning 
av den högt ansedda franska sjötaktiken 
och grunderna för evolutioner till sjöss. 
År 1752 lät Amiralitetskollegiet trycka 
översättningen under titeln Evolutioner 
til Siös – Underrättelse huru skieppen af 
en örlogs flotta, hållas uti sin tilbörliga 
ordning, i anseende till hwarannan, wid 
alla förefallande tillfällen och rörelser. 
Arbetet, som inte enbart var en ren över-
sättning utan också hade anpassats till 
svenska förhållanden, kom att användas 
vid	 officersutbildningen	 och	 skulle	 fort-
sättningsvis	tillämpas	inom	örlogsflottan.

Hans intresse för sjökrigsvetenska-
pen och dess utveckling tog sig många 
uttryck. År 1756 inrättades den nya ka-
dettskolan i Karlskrona. Falkengréen 
med sin gedigna fackutbildning utsågs 
till dess militära direktör, d.v.s. skolchef 
tillika chef för kadettkåren. Då han hade 
lätt att uttrycka sig i såväl tal som skrift 
blev han av sina elever en uppskattad 
chef. Efter att ha verkat i 10 år som chef 
för kadettskolan lämnade han sin befatt-
ning 1766. Han återkom dock 1772 som 
överinspektör, vilket han förblev till sin 
död.	Under	sin	tid	som	chef	för	galärflot-
tan skulle han ägna stor uppmärksamhet 
åt den undervisning som hade bäring på 
detta vapenslag.

Det var också i den andan som Falken-
gréen	i	egenskap	av	chef	för	galärflottan	
1771 gav sitt tillstånd till några av sina of-
ficerare	att	samla	galärflottans	officerare	
för att bilda ett sällkap med ändamål att 
arbeta för sjökrigsvetenskapens utveck-
ling och för att själva förkovra sig i denna 
vetenskap. Detta låg helt i linje med hans 
strävan	 att	 höja	 officerarnas	 kunskaps-
nivå. Så kom det sig att Christopher Fal-
kengréen, en månad tidigare upphöjd till 
friherrligt stånd, vid sällskapets första 

session den 15 november 1771 blev det 
nybildade sällskapets preses honorarius 
med invalsnummer 1. Mötet ägde rum i 
Falkengréens bostad på Skeppsholmen, 
Långa Raden 4 i Stockholm. Därefter 
skedde mötena i en lokal som Falkengré-
en anvisade på bottenvåningen i Långa 
Raden 8.

Det förtjänar att i detta sammanhang 
nämnas att Falkengréen ”såg det högst 
nödvändigt” att	hans	officerare	hade	till-
gång till ett ordentligt fackbibliotek. Han 
skrev därför till ”de svenske ministrarna 
vid de utländska sjömakterna” för att få 
en förteckning över lämplig litteratur 
inom sjökrigsvetenskapens område. Han 
hemställde också hos riksens ständer, 
d.v.s. riksdagen, om anslag till ett sjömili-
tärt bibliotek, vilket dock inte beviljades. 
Ett bibliotek kunde ändå långsiktigt byg-
gas upp genom donationer och köp vid 
bokaktioner. 

Poltiskt engagerad
Falkengréen blev tidigt politiskt engage-
rad. Han tillhörde det ryskvänliga möss-
partiet och blev efter hand en av dess 
främsta män. Vid riksdagarna 1760 – 62 
var han medlem i det Sekreta utskottet 
och blev från den tiden alltmer indragen i 
de politiska striderna. 

Falkengréen, som 1762 blivit kommen-
dör, tog som sin huvuduppgift att bekäm-
pa generalen, sedermera fältmarskalken, 
Augustin Ehrensvärds försvarspolitik.  
Hattpartiet satt vid makten och Ehren-
svärd hade 1756 mot Amiralitetets vilja 
lyckats	 genomdriva	 att	 skärgårdsflottan	
(tidigare	 benämnd	 galärflottan)	 skulle	
skiljas	 från	 örlogsflottan	 och	 understäl-
las	Krigskollegiet	som	arméns	flotta.	Den	
organiserades i Stockholmseskadern och 
Finska eskadern och till dess chef utsågs 
Augustin Ehrensvärd.
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Men vid 1765 – 66 års riks-
dag återtog mössorna makten 
och	 som	örlogsflottans	 främste	
företrädare skulle Falkengréen, 
nybliven scoutbynacht (konter-
amiral), bli en hård och skicklig 
motståndare till Ehrensvärd. 
Striden dem emellan blev het 
och sakskälen skulle många 
gånger få stå tillbaka för parti-
intresset. En av tvistefrågorna 
var hur galärerna skulle beman-
nas. Ehrensvärd hävdade att de 
mycket väl kunde bemannas av 
arméns	 infanteriofficerare	 ef-
tersom samverkan med arméns 
landförband och galärernas ut-
nyttjande av sina vapen var det 
viktigaste. Nautisk kompetens 
kunde de inhämta på kort tid. 
Falkengréen menade däremot 
att förtrogenhet med sjölivet, 
navigering och manövrering 
var avgörande för att vapnen skulle 
kunna sättas in på rätt plats och i rätt tid. 
Därför	borde	officerare	med	sjömilitär	ut-
bildning föra befälet. Resultatet blev till 
slut	bland	annat	att	skärgårdsflottan	åter	
underställdes Amiralitetskollegiet var-
vid Augustin Ehrensvärd 1766 tvingades 
överlämna befälet till Falkengréen. Året 
därpå befordrades denne till viceamiral.

Men Falkengréens strid mot Ehren-
svärd fördes även på ett annat plan. Fal-
kengréen drev ihärdigt mösspartiets upp-
fattning att kostnaderna för försvaret av 
Finland borde reduceras, vilket slutade 
med att Ehrensvärd entledigades från sitt 
chefskap över fästningsbyggnationen vid 
Sveaborg. Utmanande rustningar i öster 
skulle enligt Falkengréen skada de fred-
liga relationerna med Ryssland.

Men historien skulle ta en snabb vänd-
ning. Vid 1769 – 70 års riksdag kom 

hattpartiet åter till makten och besluten 
från föregående riksdag revs upp. Ami-
ralitetskollegiet måste avstå från högsta 
överinseendet	 över	 skärgårdsflottan	 och	
Falkengréen	fick	nu	återlämna	befälet	till	
Ehrensvärd. Stockholmseskadern kvar-
stod dock till 1777 under Amiralitetskol-
legiet.	 Ehrensvärd	 återfick	 också	 ansva-
ret för att fortsätta arbetena på Sveaborg 
och för att förstärka Finlands försvar mot 
öster. 

Under sin tid som chef för skärgårds-
flottan	 åstadkom	 Falkengréen	 ingenting	
av betydelse. Hans chefsperiod innebar 
snarare	en	 tillbakagång	 för	galärflottans	
utveckling. Man har sagt om Falkengréen 
att han talade väl, skrev ännu bättre, men 
handlade illa. Detta i motsats till en av 
hans rivaler, amiralitetsrådet Carl Sparre, 
om vilken man sade att han talade illa, 
skrev ännu sämre, men handlade väl.

Augustin Ehrensvärd. Oljemålning av O. Arenius
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Riksråd och president i 
Amiralitetskollegiet
I maj 1772 utnämndes Falkengréen till 
riksråd. Vid de förhandlingar som för-
des vid Gustav III:s tronbestigning för 
att få till stånd en försoning i den förö-
dande partistriden, deltog han som en 
av mösspartiets förgrundsmän. Då för-
handlingarna misslyckades och kungen 
genomförde sin statskupp, hörde Falken-
gréen till kungens motståndare och han 
hölls liksom övriga statsråd fängslade 
på Stockholms slott. När kungen efter 
revolutionen reorganiserade riksrådet, 
tog han ändå Falkengréens obestridliga 
kunskaper på det sjömilitära området i 
anspråk	och	han	fick	kvarstå	som	sjömili-
tär expert. Då marina ärenden behandla-
des i krigskonseljen och då anslagen till 
örlogs-	och	galärflottorna	diskuterades	 i	
statskonseljerna, var Falkengréen oftast 
närvarande. Han satt även som medlem 
i den försvarskommission som tillsattes 
omedelbart efter statskuppen i slutet av 
augusti 1772.
Gustav	 III	beslöt	1775	att	flytta	Ami-

ralitetskollegiet från Karlskrona till 
Stockholm, något som Falkengréen var 
emot. Han blev likafullt utsedd till dess 
president. Detta borde ha medfört att han 
skulle	fått	ökat	inflytande	över	sjöförsva-
rets utveckling. Det blev i själva verket 
tvärt om. Amiralitetskollegiet förlorade 
alltmer	inflytande	och	besluten	i	de	vik-
tigaste	 frågorna	 om	 högsjöflottans	 ut-
veckling fattades av amiralitetsrådet Carl 
Sparre och sedermera av generalamiralen 
Henrik af Trolle. Det var en ödets ironi 
att Falkengréen, den energiske förkäm-
pen	 för	 örlogsflottan	 och	 amiralitetets	
rättigheter, genom sin konservatism och 
osmidighet skulle bidra till ämbetsver-
kets sjunkande anseende. Till slut ledde 

detta till att Amiralitetskollegiet helt 
avskiljdes från den direkta befattningen 
med	örlogsflottan	för	att	slutligen	avskaf-
fas 1791.

Gustav III:s förtroende 
för Christopher Falken-
gréen dalar
Falkengréen	fick	aldrig	Gustav	III:s	fulla	
förtroende. Kungen måste visserligen ha 
känt till hans ryskvänliga hållning, men 
det var snarare Falkengréens oförmåga 
att	 rycka	upp	flottan	 ur	 dess	 förfall	 och	
hans bristande sinne för utvecklingens 
krav som bidrog till kungens misstroen-
de. Under dennes nio första regeringsår 
hade bara tre fartyg stapelsatts och ett 
blivit färdigt, detta trots stora ekonomis-
ka	uppoffringar.	Falkengréens	konserva-
tiva inställning visade sig tydligt när man 
i 1780 års s.k. certkommission skulle 
bedöma af Chapmans nykonstruerade 
fartyg. Han försökte då i ett antal prome-
morior bevisa att de nya fartygen var un-
derlägsna de äldre typerna. Tack vare af 
Trolles och Sparres kraftiga stöd segrade 
Chapmans förslag. Kort därefter utsåg 
kungen Henrik af Trolle till generalami-
ral	och	chef	över	såväl	örlogsflottan	som	
skärgårdsflottan.	 Trolle	 var	 därmed	 un-
derställd Kungl Maj:t och på så sätt i det 
närmaste oberoende av Amiralitetskol-
legiet och Falkengréen. De 15 linjeskepp 
och 16 fregatter som skulle byggas på sju 
år ansåg Falkengréen vara opåkallade 
och byggena alltför kostsamma. För ho-
nom var uppenbarligen inte försvaret av 
landets östra gräns lika viktig som för 
Ehrensvärd, af Trolle och af Chapman. 
Dessa menade att Sverige behövde en 
flotta	 som	var	minst	 lika	 stark	 som	den	
ryska och med egenskaper som gjorde 
den lämpad för Östersjöns vatten.
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Gustav III:s uppfattning om Falken-
gréen framkom tydligt vid en supé den 10 
maj 1780 till vilken han bjudit in Henrik 
af Trolle. Kungen lär då enligt Trolle ha 
sagt ”…men efter[som] vi tala om flot-
tan, måste jag säga er att jag aldrig tror 
jag får någon flotta, så länge riksrådet 
Falkengréen därmed har någon befatt-
ning. Säg mig rent ut er tanke och huru 
jag skall kunna debrassera (befria) mig 
af honom…”

Härefter sköts Falkengréen alltmer åt 
sidan. Han uteslöts ur statskonseljen, hör-
des bara undantagsvis i krigskonseljen 
och	 fick	 inte	 plats	 i	 den	 krigsberedning	
som tillsattes 1783. Även om han satt 
med i den kommitté som skulle planera 
för	örlogsflottans	utrustning	inför	kung-
ens ryska krig 1788, tog kungen inte hans 
tjänster i anspråk när det gällde den kon-
kreta krigsplanläggningen. Falkengréens 
levnadsbana började då också gå mot sitt 
slut och han besvärades alltmer av sjuk-
dom.

Eftermälet
Christopher Falkengréen avled i Stock-
holm den 22 april 1789, drygt 66 år gam-
mal och ligger begravd i Riddarholms-
kyrkan. Han förblev ogift, vilket innebar 
att hans ättegren dog ut med honom. Han 
hade	 1778	 dubbats	 till	 serafimerriddare	
under	 mottot	 Constantia	 fideque	 (Med	
ståndaktighet och trohet) och blev samma 
år invald som ledamot i Kungliga Veten-
skapsakademien vars preses han var 1781 
och 1786.

Örlogsmannasällskapet beslöt 1776 att 
en parentation över bortgångna medlem-
mar skulle hållas. Någon minnesteckning 
har dock inte kunnat spåras över Sällska-
pets förste ordinarie ledamot och heders-
preses, viceamiralen, riksrådet, presiden-
ten i Amiralitetskollegiet, innehavaren 

av kommendörstecknet med stora korset 
av	 Svärdsorden	 och	 serafimerriddaren	
Christopher Falkengréen. Det kan t.o.m. 
vara så att någon parentation aldrig hölls. 
Under	åren	1788	̶	1797	låg	nämligen	Säll-
skapets verksamhet i princip nere, dels 
beroende på kriget mot Ryssland som 
krävde ledamöternas engagemang på an-
dra håll, dels beroende på den förödande 
branden i Karlskrona 1790. Om samman-
träden	 ändå	 hållits,	 finns	 inga	 protokoll	
från	dessa	år	bevarade.	Tursamt	nog	finns	
däremot på Kungliga Biblioteket övera-
miralen greve Johan Gustaf Lagerbjelkes 
(med invalsnummer 4 i Örlogsmannasäll-
skapet) ”åminnelsetal” över Falkengréen 
som hölls inför Kungliga Vetenskapsaka-
demien den 2 juni 1810.

Man kan inte undgå att fundera över 
varför det dröjde till 21 år efter hans 
bortgång innan minnestalet inför Kung-
liga Vetenskapsakademien hölls.  Kanske 
var det så att eftersom han inte var helt 
okontroversiell skulle hans eftermäle, 
trots hans framgångsrika karriär och 
hans	otvivelaktiga	förtjänster	 inom	flera	
områden, inte komma att framställas i 
enbart positiv dager. År 1810 hade emel-
lertid alla Falkengréens främsta vedersa-
kare inklusive Gustav III avlidit, vilket 
möjligen kan ha gjort det mindre känsligt 
för Lagerbjelke att åta sig uppdraget som 
levnadstecknare. 

Lagerbjelke har enbart lovord för Fal-
kengréen. Han beskriver i sitt 18 sidor 
långa ”åminnelsetal” bland annat Falken-
gréen som en man med ”…stark sinnes-
författning (karaktär) och ganska lifliga 
kändslor; men dess beständiga ömhet för 
det vackra könet, dess odlade vett, samt 
dess verlds-kännedom mildrade dess se-
der såsom Sjöman, så att han i det all-
männa umgänget var äfven så angenäm, 
förekommande och gladlynt, som uti alf-
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varsamma sällskap redbar, sak-kunnig 
och acktningsvärd…”.

Oscar Nikula, professor i nordisk 
historia vid Åbo Akademi, avslutar i 
Svenskt	 biografiskt	 lexikon	 sin	 karaktä-
ristik av Falkengréen med orden: ”..Trots 
obestridliga förtjänster – tapperhet i 
strid, kunnighet i sjökrigsväsendets teo-
ri, pedagogisk förmåga, vältalighet och 
stilistisk färdighet – hade Falkengréen 
inte förmått göra någon större insats i 
den svenska flottans historia. Partisin-
net hade mången gång förblindat honom, 
och det synes som om han med allt sitt 
vetande kommit till korta när det gällde 
att se saker i stort. Sålunda fick han stå i 
skuggan av sina medtävlare Augustin Eh-
rensvärd, Carl Sparre, Henrik af Trolle, 
Fredrik af Chapman och andra…”.   

Falkengréen var onekligen en för sin 
tid mycket bildad man, ledamot som han 
var av Kungliga Vetenskapsakademien 
och mycket kunnig i allt som hörde till 
yrket. Hans svaghet verkar ha varit att 
han med sin utpräglade partikänsla och 
sin påtagliga konservativa läggning 
gärna höll fast vid den gamla ordningen 
och envist motsatte sig de nya idéerna om 
flottans	fortsatta	utveckling.

Även om Christopher Falkengréen inte 
gått till historien som någon av de allra 
främsta och mest kända bland frihetsti-
dens	sjömilitära	profiler,	har	vi	ändå	an-
ledning att med tacksamhet minnas och 
hedra honom såsom tillskyndare av det 
som i dag är en av världens äldsta sjö-
krigsvetenskapliga akademier – Kung-
liga Örlogsmannasällskapet.
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Riskhantering är egentligen något funda-
mentalt som alla människor lär sig från 
barnsben	och	genom	hela	livet,	i	de	flesta	
fall	bör	tilläggas.	Att	 identifiera	potenti-
ella risker, bedöma dessa till sannolikhet 
och konsekvens samt utifrån detta utar-
beta en handlingsplan är fundamentalt. I 
vardagliga situationer är detta inget som 
vi	reflekterar	över	utan	det	sker	naturligt.	
Sedan tillkommer att man är bättre på 
att	 identifiera	 och	 bedöma	 risker	 inom	
ett område där man har kunskap, skick-
lighet och erfarenhet. Om vi lämnar den 
medfödda riskanalysen och istället ser 
den som ett arbetsverktyg för beslutsfat-
tande, så krävs strukturella former för 
riskanalys när det som ska analyseras är 
komplexa scenarion med många ingå-
ende variabler. Inom det marina området 

uppfylls dessa kriterier närmast regelvis 
när teknik eller verksamhet riskanalyse-
ras. Seminariet ger exempel på situatio-
ner där riskanalys måste användas för att 
fatta beslut då det råder stora osäkerheter 
och där normala beslutsmodeller inte kan 
appliceras. Dessa exempel är följande:

•	 Bunkring	 av	 fartyg	 som	 nyttjar	 fly-
tande naturgas (LNG) som bränsle är 
ett område vars osäkerhet består i att 
det	i	nuläget	inte	finns	regelverk	som	
ger ett stöd för hur detta ska genom-
föras på ett säkert sätt med minimala 
risker.

•	 Bedöma om ett före detta skjutfält 
med oexploderad ammunition eller 
platser där dumpning av ammunition 
förekommit kan användas för rekrea-

Riskanalys för att fatta bättre beslut
Under den rubriken kallade vetenskapsgren III i KÖMS till ett seminarium på FMV 
Tre Vapen i Stockholm den 18 maj. Det var en mindre men kunnig samling leda-
möter och andra inbjudna som hade trotsat våren för att lära mer om riskanalys. 
Seminariet handlade om riskhantering och riskvärdering samt metoder för detta. 
Två exempel redovisas från den marina arenan, militär- respektive civilsjöfart, samt 
ett exempel från annan militär verksamhet. Föreläsarna var Övlt Fredrik Johnsson 
från FHS/SWEDEC, Björn Forsman från SSPA och Dr. Hans Liwång från FHS.

Ledamoten
MATS ELOFSSON

Överstelöjtnant
FREDRIK JOHANSSON

Civilingenjör 
BJÖRN FORSMAN

Teknologie doktor
HANS LIWÅNG



131

tion eller byggnation. Här består osä-
kerheten i avsaknad av information 
om områdets kontamineringsgrad 
eller den dumpade ammunitionens 
stabilitet.

•	 I vilken utsträckning ett örlogsfartyg 
ska uppfylla civila regelverk där svå-
righeten	är	att	definiera	betryggande	
säkerhet i förhållande till fartygets 
användande.

Nedan beskrivs dessa exempel av respek-
tive föreläsare.

Riskbedömning för han-
tering och bunkring av 
flytande naturgas 
Björn Forsman, SSPA
Införandet av svaveldirektivet och dess 
krav på max 0,1 % svavel i fartygsbränsle 
som används i Nordsjön och Östersjön 
(SECA, Sulphur Emission Control Area) 
har ökat intresset för alternativa fartygs-
bränslen.	 Ett	 lovande	 alternativ	 är	 fly-
tande	naturgas,	LNG	(Liquefied	Natural	
Gas), som idag används på ett åttiotal far-
tyg	–	de	flesta	i	Norge.	Förutom	att	sva-
veloxidemissionerna elimineras ger LNG 
även avsevärda reduktioner av partikel- 
och kväveoxidemissionerna liksom även 
en viss minskning av koldioxidutsläppen.

LNG har sedan länge hanterats i stor-
skaliga terminaler och fraktats till sjöss i 
stora LNG-tankfartyg. Riskerna är kända 
och sådan storskalig verksamhet omgär-
das av rigorösa säkerhetsbestämmelser 
vilket gjort att antalet incidenter är lågt. 
Bunkring av LNG som fartygsbränsle 
innebär att antalet överföringar av LNG 
ökar väsentligt och även om de kvantite-
ter som hanteras vid varje bunkringstill-
fälle är relativt små blir LNG-hantering 
en vardaglig verksamhet i många ham-
nar. För att säkerställa att de goda säker-

hetserfarenheterna från den traditionella 
storskaliga hanteringen vidmakthålls 
måste riskerna vid LNG-bunkring prövas 
noga och bli föremål för särskild riskana-
lys. SSPA har utvecklat metodik för och 
utfört	 riskanalyser	 för	 ett	 flertal	 av	 de	
svenska och internationella projekt med 
LNG-bunkring som drivits fram under 
senare år. 

LNG är väsentligen metan som kyls 
ned till en temperatur under sin kokpunkt 
dvs minus 162ºC. Den kan då transporte-
ras och lagras i särskilda, oftast vakuum-
isolerade	tankar.	I	flytande	form	minskar	
volymen 600 gånger jämfört med gas-
form. 

Vid eventuella spill eller utsläpp av 
LNG, exempelvis i samband med bunk-
ring förångas LNG snabbt och bildar ett 
vitt moln. Till skillnad från exempelvis 
gasol är metan lättare än luft och sprids 
därför normalt snabbt i luften. Utsläppt 
metan kan antändas i koncentrationer 
mellan 5 - 15 % (brännbarhetsintervall) 
och olika typer av brandscenarier kan 
tänkas uppstå beroende på avstånd till 
möjliga tändkällor med mera. Brandinci-
denter	har	aldrig	inträffat	i	samband	med	
bunkring men enstaka fall av frostskador 
har uppstått då bunkringspersonal kom-
mit i kontakt med LNG. Eventuellt spill 
på fartycksdäck gör stålet skört och kan 
ge sprickbildning.

Regelverken kring bunkring av LNG 
kan sägas hamna mittemellan internatio-
nella	 regelverk	 som	 rör	 fartyg/sjötrafik	
och nationella regelverk om transport och 
hantering av farliga ämnen på land och i 
hamnar. För svenska hamnar är det därför 
viktigt att ha med både MSB, lokal rädd-
ningstjänstorganisation liksom Tranport-
styrelsen i prövningsprocessen. Exempel 
på tillämpbara regler och riktlinjer är; 
Lagen om brandfarliga och explosiva 
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varor (LBE) för landsidan och ISO/TS 
186831 för själva bunkringen. Själva 
riskanalysprocessen för LNG-bunkring 
följer i princip samma generella struktur 

1. ISO/TS 18683 Guidelines for systems and 
installations for supply of LNG as fuel to ships 
(2015).

som för andra riskanalyser och som bland 
annat ges av ISO 30002, se Figur 1. 

Omfattningen av en riskanalys för 
LNG-bunkring beror av hur bunkringen 
är tänkt att genomföras; om lasthantering 
2. Svensk standard SS-EN 31010, Riskhante-
ring - Metoder för riskbedömning (2010).

Figur 1. Struktur och komponenter i de maritima riskanalyser som SSPA utför. 
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utsläppsfall värderas och vägs samman. 
Datorbaserade modeller för gasspridning 
och brandbelastningsberäkningar kombi-
neras så att analysresultaten kan presen-
teras som individriskkonturer i en karta 
över bunkringsplatsen. Den beräknade 
platsspecifika	 individrisken	 (sannolik-
heten att en person som varaktigt vistas 
på platsen ett år skall omkomma) kan då 
jämföras med vedertagna acceptanskrite-
rier för vad som skall gälla för de typer 
av verksamheter som pågår i närbelägna 
områden i hamnen. 

Viktiga riskreducerande åtgärder för 
säker LNG-bunkring omfattar vanligen: 
väl inarbetade operationella procedurer, 
träning och utbildning, teknisk utrust-
ning som nödstopp, droppfria kopplingar 
och utrustning som säkerställer att inga 
inneslutna LNG-rester blir kvar i de 
slangar och ledningar som används för 
överföringen. En av de första riskanaly-

Figur 2. Tre huvudprinciper för LNG-bunkring; tankbil till fartyg, tank på kaj, och 
fartyg till fartyg.

ska ske parallellt med bunkring, om det 
finns	passagerare	ombord	och	med	vilket	
flöde	bunkringen	sker,	se	Figur	2.	
Bunkring	från	tankbil	är	flexibelt	och	

kräver inga investeringar men lämpar sig 
inte för större kvantiteter. Med tank på 
kajen	kan	flödet	ökas	för	att	åstadkomma	
kortare bunkringstider och vid bunkring 
från en särskild bunkerbåt är förutsätt-
ningarna bättre för parallell lasthante-
ring samt embarkering av passagerare 
då själva fartygssidan också kan utgöra 
en barriär för gasspridning vid eventuellt 
utsläpp.	För	väldefinierade	”normalbunk-
ringsfall” är det enligt ISO/TS 18683 
tillräckligt med en förenklad determi-
nistisk riskanalys för att bestämma sä-
kerhetsavstånd. Om däremot exempelvis 
passagerare	 ska	finnas	ombord	krävs	 en	
mera omfattande kvantitativ riskanalys 
(QRA) där sannolikheter för och kon-
sekvenser	 av	 alla	 identifierade	 tänkbara	
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serna för LNG-bunkring som SSPA ut-
förde gällde Viking Grace i Stockholm. 
En lösning med en särskild bunkerbåt 
visade sig här erbjuda en säker och ef-
fektiv metod, se Figur 3. Bunkringen 
genomförs på en timme samtidigt som 
passagerare går iland och går ombord och 
hittills har omkring 1 000 bunkringar ge-
nomförts utan incidenter eller LNG-spill.

Flera liknade riskanalyser av LNG-
bunkring har utförts för andra hamnar 
och SSPA tillämpar också riskanalys-
strukturen för andra typer av maritima 
riskanalyser såsom exempelvis nya far-
leder eller påseglingsrisker av broar och 
kajnära byggande. Principerna kan myck-
et väl tillämpas även för marinmilitära 
fartyg och operationella situationer där 
säkerhetsregler för civil sjöfart måste vä-

gas samman med militära krav och egen-
skaper som inte begränsar överlevnads-
förmåga och prestanda i skarpa militära 
aktiviteter.

Explosiva kvarlämningar 
i Sverige – ett problem att 
hantera 
Övlt Fredrik Johnsson, FHS/SWEDEC
Sverige har varit förskonat från krig i 
över tvåhundra år och det är lätt att tro att 
Sverige står utanför problematiken med 
explosiva kvarlämningar. Men, sanning-
en	är	att	 stora	 landarealer	och	ett	flertal	
vattendrag är kontaminerade med am-
munition. Avyttring av f.d. militära om-
råden för civil användning har gjort att 
problemet nu måste hanteras, samtidigt 

Figur 3. Bunkerbåten Seagas lastas vid Loudden och förtöjs vid bunkring på utsidan 
av färjan då den lägger till vid Stadsgårdskajen i Stockholm.
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skapar detta kunskap som är applicerbar 
på andra hot mot det moderna samhället.
I	Sverige	finns	betydande	arealer	som	

är kontaminerade med explosiva kvar-
lämningar från en tid när Försvarsmak-
ten var avsevärt större än idag och svensk 
försvarsindustri blomstrade. Problemet 
utgörs främst av oexploderad ammuni-
tion på före detta övnings- och skjutfält 
samt av dumpad överskottsammunition i 
sjöar och vattendrag. Reduceringar i för-
svarsverksamheten har lett till avyttring 
av områden som inte längre behövs för 
militära ändamål, varvid mark/vatten får 
en helt ny användning till exempel som: 
industrifastigheter, bostäder, skogsbruk, 
rekreationsområden. Innan marken kan 
tas i bruk för ny användning måste sane-
ringsåtgärder i form av ammunitionsröj-
ning utföras – en kostsam verksamhet.

Ammunitionsröjningsinsatser som ge-
nomförs idag saknar en i samhället ved-
ertagen ambitionsnivå och den långsik-
tiga målbilden är otydlig. Anledningen 
är	 främst	 relaterad	 till	 att	 det	 inte	 finns	
någon	definierad	acceptabel	risknivå	från	
explosiva kvarlämningar i det svenska 
samhället. Att uppnå en fullständig eli-
minering av hotet är orealistiskt, varför 
exklusiva röjningsinsatser behöver prio-
riteras utifrån vad som utgör en accepta-
bel kvarvarande risk relaterat till den nya 
mark- och vattenanvändningen. 

För att hantera problemet behöver ett 
antal åtgärder vidtas på nationell nivå: 
en ansvarig myndighet behöver utses, 
en nationell standard för denna typ av 
saneringsåtgärder behöver tas fram och 
kunskapen om alla förekommande ex-
plosiva kvarlämningar behöver samman-
ställas i en gemensam nationell databas. 
Härutöver behövs en riskhanteringsmo-
dell för frisläppning av mark och vatten 
kontaminerade med oexploderad och 

dumpad ammunition tas fram. Men, en 
sådan modell kräver ingångsvärden som 
bygger på kunskap som saknas idag, ex-
empelvis: Vad är en acceptabel risk från 
explosiva kvarlämningar i det svenska 
samhället? Vilken metodik ska användas 
för att analysera risken från explosiva 
kvarlämningar? Hur ska vi kommunicera 
den kvarvarande risken efter sanering till 
allmänheten och beslutsfattare?

Denna kunskap kan byggas upp på två 
sätt, dels genom internationellt samarbe-
te och dels genom nationell kunskapsut-
veckling såsom forskning. På den inter-
nationella	 arenan	 finns	 ett	 flertal	 länder	
som hanterat likartade problem. Exem-
pelvis har USA sanerat explosiva kvar-
lämningar på avvecklade militära baser, 
Storbritannien har utvecklat rutiner vid 
byggnation i områden som bombades 
under andra världskriget och Norge som 
genomfört sanering av skjutfält i fjäll-
världen. 

Samtidigt kan det konstateras att vissa 
frågor är obesvarade även i andra län-
der, såsom hur man ska förhålla sig till 
vad som utgör en acceptabel risk och hur 
man i samma riskanalys ska kombinera 
miljörisker, risker för tredje person och 
ekonomiska värden och risker relaterade 
till antagonistiska hot. Här kan pågående 
svensk forskning inom området ge ett 
viktigt internationellt bidrag.

I dagens globaliserade värld har grän-
sen mellan civila och militära hot suddats 
ut. Hur den tekniska hotbilden kommer 
att se ut i framtiden är svårt att förutsäga 
och ofta pratar man om svarta svanar, hot 
som vi inte kan förutse och än mindre 
vidta adekvata skyddsåtgärder mot. Trots 
denna	 fundamentala	 osäkerhet	 finns	
kunskapsbehov som är generella för alla 
explosiva hot. En ansats är att genom att 
fokusera vår riskhantering mot de hot 
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vi	 känner	 till	 och	 kan	 identifiera	 idag	
stärks även skyddet mot svarta svanar. 
Skyddsåtgärder som vidtas mot kända 
risker medför ökad robusthet och redun-
dans i kritiska funktioner och samtidigt 
stärks samhällets resiliens, dvs. förmåga 
att återhämta sig efter en händelse. Logi-
ken bygger på att varje åtgärd som vidtas 
innebär ytterligare en skyddsbarriär och 
multipla skyddsbarriärer ökar sannolik-
heten att motstå svåra påfrestningar, oav-
sett om händelsen är känd eller okänd. 
Hanteringen av dagens problem med 
explosiva kvarlämningar generar ny kun-
skap och skyddsåtgärder som även stär-
ker vår förmåga att möta framtida hot.

Dagens hot förkommer längs hela kon-
fliktskalan	och	utspelar	sig	allt	oftare	i	en	
gråzon mellan krig och fred. Trenden går 
dessutom mot allt mer komplexa hot som 
slår mot hela samhällets grundtrygghet. 
För att det svenska samhället ska kunna 
hantera morgondagens hot krävs myn-
dighetsöverskridande samarbete och att 
samhällets starkt begränsade resurser 
kan användas optimalt. Det traditionella 
Totalförsvaret var avsett att upprätthålla 
kritiska samhällsfunktioner i händelse 
av krig och byggde på i fred uppbyggda 
resurser och strukturer. Att använda 
samma modell för att hantera dagens 
samhällshot är problematiskt: uppsätt-
ningen av aktörer som företräder kritiska 
samhällsfunktioner är förändrad, hot fö-
religger	längs	hela	konfliktskalan	och	da-
gens ”slimmade” organisationer saknar 
både redundans och robusthet mot svåra 
påfrestningar. Sverige behöver utveckla 
ett nytt ”totalförsvarskoncept” som är 
anpassat till dagens komplexa hotbild 
och som värnar det moderna samhällets 
skyddsvärden. Arbetsformen bör utgå 
från en myndighetsgemensam riskhante-
ringsmodell.

Kan riskvärderingar göra    
militära fartyg mer 
användbara?
Hans Liwång, Universitetslektor, För-
svarshögskolan
Idag är verksamhet med fartyg avsevärt 
mer reglerat än för till exempel 30 år 
sedan, den utvecklingen har varit minst 
lika tydlig militärt som civilt. Högst upp 
i	denna	reglering	finns	i	Sverige	Fartygs-
säkerhetslag (2003:364) där andra kapit-
lets första paragraf anger att ett ” fartyg 
är sjövärdigt bara om det är så konstru-
erat, byggt, utrustat och hållet i stånd att 
det med hänsyn till sitt ändamål och den 
fart som det används i eller avses att an-
vändas i ger betryggande säkerhet mot 
sjöolyckor”.3 Centralt är således fartygets 
ändamål och användande och huruvida 
det ger betryggande säkerhet.

För att utvärdera fartygets säkerhet be-
hövs	således	en	gemensam	definition	av	
betryggande säkerhet och verktyg för att 
bedöma vilken säkerhetsnivå fartygets 
användande leder till. När väl det är på 
plats kan den aktuella säkerhetsnivån 
jämföras med nivån för betryggande sä-
kerhet och förändringar i verksamheten 
eller teknik implementeras om säkerhe-
ten är för låg. Som lagen anger tillåts inte 
verksamhet som inte når upp till betryg-
gande säkerhet. För hög säkerhet är inte 
heller bra då det kan leda till att förtroen-
det för säkerhetssystemet urholkas, men 
också i monetära termer kostar i både 
inköp och underhåll av system och ma-
teriel som inte behövs, i operativa termer 
kostar i form av begränsningar som inte 
behövs.4 
3.     SFS 2003:364 Fartygssäkerhetslagen (2015).
4. Kuo, C. (2007). Safety management and its 
maritime application. London: The Nautical In-
stitute.
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Det traditionella (historiska) tillväga-
gångssättet för säkerhetsarbete innebär 
att	 fungerande	 lösningar	 identifieras,	
dokumenteras och föreskrivs (av till ex-
empel klassningssällskap), ett så kallat 
preskriptivt synsätt som föreskriver den 
säkra lösningen. Detta leder inte bara till 
att gränsen mellan säkert och farligt blir 
orealistiskt skarp utan också till ett trög-
rörligt säkerhetssystem som bara fung-
erar på fartyg som ser ut och används 
som sina föregångare5 och också till att 
operatören inte ges möjlighet att tjäna på 
att operera säkert.6

Utifrån dessa brister i det preskriptiva 
systemet har den civila marina branschen 
sedan 1960-talet arbetat med sannolik-
hetsbaserade metoder såsom tillexempel 
riskhantering.7 Syftet med riskhantering, 
5. IMO. (1994). International code of safety 
for high-speed craft (HSC Code, MSC.36 (63)). 
London: International Maritime Organization.
6. IMO. (1994). International code of safety 
for high-speed craft (HSC Code, MSC.36 (63)). 
London: International Maritime Organization.
7. Vassalos, D. (2009). Risk-based ship de-
sign. In A. D. Papanikolaou (Ed.), Risk-based 

såväl militärt som civilt är att erkänna att 
inget är absolut säkert och att med det som 
utgångspunkt strukturerat hitta den mest 
lämpliga kombinationen av proaktiva och 
reaktiva åtgärder för att åstadkomma en 
lämplig säkerhetsnivå. Riskhantering 
sägs ofta ligga nära det militära tänkan-
det och handboken Försvarsmaktens ge-
mensamma riskhanteringsmodell citerar 
Natos Force Protection-doktrin och anger 
att man i militär verksamhet ska: inte-
grera riskhantering i planeringen; inte ta 
onödiga risker; ta riskbeslut på lämplig 
nivå; och acceptera risk om fördelarna 
överväger potentiella förluster.8 Proak-
tiva åtgärder införs i verksamheten för 
att minska sannolikheten att oönskade 
händelser (tillbud) sker, reaktiva åtgärder 
är	åtgärder	för	att	minska	effekten	av	en	
oönskad	händelse	om	den	sker,	se	figur	4.	
ship design (pp. 17-96). Berlin: Springer-Verlag 
och Kuo, C. (2007). Safety management and its 
maritime application. London: The Nautical In-
stitute.
8. Försvarsmakten. (2009). Försvarsmaktens 
gemensamma riskhanteringsmodell. Stock-
holm: Försvarsmakten.

Figur 4. Ett Bow-tie diagram som visar vägarna från fara/hot till konsekvens där 
negativa konsekvenser motverkas med proaktiva och reaktiva åtgärder. Omritad från 
Rausand and Bouwer Utne (2009).
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Riskhantering är också skalbart och har 
en tydlig operativ komponent där samma 
betraktelsesätt både kan och ska använ-
das såväl vid nybyggnad som ombord in-
för	en	specifik	verksamhet.	

Fredrik Johnssons exempel med ris-
kanalys för oexploderad ammunition är 
ett exempel på omständigheter som gör 
riskanalys svår, till exempel på grund 
av att risktagaren (den framtida ofta ej 
definierade	 nyttjaren	 av	 marken)	 är	 en	
annan än nyttotagaren av verksamheten 
(organisationerna som skräpat ner); möj-
liga konsekvenser är mångfacetterade 
och svårmätbara; och att de saknas en 
diskussion om vad som är en acceptabel 
risk (betryggande säkerhet). För mili-
tär sjöfart är utmaningarna i relation till 
riskhantering mindre tack vare erfaren-
het från sjösäkerhet inklusive exempel 
såsom LNG. 

I det militära fallet kan risktagaren ofta 
begränsas till fartygets besättning och 
den centrala konsekvensen att studera är 
antalet	 döda.	Det	finns	också	 en	 erkänd	
civil	tradition	inom	IMO	av	att	definiera	
vad som är betryggande säkerhet (vad av-
ser sjöfart under fredstid) vilket erbjuder 
en referensnivå.

I ett pågående projekt som ur ett risk-
perspektiv analyserar tillbud i Marinen 
de senaste 25 åren kan det konstateras 
att	 flera	 viktiga	 säkerhetsbarriärer	 mel-
lan faran eller hotet och den slutgiltiga 
konsekvensen ofta är starkare på militära 
fartyg än på civila fartyg. Detta till exem-
pel tack vare relativt stor mängd personal 
ombord	(fler	än	vad	som	krävs	för	farty-
gets framförande) där många av dessa är 
insatta i räddningstjänsten ombord och 
att alla har egen livräddningsutrustning. 
Detta leder till att två fartyg, ett civilt och 
ett militärt, med samma tekniska utrust-
ning och utsatt för samma faror kommer 

att	ha	olika	risknivå	och	också	att	fler	till-
bud kan tillåtas i militär sjöfart utan att 
det nödvändigtvis leder till högre risk. 
Samtidigt visar analysen av Marinens 
tillbud att den militära uppgiften leder till 
andra faror än de typiska civila farorna. 
Dessa faror introducerade av den militära 
uppgiften är sådana att de inte fångas av 
det civila regelverket men kanske av en 
mogen och välutvecklad riskhantering 
ombord.

En mer utvecklad riskvärdering av 
marina fartygs verksamhet kan därmed 
ge argument för att rationalisera bort 
onödiga säkerhetslösningar, det vill säga 
sådana som har liten säkerhetshöjande 
effekt	 jämfört	med	deras	operativa	kost-
nad. Riskvärderingen kan också skapa en 
arena för dialog om militär risktagning i 
fredstid, vid övningar, vid incidenter och 
i krig. 

En mer utbredd dokumenterad och dis-
kuterad vana i riskhantering skulle också 
ge möjlighet att vidareutveckla de ris-
kanalyser som görs ombord på fartygen. 
Riskanalyser för LNG-hantering är ett 
exempel på där man succesivt byggt upp 
en tradition av riskhantering som idag 
påverkar både tekniska lösningar och hur 
verksamheten bedrivs.

Möjliga aktiviteter för att utveckla 
det riskbaserade perspektivet i Marinen 
inkluderar att inför införandet av nya 
sjösäkerhetsregler alltid först värderas 
deras nytta med en göra en riskvärdering 
(enligt International Maritime Organi-
zations Formal Safety Assessment me-
todik), att med hjälp av en riskvärdering 
argumentera för alternativa lösningar till 
befintliga	 regler	 (säkerhetsekvivalens)	
och vidareutveckla förbandens och farty-
gens riskanalyser. Det är också lämpligt 
att säkerställa att dessa tre nivåer av risk-
hantering har ett metod- och resultatut-
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byte och på så sätt vässar varandra. Detta 
skulle kunna leda till större operativ fri-
het.

Sammanfattning
Genomgående i alla tre föreläsningar är 
att man visar på att ett strukturerat och 
väldokumenterat riskanalysarbete ger 
ett underlag för att fatta beslut, även i 
situationer där hög grad av osäkerhet rå-
der. Exempel på detta utanför det marina 
området	är	finansbranschen,	som	arbetar	
mycket aktivt med riskanalyser för att 
bedöma sin riskexponering. I verksamhe-
ter	 som	exemplifierats	 av	 föreläsarna	 är	
en bra genomförd riskanalys ett krav för 
att kunna ta fram både säkra, funktions-
dugliga	men	också	kostnadseffektiva	lös-
ningar i sammanhang där det råder stora 
osäkerheter eller avsaknad av regelverk 
och tidigare erfarenheter. Det är omöjligt 

att bemöta sådana utmaningar genom att 
ta till ”extra allt” då det inte säkert ger 
ett resultat som är säkert och funktionellt. 
Ett exempel på detta är det som Liwång 
pekar på i sin föreläsning, nämligen be-
hovet av att väga av införandet av civila 
regelverk mot den faktiska tillkommande 
säkerhet som uppnås på ett örlogsfartyg. 
Ett nyttjande av försiktighetsprincipen 
innebärande att det blir alltid säkrare att 
tillföra regelkrav och säkerhetsutrustning 
än att inte göra detsamma, behöver inte 
vara sant utan kan till och med vara kon-
traproduktivt. Med väl genomförda ris-
kanalyser kan sådana resultat undvikas.

Deltagarna vid seminariet påpekade att 
de föreslagna åtgärderna för hur riskhan-
tering kan införas i Marinens verksamhet 
idag är accepterade inom civil sjöfart och 
att mycket kunskap om verksamheten 
finns	 i	 till	 exempel	 haveriutredningars	

Det finns behov av att noga väga införandet av civila regelverk mot den faktiskt tillkom-
mande säkerheten som uppnås på ett örlogsfartyg.
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analys, den kunskapen kan användas i 
riskhanteringen	 när	 man	 ska	 identifiera	
faror och analysera möjliga åtgärder. Se-
minariedeltagare konstaterade också att 
vad det gäller behovet av att nyansera 
och ibland överpröva tekniska riktlinjer 
där riskvärdering är ett lämpligt verktyg 
visar	 seminariet	 att	 det	 finns	 områden	
där denna typ av analyser idag fungerar 
mycket	väl,	men	att	det	också	finns	områ-
den där det krävs fortsatt utveckling.

De tre exemplen under seminariet vi-
sar också att riskhantering och de där 
ingående riskanalyserna kan koppla ihop 
övervägningar i teknikutveckling, plane-

ring av verksamhet och genomförande 
av verksamhet, men som påpekades av 
åhörarna är detta både en styrka och en 
utmaning. 

Fredrik Johnsson efterfrågade ar-
betsformer som utgår från en myndig-
hetsgemensam riskhanteringsmodell, 
utvecklingen av en sådan kräver dock 
också utveckling av en gemensam risk-
förståelse. Dessa två kan bara utvecklas 
genom att riskhantering appliceras inom 
relevanta områden och att de erfarenheter 
som då erhålls sprids och tillåts påverka 
hur Sverige till exempel jobbar med för-
svars- och totalförsvarsfrågor.
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ker och projektledare på SSPA Sweden AB. Björn Forsman 
har över 30 års erfarenhet av konsultuppdrag kring mariti-
ma risker i samband med farledsutformning, påsegling och 
kajnära byggande. Han utför även riskanalyser och utred-
ningar av kollisioner, grundstötningar samt oljeutsläpp och 
oljeskyddsberedskap.

Teknologie doktor Hans Liwång är Universitetslektor i mi-
litärteknik vid Försvarshögskolan. Forskningen och under-
visningen görs utifrån ett operationsanalytiskt perspektiv 
och inkluderar frågor om sjöfart, militära marina operatio-
ner och riskstyrning.
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The Fellow
CHRISTER HÄGG

&
7th Baron de Saumarez

LORD ERIC DE SAUMAREZ

Christer Hägg, Captain RSwN (b 1939) has among other duties served as The Naval Attaché in 
Washington DC and Flag Captain in the Swedish Fleet. After retirement he has devoted his interest 
to study trips in, and writing books and articles about, naval history. He is also a well known Marine 
painter.
Lord Eric de Saumarez (b 1956) is a direct line descendent to Admiral Lord James de Saumarez 
(1757-1836) and has been a member of The House of Lords as well as owner of the well known estate 
Shrublands Park. Saumarez is educated at The Royal Agricultural Collage. Eric Saumarez grand-
mother, Lady Gunhilde, was a daughter of the Swedish General Victor Balck, known as the father 
of Swedish track and field and chairman of the Stockholm Olympics 1912. Eric Saumarez is now a 
citizen of Guernsey where his family have roots since the 13th century.

A portrait of a naval hero
Admiral James de Saumarez (1757 – 1836) is a well known British naval hero, one 
of Nelsoń s ’Band of Brothers’, victor of many naval battles and, maybe a little sur-
prisingly, ”The Great Friend of Sweden”. He became a fighting admiral as well as 
a naval diplomat, the latter during his command of the Baltic Fleet 1808-12. He is 
probably better known and admired in Sweden than in his own country. An English 
traveller in Sweden wrote in 1832, ”Many, many inquiries were made after the health 
and happiness of the gallant and admirable Lord de Saumarez, whose name is be-
loved and respected throughout the Kingdom…. I travelled by land within 50 miles 
of Stockholm, and even the peasantry are familiar with my patron’s excellent name 
and character, the great friend of Sweden”.

The respect was obviously mutual. In 
1910 the Swedish cruiser HMS Fylgia vi-
sited Guernsey and placed a wreath at the 
base of the Saumarez column. The ribbon 
was embroidered with a quote from Sau-
marez himself, ”Nothing could shake my 
confidence	in	the	Swedes”.

The reasons behind the need for a 

strong British naval presence in the Baltic 
during the period 1808-12 are very com-
plicated, as the situation was throughout 
the	whole	of	Europe.	Suffice	 to	 say	 that	
the	main	mission	of	the	British	fleet	in	the	
Baltic was to protect the trade between 
England and the Baltic States, especially 
Sweden, England ś only ally, (besides the 
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French-occupied Portugal) on the Euro-
pean continent. Britain needed  the Baltic 
trade (hemp, tar and timber) in order to 
maintain her navy, the one thing that was 
preventing a French invasion. It was just 
as important to protect Sweden from  its 
enemies; Denmark/Norway, France and 
Russia. One such direct threat 1808 was 
a French/Spanish army stationed on Jut-
land and the smaller islands in the Great 
Belt, under the supreme command of 
Marshal Jean Baptiste Bernadotte. This 
army was ready and waiting to invade 
Sweden to force it to adopt Napoleon’s 
Continental System of blockade. It never 
happened due to Saumarez’s astute use of 
naval force. He even succeeded in extrac-
ting 10 000 Spanish troops, unwilling to 
fight	for	France	after	the	French	invasion	
of Spain, out of Bernadotte’s northern 
army and in transporting them to Eng-
land from where they were landed at San 
Sebastian	to	fight	the	French	in	Spain.

A delicate situation arose when, in 
August 1810, Bernadotte was chosen to 
become Crown Prince of Sweden. Tra-
velling from Paris to his new adopted 
country, upon reaching the Great Belt in 
Denmark, he found his way blocked by 
Saumarez.	 His	 large	 battle	 fleet	 rode	 at	
anchor, guarding a convoy of over 1 000  
merchant ships bound for England. It 
must	have	been	a	magnificent	sight.	

Crossing the Belt without the consent 
of the British would have been fraught 
with risk as he was still a French marshal.  
Saumarez’s dilemma was that Bernadotte 
was	a	senior	officer	of	an	enemy,	but	he	
was also the future king of Britain ś only 
ally. Should he block his way or even ar-
rest him, and incur the risk of alienating 
himself and his mission from the Swe-
dish government? Interestingly, he gave 
Bernadotte free passage. The sight of the 

mighty	British	fleet	must	have	been	inti-
midating especially with the reputation of 
the formidable HMS Victory, lying at its 
head.

The judicious move of allowing Berna-
dotte to transit the Belt was that the con-
fidence	 of	 the	 Swedes	 was	 maintained.	
He could not have guessed how much 
French-orientated policy Bernadotte 
would, or would not, employ when instal-
led as Crown Prince.

Sweden ś King Karl XIII was old, 
childless and becoming senile, and as 
such, the Crown Prince’s role was really 
the Regent. Saumarez, by letting  Berna-
dotte	pass,	 in	what	was	perhaps	his	first	
major diplomatic action, set the strategy 
for the rest of his command in the Bal-
tic. Years later, Bernadotte stated with 
reference to that crossing, ”Being a mi-
litary man I had no experience of naval 
matters,	but	when	I	saw	the	English	fleet	
in the Belt, I understood the concept of 
supreme naval power!” Perhaps the inti-
midating	sight	of	the	British	fleet	on	that	
misty morning helped shape Bernadotte’s 
passive policy towards the British. Here 
lay	a	large	fleet	bound	for	England	at	an-
chor in the middle of Denmark, an ally 
to France and an enemy of Sweden and 
neither the Danes nor the French could do 
anything to prevent it. It turned out to be 
the right decision as history has shown. 
Bernadotte accepted that in his new role 
he	was	now	in	a	position	of	influence	in	
a country that was an ally of Britain. He 
eventually took up arms against his for-
mer master, Bonaparte, as part of the coa-
lition opposing France in 1813-14.

With Napoleon’s invasion of Russia in 
1812, there was no longer any need  for 
Britain to maintain a large naval pre-
sence in the Baltic to protect her trade. 
Saumarez’s	fleet	sailed	home	for	the	last	
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time in November 1812. This was the last 
voyage on active service of both Sauma-
rez	and	his	flagship,	HMS	Victory.

Sir James Saumarez was honoured in 
many ways for his successful career in 
the RN, being promoted to full Admiral 
and elevated to the peerage as a baron.  
From King Karl XIII of Sweden he re-
ceived the Grand Cross of the Order of 
the Sword - the highest military order in 
Sweden.	Only	 one	British	 officer	 before	
him had received this honour, namely 
Captain Sidney Smith RN at the age of 
only 25, for his participation in the Swe-
dish-Russian war of 1790. Smith was 
granted George III ś royal permission 
to style himself ’Sir’, but had to tolerate 
the merciless teasing of other British Of-
ficers,	including	Nelson,	who	referred	to	
him in a derogatory way as ”The Swedish 
Knight”. The irony of this cannot have 
been wasted on Smith when Nelson sty-
led himself as the Duke of Bronté!

Saumarez also received a sword with 
a diamond encrusted hilt, monogrammed 
with the initials of Karl XIII. Both the 
Order of the Sword and the presentation 
sword are still owned by the Saumarez 
family and are currently on display in the 
Maritime Museum in St Peter Port, Gu-
ernsey.

Bernadotte, now King Karl XIV Johan 
of Sweden, reminiscing about his cros-
sing of The Belt some 24 years earlier 
was inspired to further honour Saumarez 
when in 1834 he sent Saumarez a portrait 
of himself ”In the name of the Swedish 
people” and as ”a mark of his esteem 
for the special and illustrious service 
which he (Saumarez) rendered Sweden 
during the years 1810-12”. It is interes-
ting that the King mentioned these par-
ticular years, the years when Sweden had 
been forced by France to declare war on 

England. This war was the mother of all 
phoney wars, since not a single shot was 
exchanged between the ’enemies’. The 
cooperation between the British Fleet 
and the Swedish authorities continued as 
smoothly and cordially as it had before 
war was declared. Saumarez said that this 
was ”the friendliest war that ever was”,  
and	he	and	his	officers	several	times	went	
ashore in Sweden for planning, discus-
sions, dinners and even dances. The Swe-
dish authorities, merchants, and farmers 
along	 the	 coast	 greatly	 benefited	 from	
trade with Saumarez’s ships. Special sig-
nal	tables	were	designed	so	that	the	fleet	
could communicate with their ’enemy’ 
about water and provisions. The Swe-
des were ever eager to play along in this 
massive	confidence	trick,	as	they	cannily	
realized the consequences if the war were 
to turn hostile and hot up. The successful 
British attacks on Copenhagen in 1801 
and 1807, would have been fresh in their 
memories. The same could just as easily 
happen to Gothenburg or to the main 
Swedish naval base at Karlskrona. 

The mutual trust between Saumarez 
and the Swedes generated an atmosphere 
whereby trickery, subterfuge and guile 
were successfully employed to fool the 
French. The Anglo-Swedish trade conti-
nued, with cargos often disguised as com-
modities  coming from neutral countries 
such as the USA. Never before had so 
many	false	American	flags	and	cargo	ma-
nifests been used in the Baltic trade.

Queen Elizabeth II paid a state visit to 
Sweden in 1983 and in her dinner speech 
at the grand banquet in the Royal Castle, 
she said that even in tense situations our 
two	 countries	 have	 been	 able	 find	ways	
back	 to	 mutual	 confidence	 and	 respect	
and continued: “Even when war was 
declared	in	1810	the	most	significant	en-
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gagement between our two naval forces 
was a long dinner in Gothenburg. When 
hostilities ended, the Swedish Crown 
Prince (Bernadotte) marked the signing 
of the peace treaty by giving the British 
Admiral	Saumarez	a	magnificent	sword”.	

As far as can be deduced from the 
facts available, James Saumarez had the 
portrait above commissioned in the early 

1830s. It was most likely that it became 
a reciprocal personal gift sent to Berna-
dotte in response to the Swedish King’s 
gift to Saumarez of a portrait of himself. 
It	 is	 a	finely	 executed	 portrait	 of	 a	 con-
tent, elderly, relaxed man. His experience 
and	 confidence	 as	 a	 naval	 officer	 shine	
through, and he proudly shows his achie-
vements on his uniform.

Picture 1. The Saumarez portrait. Painted by B.R. Faulkner.
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The	first	thing	you	notice	is	the	direct-
ness of his gaze straight out at the viewer. 
Although his eyes are not big, his ey-
ebrows are high in a very calm yet softly 
commanding expression and this gives 
the impression of an honest, earnest man. 
He	looks	unflappable.	Perhaps	this	focus	
on his eyes is the artist highlighting his 
qualities of observation as an Admiral? 
His lips are together but very slightly up-
turned in neither a smile nor a smirk but 
more	of	composed,	confident	quietude.	It	
almost gives an air of piety. His forehead 
is broad and prominent displaying a few 
lines which implies wisdom and expe-
rience. His posture (with an ample chest 
and wide shoulders) is not that of youth 
but	more	of	someone	who	is	dignified	and	
strong. His long neck gives the impres-
sion of a noble elegance and his head is 
just slightly tilted back which reinforces 

the sincerity in his eyes and gives a nod 
towards his religious inclination.

His two campaign medals hanging 
from white and blue ribbons, designate 
his presence as a captain of a ship of the 
line at both the Battle of St Vincent (1797) 
and the Battle of the Nile (1798). On his 
left epaulette we can see three stars in-
dicating the rank of full Admiral, of the 
Blue 1814, of the White 1819, and of the 
Red 1830. Over his breast there are two 
sashes, the red one on top is the Order of 
the Bath and underneath the blue and yel-
low of the Swedish Order of the Sword. 
On his left breast he wears the Star of the 
Grand Cross of the Bath, and below the 
Grand Cross of the Order of the Sword. 
The portrait was well received by the 
Swedish King and it was placed in his 
combined bedchamber and study in the 
Royal Castle in Stockholm. 

Picture 2. Karl XIV Johan in his bedchamber/study in the Royal Castle in Stockholm 
during the ”The Bedchamber Rule”.
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The King, being from the south of 
France, did not like the Swedish win-
ters - especially not in a cold draughty 
castle! He stayed most of his time in his 
bed where he received courtiers and mi-
nisters, issuing  orders and delivering his 
Royal Assent. This period  is called ”The 
Bedchamber Rule”. Saumarez’s portrait 
probably hangs on the right in a picture of 
Bernadotte administering Sweden from 
his bed.

On one occasion, when the King’s son, 
Oscar (later King Oscar I ), was visiting 
his father in the bedchamber/study, Ber-
nadotte pointed to the portrait of Sauma-
rez and is reputed to have said; ”Look 
at that gentleman, he saved Sweden as 
a state”. This statement most probably 
originated from Admiral Count Baltzar 
von Platen, the King’s Naval Minister  
during the period 1809-12, who in a letter 
to Saumarez in September 1808 wrote, 
”We cannot deny that in a high degree we 
are indebted to you for our existing as a 
State”. This quote is also inscribed on a 
bronze plaque commemorating Sauma-
rez attached to the outer wall of the Goth-
enburg City Hall.

Saumarez’s response to the King Karl 
XIII after having received his Swedish 
honours in 1812 was - ”It will be the grea-
test happiness of my life if my endeavours 
have	any	way	tended	to	establish	a	fixed	
and permanent alliance between our two 
nations”. This quotation is also inscribed 
on the plaque in Gothenburg.

As Saumarez hoped, the good rela-
tionship between England and Sweden 
has continued to the present times. The 
Royal Swedish Navy modelled itself on 
the traditions, culture and values of the 
British Royal Navy. Saumarez had set the 
standards	for	naval	officers,	and	who	else	
could have been a better role model. Not 

only were high professional values left in 
Sweden but also more substantial items.

Saumarez established a base on an 
island called Hanö in the Baltic, only 
30 miles from the Swedish naval base 
of Karlskrona. Two hundred years after 
Saumarez left the Baltic, a small group 
of naval history enthusiasts gathered on 
Hanö. The party were made up of retired 
naval	officers	-	both	Swedish	and	British,	
members of the 1805 Club, fellows of the 
Royal Swedish Society of Naval Sciences 
together with the direct descendant of 
Saumarez, the current Lord de Saumarez. 
In glorious sunshine they held a Service 
of Remembrance at the British Naval Ce-
metery established by Saumarez in 1810.

During the winters 1808-1812 Sauma-
rez left his Flag lieutenant John Ross1 at 
the Karlskrona Naval Base to act as a liai-
son	officer	for	the	British,	while	the		Bri-
tish Fleet returned  home for the winter 
months. By total coincidence, after the 
Service of Remembrance, a young man 
staying on the island presented himself 
to the group. He was none other than the 
direct descendant to John Ross himself.  
Appropriately and unexpectedly, after 
200 years the descendants of Sauma-
rez and his adjutant met on the island of 
Hanö.

It is local folklore that most inhabitants 
of the island, as well as along the coast 
beyond, claim their descent from Sauma-
rez himself! This, of course, cannot be 
true – no man, of a woman born, could 
have accomplish a feat of such magni-
tude.

1. Later John Ross (1777 – 1856) became the 
famous Arctic explorer, and was promoted to 
Admiral. Sir John Ross was also the  author of 
Saumarez’s biography and General Consul in 
Stockholm	 1839-1846.	 He	 spoke	 Swedish	 flu-
ently
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The portrait of Karl XIV Johan was 
treasured by the Saumarez family for 
generations. However, in the 1960s, for 
convenience, it was cut down from a full 
figure	portrait	to	bust	size.	Sadly	in	2006	
it was sold by the family to help pay death 
duties. The sale included the cut away 
canvas and the original frame so that the 
new owner has the option to restore the 
portrait to its former glory, and size.

The Saumarez portrait hung in the 
King’s bedchamber until his death in 
1844. It was common that some of the de-
ceased King’s personal belongings were 
sold at an internal auction to his courti-
ers. This was the fate of the Saumarez 
portrait. It was sold to Baltzar von Pla-
ten the younger, Lord Chamberlain –in 
–Waiting in 1844 and son to the Baltzar 
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von Platen mentioned above. The former, 
inherited from his wife’s side Kulla Gun-
narstorp Castle and estate in the 1860s, 
whereupon he built a new castle for him-
self in the grounds. 

There Saumarez’s portrait hung, un-
til it was, by pure luck, rediscovered by 
Christer Hägg. The owner, Baron Gustaf 
Trolle, after prolonged but friendly nego-
tiations, struck a deal, and Lord Eric de 
Saumarez acquired the portrait.

After 200 years and a rather interesting 
journey from Guernsey to Gothenburg, 
onward to the Royal Castle in Stock-
holm, then to Kulla Gunnarstorp Castle 
in Scania, the portrait has at last ended 
up where it started out, in Guernsey, and 
again in the possession of the Saumarez 
family.

This article was originally published in The 1805 Club Magazine ”The Kedge An-
chor”, issue 45, March 2016.
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The Fellow
JOHN B. HATTENDORF

John B. Hattendorf is the Ernest J. King Professor of Ma-
ritime History at the U.S. Naval War College, Newport, 
Rhode Island, a position he has held since 1984, where 
since 2003 he has also additionally been Chairman of the 
Maritime History Department and Director of the Naval 
War College Museum. 

Statesmen and Sea Power - Reflections on 
Aspects of Admiral Sir Herbert Richmond’s 
Thinking
Keynote speech (not previosly published) held at the conference ”Statesmen and Sea 
Power”, arranged by the ”Institue of Historical Research” in UK, April 2015.

The phrase “statesman and sea power” immediately calls to mind Admiral Sir Her-
bert Richmond (1871-1946), who used it as the title for his series of lectures at the 
University of Oxford in Michaelmas Term 1943, when he served as Ford’s Lecturer 
in English history. It was also the title of the published version of the lectures that 
appeared, with the editorial help of Richmond’s daughter, Nora, just a few weeks 
before the admiral’s death at the age of seventy-five on 15 December 1946.1

Ford’s Lectures 
A bequest to Oxford from an antiquary 
named James Ford had established the 
annual series of Ford’s Lectures in Eng-
lish History—known for the past twenty 
years as Ford’s Lectures in British His-
tory.2 The series had been inaugurated 
nearly half a century after the death of 
their benefactor by the distinguished Ox-
ford historian of the seventeenth century, 
Samuel Rawson Gardiner in 1897. Today, 
these lectures normally take place in 
the Examination Schools over the space 
of six weeks during Hilary Term. From 
the very beginning they were recognized 
as the most prestigious annual series of 

public lectures in history at Oxford and 
the books that have come from the series, 
usually published by the Oxford Univer-
sity Press, have often become widely read 
classics on their themes.3

Certainly Richmond’s volume is 
among the important and widely read 
works that have emerged from that series. 
In fact, his Ford Lectures were a concep-
tualized summary of what Richmond in-
tended to produce as his greatest work, 
but did not live to complete. Edward 
Arthur Hughes edited and published in 
1953	 the	 unfinished	 manuscript	 of	 this	
work, The Navy as an Instrument of Po-
licy, covering only the years from 1558 to 
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1727.4 After Richmond’s death, Hughes 
had found a note attached to the manu-
script that Richmond had written while 
he had been seriously ill in March 1942. 
Richmond’s note concluded:

I do hope that some-one will finish the 
book with a second volume, keeping in 
view the same object of explaining the 
main strategy of the war—not minor 
strategy, not tactics, no detailed des-
criptions of campaigns, but outlines of 
what ministers intended and how their 
intentions were translated into terms of 
action.5

Even earlier, Richmond had written to 
A.H. Pollen in 1936, shortly after he had 
become Master of Downing College, 
Cambridge:

I am working on an outline of British 
strategy from Elizabeth to 1918, with 
special reference to the statesman’s 
problem and how he must use the Sea 
and land forces he had at his disposal, 
and how the strategy worked in prac-
tice—the perpetual clash between the 
two schools of thought, maritime ope-
rations and land operations in the main 
theatre on the continent.6

While Richmond’s The Navy as an In-
strument of Policy has remained in im-
portant interpretative volume on the peri-
ods	it	covers,	even	in	its	unfinished	state,	
it lacks the broader view of the same to-
pic taken in his Statesmen and Sea Po-
wer. For historians of naval policy and 
strategy, these are very important works.  
Most importantly, they aim at raising the 
naval historian’s sights from the tactical 
and operational levels to the realms of po-
licy and strategy and to examine prima-
rily what statesmen, rather than admirals 
and captains, were thinking in the use of 
the Navy to reach the nation’s goals. This 

broader approach to naval history raises 
a number of issues and perspectives that 
are sometimes forgotten.  Before we look 
at how we might think about this topic 
today, some 70 or 80 years after Rich-
mond was contemplating the problem, it 
is worthwhile to think about how Rich-
mond	defined	the	issues	in	his	works.

The Object
Richmond’s fundamental staring point 
in dealing with this subject began with 
a thought that he took from the military 
historian Sir John Fortescue that “the sta-
tesman		.	.	.	has	first	to	decide	what	object	
he wishes to attain and, having done that, 
on the best means for attaining it.”7 This 
concept was complemented and expan-
ded with a further thought that he took 
from the naval historian Alfred Thayer 
Mahan	 that	 “the	 office	 of	 the	 statesman	
is to determine and to indicate to the mi-
litary authorities the national interests 
most vital to be defended as well as well 
as the objects of conquest or destruction 
most injurious to the enemy.”8 In this, 
the key phrase in Richmond’s mind was 
“the object”, by which he meant the broad 
strategic purpose or the strategic disad-
vantage to be avoided, as distinguished 
from	a	specific	and	concrete	“objective”	
in a particular operation. 
Richmond	carefully	differentiated	bet-

ween the “object of a battle” as opposed 
to the “object in a battle”.9 His distinction 
in	 using	 the	 two	 different	 prepositions	
emphasized that the object in a battle was 
an immediate operational goal, while the 
object of a battle was its ultimate stra-
tegic purpose. It may not be obvious to 
the casual reader today, but Richmond’s 
refinements	 about	 the	 “object”	 derived	
from “The Principles of War” that J.F.C. 
Fuller had put forward and that had been 
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eventually incorporated into the Naval 
War Manual in 1925. Richmond was 
one of the outspoken naval thinkers who 
did not accept Fuller’s assertion that all 
eight of Fuller’s principles were of equal 
importance. Richmond argued that ‘the 
object” was the overarching principle 
from	 which	 the	 others	 flowed.	 Others	
agreed with Richmond, and eventually 
the Army removed “object” for the list of 
principles, but kept the concept as part of 
the overarching ideas that introduced the 
other principles.10 This was an important 
point that Richmond felt was a major de-
fect in the strategic theory that his men-
tor, Sir Julian Corbett, had put forward in 
Some Principles of Maritime Strategy.11  

The Role of Statesmen 
On the responsibility of statesmen for 
sea power, Richmond put the issue very 
clearly when he wrote:

If the statesman misinterprets the na-
ture of national defence or the ulti-
mate object of a war, or fails to make 
the necessary preparations; if, in war, 
he misdirects the strategy employed for 
the attainment of the object; the results 
will be far more injurious than those of 
errors in minor strategy or tactics: for 
they are more far-reaching. They may 
render useless all the skill and courage 
of the fighting men a sea, on land, and in 
the air. Even if defeat is averted success 
is deferred.12 

In Richmond’s argument, the key element 
is whether the statesman, or as he called 
it	 “the	 directing	 hand,”	 makes	 effective	
and complete use of national resources 
in their numerous forms in order to use 
available force with superior strength at 
the decisive spot, at the decisive moment.  
As Richmond pointed out, whether or 

not that could be done depended on the 
whether the nation had the strength to 
carry this out, whether it had the appro-
priate weapons at hand, whether those 
weapons are provided and maintained 
efficiently	and	effectively,	or	whether	the	
fighting	men	 and	 their	 tools	 “have	been	
kept sharp or blunted by ill-considered 
policy, surrender of territory, of interests, 
or of rights concerning their use.”13

In	 defining	 the	 relationship	 further,	
Richmond wrote that the statesman was 
the civil authority responsible for the 
maintenance of sea power in peace and its 
effective	use	in	war	as	a	national	weapon:

Its maintenance in peace consists of de-
termining the policy of national defence 
and the part that sea power plays in it; 
deciding the standard of naval strength 
in relation to other Powers; providing 
and maintaining the fighting instru-
ments at the required strength and ef-
ficiency, the bases necessary for their 
use, and the shipping and seamen which 
transport the armies and the commer-
ce.14

Reading between Richmond’s lines with 
twenty-first	century	eyes,	what	he	is	sug-
gesting here but not explaining in any ex-
plicit way, is that in a modern state the 
term “statesman” is perhaps better used 
in a plural form that encompasses the 
wider administrative, consultative, le-
gislative, and political processes within 
government that produce the range of 
actions necessary to maintain and to ope-
rate a navy under the broad leadership of 
a particular statesman.

The Nature of Sea Power 
The other key element in Richmond’s 
consideration was the nature of sea po-
wer. It is, he wrote, “that form of natio-
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nal strength which enables its possessor 
to send his armies and commerce across 
those stretches of sea and ocean which lie 
between his country or the countries of 
his allies, and those territories to which 
he needs access in war, and to prevent his 
enemy from doing the same.”15	The	figh-
ting instruments of sea power, Richmond 
carefully pointed out, were not just capi-
tal warships, but all kinds and types of 
vehicles that operate on, under, and above 
the surface of the seas and oceans of the 
world, ranging from the largest warship 
to submarines, motorboats, airplanes, 
cargo- and transport-ships.

In Richmond’s mind, there were three 
issues that link statesmen with sea power:
1. The	 fighting	 instruments	 capable	

of overcoming whatever resistance 
an	opponent	can	offer	to	the	desired	
movements of troops or trade across 
the sea, and of closing the sea to an 
enemy.

2. The	 positions	 in	 which	 those	 figh-
ting instruments can be continuously 
maintained and from which they can 
readily and without undue expen-
diture of their powers of endurance, 
reach the scene of their operations 
and	 there	 remain	 for	 the	 fulfillment	
of their purposes.

3. The vehicles of transport in which 
troops and trade can be carried.16

Beyond these elements, Richmond readi-
ly knew that sea power was also depen-
dent on additional factors that lie beyond 
the direct control of the statesmen and 
within the purview of those professionals 
who go to sea. Here, he made reference to 
what he called elements of a moral nature 
that included the basic aptitudes, cha-
racter, and courage that are essential as-
pects necessary to a successful seaman.  

While Richmond chose not to discuss 
those matters in his lectures or books, 
we	in	the	twenty-first	century	might	have	
suggested to him one of the statesman’s 
explicit roles today should also be to pro-
vide the funding, the facilities, and the 
qualified	 educators	 for	 effective	 profes-
sional education and training as well as 
to provide moral support and encoura-
gement for the nurturing of the core va-
lues of those in the naval services and a 
deeper professional understanding of the 
limitations, roles, experiences, and cha-
racter of sea power. Today, such things 
do not come, if they ever did, by osmosis 
through wearing a uniform. In this, Rich-
mond, more than most others, would have 
understood the inter-related professional 
value of historical research, museums, 
and education to assist and to promote 
deeper understanding, within the naval 
profession and for the public as well as 
parliament and ministers. 

The Objects of Sea Power
The	 final	 element	 in	 this	 discussion	 of	
Richmond’s thought is to elaborate on 
his understanding of the objects of sea 
power. Richmond explained his concepts 
about this topic in several earlier works, 
his contribution on “Sea Warfare” in 
Major-General Sir George Aston’s 1927 
edited collection on The Study of War 
for Statesmen and Citizens17 as well as 
his 1930 reprint of it in Naval Warfare18 
and	the	first	chapter	in	his	1931	Economy 
and Naval Security.19 It is these works 
that Daniel Baugh usefully analyzed for 
his 1993 analysis of Richmond’s original 
thinking on sea power.20	 Briefly	 stated,	
Richmond’s understanding of the object 
fell under two broad categories, assault 
and investment, which Richmond analy-
zed	in	both	offensive	and	defensive	roles.
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Assault
In defensive terms, the most important 
object for the navy was to defend against 
invasion, whenever that threat of occur-
red. This was not a passive stance, but 
rather	an	offensive-defence	that	included	
active operations and preemptive strikes 
against	enemy	forces.	In	offensive	terms,	
the objects included maintaining com-
mand of the sea to the extent needed to 
sustain military operations ashore in a 
major theatre; launching diversionary 
operations; and securing islands or re-
gions which could be used to threaten an 
opponent’s vital communications; cap-
turing enemy bases to reduce the range 
of an enemy’s naval power.  A key part of 
Richmond’s conception for naval assault 
was the essential need for inter-service 
and inter-allied cooperation in both stra-
tegic planning and in operations.21

Investment 
Richmond’s second broad category as 
an object for the navy was what he cal-
led “investment.” This was a term that he 
used as a shorthand for both the defensive 
and	offensive	aspects	involved	in	the	eco-
nomic and logistical dimensions of naval 
warfare. In terms of investment, the most 
important role that Richmond saw in 
British naval history was the defense of 
trade and preventing an enemy from put-
ting pressure on the vital trade routes and 
supply lines throughout the British Em-
pire.	 In	 an	 offensive	 application	 of	 this,	
the Navy could prevent an enemy from 
reinforcing and supplying an army in a 
distant region. Additionally, it could put 
pressure on an enemy’s national life by a 
general economic blockade of trade and 
supplies.22

One of the issues directly related to 
investment was the role of allies and the 

need for statesmanship and diplomacy in 
dealing with a wide range of maritime is-
sues. Key among these issues in wartime 
was maintaining Britain’s traditional po-
sition in asserting belligerent legal rights 
at sea and to prevent neutral rights from 
emasculating British sea power and pre-
venting the Royal Navy from controlling 
the seas when and where needed.23

Notably, Richmond’s discussion of the 
objects	 in	naval	warfare	did	not	 specifi-
cally include destruction of an enemy 
fleet.	 While	 he	 clearly	 understood	 that	
a concentration of enemy warships with 
its wide array of weapons could create a 
major threat that might overwhelm the 
available defences of the time and that de-
struction	of	that	fleet	might	be	an	object	
in a battle, it was not the ultimate object 
of a battle. The real object of sea power 
was to use the sea for one’s own purposes 
for assault or for investment. Defeating 
enemy naval forces when they blocked 
the ultimate object of operations were 
factors to be overcome in the process, but 
were not the ultimate purpose.  Richmond 
clearly emphasized that an enemy would 
be	 taking	a	great	 risk	 to	provoke	a	fleet	
battle. It was a risk, too, for a major navy, 
but	 heresy	 for	 a	 naval	 officer	 to	 suggest	
that a sea power could achieve its object 
without a battle. In all this, the clear role 
for the statesman is to achieve a balance 
between the objects of sea power and to 
prioritize them for the naval service.24

Richmond in Retrospect. 
Admiral Sir Herbert Richmond made a 
major contribution to the understanding 
of sea power in his time. His thinking 
significantly	 improved	 upon	 and	 modi-
fied	what	we	categorize	today	as	classical	
Anglo-American naval theory: the works 
of John Knox Laughton, Alfred Thayer 
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Mahan, Sir Julian Corbett, as well as 
Richmond. Working within the light of 
his predecessors, Richmond’s thinking 
was a product of his own historical stu-
dies in British naval history between 
1558 and 1918, as well as his experiences 
in naval service leading up to and during 
the First World War and his observations, 
from a distance, of navies in the period 
from the time of his retirement in 1931 
through the Second World War.

Looking back on Richmond’s thinking 
today, it seems a curious lapse that he did 
not stress the joint responsibilities of sta-
tesmen and commanders more explicitly 
as he placed sea power within the broader 
context of international, domestic, econo-
mic, and military considerations. Barry 
Hunt explained that Richmond had “his 
own experience of twentieth- century na-
val politics and their terrible legacy in two 
world wars pressing in on his thoughts, 
[as] he showed that it is the statesman who 
bears the ultimate responsibility for these 
developments in peace and war.”25 Hunt’s 
point is a very good one, he goes on to cla-
rify and put into context that Richmond’s 
purpose had been “to say something by 
way of guiding the statesman’s uncertain 
steps,”26 when faced with issues relating 
to navies and sea power. Perhaps this was 
useful at the time to right the balance, but 
without having this context it can leave an 
impression in a reader’s mind that a se-
nior leader can somehow wash his hands 
of the issue when, in fact, there is a shared 
responsibility to carry out.

Sometimes Richmond could be too 
one-sided in trying to make a point. An 
example of this occurred when he was 
serving as Commandant of the Imperial 
Defence College and Sir Maurice Hankey 
had taken him to task for his blindness 
to political realities. After Richmond 

put forth the assertion that “the Empire 
is, in fact, an alliance for the defence of 
the interests of all its members,” Han-
key retorted tartly “Possibly two of the 
four Dominions would admit the truth 
of that, though there were days when 
Australia did not admit it. Neither Ca-
nada nor South Africa would admit it.”27 
Richmond’s didactic approach to states-
men was not entirely wrong, but it does 
overlook part of the story that has be-
come increasingly more important, even 
though it was neither absent in history 
nor in Richmond’s experience.  

Richmond’s separation of the two re-
alms can be interpreted in a manner that 
is much too strict for our times, but was 
typical of the professional viewpoint for 
the period before and during the Second 
World	War.	Reflecting	on	the	manner	in	
which things have changed since World 
War Two, I would propose that while 
statesmen	 and	 uniformed	 officers	 ope-
rate within distinctive social, cultural, 
and procedural contexts, in terms of the 
conceptual distinction that Richmond 
was making the two should be seen as 
working	at	different	levels	of	shared	inte-
rests	rather	than	in	entirely	different	and	
foreign worlds to one another. 

Richmond had pointed out the respon-
sibility for statesman to provide resour-
ces, to establish policy and strategic prio-
rities, and to make strategic choices. As 
recent experience has emphasized, these 
are really cooperative enterprises rather 
than strict divisions into separate realms 
of activity. Certainly there are stresses 
in this cooperative relationship, as has 
been illustrated in Britain in the context 
of Strategic Defence Reviews and in the 
United States by its Quadrennial Defense 
Reviews. Even though statesmen may be 
ultimately responsible for the decisions 
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regarding preparedness in pea-
cetime and the strategic con-
duct of the forces in wartime, 
statesmen are still dependent 
upon	 professional	 effectiveness,	
advice, judgment, and informa-
tion. By the same token, the uni-
formed services are dependent 
upon the decisions and choices 
that the government, ministers, 
and legislature make.  

A statesman cannot obtain 
something so technically com-
plicated as a modern aircraft 
carrier or a nuclear submarine 
without the technical understan-
ding of the uniformed profes-
sionals who design, build, and 
go to sea in them. The choice 
to obtain such tools of sea po-
wer must rest on an agreed upon 
professional and governmental 
understanding of their utility to 
meet a national strategic need—
or, as Richmond would have put 
it, the object of sea power. Even 
during Richmond’s own career, 
this relationship was being car-
ried out from the early twentieth century 
by the Committee on Imperial Defence 
and Richmond had much to do with it.  In 
the years that followed, this became the 
model employed in the creation of the 
American	Joint	Chiefs	of	Staff	after	Se-
cond World War, the United Nations, and 
NATO.28

Post-Second World War 
Thinking. 
In the seventy years that has passed since 
the Second World War, the relationships 
between statesmen and sea power have 
grown even more complex and important 
than Richmond might have predicted. 

Although he was certainly aware of the 
need for statesmanship concerning na-
vies in eras of violent peace as seen in 
past history, the experience of the late 
twentieth	and	early	twenty-first	centuries	
has brought out a number of new dimen-
sions in the relationship. The traditional 
issues certainly remain in the need for 
the statesman to provide the means and 
funding for navies in all their complexity.  

The Cold War was, in some respects, 
remarkably	 different	 than	 the	 wars	 that	
Richmond had studied. The situation in 
which mutual deterrence with nuclear 
and thermonuclear weapons prevented 
direct	 conflict	 in	 Europe,	 pushed	 actual	

Admiral Sir Herbert Richmond, RN.
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fighting	 to	 the	 periphery	 in	 proxy	wars.	
There, however, the objects for sea po-
wer that Richmond had discussed could 
be exercised in small scale, limited wars 
such as those in Korea and in Vietnam. 
But the larger strategic context of the 
naval	 events	 reflected	 the	 global,	 rather	
than the regional, object. As the Cold 
War progressed, the dominant focus on 
nuclear weapons gave rise to a heighte-
ned understanding of the latent political 
effects	of	weapons	and	how	the	threat	of	
their use had a power of its own. Between 
the 1960s and the 1990s, a number of wri-
ters and commentators, notably Lawren-
ce Martin,29 Sir James Cable,30 Edward 
Luttwak,31 and Ken Booth,32 collectively 
developed an entirely new dimension to 
naval strategic thinking in terms of the 
statesmanship of sea power and the rela-
tionships of political power with navies.  

To apply Richmond’s terms, the object 
in undertaking certain types of naval 
operations became a statement of a po-
litical message that employed the latent 
force inherent in a powerful navy as a 
deterrent. This process of development in 
some ways eroded the strict and distant 
division in functions between naval of-
ficer	and	statesmen.	While	naval	officers	
have	traditionally	carried	out	specific	dip-
lomatic missions on overseas stations as 
the direction of statesmen, the new situa-
tion demanded of them a new and shar-
per self-awareness of the political dimen-
sions of even routine naval operations as 
a political tool. In this environment, the 
ideas of naval presence and naval diplo-
macy were developed more fully. In this 
context, a distinguished French author 
translated for his book title the blunt quo-
te from Oliver Cromwell that a “ship-of 
war is the best ambassador”, but went on 
to understand that theme with much more 

notable insight.33

The Cold War brought with it the need 
for closer relations among navies. While 
integrated multinational naval operations 
are not unknown in naval history, they 
have been relatively rare. As examples, 
one	 can	 think	 of	 the	 fleet	 of	 the	 Holy	
League at Lepanto, the Anglo-Dutch 
squadrons in the time of William III and 
Queen	Anne,	the	Franco-Spanish	fleet	at	
Trafalgar, and ABDA Command in the 
battle of the Java Sea in 1942, and allied 
operations during both world wars.

In 1968, under the cognizance of 
NATO,	the	first	permanent	multinational	
naval force was established as the Stan-
ding Naval Force, Atlantic (STANAV-
FORLANT). At the outset, many felt it 
was an impossible task to bring together 
on an equal basis warships ships with so 
many	 different	 languages	 and	 training	
as	well	 as	 differing	 equipment	 for	 com-
munication, and widely varying logistics 
support requirements. But it did work 
and	 flourished	 for	 thirty-five	 years,	 la-
ter becoming Standing NATO Maritime 
Group One (SNMG1).34 Its story would 
take	 us	 off	 in	 other	 directions,	 but	 the	
point in this context is that the example 
of NATO’s maritime coalition illustrates 
a	 subtle	 modification	 to	 the	 notion	 that	
Richmond expressed for the relationship 
between statesmen and sea power.  

The North American Treaty Organiza-
tion provides us with an interesting ex-
ample of an arrangement that combines 
the realms of the statesmen and diplo-
mats	 with	 that	 of	 uniformed	 officers	 in	
ways that have become much more com-
mon since Richmond’s time. At the same 
time, the relationship between these two 
realms is no longer focused entirely at the 
very top levels of naval command. The 
rise	 and	 development	 of	 naval	 staffs—
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ashore,	afloat,	and	in	national	capitals—
has had much to do with this change from 
the limited and more traditional division 
that Richmond described. Additionally, 
the fact that most navies have now been 
subsumed under larger ministries or de-
partments of defence since the Second 
World War has added another dimension.  

Richmond played a key role in the de-
velopment	of	naval	staff,	as	a	founder	of	
the Naval Review, a member of the Naval 
Staff,	 Admiral	 President	 at	 Greenwich,	
and later as the founding Commandant 
of the Imperial Defence College, but he 
might not have foreseen how it would de-
velop, even if he had hoped for it. Naval 
staff	colleges	and	naval	war	colleges	have	
been educating their students for their ca-
reers	differently	than	they	did	before	the	
Second World War. From the 1960s and 
‘70s as well as after 2001, there have been 
even more changes.  

The changes are directly focused on 
the	need	 for	officers	 to	develop	skills	 in	
critical thinking and analysis with a much 
broader understanding of their roles and 
their interactions throughout governme-
nt.	In	effect,	these	changes	recognize	that	
modern sea power is best exercised not as 
a single and isolated instrument of power, 
but as a coordinated element of a grand 
strategy that achieves the aims of natio-
nal	policy.	Naval	officers	must	learn	their	
trade in handling warships and aircraft in 
the unique and unforgiving conditions of 
the	open	ocean	and	off	dangerous	shores,	
their skills and traditions remain distin-
ctive in that regard. But from mid-career 
onwards—if	 not,	 earlier—naval	 officers	
need to be fully educated in how sea po-
wer interacts and complements other ele-
ments of armed force in terms for joint 
operations. Combined operations with 
other countries are also important in the 

context of alliances as well as in less for-
mal arrangements. Richmond was fully 
aware of these needs and was a prominent 
advocate for them; today there is an even 
wider appreciation that it is needed—in-
deed, required. 
The	 effects	 of	 this	 demand	 for	 wider	

professional understanding can be seen in 
numerous ways today. One sees it in Na-
val War College’s classrooms, where only 
half the uniformed students are naval of-
ficers	and	the	rest	are	from	other	services	
with	a	significant	percentage	of	civilians	
from other government agencies and 
Congressional	staff	members.	One	sees	it	
in	the	increasing	numbers	of	officers	who	
are needed to learn foreign languages. 
One sees it in the increasing number of 
officers	who	are	sent	on	exchange	to	other	
navies to serve at sea as well as to attend 
staff	and	war	colleges.		One	sees	it	in	calls	
for	 naval	 officers	 to	 become	 regional	 or	
area specialists.

In the United States in the aftermath of 
the 2001 terrorist attacks, it was reveal-
ing to see entirely civilian municipal, sta-
te, and regional governmental agencies 
using naval war gaming facilities as an 
educational device to improve their emer-
gency command and control procedures.  
One	finds	naval	 officers	 assigned	 to	 ob-
tain advanced degrees in international re-
lations and later being posted to agencies 
outside the navy devoted to foreign policy 
studies. 

On the other side, a naval commander 
in chief may well have a political advi-
sor	on	his	immediate	staff.	In	these	many	
ways,	the	realms	of	the	naval	officer	and	
of the civilian statesman are no longer so 
distinctly separated as they appeared to 
be before the Second World War. They 
have begun to come closer together th-
rough bureaucratic mechanisms and liai-
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sons that are intended to promote a more 
efficient	 and	 smoother	working	 relation-
ship between statesmen and sea power. 
This is particularly important in an era 
when sea power plays an important role 
in peacetime foreign policy as well as in 
wartime operations.

Despite these measures, the general 
problem that Richmond was trying to 
deal with has not gone away entirely.  
Statesmen	and	civilian	officials	may	not	
instinctively have an understanding of 
sea power and what its potential value 
might be, nor understand the prepara-
tions, lead times, and directions that are 
needed to maintain it and to have it ready 
for use. One cannot put the entire blame 
for any failures in this regard on states-
men	if	naval	officers	have	not	been	able	to	
make	their	case	effectively	and	clearly	in	
plain language with penetrating insight.  
Many countries in the world have expe-
rienced what has come to be called “sea 
blindness” and this has become a serious 
problem when the traditional interest and 
support base no longer seems to be pre-
sent or active in providing political sup-
port.  

The work of those who write and re-
search	naval	affairs	as	well	as	 the	wider	
realm	of	maritime	history	and	affairs	also	
have an important role to play in helping 
to educate the public, statesmen, and na-
val	officers	about	these	matters.	Certainly	
it is our responsibility as naval historians 
to explain with critical insight why things 
happened the way they did in whatever 
period we are studying. Amongst the vast 
number of topics and approaches that a 
naval historian may choose from, there 
is a special niche for those who choose 
topics that explore historical issues, pro-
blems, and parallels that resonate with 
current issues or perceived future pro-

blems. Such work can make a very spe-
cial contribution, if done with dispassio-
nate scholarship and skill that widens and 
deepens perceptions about the nature, 
character, and role of sea power.   

In that regard, I congratulate the or-
ganizers of this conference for raising a 
topic of particular interest for our times.  
If statesmen or the public—or even naval 
officers,	 for	 that	 matter—think	 that	 the	
sole	role	of	a	navy	is	to	fight	another	batt-
le of Trafalgar, then it is deeply misun-
derstood. Often, it is a case of people just 
being unaware of what navies do, why the 
do	it,	and	what	effect	they	may	have.	To	
counter that situation, there are many di-
mensions to the theme of statesmen and 
sea power that need to be examined. For 
example, one needs to ask why some ca-
ses of naval presence have the intended 
diplomatic	 effect	 and	why	 some	 do	 not.	
We need to have a better understanding 
why and under what conditions statesmen 
might choose to go to war over an inci-
dent at sea or alternatively chose some 
lesser reaction.  

Many issues in this area require the 
close examination of perceptions on both 
sides, requiring a range of language skills 
and archival diversity. When one set of 
statesmen decide to make a political or 
diplomatic statement through the use of 
naval actions, a question remains whether 
the statesmen on the receiving side un-
derstand what was intended or whether 
they understood something entirely dif-
ferent by the naval action. Too often na-
val historians have looked at the intent of 
one side without examining the other to 
see	whether	their	intended	effect	worked,	
was disregarded, or regarded with doubt. 
A glance at the programme for this confe-
rence shows that some of these issues will 
be part of the feast at hand.  
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Statesmen and Sea Power 
Today 
Now, let us turn to think about how all 
this might have a connection in the cur-
rent naval situation. A timely case is the 
publication on 13 March 2015 of the Uni-
ted States Navy’s A Cooperative Strategy 
for 21st Century Seapower: Forward, 
Engaged, Ready.35 This document is one 
of the type that began to appear from the 
U.S. Navy in the 1970s and 1980s that 
make a public statement about the strate-
gic roles of the Navy.36 The audiences for 
this document are both internal, within 
the Navy, to inform all within the service 
of	a	unified	concept;	and	external,	to	in-
form Congress, allies, partners, and indu-
stry as well as foreign policy experts and 
those	who	influence	national	security	po-
licy. The objective in making such a pu-
blic statement is to educate, inform, and 
generate discussion about how forward, 
engaged, and ready naval forces are es-
sential to meeting the strategic needs and 
priorities of the United States in the 21st 
century. This gives purpose and direction 
to what American sailors and marines are 
doing and planning, while it also might 
serve to deter a potential enemy, as well 
as generate the support of statesmen for 
the three uniformed maritime services—
The US Navy, US Marine Corps, and US 
Coast Guard—in their planning to work 
together in a complementary and coope-
rative way to carry out national goals.  

The reason for the publication of 
this statement now, updating and revi-
sing a similar statement that had been 
made eight years ago in 2007, is that the 
government’s guidance to the maritime 
services has been updated in a series of 
three major documents: Defense Stra-
tegic Guidance of 2012, the Quadren-

nial Defense Review of 2014, and the 
President’s 2015 statement of the Natio-
nal Security Strategy. The new statement 
of maritime strategy is designed to bring 
the navy and its sister services into line 
with the guidance of statesmen, while 
also explaining and educating the civilian 
authorities about why and what is needed 
in general to design, organize, and em-
ploy the services for the stated strategic 
objects. 

There are political and educational ob-
jects and objectives in making such a pu-
blic statement, but there are also strategic 
objects to the foreseen uses of maritime 
forces. The document explains that the 
United States currently faces security th-
reats that are becoming more widespread 
and sophisticated with evolving chal-
lenges from extremists like the Islamic 
State of the Levant, North Korean, Iran, 
China, and recent Russian aggression.  In 
this strategic environment, the object of 
the new strategy is deterrence. This de-
terrence is created by emphasizing the 
combat credibility and capability of for-
ces that are forward deployed in the areas 
of concern. 

Forward deployment for deterrence 
places maritime forces in an advanta-
geous position where they can also ex-
ercise sea control; maintain maritime 
security for shipping, logistic support, 
communication; and be readily available 
on short notice to project power against 
targets ashore with surface, subsurface, 
air, and amphibious forces.  An essential 
objective to achieving the main strategic 
object of deterrence is what the new do-
cument calls “all domain access”. This 
means the need to maintain freedom of 
action in the multiple domains of sea, air, 
land, cyberspace, and the electromagne-
tic spectrum.
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This newly published concept foresees 
a	modern,	efficient,	and	capable	force	of	
more than 300 ships including 11 aircraft 
carriers, 14 ballistic missile submarine 
to be replaced by 12 vessels in the Ohio 
class, and 33 amphibious ships. This is 
designed for a forward presence of 120 
ships in 2020, up from 97 today; four bal-
listic missile capable ships based in Spain 
by the end of 2015; increased presence in 
the Middle East from 30 ships today to 
40 by 2020; increased ship and aircraft 
presence	 in	 the	 Indo-Asia-Pacific	 region	
to as much as 60 % by 2020; and an addi-
tional attack submarine to bring the total 
to four at Guam. 

Although the U.S. Navy is a considera-
ble force by world standards, it is still not 
large enough to do everything that needs 
to be done, even assuming that the U.S. 
Navy and the other maritime services re-
ceive the funding need to carry out this 
concept in full. Alliances and maritime 
partnerships are essential. 

As part of this the Royal Navy and the 
United States Navy announced in De-
cember 2014 a combined strategic nar-
rative for deeper cooperation between 
the two serves. This document is called 
“Combined Seapower: A Shared Vision 
for Royal Navy-United States Navy Coo-
peration.”37	 Significantly,	 this	 navy-to-
navy agreement provides links between 
the U.S. Navy’s new strategic statement, 
the UK’s National Strategy for Maritime 
Security, and The European Union Mari-
time Security Strategy. 

The point of this short foray into these 
very recent developments is to undersco-
re my theme throughout this paper that 
there has been a gradual, but steady, de-
velopment from Richmond’s time onward 
to develop closer cooperative relations-
hips in the shared responsibility between 
statesmen and seamen for developing and 
maintaining	 sufficient	 and	 effective	 sea	
power. Richmond was very much the pro-
duct of the Victorian era.38 When we read 
his writings on statesmen and sea power 
today without understanding their histo-
rical context, it seems as though he had 
overlooking the shared responsibilities 
of seamen and statesmen as we conceive 
them today. When placed within his his-
torical context, however, Richmond was 
at the forefront in this development. He 
was making a radical departure from 
the typical viewpoint of his Victorian 
era upbringing that had placed the naval 
profession in a separate world, discon-
nected from that of statesmen. Admiral 
Sir Herbert Richmond’s book, States-
men and Sea Power was a key work that 
brought fresh, new light to a subject that 
continues to be a fundamental relations-
hip. Today, the partnership between sta-
tesmen and seamen remains vital for the 
maintenance of a navy, but it is one that 
can be easily frustrated in an era when 
statesmen disagree with one another me-
rely for the political advantage involved, 
rather than for substantive reasons based 
in an understanding of defense and fo-
reign policies.39
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Verksamheten i stort under 2015 inom VSG IV 
Årsberättelse 2015 för Vetenskapsgren IV inom Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

I Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar definieras sällskapets fyra maritima 
vetenskapsgrenar. Vetenskapsgren IV (VSG IV) verkar inom ”Sjöfart och andra 
verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet”. Detta innebär att 
sällskapets viktiga och naturliga kopplingar till den civila sjöfartsnäringen till stor 
del behandlas inom denna vetenskapsgren. Kopplingen till de övriga vetenskapsgre-
narna skall i detta avseende på intet sätt förringas. Det finns ett flertal viktiga frå-
gor som på ett eller annat sätt berör samtliga vetenskapsgrenar. Samverkan mellan 
dessa sker också på ett naturligt och väl fungerande sätt.

Ledamoten
STEN GÖTHBERG

Direktör Sten Göthberg, är tillsammans med Claes Berglund, 
ansvarig inom Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse för Ve-
tenskapsgren IV, ”Sjöfart och andra verksamhetsområden av 
betydelse för sällskapets verksamhet”.

Verksamheten inom VSG IV är till stor 
del utåtriktad och beslutas och följs upp 
inom sällskapets styrelse.

Under år 2015 har en rad externa och 
övriga aktiviteter ägt rum och började 
med deltagande i Folk och Försvars tra-
ditionella Rikskonferens i Sälen i januari 
månad. Årets Rikskonferens hade en 
mycket tydlig inriktning mot säkerhets-
politik, försvarspolitiska realiteter och 
krishantering. Frågor som till viss del 
även sällskapet har på sin agenda. Möj-
ligheten till samverkan och kontaktska-
pande samtal om gemensamma frågor 
kan inte nog poängteras och skall inte 
underskattas. Sällskapets närvaro vid 
Rikskonferensen är därför betydelsefull.

Sällskapet	 fick	 under	 våren	 en	 inbju-
dan att delta i Folk och Försvars Nord-
iska konferens i Stavanger i juni månad. 
Sällskapet representerades av sällskapets 
sekreterare Bo Rask och ledamoten Sten 
Göthberg som höll ett anförande med ti-
teln ”Sjöfartsskydd – en förutsättning för 
frihandel och välstånd?”. Under konfe-
rensen gjordes också studiebesök bla vid 
Oljedirektoratet och NATO Joint Warfare 
Centre. Frågor kring sjöfartsskydd, vik-
ten av frihandel och dess sårbarhet, Öst-
ersjöns utsatthet diskuterades ingående 
mellan de nordiska deltagarna.

Swedish Maritime Day (SMD) genom-
fördes på Svenska Mässan i Göteborg 
den 20 april med sällskapet som medar-
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rangör. SMD är en kombinerad utställ-
nings- och seminariemässa inom ett brett 
maritimt område och sällskapet deltog i 
de för sällskapets verksamhet relevanta 
sjöfartsseminarierna. 

Sedan ett par år tillbaka har sällskapet 
deltagit i olika sjöfartsseminarier under 
den traditionella Almedalsveckan under 
juli månad. Vid den av Sjöfartsforum ar-
rangerade Maritima Mötesplatsen i Visby 
genomförde sällskapet ett seminarium 
med titeln ”Utan sjöfart svälter Sverige. 
Kan vi försvara våra sjöförbindelser och 
handelsvägar?” Vid seminariet deltog de 
bägge KÖMS-ledamöterna Claes Berg-
lund från Stena och överste Peder Ohls-
son	 (chef	 för	 amfibieregementet)	 samt	
ordföranden i Försvarsutskottet Allan 
Widman. Seminariet leddes av KÖMS 
ledamot Sten Göthberg.

Under vecka 35 genomförde Försvars-
makten ”Marintaktisk chefs fältövning 
2015” i huvudsak på Västkusten och i 
Västerhavet. Sällskapet var inbjudet att 
delta i vissa genomgångar och föredrag-
ningar med tyngdpunkt på sjöfartsskydd 
och den juridiska tillämpningen av den 
reviderade IKFN. Vid dessa genomgång-
ar representerades sällskapet av ledamö-
terna Jan-Eric Nilsson, Claes Berglund 
och Sten Göthberg.

Kungl Krigsvetenskapsakademien 
påbörjade under året projektet ”KV 
21 – Det framtida slagfältet” (KV 21 = 
Krigsvetenskap i 21:a århundradet). I 
detta projekt behandlas bl.a. de av KÖMS 
initierade och viktiga frågorna kring 
folkförsörjning, försörjningssäkerhet och 
vikten av fri och säker handel. I detta av-
seende har sällskapet varit behjälpligt vid 
programuppläggning vid genomfört stu-
diebesök i Göteborg varvid besök gjordes 
bla vid Göteborgs Garnison, FömedC, 
Göteborgs Hamn, Stena och Preem.

Liksom tidigare år var sällskapet även 
detta år medarrangör i genomförandet 
av Världssjöfartens Dag som ägde rum 
i Göteborg den 24 september. Världs-
sjöfartens Dag är ett nationellt IMO-
arrangemang som genomförs årligen. 
Årets tema, som fastställs av IMO, och 
som genomförs nationellt individuellt var 
”Maritime Education & Training”. Både 
sällskapet och Försvarsmakten var repre-
senterade vid detta tillfälle.

Årligen genomförs två ordinarie sam-
manträden för sällskapet i Göteborg. 
Årets sista sammanträde i Göteborg ägde 
rum den 21 oktober och då genomför-
des även seminariet ”Svenska isbrytare 
– också i främmande vatten”. Vid se-
minariet, som leddes av ledamoten Sten 
Göthberg, deltog representanter från bla 
Sjöfartsverket, FOI, Marinen, Arctic 
Marine Solutions och Swedish Polar Re-
search Secretariat. Med all önskvärd tyd-
lighet poängterades vikten av att Sverige 
har en tillräcklig isbrytarkapacitet och att 
Östersjösamarbetet, även i detta avseen-
de, fortgår och vidareutvecklas.

Den svenska sjöfarts-
näringens situation
I slutet av januari 2013 beslutade den 
svenska regeringen att anta en hand-
lingsplan i syfte att stärka den svenska 
sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Som 
en uppföljning av denna handlingsplan 
antog regeringen under 2015 en maritim 
strategi med titeln ” En svensk maritim 
strategi - för människor, jobb och miljö”. 
Syftet med denna maritima strategi, som 
är ett inriktningsdokument, är att försöka 
ta ett helhetsperspektiv i syfte att främja 
och	 stärka	 ett	 flertal	maritima	 näringar.	
Strategin är unik så till vida att fyra 
departement står bakom den och fram-
tagandet har skett genom ett stort och 
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brett deltagande från bla myndigheter, 
branschorganisationer, regioner, kom-
muner, akademier och forskningsaktörer. 
Den svenska sjöfartsnäringen ser mycket 
positivt på detta inriktningsdokument. 
Nu pågår den mycket viktiga implemen-
terings- och genomförandeprocessen. 
Dessutom har regeringen lanserat ett 
sk Sjöfartsinitiativ i syfte att ytterligare 
stärka den svenska sjöfartens konkur-
renskraft.

Trots dessa vällovliga och av näringen 
välkomnade initiativ har dock beklag-
ligtvis	 utflaggningen	 av	den	 svenskflag-
gade	 handelsflottan	 fortsatt.	 För	 ett	 par	
år	sedan	uppgick	antalet	svenskflaggade	
fartyg i det svenska skeppsregistret till ca 
250	och	denna	siffra	är	idag	nere	i	100.	

För att bromsa upp den pågående ut-
flaggningen	 ställs	 stora	 förhoppningar	
till införandet av den för näringen så 
viktiga sk tonnageskatten. Införandet 
av denna skatt innebär att den svenska 
sjöfarten ur skattesynpunkt kan få lik-
värdiga konkurrensvillkor som övriga 
sjöfartsländer i Europa. För närvarande 
är Sverige i stort sett det enda land i Eu-
ropa som inte har detta för näringen så 
viktiga skattesystem. Tonnageskatteut-
redningen överlämnades till regeringen 
i januari 2015 och beräknas träda ikraft 
under sommaren 2016.

Under hösten 2015 presenterade reger-
ingen en utredning som innebär ett väl-
komnande av en rad regelförenklingar. 
Bla föreslås ett förenklat förfarande vid 
fartygsregistrering, sänkning av den sk 
stämpelskatten samt delegation till klas-
sificeringssällskap.	Dessa	åtgärder	har	el-
ler beräknas träda ikraft under 2016.

Svensk sjöfartsnäring är mycket miljö-
medveten och driver hårt miljöfrågorna 
även internationellt. Det är därför sär-
skilt glädjande att detta innovativa ar-
bete inom näringen har lett fram till att 
svaveldioxidutsläppen under 2015 kunnat 
sänkas med ca 80 %. I syfte att fortsätta 
detta viktiga miljöarbete har under året 
näringen antagit en klimatfärdplan som 
fått stort internationellt intresse.
Den	svenska	handelsflottan	är	 relativt	

ålderstigen. Det är därför mycket gläd-
jande att konstatera att svenska rederier 
har ett 50-tal fartyg, av olika storlekar 
och kategorier, i beställning vid utländ-
ska varv. Ett stort antal av dessa fartyg 
kommer att levereras under de komman-
de åren. Ett antal av dessa beställningar 
är byggda för LNG respektive metanol-
drift vilket ytterligare bekräftar näring-
ens miljömedvetenhet. Stor förhoppning 
finns	att	ett	antal	av	dessa	nybeställning-
ar	kommer	att	föra	svensk	flagg.
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Littoral OpTech – East
In September 2014 The Royal Swedish Society of Naval Sciences – Kungl. Örlogs-
mannasällskapet (KÖMS) – in cooperation with Saab, the Littoral Operations Cen-
ter of the U.S. Naval Postgraduate School and the Office of Naval Research (ONR) 
hosted the naval workshop ”Littoral OpTech West” in Stockholm. In early December 
2015 a similar workshop - now focusing on the waters in the Asia-Pacific region was 
held in Tokyo. The name was ”Littoral OpTech East”. KÖMS role as host was this 
time filled by the Japanese Maritime Self-Defence Force.
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Day One
Welcome addresses
Welcome address was made by VADM 
Joseph P. Aucoin, Commander, U.S. 7th 
Fleet:

”Good morning and thank you for gi-
ving me the opportunity to speak with 
you today. Thank you to our hosts, the 
Naval Postgraduate School, ONR Global, 
and SAAB, for sponsoring this forum for 
us to connect and collaborate.

Maintaining our competitive edge is a 
topic that is on my mind, as well as the 
minds of our senior leaders. Like many of 
us,	my	staff	and	I	are	nearly	consumed	by	
the daily task of responding to the secu-
rity challenges in the vast Indo-Asia-Pa-
cific	region.	But	we	know	that	our	ability	
to maintain security in the long term rests 
on	the	ability	of	our	collective	efforts	 to	
maintain the advantage over any would-
be adversary. This workshop gives us the 
chance to step back and give thought to 
this challenge. 

The U.S. Navy has a long history of 
creating an environment for innovation.  
In the past century, our Sailors, together 
with industry, put the intellectual toil into 
creating and deploying the strike aircraft 
carriers of WWII, the amphibious opera-
tional concept of our Navy-Marine Corps 
team, and the use of nuclear power on 
submarines and ships. I would note that 
not all of these historic innovations oc-
curred with generous budgets or with 
strong support from leadership. What 
they had in common was groups of pro-
fessionals who responded to a threat with 
vision and tenacity.

More recently, we have seen an explo-
sion of technology in unmanned and au-
tonomous systems, the birth of laser wea-
pons, and the development of the rail gun 

and its hypervelocity projectile. In littoral 
operations, we have focused much of our 
recent	effort	on	the	Littoral	Combat	Ship,	
or LCS, and its various mission modu-
les, which employ unmanned systems. 
In the 7th Fleet we have begun to receive 
our	 first	 platforms	 and	 they	 are	 already	
proving to be an invaluable asset to peace 
and	security	in	the	Indo-Asia-Pacific.	

Last February, our former Chief of Na-
val Operations, Admiral Jonathan Green-
ert, provided insight into why the LCS is 
so important. Speaking at ONR’s annual 
Future Force S&T Expo, he urged focus 
on the future of warfare, highlighting: 
1. The importance of the undersea do-

main; 
2. The need for the U.S. Navy to move 

away from gunpowder at sea; and 
3. The need for stamina, modularity and 

payload	capacity	in	our	growing	fleet	
of unmanned systems. The LCS and 
its modules – ASW, MIW, and Sur-
face – addresses these priorities and, 
along with other technologies, will 
help	fill	the	functional	and	spatial	co-
verage gaps caused by a more austere 
funding era.

Building on Admiral Greenert’s com-
ments, in April at the annual Sea, Air and 
Space Exposition, Secretary of the Navy 
Ray Mabus shared with industry our Inn-
ovation Vision for the Department of the 
Navy.	The	first	3	of	the	5	focus	areas	are	
related to the Navy’s internal structure 
and processes for carrying out this vision, 
but I’d like to address the last two areas, 
as they are directly applicable to external 
participation venues like this Littoral Op-
Tech East. First, we need to get emerging 
operational capabilities out to the Fleet 
more quickly, and second, we need to cre-
ate	 breakthrough	war	 fighting	 concepts.		
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In this region, we can see the urgency of 
the Secretary’s Vision. If we cannot more 
quickly	 develop	 and	 field	 breakthrough	
capabilities, we run the real risk of losing 
any technological advantage over poten-
tial adversaries.

Just a couple weeks ago at a Navy out-
reach event with the private sector, our 
new Chief of Naval Operations, Admiral 
John Richardson, spoke on a panel titled 
“Harnessing Innovation for Defense: the 
Role of Defense and Non-defense Com-
panies.” Admiral Richardson discussed 
his belief in the importance of creativity 
and initiative to the future of the U.S. 
Navy. The CNO emphasized that with the 
current speed of change, learning faster 
on both the individual and the team level 
is key to keeping pace with and enabling 
innovation. After my numerous jobs in 
the pentagon, I couldn’t agree with our 
CNO more. There are pockets of innova-
tion and creativity, many of them, throug-

hout our Fleet. Our young Sailors and of-
ficers	are	identifying	creative	solutions	to	
problems	new	and	old.	We	need	to	figure	
out how to harness these innovations and 
then rapidly transition them into action, 
in spite of our somewhat cumbersome 
traditional acquisition processes. We can 
also help if we create environments that 
cultivate innovation. We should encou-
rage experimentation, even failure, but 
at the right times and places. Ideally, this 
would be very early in the development 
process so that we can learn and build 
from those failures.

At 7th Fleet we have focused on inno-
vation for the past 3 years through our 
relatively new Commander’s Initiatives 
Group (CIG). Through the CIG, we con-
duct operational analyses and studies that 
are	 specific	 to	 our	 Area	 of	 Operations.		
This	 often	 leads	 to	 field	 experiments	 at	
sea to test out innovative ideas. On oc-
casion we incorporate emergent commer-

Welcome address was made by VADM Joseph P. Aucoin, Commander, U.S. 7th Fleet.
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cial technologies – not yet programmed 
by the military – in very realistic and of-
ten austere operating environments. For 
example, the CIG recently completed an 
experiment in which we used commer-
cially available communications tech-
nology – similar to what is installed on 
many cruise ships for high-speed Internet 
service while underway. This technology 
was installed in USS FORT WORTH, 
one of our LCS ships, which then fun-
ctioned as a communications hub to pro-
vide high-speed communications to other 
navy ships inside a 4G ‘bubble’ created 
by FORT WORTH. The demonstrated ca-
pability was roughly 10 times faster than 
what an aircraft carrier typically can ac-
hieve. I know there are other technologies 
on	the	shelf	today,	which	the	fleet	can	em-
ploy in innovative ways to help solve pro-
blems – some of which we probably don’t 
even know we have yet. I need you to get 
at these problems.

Regarding the LCS, some of you who 
track developments in U.S. Defense may 
be aware of the fact that we are a little 
behind	 in	 fielding	 the	mission	 packages	
or	modules	for	the	different	mission	sets.		
That is not preventing us from forging 
ahead in employing the LCS here in the 
7th Fleet. LCS-3 has been doing super 
work in theater for over a year, and more 
of these platforms will be sent our way 
soon. We are also introducing emerging 
technologies to employ on LCS in new 
and innovative ways, such as the Mk18 
Mod 1 and 2 mine hunting UUVs– both 
examples	of	where	the	Navy	has	figured	
out a way to fast track acquisition.

This workshop and similar venues 
with the private sector and partner na-
tions provide opportunities to cast a wide 
net	and	examine	the	difficult	operational	
problems to of the littorals. We can work 

together	to	begin	solving	them.	This	first	
execution of the Littoral OpTech Work-
shop in Japan, with our Japanese partners 
participating alongside, will assist us in 
being able to provide new technologi-
cal capabilities for our shared operating 
areas and shared maritime security chal-
lenges. 

Today you will hear from leaders re-
presenting the Defense, Naval, and Re-
search establishments of our Japanese 
hosts and partners, as well as several ex-
perts from the academic, technology and 
military communities – some with signi-
ficant	 experience	 in	 each	 of	 these	 three	
communities. I encourage active partici-
pation in the panels and request that you 
to ask tough questions that will challenge 
us in moving our capabilities forward in 
the focused area of littoral operations. I 
look forward to our discussions.”

Dr. Wayne Porter, USN CAPT (ret.)
Welcome address was also held by Dr. 
Wayne Porter, USN CAPT (ret.), Littoral 
Operations Center (LOC), and U.S. Na-
val Postgraduate School. 

Dr. Porter gave a brief background 
about the Littoral Operations Center, 
LOC, at U.S. Naval Postgraduate School, 
NPS. The center was established to en-
hance the U.S. Navy ś integration of land, 
air, sea and undersea operations along the 
world ś coastlines, through interdisci-
plinary research and development at the 
departments and schools at NPS. While 
staying grounded in tactics and opera-
tions, the LOC seeks to apply science and 
technology to better enable littoral ope-
rations in the 21st Century through inter-
national, interagency and public-private 
partnerships; advanced education; anti-
cipatory innovation; and a multi-disci-
plinary, inclusive, and system-oriented 
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approach. The littorals are a complex and 
increasingly important OpArea. Dr. Por-
ter briefed about Maritime Security and 
Maritime Domain Awareness. 

The world has changed. The Maritime 
Domain has taken dramatic shift in fo-
cus.	With	the	physical	and	financial	con-
straints placed on USN the need for new 
solutions to provide security and transpa-
rency in the maritime commons demand 
new solutions. The Maritime Domain 
has taken a dramatic shift in focus due 
to the increased dependence on maritime 
commerce. The result is a need for new 
solutions to provide security and transpa-
rency in the maritime commons. Navies 
are getting smaller; regions are moving 
towards instability; new weapons are 
proliferating; and potential adversaries 
are choosing asymmetric options.

These changes necessitate a greater 
emphasis on littoral operations, while 
maintaining global presence along with 
the traditional ability to engage in major 
combat operations.

Dr. Porter said that Maritime Domain 
Awareness	 must	 be	 dynamic,	 flexible,	
robust and timely. It must support strate-
gic-, operational- and tactical objectives. 
It should be networked with Air, Sea and 
Land – Inclusive with a fusion of multi-
sensor and multi-purpose platforms.
In	order	to	have	an	effective	Maritime	

Security and Maritime Awareness Con-
vergence should be considered. There 
are great opportunities for Convergence. 
Convergence could; Countering threats 
to sovereignty and freedom of naviga-
tion; Countering terrorism; Countering 
piracy	 and	 criminal	 trafficking;	 Protect	
fisheries	 and	 sustainability	 and	 respond	
to natural disaster warnings. Dr. Porter 
gave several examples and the challenges 
that	must	be	solved	to	obtain	an	efficient	

Maritime Security and Maritime Aware-
ness platform. 

Dr. Porter concluded his brief and re-
quested the audience to participate in the 
development.

VADM Umio Otsuka, President, Com-
mand and Staff College, Japan
VADM Umio Otsuka, President, Com-
mand	 and	 Staff	 College,	 Japan	 presen-
ted a keynote address with the title “The 
Change of Maritime Strategy and Im-
portance of Littoral Operations”.

VADM Umio Otsuka made an opening 
remark that his speech should focus on 
the	 littorals.	 The	 Pacific	 Ocean	 has	 al-
ways been a sea of competition. During 
the WWII, 70 years ago, the U.S. and Ja-
pan	fought	 in	 the	Pacific	and	during	 the	
50ths the barrier against communism was 
at sea in South East Asia while on land in 
Europe. With its strategic advantage Ja-
pan was able to contain the Soviet Union 
inside of the chain of strategic islands. 
Japan ś continuous military endeavor of 
protecting	U.S.	forces	from	and	find	So-
viet submarines was a key enabler of the 
operations	 in	 the	 Pacific	 theater	 which	
ultimately led the alliance to the victory 
over the cold war. 

In the last six decades since its esta-
blishment Japanese Self Defense Force 
has become a Navy of highest end tech-
nology along with the U.S. Navy. And 
our two navies have always formulated 
the	firm	ground	of	 the	 two	 treaty	allies.	
This alliance has been the cornerstone 
of	the	peaceful	and	stable	Pacific	Ocean.	
With the collapse of the Soviet Union and 
the end of the Cold War the United States 
could more freely sail the oceans of the 
world. 

However, the threats moved from the 
open ocean into the littorals, which led to 
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a new U.S. Navy strategy. This strategy 
emphasizes the importance of four de-
ployed naval forces to project power from 
the	sea	for	influencing	events	ashore	and	
in the littoral regions in the world in the 
operational spectrum of peace, crises and 
war. Most maritime powers have viewed 
the roles of post cold war navies as peace-
time	engagement,	deterrence	and	conflict	
prevention while maintaining the ability 
to	fight	and	win	wars.	The	Navy	was	re-
quired	to	project	influences	from	the	sea	
to shore in order to resolve crises and 
conflicts	 inlands.	 Essentially,	 the	 focus	
of naval operations shifted from the open 
ocean to the littoral to adapt to the 20th 
century security environment. The brown 
water, littoral strategy, the littoral sea 
performed the role of the stage were the 
navies accomplished their duties which is 
to protect power there from. Looking at 

recent history the deployment of forces in 
the Gulf War and the Iraqi War as well as 
continued support is examples were the 
Navy continues to project power ashore. 
In general, force projection from the lit-
toral area had remained the primary role 
for the Navy in the post cold war era. 

To include the ongoing global war 
against terrorism. With the end of the 
Cold War non-state actors began to post 
a real threat to the global security. In the 
area	 of	 the	Pacific	 the	 territorial	 expan-
sions by coastal nations have become one 
of the most serious security concerns. 
Theses expansions initially started un-
der the guys of Ocean Graphic Research 
but now they have grown into a massive 
reclamation	and	the	creation	of	artificial	
islands. Today, the threats for a full-scale 
war remain low. However, various secu-
rity issues continue to hit the world with 

VADM Umio Otsuka, President, Command and Staff College, Japan, presented a key-
note address with the title “The Change of Maritime Strategy and Importance of Lit-
toral Operations”.
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the potential of destabilization. Maritime 
security is a critical concern for global 
security, among others. Coalition Naval 
forces	 continue	 to	 fight	 against	 piracy	
in	 waters	 of	 Indian	 Ocean,	 off	 Somalia	
and Gulf of Aden. The vital area for sea-
borne transportation connecting the In-
dian Ocean with the Mediterranean Sea. 
Thanks	to	the	coalition	efforts	the	piracy	
incidents in this region have declined sig-
nificantly	 in	 recent	 years.	 However,	 the	
fundamental solution, restoring the failed 
state	of	Somalia	is	difficult	because	of	Is-
lamic extremists. 
In	the	Pacific	region	competing	territo-

rial claims and disputes continue to cause 
global concern. We are now being fa-
ced with so called Grey Zone situations, 
which force us to be in a situation of not 
peacetime or contingencies across the 
problems over territory, sovereignty and 
maritime economic interest. This is es-
pecially the case in the South China Sea, 
there is still to remain non-nation based 
threats like armed robbery in the vicinity 
of the Strait of Malacca. At the same time, 
changing the status quo by force over 
the territorial expansion by nations has 
emerged as a new challenge in the South 
China Sea. Despite numerous protests by 
the nations that have borders by the South 
China Sea China has continued rapid and 
large-scale reclamations protected by mi-
litary and law enforcement entities. This 
has become a legitimate security chal-
lenge	in	the	region.	Should	their	artificial	
islands be used for military purpose they 
will cause a serious concern in the inter-
national community because one fourth 
of the world seaborne transport transit 
in the South China Sea and is estimated 
to grow to 40 % in 2030. The emerging 
problem in the South China Sea is not a 
regional issue but it is the challenge to 

the global common. The South China 
Sea must remain an open and stable sea 
so	that	all	the	countries	that	benefits	from	
sea transportation can access freely for 
the sake of economic prosperity. On the 
other hand, space and cyberspace has 
emerged as new domains of warfare as a 
result of recent technology development. 
The new domains have a tremendous im-
pact on the conventional domains of sea, 
land and air. Furthermore, the maritime 
domain is multidimensional with above- 
and underwater. This is the reason why 
the maritime domain has become compli-
cated. The ability to assure access across 
these domains is essential in achieving 
the high-level command and control re-
quired by today’s warfare. An interrup-
tion in any domain can negatively impact 
the quick and decisive action required in 
modern warfare. In such an environment 
it is necessary to have cross-domain ope-
rational capability and capacity to support 
the	 war	 fighting	 capability	 of	 the	 other	
domains. Any Navy conducting opera-
tions in the littoral sea must be faced with 
numerous challenges. These challenges 
are no longer just maritime. All navies 
must be prepared for and understand the 
impact of the cyberspace and electro-
magnetic spectrum on their capability 
of electromagnetic spectrum operations. 
It is imperative that we build capability 
in the littoral area to ensure situational 
awareness and ensure freedom of access. 
All	 though	 in	 the	Pacific	we	have	expe-
rienced unprecedented peace and econo-
mic growth over these last few years it 
remains potential competition over these 
waters. State actors create security issues 
in	the	Pacific	region.	The	security	of	the	
region depends on whether we success-
fully acquire the capability and capacity 
to	fight	and	win	in	the	littoral	waters	and	
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make the deterrence function by demon-
strating those capabilities and capacity. 
Regional security environment requires 
operations in the littorals in addition to 
operations from the littorals. Events like 
this, symposiums can help ensure we un-
derstand how to operate in this environ-
ment and ensure that this region remains 
open and stable. 

VADM Umio Otsuka concluded his 
speech and took questions from the au-
dience. The Admiral mentioned that a 
key factor for success is the very good 
cooperation that Japanese Navy and U.S. 
Navy have. Responding on a question 
regarding which capability he thought 
is the most important Admiral Otsuka 
responded underwater capability. CAPT 
Wallander thanked the Admiral for his 
Key Note presentation. 

Hideshi Tokuchi, former Vice-Minis-
ter	 of	 defense	 for	 International	 Affairs,	
Japan, gave a presentation about “The 
Challenges in Balancing a New Collec-
tive	Defense	 role	 in	 the	Western	Pacific	
littoral seas”. 
Follow-on presentations

Dr. Chris Bassler, ONR 
Dr. Chris Bassler, Director Naval S&T 
Cooperation Program, ONR Global In-
ternational Programs ONR Global, gave 
a presentation ” Naval Science & Techno-
logy	in	the	Asia-Pacific”.

VADM Izuru Fukumoto, JMSDF (ret.)
VADM Izuru Fukumoto JMSDF (ret.), 
Director Tokyo Research Institute, gave 
a presentation ”The Formative Power of 
International Military Engagement in 
Academics and Research”. 
CAPT Wayne Hughes, USN (ret) 
CAPT Wayne Hughes USN (ret), Dean 
Emeritus, U.S. Naval Postgraduate 

School gave the audience a presentation 
filmed	in	advance,	”	The	Deadly	Littoral	
Waters Since 1905”. 

CAPT Hughes theme is that the litto-
rals	 are	 different	 and	 difficult	 and	 have	
been since a turning point in 1905. For 
over a century coastal waters has not only 
become increasingly more dangerous but 
the	 special	 region	 of	 influence	 on	 both	
sides of the coast are much bigger and 
more intricate. Coastal waters has always 
been	important	but	for	different	reasons.	
Since the earliest history as of Greece 
and Romans time many battles has been 
fought close to land. In South East Asia 
one example of Littoral combat ships is 
the Turtle boat, also called Geobukseon. 
The armored ships helped the Korean ś to 
fight	 of	 a	 Japanese	 invasion	 back	 in	 the	
16th	century.	The	reason	for	fighting	close	
to land is that there is were people live. 
1904-1905 mark a special turning point, 
that is the year with one hand that the 
decisive battle of Tsushima was fought 
between	Japanese	and	Russian	fleets,	but	
on the other hand it was the year when 
the	 famous	 Russian	 Admiral	 Makaroff	
went down with his battleship Petropav-
losk when it struck a mine. A cruel irony 
because	five	years	 earlier	 before	 that	 he	
wrote a classic book on naval tactics men-
tioning that coastal waters was dangerous 
for battleships. The battle of Tsushima 
straight was typical of being an important 
battle through out history similar to de-
cisive ones like Lepanto, Nile, Trafalgar 
and	Jutland.	Sir	 Julian	Corbett	 specified	
three components of the Royal Navy: 
the	battle	fleet	to	defeat	any	challenge	to	
command of the sea; “cruisers” to patrol 
the sea lanes and protect British trade; 
and	 “the	 flotilla”	 of	 small	 combatants	
capable	of	fighting	inshore,	where	battle-
ships,	with	 all	 their	 offensive	 firepower,	
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could not venture because torpedo boats, 
submarines and mines. Early in WWI 
Makaroff	 and	 Corbett	 was	 proven	 right	
when three UK cruisers were sunk near 
the Netherlands coast by German subma-
rines. 1915 the British ignored Corbett’s 
advice in the Gallipoli campaign by the 
Dardanelles. In a very short time three 
British and one French battleship struck 
mines. In the North Sea cruisers and de-
stroyers carried out many operations and 
the battleships were kept far out at sea. 
During the WWII smaller units like P/T-
boats	from	various	countries’	fleets	were	
very	 effective	 against	 enemy	 shipping	
and trade routes in littoral environments. 
The	 story	 of	 the	 small	 combatants	 effi-
ciency hasn t́ been told, perhaps because 
of the tactics with sneaky attacks.

If one is defending his own coast the 
vessels	in	his	flotilla	must	be	small,	lethal	
and numerous, like for instance Swedish 
Visbý s, Chinese Hubei, Israel’s Sá ars, 
Singapore Victory class and other nations 
equivalents. 

Also submarines and coastal mines 
should be taken to account, a coastal mix. 
Fishing boats and small aircrafts can be a 
scout to detect enemy movements. Until 
recently USN has not needed small com-
batants in coastal waters, no need becau-
se	USN	has	not	needed	to	fight	for	control	
over littoral seas. But may of our losses 
since WWII from mines and torpedoes 
have	been	 in	 these	confined	waters.	But	
now we will have to increase our capa-
bility, especially if would join operations 
in	 confined	waters	 like	 the	Yellow	 Sea,	
China Sea, Baltic Sea, North Sea, Medi-
terranean Black Sea, Arabian Gulf and 
other areas like that. 

CAPT Hughes also briefed about the 
Pacific	 campaign	 during	 WWII,	 Solo-
mon Islands with the landings on Guadal-

canal and neighboring islands late 1942. 
The	first	six	months	in	the	campaign	the	
better-trained Japanese performed better, 
even	 though	 the	 US	 had	 first	 detection	
with radar. We failed because we used co-
lumn tactics for daytime gunnery battle. 
Then Admiral Burke arrived 1943 com-
manding Destroyers with new successful 
tactics. Radar gave a decisive advantage 
and complemented with torpedo salvoes 
USN	started	to	win	battles	in	the	Pacific	
War. The clue that the Solomon campaign 
gives us to use today is that small deadly 
missile	 ships	make	 the	difference	 in	 the	
littorals.

CAPT Hughes concluded his brief 
with a summary. Inshore bigger ships can 
be ambushed by smaller in the littorals. 
Aircrafts, missiles, torpedoes and mines 
make the littorals even more deadly and 
have vastly enlarged the region of danger. 
USN has not been out to a test in shore 
since 1950 and it is time to rebuild capa-
bility. When our warships are intended to 
fight	in	the	littorals,	an	affordable	flotilla	
of relatively inexpensive single-purpose 
ships is preferable to expensive multimis-
sion warships.

There is more likely that it will be 
many smaller battles like the Solomon 
campaign rather than a big decisive battle 
in the littorals. When ships must sail in 
dangerous waters, a single-purpose ves-
sel is far superior to an open-ocean multi-
purpose one. USN has to learn from Swe-
den, Norway, Israel and other countries 
that	have	practice	how	to	fight	in	extreme	
littorals and rebuild capability. The world 
today	is	truly	different.

Capt Jeff Kline USN (ret.)
Capt	Jeff	Kline	USN	(ret.),	Professor	U.S.	
Naval Postgraduate School: Maritime 
War 2030, gave a presentation Assessing 



178

Technologies using Campaign Analysis 
and War Gaming: ”The Warfare Innova-
tion Continuum at NPS”. 

Panel discussions
Panel One: OPERATIONAL CONDI-
TIONS: SECURITY & DEFENSE. 
The panel was moderated by CDR Steve 
Benson (USN, ret.). Saab PM Littoral 
Operations Center. He made the opening 
remarks: 

The main title for the panel was “The 
Littorals	 of	 the	 Western	 Pacific”.	 The	
panel consisted of Mr. Zachary Cooper, 
CSIS Fellow, Japan Chair, RADM Mark 
Montgomery USN, PACOM J3, Dr. Tho-

mas X. Hammes Distinguished Research 
Fellow, and INSS. 
Mr.	Zachary	Cooper	made	the	first	pre-

sentation, ”The Asia Maritime Transpa-
rency Initiative”. 

Mr. Cooper briefed about Center for 
Strategic and International Studies, CSIS 
and the purpose with their research and 
work. CSIS promotes openness and ex-
change in maritime Asia: Satellite ima-
gery, Maps and diagrams and expertise 
analysis. One of the main areas that they 
track is The South China Sea. 

China has been busy making the in-
stallations in coral reefs with landing 
fields,	 infrastructure	 and	 almost	 the	 ca-

Fiery Cross ten years ago compared with today. Rapid work has been done.
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pabilities	 as	 fixed	 aircraft	 carriers.	 Dr.	
Cooper briefed about three examples. All 
the installations and construction work 
has been done very quickly, not known 
to common people, combined with con-
siderable costs. 

Mr. Cooper concluded his brief and 
repeated that China is constructing the 
artificial	islands	rapidly	as	well	as	many	
more ships and units under construction. 

RADM Mark Montgomery USN, PA-
COM J3, gave the presentation; ”Code for 
Unplanned Encounters at Sea”.

Code for Unplanned Encounters at Sea, 
CUES, a multilateral attempt by interna-

tional navies to create transparency and 
international standards in relation to use 
of the sea. Safety, communication in Eng-
lish and reduces risks of naval units and 
aircrafts during unplanned encounters. 
It relies on existing regulations, ”1972 
international regulations preventing col-
lisions at sea”.

We support CUES for four reasons. 
1. It limits miscalculation, 2. Increase of 
transparency, 3. Improve communica-
tions and 4. Standard and norms. 

CUES decrease risks but are a small 
product for a wider challenge, especially 
in the South China Sea. Tension is reaso-

The Mischef Reef, the image to the right you can se the construction work and it’s going 
to be a 3,000 M runway there as well. At the Mischef there is also port installations 
going on.
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nably high and it is a complex situation 
with	 different	 territorial	 claims.	 Claims	
for	 different	 reasons,	 security,	 fishery,	
natural resources, etc. The United States 
or NATO doesn t́ have a claim or sup-
port any claims on sovereignty, but work 
for the respect of international law. Any 
disputes should consider international 
law and legal means solved peacefully. 
Freedom of navigation is of utmost im-
portance, in the area, half of the world 
trade tonnage transit through the area, a 
vital interest for the U.S. A disturbance in 
the area would hurt the world economy.

RADM Montgomery briefed about his 
concern for the area. Some of the countri-

es in the area are treaty allies or close 
friends. There is also an overarching rea-
son we the U.S. cares, we are committed 
to a peaceful and stable system. We have 
worked over 70-years to ensure to protect 
a stable and peaceful system in Asia and 
especially in South East Asia. With inter-
national law, we protect countries, big or 
small. 

Since 2014 China has been building 
on islands that are not necessary their 
sovereignty. They have devastated coral 
reefs, surprisingly none of the environ-
ment NGO ś has commented on that. The 
construction raises a lot of questions ab-
bot China ś intentions. 

At the Subi Reef there will three airstrips, complementing the already existing, mak-
ing a total of four air strips in the South China Sea.
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The	U.S.	will	sail	and	fly	wherever	in-
ternational law applies. We would like 
that every nation shall be able to sail and 
fly	wherever	international	law	applies	in	
the South China Sea. CUES contribute to 
it as well as the presence of the USN and 
other likeminded Navies.

The Moderator for panel one, CDR 
Steve Benson thanked the participants 
for their presentations and led the panel 
discussion and took questions from the 
audience. 

Panel Two – ON AND ABOVE THE 
SURFACE 
The panel was moderated by CAPT Ku-
nio Fujisawa JMSDF (Ret), Military Ad-
viser, NEC Corporation, and Japan. The 
main title for their presentations was 
“The Expansion of Complexity and Th-
reat”; 

The Panel consisted of CAPT Glen 
Sears USN (ret) Lockheed Martin MS2, 
Dr. Erik Berglund, Swedish Defense Re-
search Agency and Patrik Selling, CDR 
RSwN (ret), BAE Systems Bofors.

The Moderator for panel two, CAPT 
Kunio Fujisawa thanked the participants 
for their presentations and led the panel 
discussion and took questions from the 
audience. 

Day two
The keynote address was presented by 
DR. Tateo Yamaoka, Director, Depart-
ment of Technology Strategy, Acquisi-
tion, Technology & Logistics Agency, 
Ministry of Defense, and Japan. He gave 
a presentation with the title ”Navigating 
ATLA”.
Panel Three – BELOW THE 
SURFACE 
The panel was moderated by Dr. Thomas 
X. Hammes, Distinguished Research Fel-

low, and INSS. The main title for panel 
three; “The Underwater Advantage”.

The Panel consisted of Dr. Roger Berg, 
Saab Kokum’s AB, Dr Henry Hendrix 
Capt USN (Ret’d), Senior Fellow, CNAS 
and Mr. Scott Shipman, President, BB 
Hoss.

The Moderator for panel three Dr. 
Thomas X. Hammes, thanked the parti-
cipants for their presentations and led the 
panel discussion and took questions from 
the audience. 
Panel Four – ACROSS THE SHORE 
The panel was moderated by CAPT Ned 
Lundquist, USN (Ret), Principal Science 
Writer, and MCR Federal. The main 
title for their presentations is “Littoral 
Maneuver”.

The Panel consisted of Lt Col Grant 
Newsham USMCR (Ret’d), Senior Fel-
low Japan Forum for Strategic Studies, 
LtCol Larry Ryder USMC (Ret’d), Aus-
tal USA, MGEN Nozomu YOSHITOMI, 
JSDF (Ret´d) Professor Nihon University 
and LtCol Ronald Poetiray, PM Doctrine 
& Tactics MWC RNLMC.

The Moderator for panel four CAPT 
Ned Lundquist, thanked the participants 
for their presentations and led the panel 
discussion and took questions from the 
audience. 

Panel Five – WITHIN THE ARCHI-
PELAGOS & ISLAND CHAINS 
Panel	five	was	moderated	by	CAPT	Way-
ne Porter, USN (ret), Director, and Litto-
ral Operations Center. The main title for 
the panel was; “Situational Awareness 
and Command & Control”.

The Panel consisted of Dr. John Mitt-
leman Naval Research Lab, VADM Anup 
Singh IN (Ret’d), Prof. Alex Bordetsky, 
Naval Postgraduate School Director, CE-
NETIX LAB and Lt Matt Maupin, Naval 
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Postgraduate School. 
Dr. John Mittleman Naval Research 

Lab	made	a	presentation	for	panel	five,	
”Maritime Domain Awareness - MDA 

in the Littorals - where does it work and 
why?”.

The Moderator for panel four CAPT 
Wayne Porter, thanked the participants 
for their presentations and led the panel 
discussion and took questions from the 
audience. 

Closing remarks
CAPT Bo Wallander and Dr. Porter made 
the closing remarks and thanked the par-
ticipants for taking part of Littoral Op-
Tech East. 

For further information Littoral Op-
Tech – West and the participants presen-
tations; please contact CAPT Bo Wallan-
der: bo.wallander@saabgroup.com 

This abstract from the workshop was written by Mårten Granberg, Fellow of the Royal 
Swedish Society of Naval Sciences. 
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Förvaltare
HÅKAN LINDBERG

Elektromagnetisk tröskeleffekt - en förmåga i 
skuggorna
Då vår nuvarande ÖB tillträdde lanserade han de fyra T:na, Tillsammans, Trovär-
dighet, Tillgänglighet och Tröskeleffekt som ledfyrar för Försvarsmakten. Jag kom-
mer i föreliggande artikel att ta fasta på och diskutera kring begreppet ”tröskelef-
fekt” och hur detta kan betraktas icke endast ur ett kinetiskt perspektiv utan även ur 
ett elektromagnetiskt(EM).

För	 att	 först	 definiera	 begreppet	 ”trös-
keleffekt”	har	 jag	använt	mig	av	Anders	
Åkermarks uppsats Tröskelförsvar - En 
jämförelse mellan svenska och finska för-
mågor (FHS 2014).
I	 denna	 uppsats	 definierar	 Åkermark	

begreppet	 tröskeleffekt	 genom	 att	 dela	
upp det i tillträdesförsvar och kontroll-
bestridande försvar där det tillträdesbe-
stridande försvaret syftar på förmågan 
att påverka motståndarens stridskrafter 
utanför vårt territorium medan det kon-
trollbestridande försvaret syftar på för-
mågor inom det egna territoriet.

När det gäller den elektromagnetiska 
domänen så glider dessa två begrepp in 
i varandra.

På grund av räckvidden hos vissa ra-
dar-, radio- och telekrigssystem så får vi 
förmåga att verka utanför territoriet men 
det går inte att hindra en motståndare att 
nyttja EM-spektret utan bara att bestrida 
kontrollen över detsamma.
En	 annan	 definition	 på	 tröskeleffekt	

återfinns	i	Mikael	Becks	uppsats	Luftvär-
nets förmåga att höja tröskeleffekten och 
bidra till avskräckning (FHS 2014) där 
följande	definition	återfinns: 

Åtgärder i form av anskaffning och an-
vändande av militära förmågor samt 
byggande av allianser i syfte att höja 
kostnaderna för en potentiell utmanare 
att fullfölja hot. Ytterst syftar denna 
kostnadsökning till att avskräcka utma-

Håkan Lindberg jobbar f.n på Sjöstridsskolans funktionsen-
het. Han har tidigare tjänstgjort vid PTK Visby, FHQ BG 08,  
HKV INSS J3, i Afghanistan och han deltog ombord på Johan 
de Witt i samband med den senaste svenska insatsen i Opera-
tion Atalanta. Förvaltare Lindberg har tidigare belönats med 
Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningsmedalj i silver. 
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naren och att avstå från angrepp.
Utgående från dessa båda med dels ett 
geografiskt	 fokus	 och	 dels	 ett	 fokus	 på	
kostnad för motståndaren kommer här 
tankarna kring den elektromagnetiska 
tröskeleffekten	att	utvecklas.

Syftet med krigföringen inom det elek-
tromagnetiska spektrumet kan delas in på 
följande sätt.
1. Förmåga att få egna sensorer att upp-

täcka,	lokalisera	och	identifiera	mot-
ståndarens plattformar, förband och 
ledningsresurser.

2. Förmåga att påverka motståndarens 
sensor- och ledningsförmåga.

3. Förmåga att skydda egna sensorer 
och ledningssystem från motstånda-
rens påverkan.

I punkt nummer ett byggs förmågan upp 
av komponenter som sensorer i olika 
frekvensområden som dels gör att mot-
ståndaren måste vidta skydds- eller på-
verkansåtgärder för att undgå upptäckt 
alternativt sänka räckvidden på våra sen-
sorer	eller	försvåra	identifiering.	Nyckel-
begrepp	för	skapande	av	tröskeleffekt	här	
är	 spridning	 både	 i	 geografi	 och	 spek-
trum, egna sensorers räckvidd utanför 
eget territorium samt personalens kom-
petens.

I punkt nummer två krävs att punkt 
nummer ett är uppfylld samt att vi dis-
ponerar system för att kunna påverka i 
det aktuella spektret. Här kan vi påverka 
motståndaren på djupet genom att verka 
mot vederbörandes ledningsförmåga och 
sensorer förutsatt att vi kan nyttja de 
möjligheter	 vågutbredning	 och	 geografi	
ger oss. Som exempel kan motståndarens 
radionät avsedda för ledning över större 
yta påverkas (HF-nät) eller att motstån-
darens långräckviddiga radar påverkas.

Punkt nummer tre är vital för att vi 

skall behålla vår förmåga till ledning 
och informationsinhämtning. Här är 
spridningen i spektrum och nyttjandet av 
geografin	 och	 den	 sammantagna	 floran	
av tekniska och taktiska skyddsåtgärder 
av stor vikt. Denna robusthet hos egna 
system och organisationsstrukturer är ett 
av motståndarens viktigaste underrättel-
sebehov och behovet att skapa denna ro-
busthet kan inte nog påpekas.

Hanterar vi dessa tre punkter på ett ge-
nomtänkt sätt kommer motståndaren att 
behöva allokera avsevärt med resurser i 
form av signalspaning, underrättelsebe-
arbetning, resurser för telestörning, för-
bekämpning, skydd av egna sensorer och 
sambandssystem samt att vi hos motstån-
daren uppnår en känsla osäkerhet vilket 
kräver högre risktagning hos denne- både 
inom dennes eget territorium så väl som 
vårt.

Väl genomtänkta kan vi i samtliga tre 
punkter dessutom skapa oss ett djup i 
nyttjandet av krigföring i EM-Spektret. 
Beroende på system kan vi djupt in på 
motståndarens sjöterritorium påverka 
och exploatera dennes ledningsförmåga. 
Vi kan på internationellt vatten påverka 
och exploatera både motståndarens sen-
sor och sambandsförmåga samt behålla 
vår egen kapacitet någorlunda intakt och 
in över eget territorium upprätthålla egen 
ledningskapacitet och kapacitet för sen-
sorinformation. Till sitt yttersta handlar 
kriget i EM-spektret sålunda om led-
ningskapacitet och sensorinformation.

En något underskattad metod för att 
skapa denna osäkerhet är att nyttja de 
manuellt styrda metoderna för t.ex. skydd 
mot motståndarens upptäckt, lokalisering 
och exploatering av våra sambands- och 
sensorsystem då dessa inte kan förutses 
lika lätt som tekniska systems agerande. 
Förutom att som tidigare nämnts tak-
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tisera	 med	 geografiska	 och	 vågutbred-
ningsfaktorer så kan man nyttja manuellt 
styrda sändningar, att låta det mänskliga 
ögat	och	örat	 identifiera	olika	former	av	
störningar samt att istället för att ut-
veckla nya avancerade sambandssystem 
kanske kliva ett steg tillbaka och kräva 
att	 nyanskaffade	 system	 skall	 stödja	 ett	
antal manuella metoder som med ger ett 
helt annat taktiserande än automatiska 
system.
Ett	 fiktivt	 exempel	 på	 att	 höja	 EM-

tröskeleffekten	kan	vara	att	åter	nyttja	te-
legrafi	i	syfte	att	skapa	säker	förbindelse	
för korta meddelanden. Förutsättning-
arna	 finns	 tekniskt	 och	 personellt	 finns	
det förutsättningar då sambandsperso-
nalen nu mer är anställd. Denna åtgärd 
är exempel på hur vi nyttjar en form av 
samband som tvingar en motståndare att 
inneha en förmåga mot ett system som 
de troligtvis ej räknat med behöva verka 

emot och som dessutom kräver stora stör-
resurser av motståndaren för att förneka 
våra marina förband ledning.

Ett mer konkret exempel är placeran-
det av sensorer där man blandar passiva 
och aktiva, rörliga och fasta dels i syfte 
att tvinga motståndaren att både upp-
träda restriktivt med egen sändning samt 
att	belysa	t.ex.	ett	flygplan	ur	olika	vink-
lar	 eftersom	 de	 flesta	 stridsflygplan	 har	
minst radarmålarea framifrån med be-
tydligt större sådan från sidan.

För att uppnå denna förmåga till elek-
tromagnetisk	 tröskeleffekt	 kan	 följande	
åtgärder vidtagas:

•	 Öka förståelsen för krigföring i det 
elektromagnetiska spektret bland 
elever på FHS Stabsutbildning och 
på	 Högre	 Stabsofficerskursen.	 Här	
av ses en mer fördjupad del avse-
ende EM-taktik än det som ingår in 

Delkomponenter i skapandet av EM-tröskeleffekt.
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utbildningen rörande informationso-
perationer.

•	 Att FMV av Marinen erhåller ett 
urval av vilka tekniska och taktiska 
metoder nya sambandssystem skall 
stödja.

•	 Att all personal i Marinen som nytt-
jar samband och eller sensorsystem 
göres medvetna och deras roll i att 
skapa	denna	typ	av	tröskeleffekt.

•	 Att det vid SSS införs ett för utbild-
ning inom taktiskt hanterande av EM 
lämpligt verktyg.

Det är min uppfattning att viljan till ska-
pandet	av	denna	sortens	tröskeleffekt	inte	
i första hand ligger på specialister utan 
på taktikerna. Vi behöver tänka både på 
geografisk	och	spektral	spridning	av	våra	
stridskrafter. Vi behöver tänka i termer 
av geometri när vi grupperar förband och 
enskilda enheter för att de skall få opti-

mal verkan både med sensorer men även 
optimera skyddet för den egna lednings-
förmågan. Tekniska förmågor i sensorer 
och sambandssystem måste kompletteras 
med möjligheten till taktiserande för att 
kunna	få	ut	maximal	effekt	mot	motstån-
daren. 

Marinen kan genom ett väl genom-
tänkt nyttjande av EM-spektret bestrida 
motståndarens kontroll över det samma 
så att denne måste räkna med större för-
luster bland sina plattformar och förband 
genom att vi behåller förmåga till egen 
ledning, förnekar motståndaren stridsin-
formation och att våra sensorer ges möj-
lighet	 att	 verka	med	 liten	fientlig	påver-
kan på t.ex. räckvidd.

 Insatsen för att höja den elektromag-
netiska	tröskeleffekten	ligger	i	huvudsak	
inte i mer avancerad materiel utan i taktik 
och kunskap om hur att nyttja vår mate-
riel.



187

Civilingenjör
HENRIK KRIISA

Henrik Kriisa leder sedan 2007 företaget Kriisa Consulting. 
Han tog 1998 examen som reservofficer vid 3.ytstridsflottil-
jen och har bl a tjänstgjort som stridsledningsofficer, lärare 
samt i stabsbefattningar. 2005 tog han examen som civilin-
genjör System i Teknik och Samhälle vid Uppsala Universitet.

Ökad operativ effekt med kontinuerliga ut-
värderingar och erfarenhetsseminarier
Under såväl freds- som kristid upprätthåller och utvecklar de marina förbanden sin 
förmåga till väpnad strid genom främst övningar. Efter att förbanden genomfört 
övningsverksamhet är det viktigt att kunna identifiera och ta tillvara erfarenheter. 
Genom erfarenheter kan det som fungerade bra respektive det som fungerade min-
dre bra identifieras. Dessa erfarenheter kan ligga till grund för marinens allmänna 
utveckling, såväl taktiskt som tekniskt, samt som ingångsvärden för kommande öv-
ningar och för identifiering av behov av utbildningar och personalutveckling. På så 
sätt kan utbildningar och förbättringsarbetet riktas till de områden där behovet är 
som störst.

I marinen är det Sjöstridsskolan som 
har det övergripande ansvaret för erfa-
renhetshantering och taktikutveckling. 
Sedan hösten 2012 sker detta bland an-
nat i form av erfarenhetsseminarier som 
arrangeras cirka två veckor efter genom-
förd övning. Inför seminariet åligger det 
genom ramavtal Kriisa Consulting AB, 
(hädanefter kallat företaget) vars analys-
tjänster och verktyg har anpassats i sam-
arbete med representanter från marinen 
mot	marinens	specifika	behov,	att	ta	fram	
rekonstruerade händelseförlopp. Utifrån 
dessa händelseförlopp görs utvärderingar 
för att ta fram preliminära resultat för de 

övningsmoment som väljs för genom-
gång av  övningsledningen under HWU 
(Hot Wash Up).

De faktiska händelseförloppen åter-
skapas genom att alla de fartyg med 
dess sensorer och verkansystem under 
övningen kontinuerligt registrerar inträf-
fade händelser och data. Det handlar ex-
empelvis om positionsdata från fartygen, 
måldata från ledningssystem, krigsdag-
böcker samt mätdata från sensorer samt 
sensorernas sökområden. Under en öv-
ning är det många olika typer av fartyg 
och system som samverkar och det blir 
snabbt stora datamängder. Totalt sett re-
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gistrerar	 fartygen	 tiotusentals	 filer	 med	
såväl teknisk data som ljud- och video-
inspelningar.

När all data samlats in slås den sam-
man med hjälp av företagets verktyg som 
är framtagna för att kunna fusionera 
data från alla typer av datakällor till en 
generisk datamodell. Detta gör att den 
insamlade datan kan hanteras i samma i 
tids- och rums-domän, oavsett om datat 
har sitt ursprung från ubåtar, korvetter, 
minröjningsfartyg, helikoptrar, strids-
flygplan	eller	någon	helt	annan	typ	av	en-
het, t ex en civil role-player. När datasam-
manslagning	är	genomförd	kan	inträffade	
händelser återuppspelas och analyseras.

Analysen tar varje gång sin utgångs-
punkt utifrån huvudfrågeställningarna: 
•	 Vad var det som hände, egentligen?
•	 Vad var de bakomliggande orsakerna 

till utfallet?
Analyserna som levereras utgår från be-
slutscykelanalyser som tas fram utifrån 
OODA-konceptet (Observe, Orient, De-

cide	and	Act),	ursprungligen	definierat	av	
US Air Force under Koreakriget i början 
på 50-talet. Ledning och beslutsfattande 
betraktas utifrån huruvida OODA-loo-
pens fyra delsteg utförs snabbare och på 
större avstånd än vad motståndaren lyck-
as med i sin beslutscykel.

En beslutcykelanalys kan exempli-
fieras	med	 ett	 stridsmoment	 där	 tid	 och	
avstånd till motståndaren vid upptäckt 
samt tid och avstånd till motståndaren vid 
insats sammanställs. De båda avstånden 
tillsammans med hur lång tid som passe-
rar från upptäckt till insats är vital i be-
dömandet av övningsmomentets resultat

Erfarenhetsseminariet efter övning in-
leds med en utvärderingsfas under cirka 
två dagar där medarbetare från företaget  
går	 igenom	och	 grafiskt	 visar	 de	 rekon-
struerade händelseförloppen med den 
personal från såväl A- som B-sida som 
deltog i respektive moment. Samspelet 
mellan företagets analytiker, sakkun-
niga representanter från marinen i en 
ordföranderoll samt övningsdeltagarna 

Ögonblicksbild från ett rekonstruerat händelseförlopp där en ubåtsjaktstyrka övar på 
att söka efter en ubåt. Bilden visar var en av de sökande enheterna lyssnar (vit trian-
gel) med sin sonar. I detta fall har den sökande enheten fått kontakt med ubåten och har 
lagt på en följare (vit rektangel).
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möjliggör en gemensam uppfattning om 
vad som faktiskt hände under utförandet. 
Därifrån kan seminariedeltagarna i lugn 
och ro styrka eller omvärdera det utfall 
som man uppfattade under själva striden 
på respektive fartyg. Upplevelserna om 
vad	som	egentligen	inträffade	under	res-
pektive moment ensas och resultatet går 
från preliminärt till fastställt. Därefter 
övergår seminariet i en erfarenhetsfas 
där den i övningen medverkande perso-
nalen diskuterar vilka viktiga erfarenhe-
ter som ska tas om hand efter övningen 
och genomgången av de rekonstruerade 
händelseförloppen. Under seminariets 
båda delar protokollförs alla erfarenheter 
av personal från sjöstridsskolan eller från 
förbanden. Dessa erfarenheter införs se-
dan i marinens erfarenhetsdatabas. Er-
farenheterna som kommer fram under 
seminariet är sedan grunden för det för-
bättringsarbete som fortgår inom mari-
nen där strävan är att utveckla förmågan 
efter varje genomförd övning. 

Genom detta arbetssätt erhålls även 
en uppföljning över hur långt respektive 
förband inom marinen har kommit i sitt 
arbete med att implementera tidigare 
dragna slutsatser och erfarenheter. Dels 
genom att det i rekonstruktioner och 
analyser tydligt framgår om vidtagna 
förbättringar och förändringar också gi-
vit eftersträvat resultat, och dels genom 
att resultatförbättringar visar att pro-
blem hanterats på ett bra sätt och orga-
nisationen kan åta sig nya problem och 
utmaningar i arbetet att kontinuerligt bli 
bättre.
Via	en	effektiv	databashantering	av	er-

farenheter hos marinen och av data- och 
resultatsammanställning hos företaget 
möjliggörs dessutom trendanalyser av 
resultatutveckling över tid. Exempel på 
trendanalyser är möjligheten att från år 
till år följa upp hur insatsavståndet mel-
lan stridande enheter och dess motstån-
dare förändrats, eller att baserat på större 
datamängder jämföra hur olika system 

Beslutscykelanalys vid engagemang mot ett fientligt fartyg. I grafen går det att följa 
hur ett fartyg påbörjar engagemanget mot det fientliga fartyget (nedersta raden), hur 
spaningsradarn etablerar följe (rad två från nedan), att personalen ombord blir med-
veten om hotet (rad tre), hur hotet sedermara klassas (rad fyra) och slutligen skickas en 
robot iväg med målpositionen (översta raden). Idén med att visualisera beslutscykeln 
på detta sätt är att skapa utrymme för diskussion om hur framtida engagemang kan ske 
ännu effektivare. Det är t ex inte alltid så att längre räckvidd på verkansystemet med 
automatik leder till en snabbare beslutscykel och större insatsavstånd.
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presterar relativt varandra i liknande mil-
jöer.

Samarbetet mellan Sjöstridsskolan och 
Kriisa etablerades år 2007 och har under 
de senaste åren växt och förankrats till 
att idag vara en naturlig del av marinens 
förbättringsarbete. Detta ger möjlighe-
ten till ny kunskap som kan användas 
som ingångsvärden för taktikutveckling 
och övningsplanering. Kunskaperna kan 
också användas som en del i arbetet att 
hela tiden förbättra förmågan hos olika 
enheter eller hela förband. 

I augusti 2016 kommer utvärdering 
av övningen SWEFINEX-16 att genom-
föras i Helsingfors. I SWEFINEX-16 
deltar korvetter, minröjningfartyg, ubåt, 
stödfartyg samt såväl helikopter som 

stridsflyg	 från	 Sverige.	 Från	 Finland	
deltar robotbåtar och minröjnings- samt 
stödfartyg. En anledning till att just det 
svenska arbetssättet har valts vid utvär-
dering av de bilaterala övningarna mel-
lan Sverige och Finland är att de nyttjade 
verktygen är framtagna för att snabbt 
kunna slå samman data från tidigare ej 
utvärderade fartyg och system. Genom 
det	alltmer	intensifierade	samarbetet	mel-
lan Sverige och Finland har man från och 
med 2015 kommit överens om att kunna 
utbyta data och genomföra även utvär-
deringar tillsammans, allt utifrån idén 
om	att	öka	den	operativa	effekten	genom	
kontinuerliga utvärderingar och erfaren-
hetsseminarier.

Under 2016 har arbete dessutom star-

Utvärderingsloopen. Under övning registreras kontinuerligt data på de deltagande 
fartygen. Datan slås sedan samman till en gemensam i tid och rum enligt företagets 
modell. När händelseförloppen rekonstruerats, sker redovisning med deltagande ak-
törer. Detta sker beroende på behov förbandens önskemål, antingen direkt i anslutning 
till övningen (så kallad snabbåterkoppling) eller till erfarenhetsseminariet som sker 
cirka 2 veckor efter övningen.
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tats	 för	 att	 kunna	 inkludera	 såväl	 amfi-
bie- som minröjningskomponenterna vid 
rekonstruktion och analys av övningar. 
Detta arbete sker tillsammans med 
de stridsområdesansvariga förbanden 
4.sjöstridsflottiljen	 och	 1.amfibierege-
mentet. Planen är att till höstövningen 
SWENEX-16 genomföra utvärdering 
inom såväl ubåtsjakt, ytstrid, luftförsvar 
som	minröjnings-	och	amfibiedelarna	av	
övningen.

Arbetssätt med dessa analystjänser och 
verktyg används även vid utvärdering av 
övningar och prover mellan luftvärn och 
stridsflyg	 i	 Sverige.	 Bilden	 nedan	 kom-
mer från en utvärdering av duellen mel-
lan	 ett	 anfallande	 flygplan	 och	 ett	 för-
svarande luftvärnssystem, i detta fall en 
autentisk SA-8 Gecko som Sverige ibland 
hyr in vid större övningar och prover 
från det amerikansk-tyska-franska sam-

Några övningar under 2016 där mo-
ment utvärderas enligt det arbetssätt 
som beskrivs i artikeln:
•	 3.sjöstridsövningens ytsktridsöv-

ning vintern 2016
•	 4.sjöstridsflottiljens	 ubåtsjaktöv-

ning våren 2016
•	 SWEFINEX-16 sommaren 2016
•	 SWENEX-16 hösten 2016

arbetet under organisationen Polygone. 
Även för denna typ av fall är verktygen 
och arbetssättet särskilt lämpade då de 
möjliggör snabb sammanslagning och 
analys	av	data	från	såväl	flygplanet	som	
luftvärnssystemet. På så sätt kan det fak-
tiska resultatet och bakomliggande orsa-
ker utvärderas, vilket hade varit betydligt 
svårare med andra typer av utvärderings-
system.

Metoden används även vid utvärdering av duellen mellan flygplan och luftvärnssys-
tem. I detta exempel har en SA-8 Gecko låst på och insatt (simulerat) en luftvärnsrobot 
mot stridsflygplanet. I detta specifika fall gjorde stridsflygplanet inte någon avancerad 
undanmanöver.
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Neptunibruden
I över 100 år har Neptuni Orden årligen delat ut en brudgåva till ”en obemedlad, frisk, 
välbildad,	dygdig	och	intelligent	flicka	i	en	ålder	af	minst	aderton	och	högst	trettio	år,	
född	af	aktningsvärda	föräldrar,	af	hvilka	fadern	tjänat	vid	svenska	örlogsflottan.”
På	hundra	år	har	såväl	örlogsflottan	som	samhället	i	övrigt	genomgått	stora	föränd-

ringar.
För att kunna fortsätta med traditionen att utse årets Neptunibrud har ledningen för 

Neptuni Orden beslutat att följande text skall anslås på Neptuni Ordens hemsida:
”Berättigad att bli Neptunibrud är en i studier, yrkesutövning eller i övrigt fram-

gångsrik kvinna i åldern 18-35 år, med ett medmänskligt engagemang, som står i be-
grepp att gifta sig och vars förälder tjänat i svenska marinen.
Som	vägledning	för	att	vara	kvalificerande	förälder	gäller	nedanstående	kriterier.

•	 Alla	officerare	i	marinen	som	har	eller	har	haft	rätt	att	tjänstgöra	ombord.
•	 Alla	som	gjort	sin	värnplikt	eller	frivillig	grundutbildning	(GU)	i	flottan.
•	 Alla kontraktsanställda sjömän och soldater i marinen med minst fyra års tjänstgö-

ring och med rätt att tjänstgöra ombord.”
Ytterligare information kan lämnas av Neptuni Ordens kansli.

Stockholm i juni 2016

Thomas Hasselberg
Ordförande i Neptuni Ordens hjälpkommitté
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