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Meddelande
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 9/2017. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg
onsdagen den 18 oktober 2017.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum ombord i s/s Marieholm i Göteborg, i närvaro av 41 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 18 oktober 2017 med början klockan 17:30. Till
sammanträdet hade inbjudits gäster från Försvarsmakten, sjöfarts- och sjukvårdsintresserade organisationer, Föreningen för Göteborgs Försvar samt medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Göteborg. Sammanträdet avslutas med en gemensam middag för
sällskapets ledamöter.
§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. Som mötesordförande agerade Torsten
Lindh i ordinarie ordförandes frånvaro. Av samma skäl agerade Sten Göthberg
mötessekreterare i ordinarie sekreterares frånvaro.
§ 2 Meddelades att sedan föregående möte i Stockholm har ordinarie ledamoten
Sten-Ingvar Nilsson avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad.
§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från valsammanträdet 2017-09-27
i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.
§ 4 Sekreteraren orienterade kortfattat om arbetet med marinplanen.
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§ 5 Ordinarie ledamoten Esbjörn Hillberg tog upp frågan om att ta fram en KÖMS
slips. Ordinarie ledamoten Anders Olofsson orienterade kort om resultatet
av den nyligen genomförda övningen Aurora. Resultatet och utvärderingen
är mycket positivt med få uppenbara problem. Han var mycket nöjd med hur
marinens olika förband har visat sina förmågor. Mycket positivt med de olika
internationella enheterna. Samarbetet och samverkan mycket positivt och
glädjande.
§ 6 Sammanträdet ajournerades kort för att byta lokal och välkomna inbjudna
gäster.
§ 7 Sammanträdet återupptogs. Höll ordinarie ledamoten Patrik Norberg inträdesanförande under rubriken Marin förmåga - balans och flexibilitet är grunden.
§ 8 Ordförande presenterade moderatorn Claes Berglund för att leda seminariet om
miljö och framdrift i ett samarrangemang mellan vetenskapsgrenarna III
(maritim teknik) och IV (sjöfart) under rubriken Dags för sjöfarten att växla
drivmedel – men alternativen är många.
Den amerikanske marinattachén Captain (N) Elizabeth Thomas redovisade US
Navy uppfattning i ärendet.
§ 9 Sekreteraren orienterade att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen
den 29 november 2017 i Stockholm, kl. 17:30 på Sjöhistoriska museet. Öppet
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar, information och diskussion
om alternativen för framtida anskaffningar av ytstridsfartyg.
Sekreteraren orienterade att Kungl. Örlogsmannasällskapets 246:e Högtidssammanträde genomförs på Etnografiska museet i Stockholm den 15 noveber. Öppet sammanträde. Program: 16:30–17:00 Mottagning, klockan 17:00–
18:45 Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet,
minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt
anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Sjöhistoriska museet.
§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet
Sten Göthberg
Mötessekreterare
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Nr 10/2017. Kungl. Örlogsmannasällskapets 246:e högtidssammanträde i Stockholm onsdagen den 15 november 2017.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Stolpesalen på Etnografiska museet i Stockholm i närvaro
av 108 ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen hölls i minneshallen på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Marinmusikkåren framförde som vanligt ett mycket
uppskattat musikprogram.
§ 1 Förklarades det 246:e högtidssammanträdet för öppnat klockan 17:15.
§ 2 Föredrog sekreteraren Bo Rask utdrag ur verksamhetsberättelse för året som
gått.
§ 3 Föredrog ordinarie ledamoten Sölve Larsby korta utdrag ur minnesteckningar
över de nio ledamöter som har avlidit sedan föregående högtidsdag; ordinarie
ledamoten Rolf Öhman, hedersledamoten Peter Tamm samt de ordinarie ledamöterna Bertil Stjernfelt, Bengt Odin, Mats Wigselius, Karl Andersson, Håkan
Berggren, Rune Berlin och Sten-Ingvar Nilsson.
§ 4 Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter ordföranden
överlämnade invalsdiplom.
Ordinarie ledamöter:
•
Örlogskapten Gunnar Möller
•
Örlogskapten Peter Thomsson
•
Teknologie Doktor Fredrik Hellström
•
Redaktör Peter Magnus Nilsson
•
Överstelöjtnant Jimmy Johansson
•
Senior Advisor Peter Ahlås (var förhindrad att delta vid sammanträdet)
•
Kommunikationsdirektör Erik Lagersten
Korresponderande ledamot:
•
Vice admiral (ret) Charles Style, RN
§ 5 Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga
belönade arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade
belöningar (motiv mm se sidorna 380-385).
Akademien har beslutat att tilldela ordinarie ledamoten Bo Wranker akademiens
medalj i silver.
Akademien har beslutat att tilldela ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson
akademiens medalj i silver.
Akademien har i år efter förslag från marinens samtliga förbandschefer beslutat
att akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda
ska tilldelas följande soldater och sjömän:
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•
•
•
•
•
•

Korpral Alf Fridén, 1.ubåtsflottiljen
Sjöman Erik Watsfeldt, 3.sjöstridsflottiljen (var förhindrad att delta)
Korpral Myra Galli Janson, 4.sjöstridsflottiljen
Vicekorpral Tobias Nydahl, 1.amfibieregementet
Vicekorpral Jonas Olin, Marinbasen
Sergeant Malin Ericsson, Sjöstridsskolan

Akademien har beslutat att tilldela hedersledamoten Thomas Engevall, ordinarie
ledamoten Bo Berg, ordinarie ledamoten Torbjörn Lundströmer och ordinarie
ledamoten Nils Grandin akademiens hedersomnämnande.
Akademien har beslutat att tilldela Elias Gustafsson, tubaist i Marinens Musikkår i Karlskrona, stipendium för studier vid mastersprogrammet vid Musikhögskolan i Zürich fram till december 2018. Gustafsson tilldelas 15.000 kronor för
2017 och 15.000 kronor för 2018 ur Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond. Elias
Gustafsson var förhindrad att delta vid sammanträdet.
Akademien har beslutat att belöna fem uppsatser av marina elever vid FHS
enligt nedan (belöningarna utgår från Marinlitteraturföreningens fond vilken
förvaltas Kungl. Örlogsmannasällskapet):
•

Fänrik Tobias Krona. Hedersomnämnande och 15 000 kronor

•

Fänrik Alf Furugård. Hedersomnämnande och 10 000 kronor

•

Fänrik Victor Hedlund. Penningbelöning 5 000 kronor

•

Fänrik Rebecca Kling. Penningbelöning 5 000 kronor

•

Fänrik Thomas Olsén. Penningbelöning 5 000 kronor

Fänrikarna Tobias Krona och Alf Furugård erbjuds att efter anpassning av
texten publicera sig i TiS efter redaktörens bedömning i varje enskilt fall.
§ 6 Höll Vice admiral (ret) Charles Style, RN, högtidsanförande.
§ 7 Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Michael Zell anförande
vid avslutning av verksamhetsåret.
§ 8 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 246:e högtidssammanträde för
avslutat.
Efter sammanträdet samlades ledamöter och inbjudna gäster i Minneshallen på
Sjöhistoriska museet för middag.

Vid protokollet
Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Under högtidssammanträdet framförde en förstärkt oktett ur Marinens Musikkår
följande musik:
Kungl. Örlogsmannasällskapets marsch — Å. Dohlin
Med Örlogsmän — G. Ringvall
Abide with me — William Henry Monk
Marche Victorieuse — H. L. Blankenburg
Under blågul fana — Viktor Widqvist
Rule, Britannia! - Thomas Arne
Kungl. Flottans defileringsmarsch — E. Urbach
Till middagen på Sjöhistoriska museet serverades:
Gravad hälleflundra med gulbetor och jordärtskocka
Rödingfilé med mandelpotatispuré, grönkål, äppelsallad och syrad pumpa
Romtopf med vit choklad och kardemumma
Öl och ett urval av svenska snapsar
Dimension Chardonnay Sydafrika
Sauternes 2011 Frankrike
Avec
Kaffe eller te
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Belöningar utdelade vid Högtidssammanträdet
Akademiens medalj i silver

Ordinarie ledamoten Bo Wranker (bild t.v.) tilldelas akademiens medalj i silver för
hans gärning som akademiens bibliotekarie under tiden 2011 - 2017. Under Bo Wrankers ledning har biblioteket successivt fortsatt att utvecklats till ett betydande forskningsbibliotek, med alla samlingar nu tillgängliga genom nätverket Libris. Vidare har
ett omfattande arbete inletts i syfte att såväl inventera som renovera bibliotekets äldre
samlingar och konstverk. Detta har varit en viktig sjömilitär kulturgärning som präglats av Bo Wrankers respekt för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Arbetet har varit mycket uppskattat.
Ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson (bild t.h.) tilldelas akademiens medalj i silver
för hans gärning som sammankallande i akademiens valberedning under åren 2010
- 2017. Under Per-Anders Emilsons ledning har valberedningens arbete givits en ny
och klar struktur med ett tydligt tidsperspektiv. Det har inneburit att å ena sidan inventera och utröna lämpliga kandidater och deras kvaliteter samt å den andra ta del av
styrelsens arbete. Utifrån den analysen mellan behov och lämpliga kandidater har de
vakanser som uppstått löpande kunna lösas. Arbetet har skötts på ett föredömligt sätt.
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Akademiens medalj i brons

Akademien har efter förslag från marinens samtliga förbandschefer beslutat att akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda ska tilldelas
följande soldater och sjömän (medaljörerna presenteras i ordning som de står på bilden
från vänster till höger).
Sergeant Malin Ericsson, Sjöstridsskolan. Malin Ericsson har under flera omgångar
tjänstgjort ombord på marinens skonerter Gladan och Falken. Först som sommarelev
via sjövärnskåren, därefter som värnpliktig timmerman och sedan 2010 som skeppare
ombord. Efter tjänstledighet 2013-2015 för ingenjörsstudier på Chalmers är Malin åter
på Gladan i skepparbefattning. Malin har en stor del i Gladan och Falkens framgångar.
Som pedagogisk, strukturerad och ansvarsfull är Malin en av skonertdivisionens nyckelspelare. De arbetsuppgifter som löses ligger långt utöver vad tjänsten som sjöman
kräver. Som exempel kan nämnas revideringsprojektet av ”Båthandboken” och nya
”Handbok för Segelfartygstjänst”. Utmärkande för Malin är hennes noggrannhet och
seriositet i arbetet, förmågan att arbeta och leverera även i hårt pressade situationer
och lägen, i storm, sol, ensam eller med elever. Malin har ett lugn och psyke vilket gör
henne uthållig och seg i sitt arbete, både under och på däck. Malin bidrar dessutom
till ett bra arbetsklimat och en god stämning ombord. Hon är en mycket uppskattad
medarbetare och skeppskamrat. Hennes sätt att vara sprider energi och glädje såväl till
ordinarie besättning som till de elever som utbildas. Om ett leende förlänger livet så lär
denna sjöman leva länge. Hösten 2017 återgår Malin till Chalmers för att avsluta sina
studier med en Master.
Vicekorpral Jonas Olin, Basskyddskompaniet, Marinbasen. Jonas har genom åren som
anställd vid Marinbasens Basskyddskompani visat stor mognad och engagemang i sin
tjänsteutövning. Jonas tar alltid stort ansvar för både sin egen, sina kamraters och plutonens utveckling, både i tjänsten och utanför. Med sin positiva grundinställning ser
han möjligheter och lösningar där andra ser problem. Genom sin goda kamratskap och
breda kompetens skapar han en god anda som genomsyrar hela plutonen.
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Vicekorpral Tobias Nydahl tjänstgör som soldat på reparationspluton vid 206.underhållskompaniet, 2.amfibiebataljon. Tobias är ett föredöme och en naturlig ledare med
ett enormt driv och engagemang, såväl i huvudtjänsten som inom övrig verksamhet.
Tobias är ödmjuk och en väldigt uppskattad medarbetare bland kollegor.
Korpral Myra Galli Janson, 4.sjöstridsflottiljen påbörjade Grundläggande Militär Utbildning i januari 2013, med efterföljande befattningsutbildning ubåtsjakt i maj - september. Galli Janson var en av de främsta eleverna under hela utbildningen. Myra Galli
Janson mönstrade ombord på HMS Sundsvall hösten 2013 som ubåtsjaktsjöman. Hon
var mönstrad ombord till augusti 2016. Galli Janson var under hela sin tid på HMS
Sundsvall en mycket duglig och uppskattad sjöman. Hon lämnade ett tomrum efter sig
när hon gick iland för att bli stabsassistent på 41.kvdiv. Som stabsassistent har Myra
Galli Janson på ett föredömligt sätt utvecklat och genomfört tjänsten vid 41.kvdiv stab.
Hon söker självständigt den information hon behöver, och arbetar självständigt enligt
de inriktningar hon ges. Galli Janson har stor integritet, vilket återspeglas i hur hon
driver sin tjänst. Hon visar även på hög social kompetens och bidrar till god anda och
stämning inom arbetslaget genom sitt sätt att hantera det dagliga arbetet. Myra Galli
Janson kommer från den 21 augusti påbörja specialistofficersutbildning med inriktning
MSE Flyg vid Militärhögskolan Halmstad och Luftstridsskolan. Hon ges denna utbildning för att ta tjänsten som underrättelseofficer vid 4.sjöstridsflottiljen efter examen.
Myra Galli Janson är ett föredöme för övriga sjömän på flottiljen. Hon kommer att bli
en utmärkt specialistofficer vid 4.sjöstridsflottiljen, och i försvarsmakten.
Korpral Alf Fridén vid 1.ubåtsflottiljens Sjötransportenhet (STE). Fridén har sedan
han antogs till Sjötransportenheten konstant levererat ett mycket gott resultat. Han
erhöll högsta betyg under sin navigatoriska utbildning trots ringa tidigare erfarenhet
då hans bakgrund är hos Flygbasjägarna. Fridén blev även utsedd till bästa svenska
deltagare och näst bäst totalt under en internationell sjukvårdsutbildning för specialförband (SOF Medic) bland ett gediget startfält med stort svenskt och internationellt
deltagande från specialförbandsoperatörer. På enheten ansvarar Fridén för sjukvårdsutbildning vilket han löser på ett lysande sätt med stort engagemang och driv utöver
vad som kan förväntas av honom. Fridén är en glädjespridare med ett stort hjärta. Han
är fysiskt stark och nyttjar detta på bästa vis genom att alltid stödja kolleger vid hög
anspänning. Denna egenskap uppskattas självklart mycket av hans kolleger. Med sitt
goda kamratskap, glada humör och omvårdande sätt passar han bra som sjukvårdare
och det är en ära att nominera honom som främsta GSS vid förbandet. Fridén påbörjar
snart Specialistofficersutbildning med en mycket god prognos inför framtiden.
Sjöman Erik Watsfeldt, signalspaningsoperatör ombord HMS Karlstad, 3.sjöstridsflottiljen. Erik Watsfeldt är en synnerligen duktig och hängiven sjöman som tjänstgjort som signalspaningsoperatör ombord HMS Karlstad under 2016/2017. Han är
en mycket duktig signalspanare med en bred kompetens inom den yttre striden men
det som främst utmärker honom är hans enastående ledaregenskaper, positiva inställning och samarbetsförmåga, oavsett om det är underställd, sidoordnad eller överordnade kollegor. Förtroendet för Watsfeldt ombord HMS Karlstad är obestritt oavsett
382

personalkategori vilket medfört en rad förtroendeuppgifter såsom ansvarig för den
inre tjänsten, idrottsansvarig och talesman för sjömännen, alltid med en oklanderlig
precision och professionalism. Erik Watsfeldt hade ej möjlighet att närvara vid högtidssammanträdet och medaljen delades ut vid KÖMS ordinarie sammanträde den 29
november (bild nedan).
Bronsmedaljens historia
Den 14 november 1894 inbjöds Sveriges kvinnor genom ett offentligt upprop att bli
medlemmar i ett nybildat förbund, benämnt ”Qvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar”, med avsikt att, dels själva, dels genom likatänkande systrar inom landet, var
på sin ort och på lämpligt sätt, insamla medel för att därmed understödja ”Allmänna
Försvarsföreningen” i dess fosterländska strävan till höjande av intresset för landets
sjöförsvar, samt till en fond för krigsfartygs byggande.
1976 upplöstes kvinnoförbundet i Stockholm och förbundets tillgångar överfördes
till föreningen ”Sveriges Flotta” i avsikt att även fortsättningsvis uppmuntra värnpliktiga, som utmärkt sig för allmän duglighet och gott kamratskap. Under en lång rad av
år utdelades silverbägare till förtjänta värnpliktiga i samband med Kustflottans höst/
julavslutningar. Ett par år efter Kustflottans avveckling föreslogs att Kungl. Örlogsmannasällskapet skulle överta ansvaret för utdelningen av förtjänstpriset. Akademiens
beslutade därför 2004, efter hörande med Riksmarskalkämbetet, att instifta Kungl.
Örlogsmannasällskapets bronsmedalj att utdelas ”i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda”.
Akademien utdelar sedan dess årligen akademiens medalj i brons till de gruppbefäl,
soldater och sjömän som bedöms vara den främste vid respektive marina förband och
skolor i frågan om allmän duglighet och gott kamratskap.
Medaljen, som är präglad i brons, har samma utformning som akademiens övriga
medaljer med kunglig krona. KÖMS medaljer tillhör samtliga kategorin ”Övriga officiella medaljer”. Dessa är instiftade eller godkända av Kungl. Maj:t, från 1975 av
regeringen, och/eller delas ut av statliga myndigheter och akademier.

Erik Watsfeldt vid mottandet av sin medalj 2017-11-29.
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Hedersomnämnanden och stipendier

Ordinarie ledamöterna Nils Grandin, Torbjörn Lundströmer, Bo Berg och hedersledamoten Thomas Engevall tilldelas akademiens hedersomnämnande för arbetet med att
återinföra kustrobotförmågan till marinen. Arbetet har skett på ett okonventionellt sätt
men baserat på stor systemkompetens och taktiskt kunnande. Arbetet har varit en källa
till inspiration och ökad entusiasm för berörd personal inom och utom myndigheten
samt lett till berättigad uppmärksamhet i media och hos den intresserade allmänheten
samt i marinen, FMV och vid Saab.

Akademien har beslutat att tilldela Elias Gustafsson, tubaist i Marinens Musikkår i Karlskrona, stipendium för studier vid mastersprogrammet vid Musikhögskolan i Zürich fram
till december 2018. Gustafsson tilldelas 15 000
kronor för 2017 och 15 000 kronor för 2018 ur
Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond. Elias
Gustafsson var förhindrad att delta vid högtidssammanträdet.
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Akademien har beslutat att belöna fem uppsatser av marina elever vid FHS enligt nedan (höger till vänster i bild): Fänrik Tobias Krona (hedersomnämnande och 15 000
kronor), fänrik Alf Furugård hedersomnämnande och 10 000 kronor, fänrik Victor
Hedlund (penningbelöning 5 000 kronor), fänrik Rebecca Kling (penningbelöning
5 000 kronor) och fänrik Thomas Olsén (penningbelöning 5 000 kronor). Fänrikarna
Tobias Krona och Alf Furugård erbjuds att efter anpassning av texten publicera sig i
TiS efter redaktörens bedömning i varje enskilt fall.
Belöningarna utgår från Marinlitteraturföreningens fond vilken förvaltas Kungl.
Örlogsmannasällskapet. Motiveringen lyder: ”2017 års officersprogram har visat ovanligt goda resultat. Det för belöning förslagna självständiga arbetena visar prov på studier av krigsvetenskapligt intressanta områden med ämnesrelevans. Författarna har utifrån kunskapsluckor i tidigare forskning skapat välformulerade forskningsfrågor och
besvarat dessa med metodologiskt angreppssätt. Svaren på forskningsfrågorna manar
till fortsatta studier och berikar den marina yrkesutövningen. Det är styrelsens uppfattning att uppsatserna bör belönas av KÖMS för att motivera till fortsatt skrivande och
analys av militära och sjömilitära händelser.”
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Ordföranden har ordet

En Marin för Sverige
KÖMS har under året drivit ett projekt med arbetsnamnet ”Marinplan 2017”. Projektet
är nu nästan färdigt. En del av färdigställandet är att gå från arbetsnamnet till något
som bättre beskriver dess innehåll. Vi har fastnat för ”En Marin för Sverige”. Jag ägnade mitt anförande vid Högtidssammanträdet åt detta. Detta nummer av TiS innehåller det anförandet och det finns således här en möjlighet att ta del av några av arbetets
bärande teman och slutsatser i starkt förkortad form.
Basen har utgjorts av befintligt material inom ramen för akademiens ordinarie arbete, sammanställt och utvecklat för sitt syfte av respektive vetenskapsgren under
ledning av projektledaren Peter Bager. Efter ytterligare bearbetning delgavs det en
begränsad krets av ledamöter för synpunkter. Utöver tillfället ovan presenterades det i
sammandrag för närvarande ledamöter vid sammanträdet den 29 november.
Målgruppen är beslutsfattare och opinionsbildare inom de områden som berörs.
Det vi främst ser framför oss är den pågående Försvarsberedningen (inte minst därför
gladde det oss att ha dess ordförande Björn von Sydow som hedersgäst vid Högtidssammanträdet) men även andra aktörer inom och utom våra närmaste kretsar ingår i
målgruppen. Det är min tro att marinen behöver en stark röst.
Vi hoppas givetvis att ”En Marin för Sverige” också ska läsas och diskuteras inom
Försvarsmakten. I förhållande till det grannlaga studiearbete som där pågår är ju detta
mer av ett debattinlägg. KÖMS underlag och kompetens inom området gör inte anspråk på att mäta sig med motsvarande förmågor bland dem som arbetar med frågorna
på daglig basis inom Försvarsmakten. Men med detta sagt infinner sig i det studiearbetet gärna en tidig anpassning till uppfattat befintligt utrymme, högre chefers uppfattade
eller meddelade avväganden och avdömningar samt andra medvetet eller omedvetet
påtagna begränsningar i antaganden och slutsatser. En akademi inom ett vetenskapsområde finns bland annat till för att representera den friare tanke som annars lätt går
förlorad i en hårt trängd vardag.
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Det senare var för övrigt precis det medskick ÖB Micael Bydén gav sekreteraren
Bo Rask och mig vid ett möte hösten 2016 då vi berättade om våra tankar på att starta
en studie av den typ vi nu genomfört. ”Det är bra, vi behöver perspektiv utifrån. Vi
tenderar lätt att tappa det här med alla de begränsningar vi har att förhålla oss till”, var
hans kommentar.
Slutligen är detta ett dokument för våra ledamöter att reflektera över. Det utges i
KÖMS namn, det är således inte enskilda ledamöter som uttalar sig. Detta är maktpåliggande. Jag har i olika sammanhang påpekat det självklara i att i en akademi med
KÖMS bredd och djup, kan det inte ens en vara en inledande ambition att få samtliga
ledamöter att skriva under på allt som framförs i ett sammanhang som detta.
Ett alternativ till en omöjlig konsensus kan vara att avstå, av rädsla eller oro för att
uppfattas som kontroversiell eller i strid med etablerade uppfattningar inom eller utom
akademien. Men då sviker vi det uppdrag vi har, att ”aktivt verka för utvecklingen av
sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”.
Efter bästa förstånd och med all den styrka vi förmår.
Michael Zell
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2018
Onsdagen den 29 november 2017 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet* sammanträde
med stadgeenliga förhandlingar, information och diskussion om alternativen för framtida anskaffningar av ytstridsfartyg.
Måndagen den 22 januari 2018 i Karlskrona, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. Öppet* sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Diskussion med ordföranden i
Försvarsutskottet Allan Widman. Inträdesanförande av ledamoten Peter Thomsson.
Information om dagens marinofficersutbildning.
Onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet* sammanträde
med stadgeenliga förhandlingar. Anförande av hedersledamoten Alain Coldefy. Ledamoten Frank Rosenius genomför en preliminär redovisning av Kungl. Krigsvetenskapsakademiens projekt Krigsvetenskap i 21:a århundradet. Ledamoten Jon Wikingsson orienterar om Marinstridskrafternas taktiska reglemente.
Onsdagen den 21 mars 2018 i Göteborg, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet* sammanträde med
stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ledamoten Erik Lagersten. Seminarium under rubriken Brandbekämpning ombord – vad kan vi lära av varandra?
Onsdagen den 18 april 2018 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Slutet sammanträde
med stadgeenliga förhandlingar inkluderande bl.a. revisionsberättelse för 2017, fråga
om ansvarsfrihet för styrelsen samt beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för
2019. Inträdesanförande av ledamoten PM Nilsson. Diskussion om luftförsvar ombord.
Onsdagen den 16 maj 2018 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde
med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ledamoten Peter Ahlås. Seminarium om pågående maritim forskning (nedslag i vissa applikationer).
Onsdagen den 22 augusti 2018 i Karlskrona, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Karlskrona på Sjöstridsskolan och Sjöofficersmässen Amiralitetstorget Slutet sammanträde med stadgeenliga
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förhandlingar inkluderande bl.a. beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas
in under 2018 och fastställande av vallistor. Inträdesanförande av ledamoten Fredrik
Hellström. Orientering om marinens nautiska utbildning och visning av simulatorer.
Onsdagen den 26 september 2018 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slutet
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar inkluderande bl.a. val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöningar. Inträdesanförande av ledamoten Gunnar Möller. Diskussion om
samverkan mellan marinen och kustbevakningen.
Onsdagen den 17 oktober 2018 i Göteborg, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet* sammanträde med
stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ledamoten Jimmy Johansson. Årsberättelse för vetenskapsgren IV. Seminarium om nyanskaffningen av isbrytare.
Torsdagen den 25 oktober 2018 i Stockholm, kl. 18:00
Aktivitet på Karlbergs Slott med kadetter.
Torsdagen den 15 november 2018 i Karlskrona, kl. 16:30
Kungl. Örlogsmannasällskapets 247:e Högtidssammanträde på Marinbasen. Program:
16:30–17:00 Mottagning, klockan 17:00–18:45 Högtidssammanträde med redovisning
av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter, utdelande av belöningar samt anföranden. Kvällen avslutas med
högtidsmiddag på Sjöofficersmässen.

* Med öppet sammanträde avses sammanträde när externa gäster inbjuds att delta till
de delar av sammanträdet som inte berör KÖMS inre angelägenheter.

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 Lars Wedin, 263 Chemin de Plan Perret,
74920 Combloux, Frankrike
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Redaktörens spalt

Bekämpa havsblindheten! Det är en farlig och
spridd sjukdom!
Detta är det sista numret av mitt första år som redaktör. I det första angav jag tre målsättningar:
•
Få fler unga skribenter;
•

Bredda innehållet inom ramen för Sjöväsendet;

•

Aktivera våra utländska ledamöter.

På det hela taget har dessa målsättningar uppfyllts – även om den sista punkten kunde
gett bättre resultat. Men jag gör nya försök nästa år. För den som tycker att det utländska inflödet varit väl franskt säger jag: hjälp mig med internationella kontakter!
Sjöväsendet är i princip globalt och jag ser mer än gärna artiklar från när och fjärran.
Däremot har mina försök som formgivare – processen från manus till tryckoriginal
– inte varit helt lyckad. Fr.o.m. detta nummer införs en ny procedur som jag hoppas
skall ge bra kvalitet.
Detta nummer domineras traditionsenligt av Högtidssammanträdet. Härutöver har
vi glädjen att publicera ett inträdesanförande av ordinarie ledamoten Norberg samt ett
debattinlägg av hedersledamoten Fältström. Därefter kommer ett block om den Blå
Ekonomin eller den ekonomiska sidan av Sjöväsendet om man så vill. Inledningsvis
kommer en översikt över EU som maritim stormakt varefter den franske amiralen Hebrard skriver om EU:s maritima säkerhetsstrategi. Ordinarie ledamoten Haglund följer
upp med en artikel om hur denna inte implementeras i Sverige.
Rubriken ”Bekämpa havsblindheten” pekar på ett stort problem för alla som är intresserade av marina och maritima frågor – vi är för få! Enligt min mening kommer
Marinen aldrig att kunna spela den roll, som den borde göra i svensk politik, om inte
förståelsen för havet och dess betydelse ökar. Sverige är beroende av havet för vår
försörjning och mängder av jobb är direkt eller indirekt beroende av havet. Sverige är
dessutom en del av EU som också är beroende av havet. Inledningen på EU:s Integrerade havspolitik förtjänar att upprepas om och om igen:
”Havet är Europas livsnerv. Europas hav och kuster är centrala för kontinentens välmåga och välstånd – de är Europas handelsvägar, klimatreglerare, livsmedel-, energioch resurskällor och populära områden för bosättning och rekreation.”
Den blå ekonomin är den ekonomiska delen av Sjöväsendet medan Marinen och
Kustbevakningen har att stödja, främja och skydda denna i fred, kris och krig. Denna
dubbla roll för Marinen – både en del av Sjöväsendet och en del av Försvarsmakten
är typisk för snart sagt alla mariner. Problemet är att detta är svårt att förstå med en
försvarspolitik som lätt stirrar sig blind på invasionsförsvar. Lösningen är, tror jag, att
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motarbeta havsblindheten eller, som man sade förr, göra svenska folket mer sjösinnat.
Detta kräver ett aktivt arbete med upplysning och information om havets betydelse för
Sverige.
Ett exempel. När de svenska krigen i Europa – Trettioåriga kriget, Karl XII fälttåg
m.m. – beskrivs så ligger tyngdpunkten på landkrigen. Men det var Flottan som höll
ihop Riket och som såg till att trupperna kom iväg, underhölls och, i förekommande
fall, hem igen.
Slutligen en rättelse. I nummer 4 skrev jag, apropå kärnvapenförbudet, att Sverige
”skrivit på”. Detta är inte exakt; Sverige röstade för förbudet. Frågan om påskrivande
– ratificering – är nu på den politiska dagordningen. Men det är fortfarande en åtgärd
som riskerar att alienera våra vänner utan att världen blir ett dugg säkrare.
Slutligen – God Jul och Gott Nytt År! Kanske kan någon av de böcker, som korresponderande ledamoten Hore skrivit om, hitta en plats bland julklapparna!
Deadline för nr 1/2018 är den 1 februari!
Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Korresponderande ledamoten
CHARLES STYLE

Viceamiral Charles Style blev officer 1976. Han har bl.a.
varit fartygschef på två fregatter samt på hangarfartyget
HMS Illustrious och därefter chef för UK Maritime Force.
Amiral Style har härutöver varit chef för operationsavdelningen vid försvarsdepartementet samt chef för Royal College of Defence Studies (RCDS). Efter pensioneringen 2012
har han ett konsultföretag som arbetar med ledarskap.

Högtidsanförande

Högtidsanförande, tillika inträdesanförande, hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets
246:e högtidssammanträde i Stockholm onsdagen den 15 november 2017.
In the early summer of 1972 when I was 18, my half-brother Anders Julin was the
Captain of the minesweeper Tjurkö which was then lying in Karlskrona. He took
me to sea; I was given snus by the sailors, ate prawns bought in bucket loads on
the quayside at Lysekil, and soaked up the open bridge atmosphere as we passed in
darkness up Öresund. The lights to port and starboard - from shore, navigational
marks and other ships - were mesmerising. So also was the old fashioned orange radar picture, swelling and fading with each rotation. I had no idea how Anders could
make any sense of this at all. But I loved the whole experience.
I had been fascinated by my father’s
World War 2 Naval stories; it was however my short trip in Tjurkö that planted the Naval germ in my veins. Subsequently I was able to bring the frigate
Andromeda to Stockholm in the late ‘80s
(though it feels like yesterday); by enormous luck and a little persuasion I came
again in Illustrious, the fleet flagship, in
the early 2000s through the narrow gap
to the south of Sandhamn and alongside
Masthamnen with very little water to
spare.
I mention this for three reasons: because Örlogskapten Anders Julin - though
long gone after cancer at the age of 40

- was a loved brother; because the Swedish blood in my veins represents the majority (the English part being something
of a mixture); and because I have spent
the last three summers sailing my boat
in, and really getting to know, the archipelago here. All of this explains at least
in part why I am exceptionally honoured
to be elected a Fellow of the Kungliga
Orlogsmannassallskapet. I thank you all
very much. Captain Bo Rask has suggested I might offer some unvarnished
personal views on a subject of my choice.
I am happy to do so.
Perhaps unsurprisingly my first subject is Brexit.
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For us in Britain it now sets our entire
political context, prompted an election
which delivered a diminished government, has become a very major source
of economic uncertainty, and has created
divisions within our society and often
within families which are unprecedented
in my life time. And of course our national hand wringing on the subject is not
without impact more widely.
Do I admire the in some respects undemocratic bureaucracy and grandiose
ideas which abound in Brussels and
Strasbourg; or the drive for ever greater
centralised political union in Europe? I
certainly do not. Are we the only country with misgivings about the European
Union? Clearly we are not. Did I vote for
exit? Emphatically I did not.
Britain is well connected worldwide,
not least by virtue of her history, not in
small measure because of our maritime
past, and through our membership of
many international organisations. However, this degree of connectedness seems
now to be taken for granted. After World
War II, and along with the United Nations, came the progenitors of the EU and
in due course our membership. Churchill
was amongst those who saw the prevention of future conflict in Europe as one of
the crucial benefits. This benefit is delivered by means of long personal associations between individual people who get
to know and trust each other across boundaries. We do not have to abandon the
idea of national sovereignty and character; we agree however that for a greater
good – for the avoidance of a greater bad
- we discipline ourselves through structures (imperfect though they may be) to
cooperate. Trust is hard won and easily
lost; it is also closely linked to language. People in Britain are now starting
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to express themselves differently about
Europe, as if it is something ‘different’,
‘foreign’, ‘over there’, ‘not us’.
There are those who assert that the
European security cooperation is addressed in entirety by NATO. My presence in
a country which belongs to the EU but
not to NATO, with whom Britain enjoys
a close defence relationship, in a region
experiencing heightened tensions over
which we share concerns, in a world in
which both countries contribute to some
but not all EU military operations, reminds me that the security and defence
tapestry is infinitely complex. ‘Alliances’
(broadly defined) are of the very greatest
value.
Europeans including the nationalities
and tribes to be found on the British Isles,
and including the Scandinavians, were in
a state of semi-continuous tension, conflict or warfare as human populations expanded and spread until two world wars
finally made us sit up and say ’this can’t
go on’. ”Knock down the barricades,
build up the bridges”. An unprecedented
period of peace has endured through most
of Europe since 1945. With the passing of
the generation which knew what went before, the visceral pain is departing from
human memory. It is not coincidental
that the overriding requirement to keep
the bridges in good order, and the barricades consigned to history, is becoming
a hazier idea. Against that background,
and as we are taught by hideous and recurring examples from recent European
history (let alone more widely), it is easier
to foment discord than to build concord.
Though sometimes carelessly quoted in
aid of the Brexit camp in Britain, I would
dare to assert that Churchill would not today be in that camp.
In Britain, others assert that ”the

HMS Illustrious, the British carrier once commanded by Charles Style on the ship’s
visit to Stockholm. HMS Illustrious was decomissioned in August, 2014.
people have spoken”. It is true that 52 %
of 72 % of the electorate voted to leave the
EU; it is also true that unwisely no minimum margin was predicated in advance.
Democracy often by some extraordinary
alchemy divines a wisdom; a truth. In the
case of the Brexit vote, that truth is surely
crystal clear: “we don’t know”. Had the
British woken up to a 60/40 vote in favour
of leaving the EU, we would have all had
to bow to a clear national will. As matters
stand, the most divisive and momentous
decision to have been reached in the British polity in my life time hangs on an invisible statistical thread. Though a slightly risky analogy, the burden of proof in
a court of law lies with the prosecution,
because innocence is presumed. In a similar way, and in the instance of a nearly
balanced vote, wisdom should favour that
which is known (with its attendant benefits and disbenefits) over that which is not,
when the downside risks associated with
the latter are so huge. Meanwhile our national divisions are not in the least assuaged, nor is the internal argument by any
means done.

My second subject is to do with the
sea. I feel there is nothing that I can tell a
distinguished Naval audience such as this
one, with thousands of years of accumulated sea experience, that is not already
very well known.
With respect, I will therefore make
shorthand references to three probably obvious themes which have forcibly struck
me over the years. In all our countries
sailors, soldiers and airmen have different
characteristics for very obvious reasons.
We compete for resources, we try to like
each other; sometimes we actually do. I
increasingly feel, because of the expansive environment in which we have our
being, that sailors have the best instincts
for the big picture: for literally looking
and thinking upwards and outwards
towards and beyond the horizon because
that is what we have done on the bridges
of our ships from time immemorial. One
can even expand this metaphor into the
spiritual sphere. Our environment encourages big thoughts upon big oceans
under big skies which at night present to
us the very mysteries of the universe. At
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the same time, because of the viciousness
of our watery environment, our cramped
conditions and the requirement for total
self-reliance, we have “learned – in the
grimmest schools – precision and resolution. The sea endures no makeshifts”
(John Buchan). To this day I think we can
undervalue these qualities when they are
just the qualities which are most needed.
Secondly, we have always known that
we seafarers inhabit that great ’global
common’, the open sea which covers over
70 % of our earth’s surface the vast majority of which is ours by right, subject
to no one’s permission, no right of exclusion. The Law of the Sea has been long
established. Now however we see the
Chinese building artificial islands in order to extend their claim across the international waters of the South China Sea.
Add this to recent political convulsions
in some countries including my own, and
few would probably now deny that a form
of post-war consensus is breaking down
on several planes. If so, it is a matter of
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great concern as competition for resources hots up. If so, there will be more work
for Navies in future.
Finally may I quote the Nelsonic phrase ”keeping the sea”, meaning the ability
to set forth upon the oceans at the drop
of a hat, and then stay there? This has
long been a concept close to the heart of
all seafaring peoples of which two whose
blood courses in my veins are very considerable examples. After all the ancestors
of my Swedish relatives were busy invading my English ones a thousand years
ago. As we build cleverer and cleverer
technological miracles into our vessels,
and notwithstanding talk of autonomous
ships (God help us), may we never forget
the men and women who must endure
upon the oceans, and on whom we depend to sail and fight.
Ladies and Gentlemen it is the very
greatest privilege to be here, to become
a Fellow of the KOMS and to be asked to
speak. It is something I will never forget.

Ledamoten
MICHAEL ZELL

Michael Zell är sedan 2014 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande.

Ordförandens högtidsanförande

Ordförandens anförande vid avslutningen av akademiens 246:e verksamhetsår, hållet
vid högtidssammanträdet i Stockholm den 15 november 2017.
Herr Försvarsberedningens ordförande, representanter för systerakademier, ärade
gäster och ledamöter, mina damer och herrar. Vid sitt avsiktligt högprofilerade besök vid bland annat försvarsanläggningar i Blekinge mitt under Almedalsveckan i
somras, sa statsministern ”Det ska göra ont att anfalla Sverige”. Uttalandet förtjänar att tas på stort allvar från alla som kan bidra till att det uppfylls.
Kungl. Örlogsmannasällskapet har under
detta år ägnat mycket tid åt ett projekt
med arbetsnamnet ”Marinplan 2017 – en
marin för Sverige”. Upprinnelsen har varit ett behov att inför det kommande försvarsbeslutet få en särskild belysning av
den marina och maritima komponenten i
vårt försvar.
Alltför ofta saknas en samlat artikulerad röst för den saken. Jag avser att här i
korthet redogöra för några av våra resonemang och slutsatser. Det känns särskilt
angeläget att få göra det med Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow
närvarande.
Marinplanen tar sin utgångspunkt i
Sveriges behov av kontinuerlig försörjning över haven och längs kusten. Sverige har ett stort antal hamnar av betydelse
runt hela vår kust. För att säkra trafiken

in och ut i dem behöver marinen ha närvaro och förmåga i tillhörande operationsområden. Som kan sammanfattas
i norra respektive södra Östersjön samt
de omfattande vattnen utanför vår västra
kust där också Nordens största hamn Göteborg ligger.
Försörjning i detta sammanhang handlar inte enbart om landets industri, handel
och konsumtion. Behoven omfattar även
Försvarsmaktens egen logistik samt att i
enlighet med värdlandsavtalet och solidaritetsförklaringen under säkra former
kunna ta emot respektive lämna stöd.
Spel och försvarsövningar har visat att
dagens marin klarar att under enbart begränsad tid och uppgift skydda enbart ett
av dessa tre områden. KÖMS menar därför att marinens dimensionering behöver
trefaldigas.
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Jag kan för egen del inte minnas någon
period tidigare då Sverige inte hade kvalificerade ytstridsfartyg under antingen
projektering, konstruktion eller leverans.
Det kan möjligen tillskrivas min relativa
ungdom, men allvarligt likväl. Den marina förmågan har blivit allvarligt eftersatt och behovsanalysen kan därmed inte,
som tidigare, stanna som enbart en materielfråga. Även tid till levererad förmåga
är nu en kritisk faktor.
KÖMS föreslår därför inledningsvis
att även kvarstående korvetter av typ Göteborg ges en livtidsförlängning. För att
öka dimensioneringen därutöver finns
följande möjligheter:
1.

Delta i annan nations pågående fartygsprojekt. Givetvis med de möjligheter en svensk anpassning av dem
skulle erbjuda, men främst ändå med
de tids- och kostnadsfördelar det
innebär att haka på redan pågående
produktion.

2.

Bygga vidare på egna ritningar av
tidigare framgångsrika fartygskoncept. Även här med de anpassningar
som många års erfarenhet av fartygsserien i fråga har gett.

3.

Påbörja nyutveckling av framtida ytstridsfartyg, antingen på egen hand
eller i samarbete med andra. Givetvis det mest attraktiva i sig, men med
oacceptabelt stor risk i den långa tiden fram till leverans.

Sammantaget skulle nya ytstridsfartyg i
samarbete med annat lands pågående nyanskaffning ge ett tidigt förmågetillskott,
en ”Visby II”-serie inom ytterligare
några år och en påbörjad nyprojektering
av nästa generations ytstridsfartyg för leverans bortom 2030, ge en mix med ett
erforderligt tillskott i närtid samt signalerad ambition till fortsatt marin förmåge398

höjning inom överskådlig framtid.
Det är värt att reflektera över det förhållandet att örlogsfartyg har den bland
försvarsmateriel unika förmågan att
kunna verka genom alla grader av konflikt. Från fredstida diplomati i form av
örlogsbesök i såväl egna som främmande
hamnar samt att stödja samhället i miljöarbete, sjösäkerhet m m. Till att visa flagga och bestämdhet vid hävdande av vårt
sjöterritorium i begynnande konfliktscenarier och utgöra en del av tröskeleffekten. Och om så behövs för att svara på
den yttersta utmaningen av våra förmågor, ingripa med stor och rörlig eldkraft i
alla önskade dimensioner.
För ubåtsvapnet föreslår KÖMS att
även den tredje Gotlands-ubåten halvtidsmodifieras i likhet med hennes två
systerfartyg. Därtill beställs ytterligare
två ubåtar av typ A 26 utöver redan bekräftade två. Med 7 ubåtar ger det möjlighet att ständigt ha 5 till sjöss. Därmed
medges ett uppnående av ubåtsvapnets
främsta tillgång, ett för motståndaren
okänt hot under ytan var i Östersjön han
än väljer att uppträda.
För minröjningskapaciteten ser KÖMS
inledningsvis att dagens fem minröjningsfartyg och två röjdykarfartyg vidmakthålls. Vidare bör Sverige omgående
besluta om att avbryta försäljningen av
två minjakter och låta modernisera dem.
Samt att påbörja nyutveckling.
Försörjningssäkerhet stavas inte enbart
fartyg till sjöss, utan hamnar, farleder
och omkringliggande skärgårdsterräng
måste också kunna säkras. I enlighet med
resonemanget ovan föreslår KÖMS att
dagens enda amfibiebataljon respektive
bevakningsbåtskompani utökas till tre
för att kunna etablera en relevant marin
närvaro i de tre olika operationsområden
vi talar om.

För ubåtsvapnet föreslår KÖMS att även den tredje Gotlandsubåten, HMS Halland,
halvtidsmodifieras i likhet med hennes två systerfartyg. Fotot visar HMS Gotland under pågående halvtidsmodifiering. Notera speciellt den nyinsatta sektionen som förlänger ubåten något. Copyright: Saab Kockums AB, fotograf: Glenn Pettersson.
Flottans fartyg och amfibieförbandens
båtar är givetvis inget utan väl utbildad
och dimensionerad personal. KÖMS hävdar att vägen till ökad dimensionering
och uthållighet går genom dubbla besättningar. Det ger dessutom betydligt bättre
effekt för investerade skattepengar. Fartygen blir inte liggande vid kaj.
Det ökade utbildningsbehov som följer ställer i sin tur krav på snabbare genomströmning i utbildningssystemet. En
förutsättning för det, därtill i sig mycket
rekryteringsbefrämjande, är att marinens
officerare, sjömän och soldater utbildas
för just denna profession. Dagens utbildning innehåller många tids- och resurskrävande utbildningsmoment som inte
prioriterar den raka linjen mot det yrke
den unga sjömannen eller soldaten har
valt. Först senare må ytterligare moment
av mer övergripande karaktär tillföras i
takt med den fortsatta tjänstgöringens
krav och individens håg. Därtill före-

kommer en stundtals väl okritiskt accepterad parallellitet med civilt betingade utbildnings- och certifieringskrav. Det tar
ytterligare tid, fokus och motivation från
huvuduppgiften.
Med de tillskott till fartyg och förband
som KÖMS föreslår ovan, tillsammans
med kravet på dubbla besättningar, behöver marinen tillföras ytterligare ca 1 500
officerare och knappt 3 000 sjömän och
soldater. Denna rekrytering ur vår rika
flora av ungdomar, kvinnor som män,
med olika bakgrund innebär inte bara ett
tillskott till landets sysselsättning på flera
orter. Den följande kvalificerade utbildningen och tjänstgöringen kan också ge
stor effekt i integrationssyfte. En klassisk
möjlighet i det militära systemet som till
stor del förlorades då värnpliktens lades
i viloläge.
Marinplanen önskar i samma syfte
ett återupptagande av reservofficersutbildningen i avsikt att öka och bredda
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tillgången till officerare, ge ett mått av redundans och återskapa den kvalificerade
kontaktyta med näringsliv och samhället
i övrigt som tidigare var en stor tillgång
för just marinen.
Även marinmedicin berörs. Dess dimensionering idag är långt under den
nivå som även de mest gynnsamma konfliktscenariernas skadeutfall ger vid handen. Det är en fråga om såväl anständighet mot personalen som uthållighet och
bibehållen stridsmoral.
Marinplan 2017 tar också upp frågan
om landets mariner utanför marinen. Det
är dags att på allvar beakta utredningen
”Maritim samverkan” (SoU 2012:48)
slutsats att samordna marinen med Kustbevakningen och även med rederiverksamheten inom Sjöfartsverket. Framgångsrika småländer agerar just så, med
exemplet Norge nämnt som ett föredöme.
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När vi nu står där vi står och ser vår
marin, eller för den delen hela vår försvarsmakt, kan vi lätt förledas att tro att
Marinplanen är orealistisk i sin ambition
att trefaldiga marinens förmåga. Men
med Berlinmurens fall 1989 inleddes 15
års drömmar om en evig fred, 10 års allt
mer besvärande uppenbarelse om motsatsen och därefter 5 års akut politisk oförmåga att agera i enlighet med den insikten. Med ett ljus i tunneln i mycket sen
tid. Men därmed är den dimensionering
de senaste 30 åren har lett fram helt enkelt inte möjlig att betrakta som en seriös
standard för vårt försvar.
Ärade gäster och ledamöter, mina damer och herrar. Detta är, i stark förkortning, Kungl. Örlogsmannasällskapets
bidrag till leveransen av den av statsministern önskade smärtupplevelsen.

Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är Kungl. Örlogsmannasällskapets
sekreterare.

Året som gått

Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares verksamhetsberättelse för år 2017
föredragen vid det 246:e högtidssammanträdet i Stockholm den 15 november 2017.
Mr Chairman of the defence committee, admirals, general, guests from sister academies, dear guests, fellows of our society, ladies and gentlemen. In our statutes it
is stated that the secretary general at the annual banquet should give a speech to
inform about the activities conducted during the last year. I am honoured to do so,
and I will continue my presentation in the Swedish language.
Akademiens 246:e verksamhetsår slutar i
och med dagen. Stadgarna anger att sekreteraren ska sammanfatta vad som har
åstadkommits under året inom ramen för
akademiens uppdrag i § 1 av akademiens
stadgar ”att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och
sjöväsendet i allmänhet”.
Vi har under året hållit nio ordinarie
sammanträden och ett extra sammanträde med en diskussion med Försvarsministern statsrådet Peter Hultqvist. Två
sammanträden har avhållits i Karlskrona,
två i Göteborg och fem i Stockholm samt
idag det 246:e högtidssammanträdet här
i Stockholm. Vi har dessutom organiserat en marinkonferens i juni i Stockholm.
Styrelsen har därutöver genomfört en
särskild föredragning för regeringens
materielutredare Ingemar Wahlberg med

fokus på varför omsättningsbehoven i
marinen är så stora.
Akademien har varit representerad vid
Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.
Vi deltog vid European Maritime Day
och vid Världssjöfartens dag i Göteborg.
I samband med våra ordinarie sammanträden har vi genomfört diskussioner
inom en rad intressanta och aktuella ämnen. Bredden är imponerande vilket nedanstående väl beskriver:
I december 2016 diskuterade vi på djupet ubåtsprojektet A26, ett glatt undantag
på den i övrigt dystra marina nybyggnadsfronten.
I januari i år i Karlskrona redovisades
den säkerhetspolitiska utvecklingen i
Ryssland samt orienterades om den positiva utvecklingen av det nära svensk-finska samarbetet av de två marincheferna.
401

I februari i Stockholm diskuterade vi
utvecklingen av specialförband och hybridkrigföring samt den moraliska innebörden för krigföringen av den ökade autonomin i olika typer av farkoster. Vidare
orienterades vi om svensk säkerhetspolitik i oroliga tider från ett UD perspektiv.
I mars i Göteborg diskuterade vi hur
snabbt den svenska katastrofmedicinska
beredskapen har nedmonterats sedan
början på 2000-talet, den bristande nationella styrningen av sjukvården och
konsekvenserna för samhället vid stora
olyckor, terroristangrepp med stora skadeutfall eller vid krig.
I april i Stockholm berättade marinchefen om den positiva stämningen i marinen, goda övningsresultat men nämnde
också de utmaningar han ser i den nära
framtiden med inga beslutade marina nybyggnadsprojekt.
I maj i Stockholm höll vi ett extra sammanträde där vi fick tillfälle att till Sr
Peter Hultqvist få redovisa akademiens
uppfattning om de säkerhetspolitiska utmaningarna i vår närhet och globalt.
Vidare uttryckte vi vår syn på det
mycket bekymmersamma läget vad avser
nytillskott till sjö- och amfibiestridskrafterna.
Senare i maj – den 17 maj – orienterades vi om Strategiske forutsetninger
og praktiske konsekvenser i det maritime
domenet av den nye langtidsplanen for
det norske Forsvaret. Vidare diskuterade
vi HKV ledningsutredning.
I juni när Stockholm var som vackrast,
organiserade vi en konferens – Marinkonferensen – med ambitionen att diskutera de marina frågorna – så viktiga för
Sveriges välstånd – på ett likartat sätt
som vid Folk och Försvar Rikskonferens.
I augusti i Karlskrona orienterades vi
om övningen Aurora och av Stena Line
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om de blomstrande sjöförbindelserna till
Polen och Baltikum.
I september i Stockholm gav Försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy
Åkesson, en mycket uppskattad orientering om beredningens arbete och några
tidiga slutsatser.
I oktober i Göteborg organiserade vi
ett seminarium om miljö och framdrift
under rubriken Dags för sjöfarten att
växla drivmedel – men alternativen är
många. Den amerikanske marinattachén
Captain (N) Elizabeth Thomas deltog redovisade US Navy uppfattning i ärendet.
Akademiens fokus under de senaste
årens arbete har varit att informera om
samhällets sårbarhet för störningar i de
viktiga sjötransporterna.
Vi har gjort det med vår kunskap om
att marinstridskrafterna med dessas
unika förmåga att verka över hela konfliktskalan är för få. För få för att kunna
upprätthålla den territoriella integriteten
till sjöss, för få för att kunna kontrollera
och förneka annan aktör kontroll över
våra sjöleder, för få för att kunna genomföra sjöfartsskydd samt för få att till sjöss
kunna möta ett väpnat angrepp. Så få att
marinoperativ chef i kris och krig måste
välja mellan att uppträda i Östersjön eller
i Västerhavet. Både och går inte!
I rådande omvärldsläge är kränkningar
och incidenter till sjöss samt störningar
av vår livsmedelsförsörjning väldigt effektiva påtryckningsmedel. Sådana störningar är mer sannolika än fullskaligt
väpnat angrepp. Vår nuvarande försvarsstrategi har hittills inte beaktat detta faktum.
Vid en konflikt mellan NATO och
Ryssland kommer svenska sjöförbindelser att påverkas. Det vore naivt att tro
något annat. Gotland får nu en permanent
militär närvaro. Det är ett utmärkt beslut,

Viceamiral Charles Style tecknar sig i i Kungl. Örlogsmannasällskapets liggare som
innehåller samtliga ledamöter sedan akademiens grundande 1771. Denna tradition,
som under en längre tid varit vilande, återupptogs för ett par år sedan.
men frågan hur trupp, materiel samt militära och civila förnödenheter säkert ska
kunna transporteras till och från ön är
inte belyst. Ön kan helt enkelt inte försvaras utan kontroll över sjöförbindelserna.
Ett ofta underskattat faktum är dessutom
Gotlands betydelse för folkförsörjningen.
Planerna för omsättning av de marina
förbanden är otillräckliga. Om inga beslut tas i närtid om att omsätta flera system, så kommer vi om några år finna att
vår förmåga att verka till sjöss har förlorats. I ekonomiska termer skulle man
kunna uttrycka det som att marinen går
i konkurs omkring 2025 då omsättningsplanen för ytstridsfartyg och minjakter
saknas. Läget är mycket allvarligt.
Årets sju inträdesanföranden har behandlat ett brett spektrum av områden;
Ordinarie ledamoten Mats Agnéus

med rubriken Mjukt och hårt - då får
motståndaren det svårt. Specialförband
och minor kommer fällas från ubåt HTM
Gotland och A 26. Ledamoten argumenterade för de viktiga operativa förmågor
som ubåten A26 kommer att ge försvaret.
Ordinarie ledamoten Linda Johansson
med rubriken Får en robot döda? Filosofiska aspekter på militära autonoma
system. Ledamoten redovisade ett antal
etiska problem som uppstår med ökad intelligens i autonoma farkoster.
Ordinarie ledamoten Torbjörn Lundströmer med rubriken Få stora fartyg eller flera små? Marinens utmaningar när
ytstridsfartygen ska omsättas. Ledamoten presenterade några av de vägval som
marinen står inför vid förhoppningsvis
kommande anskaffningar av nya ytstridsfartyg.
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Korresponderande ledamoten Fred
Hocker med rubriken Naval procurement under Gustav II Adolf: the loss of
Vasa and the origins of FMV. Ledamoten
beskrev hur balanserad och långsiktig
fartygsanskaffningen var under svensk
stormaktstid med i princip kontinuerlig
produktion samt beskrev orsaken till och
konsekvenserna av att Vasa sjönk.
Ordinarie ledamoten Håkan Lindberg
med rubrien Utvecklingen av den marina
underrättelsetjänsten, små steg men i rätt
riktning. Ledamoten gav sin syn på den
viktiga skillnaden mellan den marina
chefens taktiska långsiktiga underrättelsebehov och de mer direkta behoven av
en marin bataljonschef.
Ordinarie ledamoten Jonas Hård af
Segerstad med rubriken De första åren
med anställda sjömän och återinfört flerbefälssystem – Flottans personal nu och
framåt. Ledamoten gav sin syn på det positiva utfallet av det nya befälssystemet,
men gav också tydliga rekommendationer för att ytterligare anpassa systemet
för marinens behov.
Ordinarie ledamoten Patrik Norberg
med rubriken Marin förmåga - balans
och flexibilitet är grunden. Ledamoten
argumenterade för vikten av att i nuvarande läge sträva efter största möjliga
flexibilitet och balans vid dimensioneringen av det marina systemet. Väpnat
angrepp är den naturliga dimensioneringsgrunden, men oaktat detta kommer
marinen den övervägande delen av tiden
att verka kontinuerligt i andra delar av
konfliktskalan. Samverkan är naturligt
men kräver prioriteringar. Bara för att
behoven är mycket stora för att omsätta
ytstridsfartygen kan inte andra delar av
marinen åsidosättas. Det är först då vi beaktar detta som vi uppnår handlingsfrihet
och operativ effekt.
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Förra året talade jag om att akademien
inte är främmande för att stödja våra
myndigheter med ”a second opinion” i
olika ärenden. Det är verkligen inte något
nytt för akademien. Hösten 2016 efterfrågade Överbefälhavaren vår kunskap och
våra synpunkter på och erfarenheter av
den försvarsplanering som genomförs i
Högkvarteret.
Resultatet är nu i det närmaste klart
under arbetsnamnet - En Marin för Sverige - som inom kort kommer att publiceras.
Arbetet är förslag från akademien till
statsmakterna för ett starkare marint försvar. Vi anser att det är en vital angelägenhet för Sverige där vi lyfter fram om
vårt stora sjöfartsberoende och bristen på
insikt av konsekvenserna i breda grupper
om sjöfarten upphör på svenska hamnar.
Nu ligger på Riksdagens bord Regeringens proposition 2016/17:215 ”Sveriges
sjöterritorium och maritima zoner”. Även
i detta arbete har akademien genom vårt
remissyttrande bidragit - om Riksdagen
så beslutar - till en lagstiftning som ligger
i tiden. Bland annat föreslås en angränsande zon till vårt sjöterritorium och arbetet innehåller en exakt redovisning av
gränserna för svenskt sjöterritorium. Det
kommer att ge ökad stadga i myndighetsutövningen till sjöss.
Vårt bibliotek finns i Karlskrona. Utvecklingen fortsätter mot ett renodlat
forskningsbibliotek. Antalet kontakter
med forskarvärlden ökar nu stadigt år
från år. Biblioteket är tydligt etablerat. En
välbehövlig renovering av bokbeståndet
pågår. Viss kompletterande nyanskaffning är påbörjad av tidstypiska verk.
Biblioteksarbetet har även i år kunnat
genomföras med generöst stöd från Jacob Wallenbergs stiftelse, särskilda fonden. Akademien uttrycker sitt varma tack

för detta ovärderliga stöd till bibliotekets
verksamhet.
Vår tidskrift - Tidskrift i Sjöväsendet
- ges även i år ut i fem nummer. Samtliga av de sedan 1835 utgivna artiklarna i
Tidskrift i Sjöväsendet kan idag läsas via
akademiens hemsida.
Inventeringen vår konst varav merparten hänger i Karlskrona fortsätter. Vi
kommer snart att besöka Försvarsdepartementet för att försäkra oss om att den
konst som lånades ut 1925 fortfarande
finns kvar!
Bildarkivet med över 100 000 fotografier av fartyg och marin verksamhet är sedan några år deponerat hos krigsarkivet
och fritt tillgängligt för forskning.
Vid valsammanträdet i september i år
kallades sju nya ordinarie ledamöter och
en korresponderande ledamot in i akademien. Samtliga är mycket meriterade.
Men som akademien alltid meddelar till
de nyinvalda – ni blir inte invalda för vad
ni har gjort - utan för vad ni förväntas
göra för akademien. Det är således ingen
belöning, utan vi ser er som ett reellt bidrag till akademiens viktiga arbete att
maritimisera vårt land. Det arbetet är helt
avgörande för Sveriges framtid, eftersom
havet och sjöfarten är blodomloppet i

världsekonomin och därmed i vårt lands
ekonomiska utveckling. Vår ekonomiska
framtid, vår folkförsörjning och vår säkerhet avgörs på havet genom tillgång till
fria sjövägar och handelsleder.
So, our most important task is still to
convince our politicians and other decision makers that the naval resources in our
country is to few to protect our sea lanes
of communications. Tasks and resources
are clearly not in balance.
If successful, this is a work that could
contribute to create stability, peace, security, development and bring prosperity
following the old Latin words – mare
conjugit – non separat (the sea unites –
and do not divide).
The today 366 fellows of our society
will continue this important work and
follow in the footsteps of our forefathers
to diminish the almost total sea blindness
that still exists in our country. Historically this is a work that started on the 15th
of November 1771 - 246 years ago, when
vice admiral Kristoffer Falkengréen
when selected for a fellowship was given
number 1 in the list of fellows. The latest
fellow of the Royal Society of Naval Sciences have been given number 1497. The
tradition is strong!
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Ledamoten
PATRIK NORBERG

Kommendörkapten Patrik Norberg tjänstgör i Högvarteret
som chef för planeringssektionen vid produktionsledningens
marinavdelning. Sektionens ansvarsområde omfattar marint planerings- och utvecklingsarbete samt internationella
samarbeten. Tidigare Högkvarterstjänstgöring omfattar
befattningar vid ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning, insatsstabens planeringsavdelning J5 och marintaktiska staben. Den senaste sjögående befattningen var som
fartygschef på HMS Härnösand vid tredje sjöstridsflottiljen.

Marin förmåga – balans och flexibilitet är
grunden
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde
onsdagen den 18 oktober 2017 i Göteborg.
Abstract: What do we have to consider in the development of the Swedish naval
capability? There are a number of demands and directions to consider. Looking at
the Swedish Navy of today we have to define a path that leads to increased naval capability; in the short term as well as in the longer term. To define that path, considerations and decisions have to be made. We must look at the naval system as a whole
and based on the prevailing conditions make the wisest and most suitable choices. In
that way the Swedish Navy can develop with balanced capabilities and the flexibility
to act along the entire scale of conflict, in line with these demands.
Vad måste vi beakta i utvecklingen av den svenska marina förmågan? Det finns krav
som marinen ska möta och det finns inriktningar och dimensioneringsgrunder som vi
måste förhålla oss till. Utifrån dagens marin måste vi definiera en utvecklingsväg som
leder mot ökad marin förmåga såväl i det korta perspektivet som i framtiden. För att
kunna definiera den utvecklingsvägen behöver överväganden och val göras. Vi måste
betrakta hela det marina systemet och dess uppgifter och utifrån de rådande förutsättningarna göra de klokaste valen baserat på adekvata underlag. På så sätt kan marinen
utvecklas med förmågor som är i balans och flexibelt verka i hela konfliktskalan på ett
sätt som motsvarar kraven.

Krav och inriktningar
Jag vill inleda med att återge några av
de grundläggande styrningar och inriktningar som är viktiga att ha med sig när
man betraktar dagens och framtidens
marin och de krav den ska uppfylla.

Om man tar en utgångspunkt i det
övergripande ansvar Försvarsmakten har
enligt Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten anger den
att:
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•

Försvarsmakten ska upprätthålla och
utveckla ett militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp.
Grunden för Försvarsmaktens verksamhet ska vara förmågan till väpnad
strid.

•

Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet. Försvarsmakten ska upptäcka och avvisa
kränkningar av det svenska territoriet. Myndigheten ska dessutom kunna
värna Sveriges suveräna rättigheter
och svenska intressen samt kunna
förebygga och hantera konflikter och
krig såväl nationellt som internationellt. Försvarsmakten ska kunna
utföra dessa uppgifter självständigt
eller i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer. Försvarsmakten ska med myndighetens
befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet.

•

Försvarsmakten ska vid höjd beredskap kunna krigsorganisera, mobilisera och använda alla krigsförband
för att möta ett militärt hot mot Sverige och svenska intressen. Krigsförband ska kunna krigsorganiseras
även om höjd beredskap inte råder.

Ser man sedan till det militärstrategiska
koncept och den militärstrategiska inriktning som beskrivs i den militärstrategiska doktrinen från 2016 är grunden
att Försvarsmakten först och främst ska
utgöra en tröskel för en presumtiv angripare. Ett väpnat angrepp ska kunna
mötas snabbt för att vinna tid och skapa
handlingsfrihet. Försvarsoperationer ska
sedan utgöra grund för att undvika att
enskilt förlora eller för att tillsammans
med andra vinna kriget. Under fred och
kris ska vårt agerande vara offensivt för
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att skapa tröskeleffekt. Kränkningar ska
tidigt och över tiden mötas och avvisas.
Vid ett väpnat angrepp ska en balans mellan offensivt och defensivt uppträdande
säkerställa uthållighet. Operationer ska
kunna genomföras inom hela det operativa djupet såväl enskilt som med samarbetspartners.1
Går man därefter vidare till Försvarsmaktens strategiska inriktningsdokument anges att marinstridskrafterna ska
utformas för att kunna möta ett väpnat
angrepp samtidigt som förmågan att upprätthålla territoriell integritet vidmakthålls. Marinstridskrafterna ska ha hög
tillgänglighet och kunna kraftsamla för
nationella och multinationella operationer i Sverige och närområdet. Avseende
internationella operationer anges att marinstridskrafterna kunna genomföra operationer tillsammans med andra i närområdet men även utanför närområdet om
operationen lämpar sig.2
I vilken kontext ska då detta ske? I inriktningsdokumentet pekar man på tre
faktorer som i stor omfattning påverkar
den säkerhetspolitiska situationen i vårt
närområde: sänkt rysk tröskel för användande av militärt våld, ökad militär
verksamhet i Östersjöområdet samt ökad
militärstrategisk betydelse av vårt närområde.3
Sammantaget innebär ovanstående att
det finns ett antal förutsättningar vi måste förhålla oss till i utvecklingen av den
marina förmågan. Vad innebär då detta
för marinen?
1. Militärstrategisk doktrin – MSD 16,
FM2016-7616:1, s. 54-57.
2. Försvarsmaktens Strategiska Inriktning
2015 ändringsutgåva 1 (FMSI 2015 Ä1), 201607-01, FM2015-1597:7, bilaga 1 s. 23, 31-32.
3. Ibid.,bilaga 1 s. 2.

Att möta kraven
För att möta de krav och inriktningar som
redovisats ovan måste marinen ha en bred
förmåga och uthålligt kunna lösa ett brett
spektrum av uppgifter. Marinen måste
vara flexibel med stor anpassningsförmåga. Marinen måste vara förmågemässigt balanserad och de ingående delarna
måste samverka för att öka den operativa
effekten. Marinen måste kunna genomföra operationer enskilt och tillsammans
med andra delar av Försvarsmakten eller
andra länder. Jag avser nu att belysa ett
antal områden och aspekter rörande den
marina förmågan och dess utveckling.
Dimensionering och utformning
Det väpnade angreppet är, och bör vara,
en tydlig dimensioneringsgrund för utformningen av de marina stridskrafterna.
Våra förband, plattformar och system
måste utformas för att kunna möta en
kvalificerad motståndare. Vi ser en utveckling med längre vapenräckvidder,
kortare förvarningstider och större informationsmängder. Den utvecklingen
är inte bara något vi måste förhålla oss
till när vi utvecklar nya system utan den
är också dimensionerande när vi vidmakthåller våra befintliga system. Operationsmiljön är en annan dimensioneringsgrund. För att på bästa sätt kunna
lösa uppgifter i Östersjöområdet och på
västkusten måste plattformar, vapensystem och sensorer i så hög grad som möjligt vara anpassade för de förhållanden
som råder där.
Även om det väpnade angreppet är
den naturliga dimensioneringsgrunden
för våra förband är det troligen så att de
marina stridskrafterna kommer att verka
den övervägande delen av tiden i andra
delar av konfliktskalan där de löser uppgifter inom ramen för sjöövervakning,

upprätthållande av territoriell integritet
och sjöfartsskydd. Detta är något som enligt min mening ofta tappas bort utanför
den marina kretsen. Bristande förståelse
för bredden av marina operationer har
också berörts på olika sätt av andra ledamöter under året.4
I dagsläget genomför marinen en kontinuerligt pågående sjöövervakningsoperation för att skapa en sjölägesbild och för
att upptäcka och ingripa vid kränkningar.
Enligt den militärstrategiska doktrinen
ska vi i fred och kris agera offensivt och
tidigt möta kränkningar av vårt territorium. Det innebär krav på närvaro och
operativ rörlighet för att vi ska kunna
agera längs hela vår kust och inte enbart
i isolerade områden. I ett gradvis försämrat omvärldsläge kan perioden som
leder fram till ett väpnat angrepp bli
utdragen vilket kommer att ställa stora
krav på uthållighet. Det innebär också att
de marina stridskrafterna kan ha verkat
under lång tid innan ett väpnat angrepp.
En grundläggande slutsats utgående från
ovanstående är att numerären i marinen
behöver utökas för att kunna svara mot
de samlade kraven. En annan slutsats är
att våra förband och fartygsplattformar
behöver vara flexibla för att kunna verka
över hela konfliktskalan och skapa så stor
handlingsfrihet som möjligt.
Det är viktigt att påpeka att marinen på
alla nivåer är ett system av system där det
måste råda balans mellan förmågorna.
Sett till dagens marin finns en förmågebredd. De sjömålsbekämpande enheterna
i form av ubåtar, ytstridsfartyg och amfibieförband är en kärna som kan leverera
verkan mot en motståndare. Minröjningsfartygen är förutsättningsskapande för
4. Se Fredrik Hesselman i TiS N:r 1 2017, Bo
Rask i TiS N:r 2 2017 och Per Edling i TiS N:r 3
2017.
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rörlighet i bland annat in- och utloppsleder. Stödfartygen är tillsammans med
basresurserna i Marinbasen viktiga komponenter för att skapa uthållighet i övriga
system. Tillförseln av bojbåtar stärker
förmågan till undervattensövervakning
i skärgårdsområden och leveransen av
vedettbåtar ökar förmågan till sjöövervakning. Det finns därmed i nuläget en
bredd i det marina systemet även om det
saknas numerär. Därför är det väsentligt
att delarna i systemet kan samverka på
bästa möjliga sätt i syfte att skapa högsta
möjliga operativa effekt.
Här bör också nämnas något som organisatoriskt ligger utanför marinens hägn
men som kommer att ge en tydlig ökning
i det marina systemets förmåga: införandet av helikopter 14 i sjöoperativ version.
På samma sätt är stridsflygets sjömålsbekämpande förmåga en viktig komponent i den samlade sjömålsbekämpningsförmågan.
Det som beskrivs ovan reflekterar ett
ganska gott läge i marinen på kort sikt.
Det pågår ett antal materielprojekt och
har beslutats om ett antal anskaffningar.
Ubåtsprojekten HTM Gotland och anskaffning av ubåt typ A26, HTM korvett typ Gävle samt anskaffning av ny
sjömålsrobot och ny lätt torped är några
exempel på detta. På något längre sikt,
i perioden efter 2020, växer dock utmaningarna.
Från mitten av 2020-talet uppstår ett
antal omsättningsbehov vilket kan exemplifieras med behovet av omsättning
av eller ytterligare åtgärder på korvett
typ Gävle. Till detta ska läggas det som
tidigare nämnts avseende behoven av en
utökad numerär i marinen. Vilka är då de
planeringsmässiga förutsättningarna vi
måste ta hänsyn till när vi tar oss an den
marina utvecklingen?5
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Försvarsmakten skrev i budgetunderlaget för 2018 att försvarsförmågan
måste stärkas och utvecklas både nu och
bortom innevarande försvarsbeslutsperiod och lämnade även förslag till åtgärder.
Man skrev också att:
Sammanfattningsvis medför urholkningseffekt samt kostnadsökningar
för materielunderhåll och vidmakthållande att Försvarsmakten behöver
omhänderta drygt 6,5 miljarder i sin
planering. Detta medför att Försvarsmakten behöver ta bort, reducera eller
förskjuta tidigare planerade åtgärder
vilket påverkar utvecklingen av krigsförbanden negativt.6
I augusti aviserades en ekonomisk förstärkning för perioden 2018-2020 vilket
givetvis är av godo men det löser inte
de långsiktiga utmaningarna. Det ekonomiska utrymmet för att i nuläget planera in nya stora projekt är begränsat. I
rådande situation är det viktigt att tänka
på systembalans. Det är viktigt att kunna
påbörja ett utvecklingsarbete mot nya ytstridsfartyg som kan ersätta korvett typ
Gävle i mitten av 2020-talet men det är
minst lika viktigt att rikta fokus mot att
vårda de system vi har. Även här kan vi
tala om ett system av system. Det räcker
inte att ett fartyg är i sjövärdigt skick.
Hela fartyget, med vapensystem och sensorer, måste ha en sådan status att det
är operativt relevant. Korvett typ Visby
är enligt mig högst prioriterat i detta
5

5. Materielfrågor är också något som berörts
av ledamöter under året. Resonemang kring materielläget i marinen och tänkbara utvecklingsvägar har förts av ledamöterna Odd Werin, Bo
Rask och Torbjörn Lundströmer i sina respektive artiklar i TiS N:r 2 2017.
6. Försvarsmaktens
budgetunderlag
för
2018 med särskilda redovisningar, 2017-02-28,
FM2016-10870:28.

avseende. Visbykorvetterna kommer
att vara kärnan i ytstridssystemet under
överskådlig framtid och de åtgärder som
genomförs måste innebära att Visby i
helhet utvecklas på ett sätt som motsvarar hotbildsutvecklingen så att flexibilitet
finns för att kunna verka över hela konfliktskalan. Tillförsel av luftvärnsrobot
är ett tydligt exempel på en sådan åtgärd.
Utveckling
För att kunna utveckla en marin i förmågemässig balans och för att kunna uttrycka en vilja är det nödvändigt att blicka
framåt. Vi måste ha en uppfattning om
den framtida kontext marinen kommer
att verka i och hur hoten ser ut om tio eller
tjugo år. Vi behöver i detta sammanhang
vidga oss och inte bara betrakta marinen
i ett strikt försvarsmaktsperspektiv. En
marin vilja måste också kunna uttrycka
marinens roll i ett större maritimt sammanhang. Här är studier och konceptutveckling en viktig komponent men det
finns utmaningar inom området.
Vi har ett fokus på här och nu i verksamheten. Vi ska leverera enligt det försvarspolitiska inriktningsbeslutet och vi
hanterar de närliggande problemen. Det
långsiktiga perspektivet hamnar i bakgrunden. I dagens marina organisation är
de personella resurserna för att bedriva
studier begränsade. Dagens studiemetodik är tidskrävande. Som exempel beräknas en studiesekreterare lägga 400-850
arbetstimmar per år och en studiedeltagare 200-400 arbetstimmar per år på studieverksamheten vilket är stora andelar
av årsarbetstiden.7
Vi behöver göra något för att studieverksamheten ska fungera bättre och det
7. Försvarsmaktens studie- och konceptutvecklingsplan 2018, 2017-06-15, FM201712900:1, bilaga 1 s. 12.

är också något vi arbetar med i marinen.
Vi måste försöka tänka nytt och förenkla
studierna och vi måste också kommunicera att de är viktiga och måste prioriteras högre. Vi behöver formulera tydliga
och avgränsade studieuppgifter som gör
att vi får svar på de frågor vi behöver. Studierna behöver i många fall vara kortare
i tid, inte bara för att minska resursbehovet utan för att snabbare leverera underlag som kan användas i andra processer.
För att utvecklingen inte ska ske i blindo
behövs en fungerande studieverksamhet.
Samarbete
Den svenska säkerhetspolitiken bygger
på samverkan med andra vilket märks
tydligt i de initiativ till samarbeten som
tas på politisk nivå. Det är också tydligt
i marinens verksamhet, inte minst i vårt
samarbete med Finland. När det gäller
samarbeten måste det finnas en balans
mellan utveckling av egen förmåga och
utveckling av gemensam förmåga.
I inriktningspropositionen 2015 skrev
regeringen att ”Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot
fred och säkerhet avvärjs i gemenskap
och samverkan med andra länder och
organisationer.”8 Regeringen skrev vidare att:
Försvarssamarbetet mellan Finland
och Sverige bör utvecklas till att omfatta operativ planering och förberedelser för ett gemensamt användande
av civila och militära resurser i olika
scenarier. Exempel på detta kan vara
hävdandet av respektive lands territoriella integritet eller utövande av
rätten till självförsvar enligt artikel
51 i FN:s stadga. Sådan planering
bör vara ett komplement till, men skilt
8. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, Prop. 2014/15:109, s. 20.
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från, respektive lands nationella planering. Samarbetet innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men inte
några utfästelser.9
I det efterföljande inriktningsbeslutet betonades att ”Samarbetet med Finland är
av särskild vikt”.10 Försvarsmakten fick
därefter under hösten 2015 uppdraget att
utveckla en gemensam marin stridsgrupp
(Swedish Finnish Naval Task Group,
SFNTG) med Finland. Utvecklingen av
stridsgruppen ska särskilt beakta gemensamma förmågor, internationella
krishanteringsoperationer, Natointeroperabilitet samt möjlighet att anmäla ett
gemensamt bidrag till Natos reservstyrkeregister.11
Att det finns ett tydligt fokus på samarbetet med Finland framgår också av att
regeringen i mars 2017 tillsatte en utredare som under perioden fram till den
sista april 2018 ska se över vissa delar av
de rättsliga förutsättningarna för samarbetet. Utredningen ska ”…tillförsäkra att
nödvändiga beslut om att ge och ta emot
militärt stöd inom ramen för det svenskfinska försvarssamarbetet kan fattas med
tillräcklig skyndsamhet samt att finska
styrkor som lämnar stöd till Sverige ska
ha de befogenheter som är nödvändiga.”12
Utredningens syfte kan ses som en viljeyttring men pekar också på att vi ännu
inte vet hur de slutliga förutsättningarna
9. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, Prop. 2014/15:109, s. 24.
10. Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet
för åren 2016 till och med 2020, 2015-06-25, Regeringsbeslut 7, Fö2015/00953/MFI, bilaga s. 1.
11. Uppdrag till Försvarsmakten avseende
utveckling av gemensam marin stridsgrupp
med Finland, 2015-10-29, Regeringsbeslut 8,
Fö2015/01425/MFI, s. 1.
12. Kommittédirektiv – En rättslig reglering av
försvarssamarbetet med Finland, Dir. 2017:30,
s. 1.
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för samarbetet kommer att se ut. Det kan
i sammanhanget vara intressant att relatera ovanstående till vad Charly Salonius-Pasternak vid Finlands utrikespolitiska institut tidigare i år sade i en artikel i
Officerstidningen:
Den fråga som en analytiker kan ställa sig, utifrån våra länders tradition
av att agera enskilt, är i vilken grad
våra politiker, vill anpassa våra länders processer för att fatta säkerhetspolitiska beslut, till den gemensamma
militära utveckling som de redan sjösatt.13
Inom det marina området fortlöper samarbetet med Finland väl och det är viktigt
att påpeka att det omfattar mer än fokalpunkten i form av den marina stridsgruppen SFNTG. Det svensk-finska marina
samarbetet i helhet benämns FISE Naval
(Finnish Swedish Naval Cooperation)
och omfattar utöver SFNTG en projektorganisation som koordinerar och planerar samarbetets och den marina stridsgruppens utveckling. Det sedan tidigare
etablerade samarbetet inom ramen för
SUCFIS (Sea Surveillance Cooperation
Finland Sweden) där sjölägesinformation
delas mellan Sverige och Finland utgör
också en del av FISE Naval.
Samarbetet med Finland går alltså bra
men det finns givetvis utmaningar inom
olika områden. Det finns interoperabilitetsfrågor som behöver hanteras. Det är
också så att ett bilateralt samarbete av
den här omfattningen kräver ekonomiska
och personella resurser: verksamheten
ska planeras, genomföras och utvärderas. Resursfrågan är något att ha i åtanke
när regeringen i inriktningspropositionen
13. Salonius-Pasternak, Charly, Vilken konkret
förmåga kan komma från ett finsk-svenskt militärt samarbete?, Officerstidningen, nr 1 2017, s.
24-25.

skriver att man ser goda möjligheter till
ett fördjupat samarbete med Danmark
och att ett större utbyte med Norge är
eftersträvansvärt. Regeringen ser vidare
stora möjligheter till ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete och påpekar vikten av att upprätthålla och fördjupa den
bilaterala relationen till USA.14
Här menar jag att det är av vikt att skapa en balans mellan utveckling av egen
förmåga och utveckling av gemensam
förmåga. Det måste finnas en tydlig prioritering vad gäller samarbeten. Samarbeten är positiva och en förutsättning för
att kunna verka tillsammans med andra
länder och organisationer. Men man ska
också ha med sig den skrivning ur inriktningspropositionen som återgivits ovan
och som säger att samarbetet med Finland
innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men inte några utfästelser. Vidare
pågår fortfarande arbetet med översynen
av vissa delar av de rättsliga förutsättningarna för samarbetet. Dessa exempel
på osäkerheter innebär att grunden måste
vara förmågan att agera enskilt. Det ställer också krav på att den egna operativa
förmågan kan utvecklas i tillräcklig omfattning för att kunna motsvara det militärstrategiska konceptet: enskilt undvika
att förlora kriget eller vinna tillsammans
med andra.

Sammanfattning och
avslutande ord
Det finns tydliga krav från regeringen
och det finns militärstrategiska inriktningar som beskriver på vilka grunder de
marina stridskrafterna ska dimensioneras och utvecklas. Det väpnade angreppet är den uttalade och naturliga dimen14. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, Prop. 2014/15:109, s. 23-28.

sioneringsgrunden. Oaktat detta kommer
marinen den övervägande delen av tiden att verka kontinuerligt i andra delar
av konfliktskalan. Sammantaget ställer
detta krav på uthållighet, numerär och
flexibla förband och plattformar.
Marinen är ett system av system på
alla nivåer. Det finns i nuläget en bredd
i marinen även om det saknas numerär.
I det marina systemet måste det råda en
balans mellan förmågorna och delarna i
systemet måste kunna samverka på bästa
möjliga sätt i syfte att skapa högsta möjliga operativa effekt.
Här och nu är situationen ganska god
i marinen. I perioden efter 2020 växer
utmaningarna och omsättningsbehov
uppstår. Det är här viktigt att tänka på
systembalans. Det är väsentligt att kunna
starta utvecklingen av nya ytstridsfartyg
men vi måste också fokusera på att vidmakthålla våra befintliga system och se
till att de operativt relevanta. Vidmakthållande och utveckling av Visbysystemet måste vara mycket högt prioriterat.
För att kunna utveckla en marin i förmågemässig balans och för att kunna
uttrycka en marin vilja måste vi, bland
annat genom studier, blicka framåt och
sätta marinen i en större maritim kontext.
För att studieverksamheten ska fungera
bättre behöver vi tänka nytt och förenkla.
Samverkan är centralt i den svenska
säkerhetspolitiken. Samarbetet med Finland är ett tydligt exempel på detta och
det svensk-finska marina samarbetet fortlöper väl. Samarbeten är positiva men
kräver resurser vilket innebär behov av
en tydlig prioritering. Det måste finnas
en balans mellan utveckling av egen förmåga och utveckling av gemensam förmåga och man måste beakta grunderna
på vilka samarbetet vilar. Vi måste alltid
ha förmågan att agera enskilt.
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Avslutningsvis vill jag framhålla att
det är min uppfattning att det i nuvarande läge är genom att hela tiden sträva
efter att skapa största möjliga balans och
flexibilitet i det marina systemet som vi
skapar handlingsfrihet och operativ förmåga. Det är dock viktigt att inte låsa sig
i tanken. Ett öppet sinne och en diskussion där vi vågar spänna ut utfallsrummet
tillsammans med ett utvecklingsarbete
som baseras på underbyggda slutsatser
är väsentliga för att definiera framtidens
marin.
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Sjöförsvarets verksamhet i fred och under kris
Abstract: Sweden has found by experience that during a war a neutral state has to
maintain preparedness with military forces, not least with naval forces. During the
Second World War Sweden lost 270 merchant, fishing and naval vessels together
with nearly 1 400 sailors.
The Swedish naval forces, despite old and too few, accomplished a great deal,
escorting merchant vessels, minesweeping (about 4 000 mines were detected) and
watching over Swedish territorial waters. After the war, the minesweepers detected
another 1 000 mines. During 1945 the minesweepers travelled almost the same distance as one circumnavigation of the earth. During the two wars and the years after
it was clear that the sea trade was very important for the support of Sweden.
Despite that the political leadership has no understanding of the need for naval
protection. Instead they turn their backs to the sea. The priority for the armed forces
in Sweden is the capability to withstand an invasion, not the integrity of the Swedish
territory. In this paper, I wish to suggest the different types of operations and the
responsibility that the naval forces are forced to carry out during peacetime and
during political crises without being optimised for it.

Hur var det under andra
världskriget?
Samma dag som Tyskland invaderat Polen, 1 september 1939, slog statsminister
Per Albin Hansson fast vad som skulle
bli samlingsregeringens primära målsättning under hela konflikten: att till varje
pris hålla Sverige utanför kriget. Detta
mål kom att vara överordnat önskan om
att Sverige skulle förhålla sig neutralt enligt folkrätten.

De första svenskar som drabbades av
kriget var handelssjömännen. Under hela
kriget gjordes förluster i liv och fartyg
såväl i Östersjön som utanför avspärrningen. Handelsflottan förlorade 206 fartyg med 1 270 omkomna svenskar samt
ytterligare 37 omkomna utan förlust av
fartyg. Dessutom konfiskerades 25 fartyg. Fiskeflottan förlorade 31 fartyg med
89 omkomna svenskar och örlogsflottan
åtta fartyg med 92 omkomna svenskar.
Många minor slet sig och utgjorde en
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fara för civilbefolkningen. Nästan 4 000
minor oskadliggjordes under kriget. Ett
fyrtital fartyg deltog i efterkrigsminsröjningen och under enbart 1946 uppgick
deras svepsträcka till 1 varv runt jorden.
Ytterligare 1 000 oskadliggjordes under
denna period. För Sverige under de två
världskrigen och åren därefter har det
tydliggjorts vilken betydelse fri sjöfart
har för landets försörjning.
Under nästan 200 år hade Sverige hävdat fyra distansminuters territorialhavsgräns. Detta accepterade inte Tyskland
och Sverige fick under resten av kriget acceptera tre distansminuters territorialhav.
Detta ledde bl.a. till att Falsterbokanalen
byggdes. Marinen fick minera Ålands
hav. Avsikten var att försvåra Sovjetiska
ubåtar att uppträda i Bottniska viken.
Utrikeshandeln blev hårt utsatt. Handelsförbindelserna västerut blev avskurna.
Skagerrak spärrades av för svensk sjöfart. Avspärrningen skulle fortsätta andra
världskriget ut och innebära en grundläggande förändring av svensk handel och
försörjning. Genom förhandlingar med
de krigförande avtalades om den s k lejdtrafiken. Handeln var dock begränsad till
stater som var neutrala.

Hur blev det efter
fredsslutet?
Svensk integritet
Efter fredsslutet återtog Sverige sin rätt
om fyra distansminuter, och från 1979
hävdar Sverige tolv distansminuters territorialhavsgräns. Handlingsfriheten att
värna svenska intressen har ökat. Samtidigt ökar omvärldens krav på Sverige att
på ett trovärdigt sätt kunna värna våra
vatten.
Försvarsminister Allan Vougt kommenterade 1945 års försvarskommittés
uttalande:
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Vad marinen beträffar sägs bland annat:
Försvarskommittén har vid behandlingen av marinen framhållit flottans
betydelse icke blott för invasionsförsvaret utan även för neutralitetens
bevarande, sjöfartens skyddande. Till
detta uttalande kan jag helt ansluta
mig.
Som följd av detta återfinns följande i
målsättningen för det militära försvaret
i Kungl Maj:ts proposition nr 2206 till
1948 års riksdag:
Krigsmakten i dess helhet bör vara
så utbyggd att den förmår ge största
möjliga eftertryck åt vårt folks vilja
att bevara landets handlingsfrihet och
avvisa varje kränkning av dess integritet.
Här finns det en stor skillnad mellan
kränkningar på marken, i luften, till sjöss
och under havsytan. Alla utom den sista
är i de flesta fall misstag. Under havsytan handlar det om medvetna intrång på
svensk suveränitet. I målsättningen för
totalförsvaret i 1972 års försvarsbeslut
formulerades ovan redovisad målsättning
för försvarsmakten på följande sätt:
Under fredstid och under krig mellan
främmande makter varunder Sverige
är neutralt ska försvarsmakten avvisa
kränkningar av vårt territorium.
Formuleringen visar tydligt att Kungl
Maj:t inte förstått skillnaden mellan oavsiktliga kränkningar och medvetna intrång.
Vårt nya försvar – en skola i fred med
långsiktig inriktning
Materiellt är krigsmakten som starkast de
närmaste åren efter fredsslutet 1945. Försvaret övergår snabbt till en utbildningsorganisation. Målet är att upprätthålla

en långsiktig beredskap. En betydande
nedgång i den omedelbara beredskapen
accepteras. Ett undantag är att återskapa
det fria transportflödet till och från Sverige, längs den svenska kusten liksom försörjningen av Gotland. Fiskets säkerhet
och återuppbyggnad står också på dagordningen. Efterkrigsminröjningen av
utlagda mineringar pågår under lång tid
och ianspråktar stora resurser
Den fredstida verksamheten kräver att
såväl försvaret, kustbevakningen som
polisen har en beredskap som möjliggör
omedelbara insatser samtidigt som den
långsiktiga utvecklingen tillgodoses. För
sjöförsvaret innebär det omfattande uppgifter samtidigt som den långsiktiga beredskapen säkerställs.
Riksdagen beslutar att invasionsförsvaret är försvarets viktigaste uppgift.
Därmed dimensioneras förbanden för
försvar av landet mot invasion. Prioriteringen medför att ÖB, Helge Jung,
prioriterar armé- och flygförband samt
luftförsvar då dessa verkar mot alla typer
av invasion och flyganfall, medan sjöförsvaret enligt ÖB enbart verkar i försvaret
mot kustinvasion. Övervakning av och
ingripande i Västerhavet, Östersjön och
Bottniska viken sker när svenska förband
är närvarande i området, inte när svenska
intressen och internationella överenskommelser ifrågasätts.
Sjöförsvarets verksamhet
Under 1980-talet blir det nödvändigt att
förändra sjöförsvarets verksamhet från
att vara utbildningsförband till insatsförband. Under 1980-talet ökar kraven
att flygstridskrafter och sjöförsvar i fred
upprätthåller beredskap och ingriper mot
alltmera varierande militära hot från incidenter till allvarliga kriser. Inför försvarsbeslutet 92 utformar dåvarande

överbefälhavaren sjöförsvaret för att
kunna hävda Sveriges oberoende och territoriella integritet. Verksamheten i fred
och under övergångsfasen från fred till
kris dimensionerar kvantiteten marina
förband.
Ubåtar och ubåtsjaktförband samt
fasta och rörliga bevakningsförband
genomför spaning och inhämtar underrättelser. Spaningsunderlaget ger grund
för kraftsamling av resurser till och beredskapshöjning inom olika kustavsnitt.
Sjöförsvaret bedriver ubåtsjakt och på
svenskt vatten lokaliserad ubåt blir omedelbart bekämpad. Bevakning sker av
inloppen till prioriterade skärgårdsområden, basområden och i anslutning till
skyddsområden. Det övergripande målet
är att främmande verksamhet på svenskt
sjöterritorium inte förekommer. Att hävda de svenska gränserna skapar respekt
för Sveriges suveränitet. Utvecklingen
är långsammare än vad som är tekniskt
möjligt. Den svenska förmågan är inte
tillräcklig för att kunna infria denna målsättning.
Regeringen påbörjar ledningen på vagt
underlag och under tidspress med starkt
yttre informationstryck med krav på
snabba och målinriktade beslut. Kraven
på snabb, kraftfull och målinriktad ledning är särskilt tydligt i akuta kriser. Det
är omöjligt att leda en verksamhet om
förband och ledning först måste ”mobiliseras”. Lednings- och insatsförbanden
måste vara organiserade i fred. Till detta
kan läggas att verksamheten får utrikespolitiska konsekvenser.

Sjöförsvarets egenskaper
i dag
Från fred till kris
I fred och under kriser hävdar Sverige
landets suveränitet. Vi visar att vi är
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herrar i eget hus. Men det är inte vi själva
utan omvärlden som gör denna bedömning.
Vid övergången från fred till akut kris
i vårt närområde är sjöförsvarets huvudsakliga uppdrag att säkra vårt behov av
sjötransporter för landets försörjning.
Inte minst är skyddet av transporterna till
och från Gotland betydelsefullt. För att
sjöförsvaret ska lyckas säkra dessa sjötransporter krävs ett nära samarbete med
svensk underrättelsetjänst.
Det gäller att så långt som möjligt
vara på rätt plats i rätt tid. Sjöförsvaret
bevakar vår långa kust, håller sjöleder
säkra och öppna för trafik, förhindrar att
svenskt territorialhav utnyttjas av främmande makt och vid behov eskorterar
sjöfart längs kusten, till och från Gotland samt säkrar inloppsleder till våra
viktigaste hamnar. Utan att ta hänsyn till
dessa förhållanden är analysen av operativ verksamhet för de marina förbanden
inte meningsfull.
Till skillnad från landterritoriet kan
havet inte erövras eller besättas. Stridskrafter kan inte fortvara och upprätta
fronter till sjöss som man kan på land.
Fasta försvarslinjer kan inte etableras.
Ockupation är ett okänt begrepp till sjöss.
Sjökriget handlar egentligen bara om en
enda sak – havet som transportväg. Framgångar ska inte mätas i sänkta fartyg utan
i egna genomförda och förhindrade icke
önskvärda sjötransporter.
En grundläggande tillgång för sjöförsvaret är förbandens rörlighet. Det innebär att förbanden, i mycket högre grad än
markstridskrafterna, snabbt kan sättas in
inom andra områden än där de är baserade.
De kan även göra insatser mot främmande verksamhet inom annat operationsområde än det de är underställda.
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Landets långa kust
Sverige är ett land med över hälften av
sin gräns mot hav. Den svenska kusten,
från Haparanda till Strömstad, är lång
– 2 400 km (1 300 distansminuter) – vilket ungefär motsvarar kuststräckan från
Skagen i Danmark till Bilbao i Spanien.
Sveriges befolkning och industri är
koncentrerad till kustzonen. Därmed
koncentrerar Sverige skyddet av landet
till denna gräns mellan hav och land.
Sjöförsvarets och kustbevakningens uppgifter är självklara. Längs hela kusten
genomför förbanden ständigt pågående
verksamhet såsom spaning, underrättelseinhämtning, miljöövervakning, fiskekontroll m m samt bevakar viktiga
inloppsleder och basområden. Sjötrafik
längs vår kust och till och från Gotland
säkras och om behov föreligger skyddas.
All denna verksamhet kräver en fungerande och samordnande marin ledning
av gränspolisen, tullen, kustbevakningen
och sjöförsvaret längs hela kusten. Genom att förhindra eller allvarligt försvåra
främmande makts intrång på vårt sjöterritorium ingjuter Sverige respekt i omvärlden. Det ställer höga krav på fartygens och förbandens uppträdande. I fred,
under kris och neutralitet ställer detta
höga krav på ledning och bastjänst:
•

en samlad marin ledning med kapacitet att ständigt och samordnat leda
den marina verksamheten i alla oss
omgivande farvatten,

•

möjligheter att förstärka denna ledningsorganisation vid kraftsamlade
insatser,

•

kontinuerlig övervakning och spaning inom hela havsområdet,

•

hög omedelbar beredskap,

•

bas- och underhållstjänst samt

•

utbildning och taktik som tillgodoser
den omedelbara beredskapen.

Operativa planer
Gränspolisen, tullen, kustbevakningen
och sjöförsvaret löser en stor mängd väsentliga uppgifter som är nödvändiga att
planera för.
För det första att kontrollera att svenskt
territorium inte utnyttjas i strid med folkrätten och svenska regler samt kontrollera
sjöfart, fiske, havsmiljön och ekonomisk
zon.
För det andra att hålla erforderliga leder öppna för kustsjöfart och sjöfart till
och från Gotland för försörjning av befolkning och svenska militära förband.
Detta omfattar även leder för angöring
till svenska hamnar för import av förnödenheter och strategiska produkter.
För det tredje att offensivt lägga ut mineringar för att stödja svenskt agerande och
begränsa främmande makts utnyttjande
av havet.
För det fjärde att kontrollera och vid behov förhindra genomfart för såväl kustsjöfart som militära och civila sjötransporter.
För det femte att minera syd Skåne och
spärra Öresund.
För det sjätte att planera för och genomföra ubåtsoperationer i Södra Östersjön
samt basera sjöstridskrafter längs Sveriges södra ostkust.
För sjöförsvaret utgör fredstida kriser en
stor belastning. Då kriser uppstår kommer det att ställas krav på sjöförsvaret
att säkra transportleder till sjöss samt
övervaka såväl den svenska ekonomiska
zonen som svenskt territorialhav och inre
vatten. Den geopolitiska situationen har
inte förändrats. Norge och Sverige utgör
ett geopolitiskt sammanhållet område.

Den långa svenska kusten innebär ett
ständigt behov av prioriteringar. Detta är
särskilt märkbart vad gäller övervakning
av ekonomisk zon, territorialhav och inre
vatten.

Krav på sjöförsvaret som
regeringens redskap
Enligt min mening måste de situationer
som Sverige kan utsättas för, under fred
eller i ett krisläge, kunna mötas med stor
bredd och effektivitet. Vår förmåga att,
med i huvudsak fredsorganiserade resurser, tidigt möta sådana situationer måste
vara god.
För Sverige innebär det att vi redan i
fred måste ha sjöförsvarsförband som
snabbt kan sättas in utan omfattande förberedelser. Våra särpräglade och oftast
fördelaktiga geografiska förhållanden
utnyttjas. Därigenom säkrar vi vår mobilisering och kraftsamling. Våra tidigt
insatsberedda sjöförsvarsförband utgör
en viktig länk i vår fredsbevarande förmåga.
För att det svenska territoriets integritet ska respekteras krävs att vi har kapacitet att upptäcka och avvisa kränkningar
och medvetna intrång var helst de förekommer. Vi måste kunna bemästra dolt
hot mot våra invasionsförsvarssystem.
Åtgärder mot kränkningar och intrång
ska i första hand syfta till att upprätthålla
omvärldens förtroende att ingen stat kan
utnyttja svenskt territorium för angrepp
mot ett annat land. Svensk förmåga att
förhindra att en stat i en konflikt får viktiga fördelar gentemot ett annat land får
inte misslyckas då det försvagar svensk
trovärdighet och förmåga att verka i fred
och under kriser i omvärlden.
Förmågan att upprätthålla inre- och
yttre säkerhet ger statsmakten möjligheten att i fredstid kunna fatta självständiga
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beslut och om nödvändigt med militära
medel hävda Sveriges oberoende och territoriella integritet.
Ett kraftfullt agerande är nödvändigt
för att inte hamna i en situation med juridiska diskussioner och ett massmedialt
övertagande av problemformuleringen.
Om så sker tappar regeringen kontrollen
över händelseutvecklingen.
När det oväntade, det som Sverige inte
planlagt för, inträffar innebär det stora
svårigheter att leda verksamheten. Det
är som vid Tsunamin — en icke förutsedd händelse. Därmed hamnar alltid
beslutsansvaret hos regeringen och ytterst hos statsministern. Att det dessutom
handlar om relationer med främmande
makt, vilket är regeringens ansvar, understryker detta tydligt. Erfarenheter
från såväl Scandinavian Star som Estonia, Hisingenbranden, Tsunamin, U 137
och främmande intrång under 1980-talet
pekar tydligt på statsrådsberedningen i
regeringen som ansvarar för samordnad
ledning.
Mina slutsatser är att det övergripande
målet måste vara att skapa och vidmakthålla en beredskap hos regeringen som
gör att den med orubbat förtroende - internt och externt - kan hantera uppkommande extraordinära situationer med
ett effektivt utnyttjande av tillgängliga
resurser. Ledning måste kunna påbörjas
på vagt underlag, under tidspress med
starkt yttre informationstryck och med
krav på snabba och målinriktade beslut.
Det innebär att beslutsfattare och andra
nyckelpersoner behöver omedelbar tillgång till ett väl fungerande ledningsstöd
i vid bemärkelse.
Sveriges förmåga att upptäcka främmande verksamhet över, på och under havsytan är otillräcklig. Det vore
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intressant att få veta hur armé- och flygförbanden håller sjövägar öppna, röjer
minor, förhindrar inträngande främmande verksamhet under havsytan i
svenska farvatten och kontrollerar fisket.
Kapaciteten att upprätthålla den omedelbara beredskapen i dessa sammanhang är
klart begränsad när invasionsförsvaret är
dimensionerande för Försvarsmaktenens
utformning.
Oavsett organisatorisk nivå är engagerade chefer nyckelpersoner för att
ledningen ska bli framgångsrik för den
målinriktade styrningen och ledningen
i akuta situationer. En helhetssyn måste
vara vägledande. Detta är särskilt uttalat på regeringsnivån. Kraven på snabb,
kraftfull och målinriktad ledning blir
särskilt tydliga i akuta kriser. Då ställs
omedelbara krav på både bred och djup
kunskap, på förmåga att skapa ett bra
beslutsunderlag och på att rätt personal
kan ställas till förfogande för gemensam
krishantering.
Grunden för krishanteringen är att
det finns möjlighet att samlat och överskådligt presentera vad som har hänt.
Det krävs också att man kan jämföra
med tidigare erfarenheter från likartade
situationer. Allt detta sammantaget skapar sedan en grund för att klargöra vilka
handlingsmöjligheter som finns, liksom
vilka konsekvenser som blir följden av
dessa åtgärder.
Därutöver krävs en kontinuerlig bedömning av omvärldens reaktioner i
relation till de möjliga alternativen. Det
innebär inte att det ansvar som skilda
myndigheter har övertas av någon övergripande organisationsenhet. Däremot är
det nödvändigt att regeringen är öppen
för en mer operativt inriktad ledning vid
fredstida kriser.

I boken ställer jag försvarsbesluten
mot sjöförsvarets utveckling. Jag
hävdar att dagens försvarsdebatt
saknar sakkunskap och måttlighet.
Efter drygt 30 års erfarenhet av
planerings- och budgetarbete i såväl
marin- som försvarsstaben redovisar jag hur jag upplevt att de politiska försvarsbesluten har påverkat det
svenska sjöförsvarets mindre gynnsamma utveckling. Sjöförsvarets
förmåga att hävda landets rättigheter som fri och obunden nation har
inte diskuterats i tillräcklig omfattning. Politikerna värjer sig för fakta.

Marinen har från VK 1 tjänat som
budgetregulator. Avvägningen som
gjordes efter VK 2 var den samma
som i FB 1938. Invasionsförsvaret
prioriterades. Förnyelsen av sjöförsvarets allsidigt användbara förband
är långsam med begränsningar i en
allsidig vapenutrustning.
Min slutsats är att behovet av ett
sjöförsvar med förmåga att övervaka och kontrollera havet på och
under havsytan samt ingripa vid
främmande verksamhet inom landets omgivande vattenområden har
i stor utsträckning förnekats.

Boken kan köpas genom att sätta in 350 kr på bg 5226–0254.
Vid köp av tio böcker eller fler till samma adress kostar böckerna 200 kr
per styck plus porto.
För presentation av boken tag kontakt med mig.
telefon: 070 56 000 65 e-post: herman.faltstrom@rian.se
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Kommendör Lars Wedin är redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet.

EU – En blå union!
Abstract: The EU is a blue union! The Union has important interests at sea as well
as the world’s largest economic zone and merchant navy. Its Integrated Maritime
Policy and Strategy for Blue Growth will only increase its maritime profile. Regrettably, its naval resources are not at all sufficient for the safeguarding of its maritime
interests. The EU Maritime Security Strategy may, hopefully, change this.
An important consequence of the present development of the Blue Economy is
that the sea itself becomes strategically important. It is now not “just” a Sea Line of
Communications.
This article is meant as an introduction to the two following articles by Admiral
Hebrard and Fellow Haglund.
Den kände marinstrategen Julian S.
Corbett skrev att ”Herravälde till sjöss,
innebär endast kontroll över de maritima
kommunikationerna, såväl för kommersiella som militära ändamål.”1 Havet är
alltså bara intressant som transportled;
den gode Sir Julian tänkte väl inte på
fisket. Hur som helst, idag är inte havet
”bara” en transportled utan intressant i
sig som källa till energi av olika slag, viktiga mineraler och ämnen för de farmakologiska och biokemiska industrierna. Det
är därför vi idag alltmer talar om en Blå
Ekonomi. EU spelar här en viktig roll.
1. Sir Julian S Corbett, Some Principles of
Maritime Strategy, London: Conway Maritime
Press, 1972, [1911].Sid. 90

Grunder
Inledningen till Europeiska kommissionens meddelande angående den integrerade havspolitiken lyder så här:
”Havet är Europas livsnerv. Europas
hav och kuster är centrala för kontinentens välmåga och välstånd – de är
Europas handelsvägar, klimatreglerare, livsmedel-, energi- och resurskällor
och populära områden för bosättning
och rekreation.”2
2. Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt regionkommittén, En
integrerad havspolitik för Europeiska unionen,
Bryssel den 10.10.2007, KOM(2007) 575 slutlig.
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Av EU:s 28 medlemsstater har 23 en
kust och 26 är flaggstater. EU:s kust är
mer än 90 000 km lång och har mer än
1 200 hamnar. Omkring 40 % av Europas BNP är beroende av utnyttjande av
havet. Trots hård konkurrens seglar 40 %
av världens handelsflotta under en medlemsstats flagga. EU har också en stor fiskeflotta – sannolikt för stor – omfattande
84 000 fartyg, vilket gör den till världens
fjärde fiskeflotta. Denna tar upp 6 % av
den globala fångsten av fisk.
Europa har också sammanlagt världens största ekonomiska zon; se den interaktiva kartan på http://www.fondationdelamer.org/europe-maritime!

Sjöfartspolitik
Av Unionens strategiska målsättning
fram till 2018 för EU:s sjöfartspolitik
framgår att: ”EU och dess medlemsstater har ett stort gemensamt intresse av
att främja en säker, trygg och effektiv
inomeuropeisk och internationell sjöfart
på rena hav, den långsiktiga konkurrenskraften på världsmarknaden för EU:s
sjöfartsindustri och sjöfartsrelaterade
branscher samt en anpassning av hela
sjötransportsystemet till utmaningarna
under 2000-talet.”3
Räknat i tonkilometer går 90 % av
EU:s utrikeshandel på köl; motsvarande
siffra för den interna handeln är 40 %.
Härtill kommer den viktiga passagerartrafiken – omkring 400 miljoner passagerare passerar årligen Europas hamnar.
Den interna sjötrafiken bör öka eftersom
Europas motorvägar blir alltmer överbelastade med bl.a. svåra konsekvenser för
3. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommittén - Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 /* KOM/2009/0008 slutlig */
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miljön. Längs den viktiga motorvägen till
Italien genom tunneln under Mont Blanc,
där författaren bor, växer exempelvis
motståndet stadigt mot den enorma lastbilstrafiken. Projektet Motorvägar på
havet4 förefaller dock ha mött många hinder bl.a. i samband med den ekonomiska
krisen 2009.
Flera åtgärder har emellertid vidtagits
för att underlätta den EU-interna sjötrafiken. Ett viktigt framsteg är Blue Belt initiativet som gör att gods, som transporteras mellan europeiska hamnar, omfattas
av den fria rörlighetens regler.5 Det kommer emellertid att ta tid innan lastbilslobbyn kan oskadliggöras.
EU har naturligtvis också en rad andra
målsättningar inom det maritima transportområdet: minskad miljöpåverkan,
ökad sjösäkerhet där EMSA6 spelar en
viktig roll, förbättrade arbetsförhållanden för sjöfarare samt bekämpning av illojal konkurrens.

Blå ekonomi och blå
tillväxt
En viktig del av den integrerade havspolitiken är den blå ekonomin med det
strategiska målet blå tillväxt. Den blå
ekonomin motsvarar idag 5,4 miljoner
arbetstillfällen och har ett bruttoförädlingsvärde om c:a. 500 miljarder € per
år.7 Bara i år investerar Europeiska kommissionen 14,5 miljoner € i en fond för
blå tillväxt.
4. Se Lars Wedin, “Motorvägar på havet”, Tidskrift i Sjöväsendet nr 1/2010. Sid 29.
5. COM(2013) 510 final – Communication
from the Commission Blue Belt, a Single Transport Area for shipping
6. European Maritime Safety Agency
7. https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/
blue_growth_sv

Strategin består av tre delar:
1. Specifika integrerade delar:
a. Havskunskap;
b. Havsplanering (se nedan);
c. Integrerad sjöövervakning
(diskuteras i följande artikel
av amiral Hebrard);
2. Strategier knutna till olika havsområden exempelvis Östersjön;
3. Riktade åtgärder:
a. Vattenbruk (odling av
fisk, musslor m.m.)
b. Kustturism
c. Marin bioteknik (se nedan)
d. Havsenergi (se nedan)
e. Gruvdrift till havs (se nedan)
Den europeiska strategin har översatts
till dokumentet En svensk maritim strategi.8 Detta är dock ingen riktig strategi
– den saknar bl.a. en beskrivning av tänkbara hot och motåtgärder mot dessa. Den
är dessutom ganska allmänt hållen.
Den blå tillväxten sjösattes 2012.
Nästa steg i utvecklingen var Limassoldeklarationen för arbeten och tillväxt
som beslutades av medlemsstaterna 2014
som ett led i arbetet med att förbättra
EU:s ekonomi. Bland annat hoppas man
kunna öka sysselsättningen inom sektorn
till mer än 7 miljoner jobb.9
På EU-nivå har man insett att EU:s
stora intressen till havs också måste
skyddas. Medlemsstaterna beslöt därför
2014 om en EU:s maritima säkerhetsstrategi (EUMSS för EU Maritime Security
Strategy). Här blir det dock lite besvärligt
8. http://www.regeringen.se/4a4f3c/content
assets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/
maritim-strategi.pdf
9. https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/
maritimeaffairs/f iles/docs/ body/limassol_
en.pdf

eftersom det svenska namnet på denna är
EU:s strategi för sjöfartsskydd. Men sjöfartsskydd är inte en maritim strategi utan
handlar om skydd av fartyg och hamnar
– se Lag om sjöfartsskydd (2004;487)10;
vart EUMSS har tagit vägen i svensk
statsförvaltning förefaller oklart. Se vidare följande artiklar av amiral Hebrard
och ledamoten Haglund.
EUMSS innehåller tre delar: identifiering av EU:s huvudsakliga marina strategiska intressen, identifiering av hot,
utmaningar och risker avseende dessa
intressen samt, viktigast, åtgärder för att
möta dessa.

Specifika områden
Havsplanering
Utvecklingen medför att allt fler intressen konkurrerar om utrymmet till sjöss:
sjöfart, fiske, vindkraftverk, fiskodlingar,
oljeplattformar m.m. Det krävs därför
någon form av samordning och reglering,
speciellt i trånga farvatten. Detta kallas
spatial planning eller havsplanering på
svenska.
Ämnet har förtjänstfullt behandlats
i TiS (Anders Brödje och Jakob Gille,
”Konsekvenserna av havsplanering och
sjösäkerhet”, Tidskrift i Sjöväsendet Nr
1/2013.).
Marin bioteknik
Havet är framtidens apotek! Havet innehåller en mängd ämnen som har stor användning i den biokemiska industrin. En
anledning är att livets ursprung är i havet
– ämnen från havet är därför principiellt
kompatibelt med människokroppen.
10. https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
lag-2004487-om-sjofartsskydd_sfs-2004-487
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Industrin har hittills identifierat mer än
100 000 olika kemiska substanser i havet
men man tror att det totalt rör sig om 500
miljoner. Det finns redan mer än 18 000
produkter och 4 900 patent som har sitt
ursprung i havet. Ett exempel är ringmasken Riftia pachyptila, som innehåller hemoglobin, vilket öppnar möjligheten att
skapa artificiellt blod.11 Ett annat exempel
är möjligheten att skapa ett superlim av
blåmusslor.12
Frågan är emellertid vem som har rätten till dessa resurser utanför ”nationell
jurisdiktion” – d.v.s. utanför territorialhav och ekonomisk zon.13 Detta diskuteras nu inom FN med sikte på kommande
förhandlingar: conservation and sustainable use of marine biological diversity
of areas beyond national jurisdiction.14
Havsenergi
Elektricitet från havet är en allt viktigare
resurs. Vanligast är vindkraftverk placerade i kustbandet eller därutanför. Här
sker nu en snabb utveckling speciellt i
Tyskland och Storbritannien; det senare
landet är världsledande med mer än 5 GW
producerad till sjöss. Från 2016 är utvecklingstakten mycket hög. Nytt är att
vindkraftverken kan göras flytande, vilket gör att de kan placeras på större djup
än tidigare. Priserna uttryckt i €/MWh är
sjunkande – från 223 €/MWh 2001 till
11. Antoine Le Vavasseur, ”Océans, pharmacies du futur?”, Cargo Marine, 2015, No 6.
12. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/superlim-utvinns-ur-blamusslans-fot-1
13. The provisions of this Part [High Seas]
apply to all parts of the sea that are not included
in the exclusive economic zone, in the territorial
sea or in the internal waters of a State, or in the
archipelagic waters of an archipelagic State.
UNCLOS art 86.
14. http://www.un.org/depts/los/biodiversity/
prepcom.htm
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68 €/MWh år 2045 – vilket naturligtvis
gör att denna energiform blir allt attraktivare. Man beräknar att år 2030 kommer
8 GW att produceras av fasta vindkraftverk medan 4 GW produceras av flytande
kraftverk. Motsvarande siffra för 2050
beräknas vara 10 respektive 20 GW.15
Andra produktionsformer som nu prövas är turbiner drivna av strömmar och
vågor. I tropikerna kan temperaturskillnaden mellan ytan och botten utnyttjas
för produktion av elektricitet.
Omkring 30 % av världens produktion av gas och olja kommer från de cirka
20 000 plattformarna till sjöss. 40 % av
gas- och oljereserverna beräknas finnas
i havsbottnen. Utvecklingen går mot att
borrningar kan ske på allt djupare vatten
– man är nu nere på mer än 3 000 m.
I spåren av de låga olje- och gaspriserna har den tidigare snabba ökningen
av plattformar stannat upp. Prospekteringsfartygen ligger vid kaj. Ett europeiskt område med stor potential – och
strategiska implikationer – är emellertid
triangeln Cypern – Israel – Egypten. Här
kan man notera att Cypern är en EU medlemsstat och därigenom omfattas av den
svenska solidaritetsförklaringen, vilket
är intressant m.h.t. hotet från Turkiet.
Gruvdrift till havs16
Förmågan att arbeta på allt större djup
innebär också att de mineraler som finns
på havsbotten kan börja exploateras.
Mangannodulerna har man känt till
sedan slutet av 1950-talet. Dessa innehåller viktiga mineraler – vitala för den
15. Vincent Guénard, ”L’éolien en mer” i Ruptures, Paris : CESM Nr 12, juni 2017.
16. Underlaget till avsnittet kommer från
IFREMERs hemsida och Alexandre Luczkiewicz, ”Ressources minérales marines: de nécessaires innovations et ruptures technologiques”,
Ruptures, Paris : CESM Nr 12, juni 2017.

elektroniska industrin – och kan i princip
plockas från havsbotten. Men bara i princip för det är fråga om stora djup – mer
än 3 000 m.
Lättare att ta upp är cobalt-rich crusts
som finns som avlagringar på havsbotten 800 – 2 500 m djup. Dessa innehåller
utöver kobolt viktiga metaller som titan,
cerium, nickel, molybden m.fl.
Slutligen finns områden med sulfidmineral som innehåller en varierande grad
av metaller som koppar, zink, kobolt,
kvicksilver etc. Dessa återfinns på mellan
800 och 4 100 m djup.
De flesta av dessa metaller återfinns i
Stilla havet. Exploateringen av dessa tillgångar är givetvis en fråga om kostnad
relativt världsmarknadspriserna. Men
det är också en strategisk fråga – idag är
Kina den stora leverantören av så kallade
jordmetaller (som återfinns exempelvis
i en smartphone), vilket har uppenbara
strategiska konsekvenser. MEN exploateringen är också en fråga om miljö.
Havsbottnen, även på stora djup, är inte
tom som man trodde förr utan spelar en
viktig roll för biodiversiteten. Kan man
exploatera dessa resurser utan att förstöra
miljön som man gjort på land?
Slutligen kan noteras att det är International Sea Bed Authority – ett FN-organ

enligt UNCLOS – som hanterar exploateringstillstånd.

Avslutning
EU är en maritim stormakt men saknar
ännu de nödvändiga marina musklerna
för att skydda sina intressen till sjöss.
Och att detta behövs är uppenbart eftersom resurserna till havs blir allt viktigare
i takt med att dessa utarmas till lands.
Kinas agerande i sina omgivande farvatten är en tydlig illustration till denna
utveckling.
Förhoppningsvis kan EUMSS och det
nyväckta intresset för EU:s försvarspolitik förbättra situationen. Man undrar bara
var Sverige står i dessa sammanhang.
En mindre diskuterad konsekvens av
ovanstående utveckling är att infrastrukturen till sjöss ökar. Detta medför en rad
konsekvenser. Installationer och dess
personal behöver skyddas mot terrorism
och militära attacker – kanske mest aktuella i samband med så kallad hybridkrigföring. Olyckor kräver räddningstjänst.
Vindkraftverk och plattformar av olika
slag innebär också en ny sjötaktisk miljö.17
17. Detta behandlas närmare i författarens Maritime Strategies for the 21st Century. The Contribution of Admiral Castex, Paris: Nuvis, 2016
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A global approach to maritime governance and
security
Traditionally the seas have been an ungoverned place. By comparison with the land
and with its own ancient customs and traditions of self-reliance and autonomy, the
maritime world has remained to a significant extent self-governing, with shipping
seen as operating over the horizon, out of sight and out of mind, gaining visibility
only when disaster occurred. But as technology develops, so does the scale of exploitation of finite maritime resources with significant potential consequential environmental and economic impact on the last remaining global commons.
Consequently, the character of the seas
has changed. From being an open space
where freedom was the rule, the seas
have become a shared, common “good”
for humanity, vast but fragile and needing
worldwide management and protection.
The need for regulation and control of
the seas has increased for environmental,
economic, safety and security reasons.
Maritime surveillance is the cornerstone
of this policy. It is in the interests of both
the Member States and the maritime stakeholders to define an integrated official/
private and civil/military policy for the
sea, referring to the UNCLOS, in order to
protect the global maritime domain and

its interests from damaging challenges,
risks and threats.

Blue growth
Blue growth is a reality. We all recognise
the importance of maritime transport for
international trade, of offshore oil and gas
production, of the fishing and cruise ship
industries and of offshore energy farms.
We will see the development of biotechnologies and cosmetics using sea micro
elements or seaweed, of seabed mineral
resources and the possibility of sea based
towns.
With climate change there will be
a gradual expansion of the maritime
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domain into the Arctic Ocean as new traffic routes open.
On the one hand, technology and expertise allow us to extract ever more value
from the sea; on the other, the cumulative
effect of all these activities is leading to
conflict in the exploitation of the marine
environment and its consequent degradation for all that depends on it.

Threats and challenges
These growing activities create potential
problems in the form of environmental
threats, illegal trafficking and criminal or
terrorist activity conducted by merchant
vessels or small ships both of which are
difficult to detect. As international maritime trade expands throughout the world,
so vessels also spread all over the globe.
Ever bigger ships, warehousing at sea
rather than ashore and the sheer growth
in the volume of traded goods have increased the scale of potential disaster.
Complex multinational ownership can
make responsibility very diffuse. But
shipping does not operate in isolation;
containerisation facilitates intermodal
transport and the whole construct is underpinned by electronic sea lines of communication subject only to regulation by
market forces. The fact that these activities are not confined to national territorial
waters or EEZs, but also occur in distant
waters, presents their flag states with
significant problems of protection and
control. States cannot therefore establish
a maritime surveillance system isolated
from data exchange with the rest of the
world.
Fishing vessels over 15m are normally
monitored through Vessel Monitoring
System (VMS), but smaller fishing vessels have no obligation to report. Although fishing and leisure vessels may
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become a safety concern in busy shipping
lanes such as the Malacca or Gibraltar
Straits, they are less frequently a security
problem, but they can also be involved in
criminal activity.
It is essential, therefore, to be able to
confirm the identity of all contacts at sea,
in order to enhance overall security. But
there is an understandable tension between exploitation, commercial interests
and information sharing.
National approaches – whether to
preservation of sustainable fish stocks,
coastal economies, water quality or other
aspects of environmental protection have
demonstrably not been able to succeed
in isolation. Steady progress has been
made internationally in discrete, safetyrelated areas (Safety Of Life At Sea and
Standards of Training, Certification and
Watchkeeping (STCW)) by specialist
agencies like the IMO that rely on member state implementation.
With increasingly overlapping activities, with so many risks and threats hidden
within routine business, the sea requires
more efficient maritime surveillance and
increasingly comprehensive spatial management to preserve the interests and
security of all the stakeholders. The reduction in risk that results from improved
governance at sea requires all maritime
policy to be integrated and informed by
comprehensive science and knowledge
bases, because the freedom of the sea is
not just a matter of navigation, but the
free movement of goods, people, services
and capital (ESLOCS).

EU maritime security
strategy

In June 2014, the EU issued a Maritime
security strategy (EUMSS), followed,
in December by an action plan. The

EUMSS is built on the canon of strategic
documents that have already been agreed
such as the European Security Strategy,
the Internal Security Strategy and the
Integrated Maritime Policy (IMP). The
EUMSS refers to maritime conventions
including UNCLOS (legal), SOLAS (safety) and MARPOL (pollution). Instead
of attempting to unify or standardise
disparate organisations and structures, it
calls for unity of purpose and enhanced
cooperation “achieved in a cross sectoral, comprehensive, coherent and costefficient way, in conformity with existing
treaties, national and EU legislation and
international law”, so existing organisations and mandates are not threatened and
the political mandate to work together is
clearly articulated.
The EUMSS is not prescriptive, but
enabling in its intent, emphasising the
functions that need to be carried out,
but without specifying too closely how
and by whom. It invokes the military
principles of delegation through mission
command, “supported, supporting relationships” and a functional approach that
ensures the appropriate capabilities are
deployed at the right time and in the right
place, rather than detailing command relationships and producing models designating “who should own what”.
Probably most important in the long
term, is the EUMSS’s attempt to harness
together military and civil ambitions and
their supporting capabilities. If the concept of maritime security is sufficiently
commonly understood then not only will
current operations become more effective, but in the future established “dual
use” technology and “pooling and sharing” initiatives may offer considerable
scope to increase overall effectiveness
significantly.

The aim of the action plan is to put
the EUMSS into practice through 130
specific actions around five key areas of
cooperation: external action; maritime
awareness, surveillance and information sharing; capability development;
risk management, protection of critical
infrastructures and crisis response; maritime security research and innovation,
education and training. Every year, a report on the implementation progress of
the action plan is done by the Friends of
the Presidency.
The progress listed in the two reports
of 2015 and 2016 are limited as noted in
the 2016 report: “It is clear that the large
number of actions identified in the action
plan poses significant challenges for national and EU authorities.” The involvement of all the stakeholders and a strong
and sustained political will are necessary.

Maritime domain awareness – a prerequisite
Maritime domain awareness (MDA) is
a prerequisite for the effective use of the
global maritime domain and maritime
surveillance is a necessary precondition
for maritime safety, security and defence.
Maritime surveillance serves civilian,
military, governmental and intergovernmental authorities, agencies and commerce alike.
Maritime surveillance covers a very
large and distinct domain in which numerous overlapping activities are conducted.
The main difficulty is in the willingness
of each actor to share data or information
where there is no compulsion, incentive
or identifiable benefit to themselves. This
is the major obstacle to satisfactory maritime situational awareness.
Mutual trust between the states and
the stakeholders is therefore the essential
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enabling prerequisite for the creation of
effective networks.
The EU has implemented a collaborative process for operation ATALANTA
to counter piracy and armed robbery in
the Horn of Africa. The EU Operational
Headquarters in Northwood, UK houses
the Maritime Security Centre – Horn of
Africa (MSCHOA), an initiative established by the EU Naval Force with close
cooperation from the shipping industry.
The MSCHOA provides 24-hour monitoring of vessels transiting through the
Gulf of Aden, whilst the provision of an
interactive website enables the Centre to
promulgate the latest anti-piracy guidance and for shipping companies and operators to register their movements through
the region.
Lessons learned from this successful
cooperation must be extended to maritime surveillance in the European waters
which is not the case today when we see
the difficulties and the disputes for developing a maritime Common Information
Sharing Environment (CISE).

Conclusion
The 21st Century risks and challenges at
sea are beyond the capabilities of single
nations to mitigate. Useful institutions
already exist but with limited charters
and often self-interested stakeholders. It
is now increasingly apparent and urgent
that the interlinked and multifaceted problems of maritime governance require us
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to develop an effective multi-level, multilateral organisational infrastructure capable of delivering the policies and governance, by regulation when necessary,
that reflect the common ownership of
the sea and not just the coastal and shipowning nations. Like any complex organisational undertaking this will require
an incremental approach that recognises
not only the need for cultural change through education and constructive dialogue between informed and empowered
representatives, but also the construction
of an incentives and sanctions regime that
reflects an intelligent and balanced use of
both stakeholders’ and the sea’s resources.
State actors must remain responsible
for governance as they also have charge
of the common good, but Maritime Domain Awareness cannot be achieved by
state actors alone. “Ensuring security to
safeguard the freedom of the seas and
facilitate business development while
respecting the Law and the marine
environment”1 is the objective. This is far
more easily said than done. Participation
by all actors is required. A more open
organisation with state and non-state actors must be implemented, which means
increasing the forums and exchanges between state actors and industry which is
only possible based on mutual trust and
willingness.
1.
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Nytänkande behövs
Abstact: Our current security- policy is under debate, but the arguments employed
are mostly simple solutions derived from old-fashioned threat-analysis. We seem
to forget, that we are EU-members and the union has long had a common security policy and since 2014 also a common strategy for protection of shipping. These
strategies for the member-states would be an obvious alternative to the traditional
threat-based approaches for our defense planning and a service-reform could simplify coordination with our EU-partners. We cannot just return to a defense-policy
from the Cold War days, we have to think better!
Den ganska förvirrade - och ofta förvirrande - debatten om Nato föranleder många
tankar kring svensk säkerhetspolitik. Det faktum att vi faktiskt redan är medlemmar
i en allians – EU – glöms dock ofta bort. Försvarsfrågan diskuteras oftast från utgångspunkten att hot av olika slag ska motivera och vara en grund för vårt försvar och
därmed också för försvarsbudgeten. Detta leder till att diskussionen i första hand rör
vilka hot som kan anses vara relevanta för vårt försvar. Däremot diskuteras sällan hur
säkerheten för vårt samhälle och våra medborgare ska kunna upprätthållas; vilket trots
allt är det viktigaste.
Alla mer eller mindre fantasifulla scenarier med Ryssland som angripare, visar
på vår ovana vid att debattera vår framtida försvars- och säkerhetspolitik. Vår
tro på hotbilderna har därför blivit viktigare än verkligheten. Den tråkiga följden
av detta resonemang blir att vi kapar alla
förbindelser även med det ryska civila
samhället, vilket nog väcker mera förvåning än respekt i vår omvärld. Det är
inte på det sättet, som vi bör sortera eller

dimensionera våra försvarsansträngningar. Den allt övergripande frågan är
faktiskt, att vi verkligen tydligt satsar på
försvaret av vårt samhälle och att detta
kan uppfattas och förstås i andra stater.
Så här inleds EU strategi för sjöfartsskydd från 20141 och som i Sverige inte
ens handlagts inom försvarsdepartementet – utan inom näringsdepartementet:
1. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Brussels, 24 June 2014, 11205/14.
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Havet är en värdefull källa till tillväxt
och välstånd för Europeiska unionen
och dess medborgare. EU är beroende
av öppna, skyddade och säkra hav och
oceaner för ekonomisk utveckling, fri
handel, transport, energitrygghet, turism och en god havsmiljöstatus.
Större delen av både den externa och
interna EU-handeln går sjövägen. EU
är globalt den tredje största importören och den femte största producenten
inom fiske och vattenbruk. Mer än 70
% av unionens yttre gränser utgörs av
sjögränser och hundratals miljoner
passagerare passerar genom unionens hamnar varje år.
Europas energitrygghet är till stor
del beroende av sjötransport och av
sjöfartsinfrastruktur. Den betydande
ökningen av medlemsstaternas flottor och lämplig hamninfrastruktur
(t.ex. LNG-anläggningar) bidrar till
en välfungerande energimarknad och
en tryggad energiförsörjning och därmed till välfärden för de europeiska
medborgarna och europeisk ekonomi
som helhet.
EU och dess medlemsstater har därför strategiska intressen, inom hela
det globala marina området, när det
gäller att identifiera och möta säkerhetsutmaningar med koppling till havet och till sjögränsernas förvaltning.
Europas medborgare förväntar sig effektiva och kostnadseffektiva lösningar för skyddet av det marina området,
inklusive gränser, hamnar och offshoreanläggningar, för att säkra handel
till havs, hantera potentiella hot från
olaglig verksamhet till havs och på
bästa sätt utnyttja havets potential för
tillväxt och sysselsättning, och samtidigt skydda havsmiljön.
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Europeiska unionens strategi för sjöfartsskydd omfattar såväl de inre som
de yttre aspekterna av unionens sjöfartsskydd. Den fungerar som en övergripande ram och bidrar till ett stabilt
och säkert globalt marint område i
enlighet med den europeiska säkerhetsstrategin (ESS) samtidigt som den
säkerställer samstämmighet med EUpolitik, i synnerhet den integrerade
havspolitiken, och med strategin för
inre säkerhet i Europeiska unionen.
Alla med ett mera marint tänkesätt förundras naturligtvis över att denna mycket
tydliga inriktning inte utgör en grund för
planeringen av vårt marina försvar. Men
man kan också lyfta blicken något och
konstatera att inte ens texterna i Lissabonfördraget eller i EU säkerhetsstrategi
tycks spela någon roll i vår försvarsplanering. I stället tycks denna fortsätta att
bygga på ett gammalmodigt sätt med olika hotresonemang från det kalla krigets
tid – ofta följt av frågor hur Sverige ska
agera när katastrofen inträffat och kriget
drabbat oss.
Hur kan vi fortsätta att hantera försvarsfrågan så ogenomtänkt och oprofessionellt?
I själva verket har ju alla självständiga
stater ett grundläggande behov av ett
försvar i någon bemärkelse. Men detta
diskuteras inte, i stället är det är hotbilder som prioriteras. Den svenska staten
– och det svenska samhället – har redan
i dag ett behov av att kunna upprätthålla
sin suveränitet och vi har därför ett tydligt grundläggande behov av ett försvar
i form av ett incidentförsvar i luften, till
sjöss och på marken. Sverige måste av
rent folkrättsliga skäl kunna upprätthålla
statsgränsernas okränkbarhet och det
måste kunna ske på ett trovärdigt sätt och

också med vapenmakt när så krävs. Här
finns det alltså en första nivå för hur vi
bör bygga upp ett trovärdigt försvar. Men
eftersom en framtida säkerhetspolitisk
utveckling i dag ter sig alltmer oförutsebar, så behöver vi också förmågor, som
redan i fred snabbt kan bygga upp en
förbandsmassa – utöver behoven för ett
incidentförsvar – så att någon – vem det
vara må och efter våra egna överväganden – inte frestas att skapa eller bedriva
någon säkerhetshotande verksamhet
riktad mot vårt land eller mot våra medborgare. I många fall handlar det förstås
om att vår polis och kustbevakning ska
kunna möta enklare hot mot vårt samhälle. Det är emellertid lätt att redan i dag
förutse situationer, där insatser också blir
en uppgift för försvaret och särskilt då
staten måste kunna tillgripa vapenmakt
för att skydda landet och medborgarna.
Möjligen kan det redan på denna ganska
okomplicerade nivå finnas anledning att
också kunna kalla in förband till vad som
kan kallas beredskapsövning för att försöka säkerställa landets okränkbarhet i
olika avseenden.
Om man sedan granskar EU säkerhetsstrategi, så finner man, att det finns verksamheter på högre ”krigföringsnivå”,
som vi redan år 2003 borde hanterat i vår
försvarsplanering och som vi nu borde
uppmärksamma bättre. Där inleder man
med att konstatera, att någon storskalig
aggression mot någon medlemsstat i dag
inte är trolig, men att vi enskilt eller tillsammans bör kunna hantera:
•

Terrorism

•

Spridning av massförstörelsevapen

•

Regionala konflikter

•

Stater i upplösning och

•

Organiserad brottslighet.

I den kommande översynen av säkerhetsstrategien kan det tänkas, att ”smygande
angrepp” eller ”små gröna män” kommer
att tillkomma. Sådana verksamheter, som
hotar vårt samhälle, ska kunna bekämpas
av vår försvarsmakt. Det rör sig ingalunda enbart om polisiära uppgifter och vi
måste tankemässigt anamma detta innan
det blir alltför sent. Men detta tycks vara
svårt att förstå. Är det ”Ådalen-komplexet” som ännu hindrar tankeverksamheten
om att försvarets resurser måste kunna
användas redan under fredsförhållanden?
Terrorismen sätter redan i dag liv på
spel och leder till stora kostnader. Den
strävar efter att underminera öppenheten
och toleransen i våra samhällen och utgör ett växande strategiskt hot mot hela
Europa. Flera terroriströrelser har allvarliga stridsmedel och andra resurser och är
beredda att tillgripa obegränsat våld för
att orsaka massiv skada och död – även
i Sverige.
Terrorism kan även kopplas till spridning av massförstörelsevapen, vilket
utöver kärnvapen inkluderar kemiska,
biologiska och radiologiska stridsmedel.
Sådan terrorism måste kunna bekämpas
innan den slår till och dess konsekvenser
hanteras.
De många regionala konflikter, som
blossat upp efter det kalla krigets låsningar, kan också ha en terroristanknytning.
En uppenbar konsekvens av dessa är en
mer eller mindre omfattande flykting- eller migranttrafik. Sådana konflikter kan
emellertid också direkt förorsaka staters
sammanbrott eller upplösning och hela
västvärlden har dessvärre svårigheter,
att uppfatta och förstå att stater i exempelvis Mellanöstern eller Afrika oftast
inte är baserade på folklig gemenskap
eller något liknande, utan på stammar
och klaner, som i grunden är varandras
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fiender, vilket ständigt är ett problem
för den organisation, som vi uppfattar
som ”staten”. Inbördeskonflikterna har
dessutom en tendens att eskalera och extremism i olika former kan spridas med
flyktingar vilka bygger upp terroristorganisationer i Europa – och i Sverige.
Ett viktigt hot, som tas upp av EU säkerhetsstrategi är den organiserad brottsligheten; något som vi inledningsvis kan
ha haft svårt att tro och svenskar förvånas
ibland över hur omfattande narkotikatrafiken är på global nivå. Att den organiserade brottsligheten är ett stort problem
i Sverige framgår av dagspressen nästan
dagligen. Människohandeln, som sedan
många år smugglat framför allt afrikaner
över Medelhavet, är ett exempel på en annan organiserad brottslighet och som EU
har svårt att hantera – inte minst eftersom
Libyen, som länge varit ett ”basområde”
för människosmugglingen, numera mest
är en ”stat i upplösning”. Det skulle behövas radikalt annorlunda ingripanden för
att förhindra smugglarnas flytetyg från
att ens lämna stränderna eller hamnarna
i Libyen! Plats för en FN-sanktionerad
och mera offensivt inriktad EU-operation
Sophia!
På en något högre konfliktnivå har det
redan visat sig vid studier, att Sverige är
mycket känsligt för avbrott i varutillförseln i allmänna termer och inte ”bara” i
oljeimporten. Det kan tänkas att någon
illvillig – stat eller annan organisation –
skulle vilja påverka den svenska statens
agerande i något som man uppfattar som
ett viktigt avseende och då visar det sig
att vi med tiden har blivit mycket känsliga
för den gamla påtryckningsformen blockad. Diskussionerna har ju det senaste året
handlat om Gotland och ett eventuellt
ryskt agerande där. Den stora svagheten
med Gotlands och alla gutars säkerhet är
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emellertid att om hamnen i Visby stängs,
så blir det inom ett par dygn svårigheter
med det dagliga behovet av matvaror för
öns hela befolkning. Och, om man vidgar
ett sådant scenario, så visar det sig, att
Sveriges uthållighet på flera områden är
så begränsad, att det inte skulle behövas
en större stats resurser, för att få tydliga
effekter i Sverige. Det kanske räcker med
att någon terroristorganisation minerar
Göteborgs hamn och därmed tillfoga landet svåra försörjningsproblem. Den närmast symboliska styrka som vi tidigare
hade i Göteborg är nu ett minne blott.
All försvarspolitik får alltså inte inriktas på krigföring på högsta nivå. Försvaret måste kunna sättas in betydligt tidigare och för att motverka störningar av
olika slag i vårt samhälle. Bevakningsförband, amfibieenheter, patrullfartyg
och jaktflyg skulle här ha en tydlig plats
och med klara uppgifter redan i fredstid.
Om vi sedan kunde ”bygga in” en möjlighet till uppmönstring eller bestyckning
i våra mera fredsanpassade system, så
kunde detta förstärka en tröskeleffekt på
ett påtagligt sätt.
En medvetenhet om vårt medlemskap
i EU och därmed i unionens säkerhetsstrategier borde också sätta sin prägel
i frågorna om var våra förband och enheter ska kunna uppträda och verka geografiskt. EU bygger på solidaritet mellan
medlemsstaterna och ett allvarligt hot
mot en av dem är samtidigt ett hot mot
alla. Sveriges försvar kan därför inte snävas in till det svenska territoriet.
I dagarna har vår vilande värnplikt aktualiserats, men mest för att man genom
selektiva åtgärder ska kunna fylla de förband och enheter, som vi enligt försvarsbesluten ska kunna sätta upp. Visst blir
det en hel del bakåtskådande och i debatten talas det nostalgiskt om hur trevlig

det var ”på luckan” och att fysträningen
var bättre då, men några reella försvarspolitiska inlägg är svårare att upptäcka i
sammanhanget. Risken finns därför, att
en återupptagen värnplikt snarare blir till
en återgång till den ganska mekaniska
form av ”förbandsproduktion”, som vårt
försvar led av under det kalla krigets avslutande tid. Det betyder att även våra
mer eller mindre värnpliktsbemannade
enheter – om det nu blir några – måste
vara tillgängliga redan i fred och kunna
lösa enklare stridsuppgifter kanske redan
efter ungefär 3 månaders tjänstgöring
och mera komplicerad verksamhet efter 6
månader. Systemet för förbandsproduktion enligt tidigare modell fyller i dag
alltså knappast någon säkerhetspolitisk
roll och eventuella värnpliktsbemannade
förband måste finnas tillgängliga redan
i fred och helst på ett flexibelt sätt som
medger ”beredskapsövningar” eller inkallelser till kompletterande utbildning
över tiden. Vid ett möjligt behov av en
säkerhetspolitisk markering ska dock alla
kunna kallas in för att bli en del av den
tröskel, som då kan vara ett sätt att på ett
trovärdigt sätt hindra en eskalering av en
konflikt och att ”försvara freden”; det senare faktiskt en huvuduppgift!
Vårt försvar måste alltså kunna agera
över ett betydligt bredare spektrum och
inte enbart inriktas på att kunna möta ett
ganska osannolikt konventionellt ryskt
angrepp. Så har det redan varit alltför
länge, men det mest intressanta är kan-

ske, att försvar i enlighet med EU säkerhetsstrategier kan och bör genomföras i
nära samarbete med andra EU-medlemsstater och alldeles oberoende av om de är
medlemmar i Nato eller inte.
Det är samtidigt svårt att undvika funderingar kring vår Försvarsmakts verksamheter i dagens samhälle och därmed
också kring frågor om hur vi bör organisera landets försvar. Att ha en sammanslagen organisation av Försvarsmaktens
typ byggde kanske en gång på att man
ansåg, att delarna hade en gemensam
uppgift, men sådana tankar verkar kanske lite nattståndna i dagens mycket diversifierade värld. Operativt samarbete
med våra EU- grannar borde förberedas
och genomföras redan i dag och på dagens konfliktnivå. På en mera nationell
utgångspunkt har våra arméenheter mera
att göra med polisen och marina förband
mera med kustbevakningen, för att peka
på två exempel. Dessa visar också att de
självständiga försvarsgrenarna bör återuppstå, så att även det många gånger
komplicerade internationella samarbetet
kan delegeras och därmed underlättas –
och i alla fall inte försvåras som det tyvärr
blivit ibland. Kunde vi dessutom skapa en
strategisk ledning i regeringskansliet, så
skulle vi kanske kunna se fram emot ett
riktigt bra fungerande försvar av landet
och för att undvika att de konfliktanledningar, som trots allt finns, får eskalera
till en kritisk och krigisk nivå.
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Korresponderande ledamoten
PETER HORE

Peter Hore retired from the British navy in 2000 after a full
career and is now a fulltime author and journalist specialising
in naval history, strategy and biography.

Reviews
The Royal Navy’s Air Service in the
Great War
by David Hobbs (Seaforth, hardback, £35)
Between the turn of the century and the outbreak of the Great
War – as the First World War was known– the Royal Navy led
the world in aviation and in particular naval air warfare. The
first aircraft carriers were built – or converted - in Britain, and
many of the techniques and the tactics which made naval air power so effective were tried and perfected in Britain.
The Royal Naval Air Service (to give it its proper title) invented the concept of strategic bombing, and towards the end of the war was training for a carrier-borne attack
by torpedo-bombers on the German High Sea Fleet in its bases, two decades before
the attacks against the Italian fleet at Taranto and the American fleet at Pearl Harbour.
By the end of the war in 1918, the Royal Naval Air Service was far ahead of other
navies, and, indeed, was one of the largest air forces in the world. Controversially, most
of the officers and men and nearly all the record of their achievements were lost when
the RNAS and the army’s Royal Flying Corps were merged to create the Royal Air
Force on April Fool’s Day, 1918. Fortunately the USN kept control of its own air force
and was able to take forward the ideas which had been pioneered in the RNAS.
David Hobbs is a naval officer turned historian. Here he explains the operational
and technical successes of the RNAS and he decorates his story with fascinating detail of the men involved. This human interest makes the story very readable, made all
the more possible because from its earliest days the RNAS attracted some remarkable
characters into its fold.
As is the standard for this publisher, Seaforth, the book is well-designed and copiously illustrated. As the century of its sad extinction approaches, Hobb’s has provided
us with a timely reminder of the significance of the Royal Naval Air Service.
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Kings of the Sea: Charles II, James II
and the Royal Navy
by J D Davies (Seaforth, hardback, £20.00)
For those who do not know him, David Davies is the leading
historian of the Royal Navy in the era of the Stuart kings and
queens of England, and any knew title from him is to be savoured, to be enjoyed, and to be relied upon for its accuracy
and depth of research. The title of his book ‘Kings of the Sea’
is an analogy for not only did the Stuart dynasty, which lasted
most of the 1600s and into the early 1700s, see England begin
to consolidate her position as the dominant seafaring nation, but it was an era when the
monarch took a personal interest in the development of trade and of the Royal Navy.
Charles II and James II also took a keen interest in sailing and their reign marked the
beginning of yachting as a recreation.
Charles and James were brothers and here Davies shows that their interest in the
design of ships, technical matters and coastal surveys were just not the passing fancy
of great men but subjects in which the two really took a great and personal interest.
They also started to professionalize the officer corps and to send expeditions abroad,
The period had started as something of a dark age for the Royal Navy, under the first
Stuart King in 1603 when the navy was rife with corruption and mismanagement but
by the end of the 17th century the Royal Navy was about to make start a series of wars
with Spain and with France which would lead to Pax Britannica.
The Stuart dynasty stretched into the reign of Queen Anne, when, as every Swedish
reader will know, in July 1704 Gustav af Psilander encountered eight English men-ofwar off the coast of Eats Anglia. It was the age when England demanded a salute to the
flag – based on a series on Medieval forgeries – which was something of a diplomatic
joke, but which nevertheless was capable causing blood to be shed. Psilander with a
convoy of merchant hsips was sailing under specific orders from King Carl XII not to
strike the Swedish flag and battle duly ensued. After more than four hours Psilander’s
ship was captured but three of his opponents had been put out of action and there were
some seventy casualties on the British side. The irony, Davies reminds the reader, is
that the Swedes were carrying naval stores to England. The incident is not well known
in British history and Davies’ note is perhaps the longest in any recent literature.
Beautifully designed and illustrated with many pictures in colour, Davies’ ‘Kings of
the Sea’ is valuable new reference book on the Stuart navy.
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Champion of the Quarterdeck:
Admiral Sir Erasmus Gower
(1742-1814)
by Ian Bates (Sage Old Books, hardback, £28)
Admiral Sir Erasmus Gower is little known today but from
humble beginnings as a captain’s servant in 1755 he rose on
his own merit, over more than 50 years, to the top of his profession. Living by old-fashioned values of loyalty and service, Gower’s humanity and concern for others gained him
the approbation and loyalty of his men, his officers, and his
peers. Although recognised by his contemporaries as a leading navigator, he has been
overlooked by historians until now. While many Royal Navy officers achieved fame for
their leadership, acts of bravery or great discoveries, Gower accomplished a diversified
and esteemed career that no other officer in the Georgian navy of the 18th century could
claim to equal. He was explorer, master navigator, commander-in-chief, governor of
Newfoundland, and naval leader of England’s embassy to the China.
He use the diplomatic mission to China to chart unexplored seas, and was pivotal in
suppressing the Nore mutiny, and personally shared in the capture of more than fifty
enemy ships during his career.
Every warship in the age of sail was a training ground for seamen, and every captain exerted extraordinary influence over his men. While some good men stumbled
under oppressive officers, others thrived under thoughtful leadership such as Gower’s.
A constant supporter of young men of promise, he championed and developed the careers of several of Nelson’s ‘Band of Brothers’ in what latter-day historians have termed ‘Nelson’s Navy’. These included Captain Edward Riou, Admiral Sir Henry Digby,
Admiral Sir Philip Durham, Vice-Admiral Lord Mark Kerr, Captain John Quilliam,
Admiral Sir Robert Stopford, Admiral Sir Joseph York and others.
Many others followed Gower from ship to ship and subsequently mapped out significant naval careers, including Captain David Atkins, Captain Sir Philip Carteret Silvester, Admiral Sir John Ommanney, Vice-Admiral Sir Charles Penrose, Rear-Admiral
Sir George Trollope, Captain Sir Richard Vincent and Vice Admiral Sir Frederick Warren. As an upright and loyal champion of the King’s navy during a career of remarkable
exploits and achievements, Admiral Sir Erasmus Gower is celebrated in Bates’ book
for his unswerving devotion to duty and his training of many who were to follow in his
footsteps with integrity and fortitude.
Ian Bates’ book is backed by 30 years of painstaking research, all the more remarkable because this has been conducted at long range from Australia, and published
privately and available at https://www.sageoldbooks.com/champion_sale.shtml
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Korresponderande ledamoten
HUGUES EUDELINE

Capitaine de vaisseau (Kommendör) Hugues Eudeline (PhD) is
a retired French Naval officer. He served mainly in the submarine force. Currently an independant International Consultant
on Maritime Safety and Security Affairs, he is specializing in
the study of maritime terrorism and China as a maritime power.

News from the seas of China
14 September 2017
North Korea may have completed 80 percent of the work needed on submarines capable of launching submarine-launched ballistic missiles (SLBMs)
Pyongyang could have two or three missile-launch capable submarines that are almost ready to be deployed.
The submarines would have a displacement of 3 000 tons and would be equipped
with multiple launchers and the newly developed Pukguksong-3. North Korea launched
the SLBM Pukguksong-2 on Feb. 12, and displayed a new missile during its April 15
military parade that experts have surmised may be the Pukguksong-3.
The new submarines would be capable of staying submerged for longer periods of
time because of air-independent propulsion technology.
Kim Jong Un had told military officers a new submarine must be built before 9 September 2018, the 70th anniversary of the founding day of the country.

2 October 2017
The Akula I class SSN Chakra — currently India only operational nuclear-powered
vessel — suffered damage to its sonar dome in an accident that could be the result
of either a collision at sea or accidental scraping while entering the Visakhapatnam
Harbour.
The former Russian K-152 Nerpa nuclear-powered attack submarine has been leased
to India’s Navy for ten years and recommissioned as the INS Chakra. It was handed
over on 23 January 2012. It has a displacement of 10 700 tons submerged; powered by
a 190 MW reactor, it can reach speeds of over 30 knots.
The ill-fated submarine experienced a dramatic accident during sea trials in 2008.
Twenty sailors died on the Nerpa after the vessel’s fire-suppression systems were accidentally triggered during sea trials, releasing toxic gases.
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3 October 2017
Prime Minister Malcolm Turnbull announced that Australia’s future frigates must be
equipped to defend Australia from the threat of medium—and long-range missile attacks as Pyongyang has said its missiles could strike Australia. The decision to use the
Aegis ballistic missile defense systems brings Australia in line with U.S., Japanese and
Korean vessels, allowing international cooperation. They will be able to share data
from vessels and potentially aircraft.
Work on the frigates is set to begin in 2020. BAE Systems, Navantia and Fincantieri
are competing for the $27.39 billion contract.
Australia plans to increase defense spending to be worth 2 percent of GDP by 2021–
2022.

8 October 2017
Japan Defense Ministry plans to deploy security and missile units of the Ground
Self-Defense Force on the island of Miyakojima in Okinawa Prefecture as part of efforts to strengthen the defense of remote islands in the southwest of the country. Some
700 GSDF troops will be stationed on the island. A unit operating ground-to-ship and
ground-to-air missiles against enemy ships and aircraft is also planned to be deployed
in 2019 with about 270 GSDF troops.
The ministry will also deploy GSDF units on Ishigaki Island in Okinawa and the
island of Amami-Oshima in Kagoshima Prefecture.
The deployment plans are based on the government’s medium-term defense program
aimed mainly at better protecting the southwest islands, and also including the Senkaku Islands in Okinawa Prefecture, which are claimed by China.

11 October 2017
A Trilateral Air Patrol (TAP) between Malaysia, Indonesia, and the Philippines was
launched at the Subang Air Base, Malaysia.
The launch of TAP was a follow-up of the Trilateral Cooperative Arrangement between Malaysia, Indonesia, and the Philippines.
TAP will provide an air control component that complements marine patrol activities, while a Trilateral Maritime Patrol (TMP) was launched in June 2017 in Tarakan.
The objective of TAP is to conduct air patrols in the maritime territorial waters of the
three countries and to provide operational support to maritime units of marine forces.

18 October 2017
Indonesia has destroyed at least 317 boats, mostly from neighboring Asian countries,
including China, Vietnam, the Philippines and Malaysia in a bid to protect the country’s
exclusive economic zone from foreign fishing vessels.
At least 1 020 people who are victims of human trafficking have been rescued.
The area of protected waters increased in 2017 to 18.36 million hectares from 16.4
million hectares in 2014.
Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti has urged the United Nations to categorize illegal fishing as a transnational crime.
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25 October 2017
The U.S. Navy has three aircraft carriers groups in the waters of 7th Fleet, the U.S.
military’s front line in the tensions between the United States and North Korea.
While Navy officials stress that having three carriers under the same forward command is business as usual, it comes at a time of heightened tension between President
Trump and North Korean leader Kim Jong Un.
Seventh Fleet’s lone permanently stationed carrier, the Ronald Reagan, and its strike
group arrived in the South Korean port city of Busan after naval exercises with South
Korea aimed at increasing readiness against North Korea and maintaining stability.
The Nimitz, its strike group, air wing and destroyer squadron entered the sprawling
7th Fleet area of operations after concluding operations with the Bahrain-based 5th
Fleet.
The Theodore Roosevelt and its strike group entered 7th Fleet waters after leaving
its San Diego home on Oct. 6.
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Recension

The Future of War, A History
Lawrence Freedman, Allen Lane, 2017. 376 sidor.
Sir Lawrence Freedman, Kallad Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, är
en av världens mest kända strategiska och militärhistoriska författare. Hans verk får
därför stor tyngd.
The Future of War består av tre delar. Den första handlar om tiden från mitten av
1800-talet till det kalla krigets slut. En tid av enorma teknologiska framsteg men som
också dominerades av det stora europeiska inbördeskriget 1870 - 1990. Del två diskuterar tiden därefter; en tid dominerad av tron på att militära interventioner skulle kunna
skapa och hålla fred samt, inte minst, förvandla diktaturer till demokratier. Den tredje
delen behandlar framtiden.
Men detta är bara ramen. Boken formar sig till en sorts krigens litteratur- och filmhistoria med tonvikt på berättelser om framtida krig. Läsaren får följa hur författare,
fångade av sin tids framtidssyn, försöker beskriva Det Nya Kriget. Några kom relativt
nära sanningen som Ivan Bloch som vid förra sekelskiftet försökte förklara att den tekniska utvecklingen gjort defensiven starkare än offensiven – en synpunkt som givetvis
förkastades i en tid då ”alla” hävdade att stridsmoral i en offensiv krigföring skulle
avgöra. Men de flesta misslyckades i sina spådomar.
Tiden efter 1990 har antalet koncept med klatschiga namn, som förväntas skapa
snabba och billiga segrar bara ökat. Som svensk minns man NBF1 – någon som kommer ihåg? – som skulle utgöra grunden för framtidens försvarsmakt eller den totala
satsningen på en expeditionär förmåga i försvarsbesluten 2004 och 2009. De som tvivlar utsätts för spott och spe. Vi minns en svensk ÖB som sa något om att han inte hade
några backspeglar för han skulle inte bakåt. Det är i detta avseende som boken är
viktigast. Efter att ha läst den bör även den mest inbitne futurolog inse att det inte blir
1.
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Nätverksbaserat Försvar

som man tror. Studier av teknologiutvecklingens möjligheter är givetvis viktiga men
de kräver en god portion skepticism. Studier av historien, exempelvis genom att läsa
Future of War, är en kraftfull profylax mot tvärsäkerhet.
Det finns också exempel på motsatsen; då konsten satte fingret på en öm punkt som
ingen då tycktes tänka på. Ett utmärkt exempel är filmen WarGames med Matthew
Broderick i huvudrollen. Filmen handlar om hur en tonåring lyckas hacka (som vi säger
idag) in i NORADs2 datasystem och är nära att skapa ett tredje världskrig. President
Reagan, som såg filmen tidigt, frågade oroligt sin rådgivare om detta var möjligt. Vilket det var.
Bokens styrka, förutom att den givetvis är välskriven, är att den ger en översikt
över de olika modekoncept som under en tid präglat den militära debatten. Slutsatsen
är tydlig – vi vet inte hur det blir. Delar av de koncept som förs fram av olika tänkare
förverkligas faktiskt även om det inte blir precis som det var tänkt. Andra kommer inte
ens så långt – ett tydligt exempel är den med jämna mellanrum framförda tanken på
flygets avgörande förmåga. Allt eftersom den tekniska utvecklingen ger oss mer möjligheter vidgas alltså spannet av möjliga krigsscenarier. Planeringen måste omfatta ett
allt bredare spektrum; förmåga till anpassning till det oväntade blir bara viktigare. För
att citera ur inledningen: ”this book provides a reminder that history is made by people
who do not know what is going to happen next.”
Boken har två tydliga svagheter. För det första är den tydligt förankrad i den amerikanska och brittiska diskursen. Detta erkänner författaren i företalet och hänvisar
till att detta är vad han kan bäst. Må så vara men det är lite svagt av en världsberömd
strategisk författare.
Den andra svagheten, värre enligt recensenten, är att Freedman inte har förstått att
havet är människans framtid. Boken är, inte minst med tanke på författarens nationalitet, förvånansvärt terrester i sin framställning. Detta innebär att författaren inte
diskuterar sådana frågor som globaliseringens, och därmed världsekonomins, framtid.
Inte heller diskuteras det faktum att ekonomin och människans försörjning blir allt mer
beroende av havets resurser och möjligheter.
Men trots dessa invändningar: läs Future of War!
Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
2.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars
syfte är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och
sjöväsendet i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.
Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsende. Vägledande vid ämnesval under 2018 är nedanstående ämnesområden;
I.

Strategi, operationer och taktik

II.

Personal, utbildning och marinmedicin

III.

Maritim teknik

IV.

Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets
verksamhet

Lämplig omfattning på tävlingsskift är 2500-3500 ord. Tävlingsskrift för år 2018
ska senast 31 maj 2018 vara akademien tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med uppgifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sammanträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnämnande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i
Tidskrift i Sjöväsendet samt på sin hemsida publicera inlämnad tävlingsskrift vare
sig den belönats eller ej.
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Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det
247:e verksamhetsårets början

Styrelse samt funktionärer
Ordförande, Direktör Michael Zell
Vice ordförande, Kommendör Bo Berg
Sekreterare, Kommendör Bo Rask
Styrelseledamot Vsg I, Överstelöjtnant Anders Enström
Suppleant Vsg I, Kommendör Fredrik Palmqvist
Styrelseledamot Vsg II, Professor Christer Svensén
Suppleant Vsg II, Direktör Mikael Brännvall
Styrelseledamot Vsg III, Avdelningsdirektör Mats Elofsson
Suppleant Vsg III, Kommendör Håkan Nilsson
Styrelseledamot Vsg IV, Direktör Sten Göthberg
Suppleant Vsg IV, Direktör Jens Plambeck
Kassaförvaltare, Kommendör Nils Bruzelius
Redaktör, Kommendör Lars Wedin
Bibliotekarie, Förvaltare Håkan Lindberg
Sammankallande valberedningen, Christian Allerman
Auktoriserad revisor, Per Magnusson
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Nya ledamöter invalda 2017
Ordinarie ledamöter
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Nr 1490
Gunnar Möller

Nr 1491
Peter Thomsson

Örlogskapten
Gunnar Möller
är chef för Mine Warfare
Data Centre

Örlogskapten Peter Thomsson
arbetar vid enheten för långsiktig analys och utveckling vid
Högkvarterets Ledningsstab

Nr 1492
Fredrik Hellström

Nr 1493
Peter Magnus Nilsson

Teknologie Doktor
Fredrik Hellström
är projektledare för
Ubåt A 26 vid FMV

Peter Magnus (PM)
Nilsson är politisk
redaktör för Dagens
Industri

Nr 1494
Jimmy Johansson

Nr 1495
Peter Ahlås

Nr 1496
Erik Lagersten

Överstelöjtnant
Jimmy Johansson
är chef för planeringssektionen (M5) vid
Marintaktisk stab

Senior Advisor
Peter Ahlås är Director
CSL Global, ett internationellt bolag inom shippingbranschen

Erik Lagersten är
kommunikationsdirektör i
Västra Götalandsregionen
samt reservofficer
i flottan (kommendör)

Korresponderande ledamot

Nr 1497
Charles Style
Viceamiral (RN)
Charles Style
var chef för RCDS
intill pension och ägnar
sig nu åt egen konsultverksamhet
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Minnesteckningar för år 2016-2017
Rolf Öhman
Ordinarie ledamoten, översten av 1.graden Rolf Öhman, Täby avled den 4 november
2016. Rolf blev 88 år. Rolf föddes den 29 juli 1928 i Gävle. Fadern var bankdirektör i
Härnösand. Modern var född Åkerson, en grosshandlarsläkt från Gävle.
Barndomen tillbringades på Bönan utanför Gävle. Rolf intresserade sig tidigt för det
marina livet med bad och kappsegling.
Rolf hade höga betyg från alla skolor han kom att gå i. Rolf gjorde karriär inom marinen men Bönan på somrarna förblev släktens samlingsplats.
Rolf nådde en hög militär position som överste av 1.gr i Försvarets Intendenturkår.
Han tjänstgjorde i många år vid Försvarets Materielverk. Där hade han bland annat
ansvaret för Försvarsmaktens omekipering till nya uniformer.
Rolf var mångsidig och till exempel hans engagemang i Täby Orkesterförening gav
omvittnad stadga åt verksamheten. Pensionären Rolf utbildade sig också till silversmed. Hans insatser som redaktör för boken om Marinens intendenturofficersförening
i Stockholm har också väckt stor uppskattning bland medlemmarna. Rolf var alltid
vänlig och pålitlig.
Rolf Öhman valdes in i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1976.
Av ledamoten Bo Rask
Peter Tamm
Hedersledamoten professor Peter Tamm, Hamburg, avled den 29 december 2016, efter
en längre tids sjukdom. Han var född den 12 maj 1928 och var således vid sin bortgång
88 år.
Han blev hedersledamot 1999, med nummer 1301, som den då ende tyske ledamoten
av vår akademi. Han invaldes med ett nummer före den tidigare befälhavaren för den
sovjetiska Östersjöflottan, amiralen Vladimir Jegorov - något som beredde den förre
sjökadetten och uttalade Sovjetkritikern Peter Tamm stort nöje. Men det hindrade inte
att de båda, efter att ha mötts i Sällskapets regi, blev goda vänner och hade många
positiva kontakter.
Peter Tamms yrkesbana var tidningsmannens. Han blev en av de viktigaste publicisterna i tysk efterkrigshistoria och var i över 12 år VD i den stora Springer-koncernen.
Dessförinnan hade han varit chefredaktör för flera av de största tyska tidningarna BILD-Zeitung, Die Welt, Hamburger Abendblatt. Hans journalistkarriär började dock
mera blygsamt; då han just efter andra världskriget strövade runt i den svårt bombskadade hamnen i Hamburg, skrev han upp namnen på de fartyg som kommit till kaj
och sålde sedan dessa uppgifter för några pfennig till just Hamburger Abendblatt. Han
lyckades snart bli anställd som sjöfartsredaktör där, gjorde en del uppmärksammade
artikelserier om tysk sjöfart genom tiderna, avancerade till redaktionschef och blev
snart kraftfull medhjälpare till den store, men ganska excentriske tidningsfursten Axel
Cesar Springer.
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Särskilt under de turbulenta åren på 1960- och 70-talen visade Peter Tamm sin företagsledande kompetens och belönades av Springer med betydande resurser också för
sin privata del; det sägs att Springer bekostade många av de mera extravaganta inslagen
i Tamms maritima samlingar.
Peter Tamms livslånga passion gällde nämligen det marina. Han hävdade att skeppet
var det som mer än något annat präglat hela mänsklighetens historia: utan skeppet skulle kontakterna mellan kontinenterna inte ha uppstått och den livsnödvändiga handeln
inte kunnat äga rum. Skeppet är alltså en av de viktigaste faktorerna i vår kulturella
och ekonomiska utveckling. Detta var ledstjärnan för hela hans gärning. Han kom sålunda att, med betydande finansiella resurser, bli en av vår tids främsta samlare av maritima föremål, en betydande mecenat och en stor auktoritet i marinhistoriska ämnen.
Peter Tamms prägling på det maritima började redan vid mycket unga år. Sin första
fartygsmodell - en några centimeter stor kustfraktare - fick han av sin mor som tröst
när han i förskoleåldern låg sjuk i mässling. Den skulle bli inledningen till vad som
sannolikt är världens nu största samling av modellfartyg - den senaste noteringen för
beståndet i marinmuseet i Hamburg är ”över 40 000”, från vikingaskepp till supertankers - alla i samma skala och överskådligt presenterade i montrar på den översta av de
nio våningarna i det formidabla Internationella Maritima Museet i Hamburg.
Om dessa samlingar skulle man kunna kåsera i timmar. Alla rederier med självaktning har länge deponerat större modeller av sina fartyg hos Peter Tamm - nu är de väl
över 5 000. En mycket omfattande uppsättning örlogsfartyg i modell finns i IMMHsamlingarna - både sådana som byggts och som stannat på planeringsstadiet, t ex
hangarfartyget Graf Zeppelin.
Detta museum, som idag är ett av museistaden Hamburgs största sevärdheter, blev
Peter Tamms livsverk. Det bör varje marint intresserad person besöka minst en gång
i sin livstid.
Peter Tamm hade varenda noggrant förtecknad artikel i sitt enorma museum klar
för sig i minnet, även på äldre dagar. Däri ingår också en gigantisk samling marina
uniformer (bland dem några svenska), tusentals marina konstverk, menykort, fartygsritningar, foton och korrespondenser - alla äkta och autentiska. I sitt hem förvarade han
dessutom ett av de allra mest värdefulla alstren - sin stora samling av frimärken med
marina motiv.
Men inte bara det: i det enorma och av många specialister administrerade museet
IMMH är en bärande princip att belysa havens roll, utveckling och risker samt människans beroende av kust och hav. På en våning finns också skalenliga modeller av
åtskilliga klassiska sjöslag samt av många av de största hamnarna, med myriader små
containers vid de långa kajerna.
I denna miljö, gick Peter Tamm gärna omkring, vänligt föreläsande och oftast
puffande på sin Montecristo-cigarr och alltid oklanderligt klädd i sin London-sydda,
mörkblåa tvåraders kostym, med blåvit randig slips. Han kallades omväxlande förstås
”Amiralen” och för ”The Lord of Hamburg” och var medlem och stödjare i ett otal
maritima stiftelser och anläggningar. Det är mycket tack vare honom som många av de
stora segelskeppen kunnat restaureras, t ex den 1933 byggda Gorch Fock som nu ligger
i Stralsund.
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I den hade han tjänstgjort som sextonårig kadett i krigets slutskede - det var så långt
han själv kom i sin sjömilitära bana. Men han var också jungman i några handelsfartyg
under de första efterkrigsåren.
Peter Tamm var en skarp profil och en principfast man och förstås inte oomstridd.
Han genomförde ofta vad han höll för riktigt men som mötte motstånd i olika kretsar.
När hans nya museum skulle invigas protesterade några yngre mot den påstått ”krigsförhärligande” anläggningen. Men Peter Tamm - som själv hade levt i skyddsrum under bombningarna av Hamburg - tyckte inte om att bli undervisad om krigets effekter
av ”välfärdens barn”, som han sade.
En annan gång höll han på att råka särskilt illa ut, när han efter DDR:s fall 1989 som minne av en period i den tyska maritima historien - ville införliva en äkta östtysk
torpedbåt med sina samlingar. Han reste till Rostock, köpte en kontant vid kaj och lät
omedelbart transportera iväg den till Hamburg. Han hade dock förbisett att farkosten
fortfarande var beväpnad och åtalades således för olaga vapenhandel: böterna betalade
han gärna och visade sedan stolt upp också denna farkost i trädgården till det gamla
lyxhotell vid Elbe-stranden, där han länge hade sina samlingar.
Den stod strax bredvid bl a en italiensk miniubåt, diverse sjöminor, sjöräddningsfarkoster och andra autentiska artiklar.
Mina många kontakter med Peter Tamm var alltid särdeles spännande - och lärorika.
Han hade alltid några nya intressanta saker att förtälja och att visa - senast en modell
av Kinas ännu inte byggda nästa hangarfartyg.
Han var också en stor Sverigevän, tog alltid personligen emot besökare från både
KÖMS, Sjöhistoriska och andra svenska maritima organisationer. Han var en stor beundrare av vad Sverige lyckats åstadkomma med Vasamuseet, som han besökte många
gånger och var lycklig i flera dagar när han, museichefer emellan, också fått gå ombord.
Sverige inbjöds därför att vara tema- och partnerland för den exklusiva utställning,
kallad ”Art Maritim”, som han 1998 i samarbete med samtliga svenska marinmuseer
anordnade i Hamburg-mässans lokaler. Det blev en stor framgång och den eleganta
katalogen, kallad Schiffahrt und Kunst aus Schweden” är än idag härlig läsning för
marint intresserade också i Sverige.
Med Peter Tamms bortgång har vi förlorat en av vår tids största marina profiler. Vi
är många som sörjer honom, i många länder, men som fortfarande ändå kan glädjas
åt ett imponerande monument över ett långt liv, med marina förtecken, i form av det
internationella marinmuseet i Hamburg.
Hans livsverk fortsätts nu av en av hans söner, med samma namn som pappan och
som sedan några år skolats in i ledningen av den mycket betydande ”Peter Tamm Sen.
Stiftung”.
Peter Tamm valdes in som hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1999.
Av ledamoten Leif H Sjöström
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Bertil Stjernfelt
Militärhistorikern Bertil ”Belle” Stjernfelt, Stockholm, har avlidit den 21 januari i en
ålder av 99 år. Han sörjs närmast av döttrarna Marie-Christine, Hélène och Cecilia
med familjer.
Bertil Stjernfelt tog studentexamen på Norra latin 1937 och påbörjade därefter officersutbildning vid Kungliga Sjökrigsskolan. Han utnämndes till fänrik vid KA 1 den
9 april 1940, tidigarelagt på grund av det tyska anfallet mot Danmark och Norge. Han
fick samma dag mobilisera ett beredskapsförband i inloppet mot Stockholm. Redan
som ung löjtnant blev han batterichef på ett artilleri batteri på ön Roten i norra Ålandshav, ett batteri som höll full stridsberedskap genom hela andra världskriget.
Han utvecklade tidigt ett stort intresse för krigshistoria. Snart efter världskrigets
slut cyklade han med sin nyblivna fru Borghild längs invasionskusten i Normandie och
samlade uppgifter både i terrängen och från de tyska befälhavare som lett försvaret
där. Detta resulterade i boken ”Alarm i Atlantvallen”, en klassiker som länge var den
enda bok som även beskrev skeendet ur försvararens synvinkel och som kom ut i fyra
upplagor.
En fransk upplaga föranledde ett uppskattande brev från general de Gaulle. Som
kapten och efter studier vid Kungliga Sjökrigshögskolan och vid Royal Marines blev
Stjernfelt en ivrig debattör för att det kustförsvaret skulle kompletteras med amfibieförband, bland annat genom boken ”Svenska amfibieförband – lyx eller nödvändighet”.
Detta resulterade 1956 i uppsättandet av de kustjägarförband, som numera är en viktig
del av våra amfibieförband.
Han blev senare bland annat lärare vid Sjökrigshögskolan, chef för Kustartilleriets
befälsskola i Göteborg, stabschef vid Gotlands kustartilleriförsvar och avdelningschef
vid marinstaben. Han var också 1966–1967 chef för en FN-bataljon på Cypern.
Han avslutade sin aktiva tid som chef för Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan 1970– 1977. Han var under hela sin tid en aktiv skribent med en rad
artiklar och böcker. Bland dessa kan nämnas klassikerna ”Fredsskådeplats Sinai” och
”Ålands hav och öar – brygga eller barriär”. Bertil hade en stor familj och ett älskat
sommarviste i Fjällbacka låg nära hans hjärta. Han vårdade också varmt och in i det
sista kamratskapet i sitt gamla vapen slag med dess kustjägare, vars historia han är en
oförglömlig del av. Bertil Stjernfelt var ledamot och ålderman av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien.
Av hedersledamoten Lars G Persson
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Bengt Odin
Ordinarie ledamoten, kommendören Bengt Odin avled den 28 januari i en ålder av 96
år. Bengt utexaminerades från Kungl. Sjökrigsskolan den 2 augusti 1943 i den stora
officerskursen som omfattade hela 40 officerare. Flottan var då mitt under brinnande
världskrig i en snabb utveckling. Detta gällde inte minst ubåtsvapnet, som Bengt sökte
sig till. Som ubåtsofficer tjänstgjorde han ombord i sedvanliga befattningar och fortsatte därefter i stabstjänst såväl hos Inspektören för ubåtsvapnet (IUV), som på ubåtsflottiljen. Tidigt i karriären sökte sig Bengt till underrättelse och säkerhetstjänsten.
Under HMS Älvsnabbens långresa 68-69 var Bengt fartygschef. Resan gick via flertal
Medelhavshamnar till Västindien och USA. Senare i karriären var Bengt marinattaché
i såväl London som Moskva. Bengt var en något lågmäld och stillsam person men
mycket uppskattad officer och kamrat. Bengt var vid sin bortgång sedan ett antal år
änkeman. Bengt Odin valdes in i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1966.
Av ledamoten Sölve Larsby
Mats Wigselius
Ordinarie ledamoten, överste Mats Wigselius avled den 17 juni 2017. Mats föddes i
Stockholm den 8 mars 1955. Han sörjs närmast av hustrun Eva samt barnen Richard
och Susanne med familjer. Mats växte upp på söder och tillbringade stora delar av somrarna på Ingarö. Efter gymnasieingenjörsexamen ryckte Mats, sommaren 1975, in vid
Kustartilleriets Befälsskola, KA 4 i Göteborg som plutonsbefälselev inom underhållstjänsten. Mats avsikt var att bli reservofficer. Blivande befäl inom underhållstjänsten
utbildades vid den tiden i Karlskrona vilket innebar att Mats efter den grundläggande
militära utbildningen, den så kallade gröntjänsten, förflyttades till örlogsstaden i söder.
Under hösten insåg Mats att han trivdes så bra i Försvarsmakten att han ville satsa på
en yrkesofficerskarriär vilket innebar att han anslöt till Kustartilleriets officerskurs
78 under våren -76. Mats tog officersexamen med toppbetyg, ett betyg som han, precis som alla andra i Kungliga Sjökrigsskolans officerskurser 1978 fick motta ur HMK
Carl den XVI Gustafs hand. Detta med anledning av att då var 10 år sedan den dåvarande prinsen tagit sjöofficersexamen vid KSS. De följande åren tillbringade Mats vid
Spärrbataljonen på KA 1, Rindö, Vaxholm. Inledningsvis var han instruktör, därefter
plutonchef vid 2. Batteriet vilket hade till huvuduppgift att utbilda artillerister för fast
artilleri.
Efter genomförd vapenslagsutbildning 1982 befordrades Mats till kapten. Efter
Militärhögskolans allmänna kurs, 1984-85, återvände Mats till Spärrbataljonen KA
1, denna gång som batterichef. Nu hade den fasta artilleriutbildningen kompletterats
med rörligt artilleri i form av det moderna rörliga 12-centimeters artillerisystemet
12/80, allmänt kallat KARIN (KustArtilleriets Rörliga INvasionsförsvar). Att lära sig
och därefter vidareutveckla, det nya systemet var en utmaning som Mats, och hans
personal, tog sig an med stor entusiasm och skicklighet. Konkurrensen med KA 2 i
Karlskrona, som under ett antal år varit det enda regementet där det utbildades tunga
rörliga artilleriförband, var stimulerande och utvecklande. Under åren 1987-89 studerade Mats på Militärhögskolans högre tekniska kurs för Marinen (HTKM 87/89). Efter
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avslutade studier, som Mats genomfört med toppresultat, fick Mats förmånen att arbeta
vid ÖB:s planerings- och inriktningsavdelningar i Högkvarteret. 1992 påbörjades flera
års trupptjänst, först vid Ostkustens Marinkommando, MKO, sedan som artilleribataljonschef vid KA2 i Karlskrona och slutligen som stabschef vid KA Stridsskola. Som
artilleribataljonschef vid KA 2 blev Mats den högst ansvarige för utbildningen av de
två 12 cm artilleribataljoner och det nya tunga kustrobotbatteriet som producerades i
dåvarande Kustartilleriet. Mats blev vid denna tid, som överstelöjtnant, tilldelad särskild tjänsteställning. Att vara stabschef vid Kustartilleriets stridsskola kan betraktas
som den tyngsta befattning en överstelöjtnant (mst) kunde inneha i KA. Stridsskolan
var inte enbart en skola utan även Kustartilleriinspektörens stab. Sommaren 97 påbörjade Mats sin första utlandstjänst som elev vid Naval War College i USA. En kurs som
Mats, i vanlig ordning fullgjorde med högsta betyg. Hemkommen blev Mats stabschef
vid Ostkustens Marinkommando underhållsbataljon. I det arbetet hade han att planera
materielunderhållet för all materiel vid ett av Sveriges absolut största krigsförband –
MKO – med ca 40 000 krigsplacerad personal.
1999 tjänstgjorde Mats cirka 6 månader vid den svenska kontingenten i Bosnien.
1999-04-01 blev Mats befordrad till överste. 2002 kommenderades Mats till US Central Command (USCENTCOM) i Tampa, Florida. Uppgiften var, framför allt att vara
en länk mellan USA och Sverige under den pågående insatsen i Afghanistan. Uppgiften ansågs så viktig att dåvarande ÖB, General Johan Hederstedt, besökte denna
”mission”.
Trupptjänsten följdes av en lång karriär vid operativa insatsledningen (OPIL) på
operationsavdelningen, J3, och senare som insatsledningens stabschef. Mats var en gedigen stabsofficer. Alltid förberedd med god kunskap om vad de olika delarna i staben
för tillfället arbetade med. Han hade förmågan att arbeta både i det korta och långa
perspektivet med tydliga direktiv till stabens olika delar vilket är ett absolut krav på en
operativ stab. Mats var dessutom alltid mån om personalen. Otaliga gånger samlades
cheferna hemma hos Mats och Eva för att diskutera och äta middag.
Mats var under en tid ställföreträdande Force Commander (styrkechef) vid UNMOGIP i Pakistan vilket han som vanligt skötte med säker och stadig hand. Efter årens
som stabschef kommenderades Mats som försvarsattaché i Indien.
Mats var en person som alltid fyllde ett rum. Mats var en krävande och tydlig chef,
men med sin rättframma bullriga humor vann han förtroende. Det fanns de som var
rädda för Mats, men rädslan försvann oftast när de förstod vem och hur skicklig officer
han var. Oavsett situation var det alltid nära till ett skämt, en dunk i ryggen eller ett
skratt. Hans uttryck, på klingande Stockholmska, ”det är vi som kör mjölken, och det är
vi som rattar Ferrarin”, blev i det närmaste bevingade. Mats behandlade alla lika, översom underordnad, civil eller militär och oavsett kön. Hans sista befattning i Sverige var
som nämnts ”storstabis” på insatsstaben, en av de viktigaste och finaste befattningarna
som en överste på Försvarsmaktens Högkvarter kan ha.
Mats och Eva hade hoppats få njuta i många år i det nya huset i Skåne och Mats
kämpade länge mot sin sjukdom, men var till slut tvungen att ge upp.
Mats Wigselius valdes in i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1996.
Av ledamoten Bengt Andersson
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Karl G Andersson
Ordinarie ledamoten kommendör Karl Gunnar Andersson avled den 4 juli. Han var
född i Karlskrona 1931, son till högbåtsmannen, sedermera personalvårdsassistenten,
K W Andersson och hans hustru Wera. Närmast sörjande är barnen Peter, Eva och Ulla
med familjer, brodern Harry samt Sonja, livskamrat under senare år.
Barndomen och uppväxten i Örlogsstaden präglades av närheten till hav och båtar.
Det var närmast en självklarhet att unge Andersson tog värvning i Kungl. Flottan. Han
kvalificerade sig för kommendering till Försvarets läroverk i Uppsala där han avlade
studentexamen 1953.
Nu följde utbildning vid Sjökrigsskolan. Hösten 1955 blev Karl Gunnar och hans
kurskamrater fänrikar vid Kungl. Flottan. Han hade gått ”den långa vägen”. Inte oväntat valde han tjänstgöring inom minvapnet och segelfartygstjänst som specialtjänst.
Det första större chefskapet blev den nybyggda kustminsveparen Hasslö 1963. Militärhögskolans allmänna kurs följdes av dess högre kurs, stabskursen. Sommarhalvåret
mellan dessa kurser var Karl fartygschef på Falken och tillika chef för 1. Skonertdivisionen.
Den mest eftertraktade befattningen till sjöss avsedd för en minör var som chef för
6. Minröjningsavdelningen. Den innehades i mitten av 1970-talet av kommendörkaptenen Karl G. Andersson. Därefter avlöste flera stabsbefattningar i land varandra: vid
Västra militärområdesstaben i Skövde, som chef för Örlogsbasavdelningen vid Norrlands kustartilleriförsvar i Härnösand och som stabschef vid Sydkustens Örlogsbas.
I den sistnämnda befattningen var han förste man ombord på S137, den hösten 1981,
grundstötta sovjetiska ubåten i Gåsefjärden och han var svensk kontaktperson under
hela incidenten. Medias stora intresse riktades mot den ende svenska officeren som
hade tillgång till ubåtens befäl och minören Karl Andersson blev nu ”Ubåts-Kalle”.
Under åren som följde blev han direkt och indirekt engagerad i flera av den tidens
ubåtsincidenter. Han gjorde sig också känd som en flitig debattör med åsikter som inte
alltid överensstämde med den officiella uppfattningen.
Han gjorde sig också känd som en flitig debattör med åsikter som inte alltid överensstämde med den officiella uppfattningen. Har man haft förmånen att få ha honom
som en käck och oförvägen kurskamrat på Sjökrigsskolan, Vapenofficersskolan och
Militärhögskolan tror man sig veta att han hade ett uttalat behov av att hävda sin egen
mening. Sådan var hans natur.
År 1984 befordrades Karl till kommendör och chef för Karlskrona Örlogsskolor där
hans sjömilitära bana börjat nästan fyrtio år tidigare. Han var en uppskattad chef, rättfram och som kunde delegera arbetsuppgifter. Han uppmuntrade och stöttade sin personal. År 1991 gick Karl i pension. Därefter tjänstgjorde han på deltid som föreståndare
för stiftelsen Militärhemmet i Karlskrona och Svenska Soldathemsförbundet.
Karl var en hängiven och duktig seglare. Under många år var han chef för Carlskrona Båteskader. Eskadern seglar ett antal äldre, loggertriggade skeppsbåtar som ägs
av Marinmuseum i Karlskrona.
Karl Gunnar Andersson valdes in i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1980.
Av ledamoten Bertil Daggfeldt
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Håkan Berggren
Ambassadören Håkan Berggren, Stockholm, har avlidit den 4 juli 81 år gammal. Närmast anhöriga är hustrun Marianne och sönerna Henrik och Andreas (i äktenskapet
med Anne Marie) och Johan med familjer.
Håkan började sin bana vid Uppsala universitet, där han blev filosofie licentiat i
historia år 1963. Under de kommande tre åren ägnade han sig åt forskar- och lärartjänstgöring i Uppsala och USA. Håkan var också mycket engagerad i studentlivet i
Uppsala. Om detta har hans Uppsalavänner berättat. Vi känner igen Håkan i mycket
av deras berättelser.
Det var alltså med en gedigen bakgrund som Håkan år 1966 inträdde i UD:s tjänst
för att år 1977 bli ambassadråd i New Delhi och år 1980 myndighetschef i Singapore.
År 1985 blev han expeditionschef i UD och därefter ambassadör i Ottawa år 1989, generalsekreterare i Östersjöstaternas regeringskonferens 1995–1996, och ambassadör i
Köpenhamn år 1996–2000.
Under denna period hade vi i olika befattningar i UD glädjen att samarbeta med
Håkan. Vad vi särskilt fäste oss vid var hans bildning och kulturintresse, hans humor
och värme, och hans omtanke och vänsällhet. För yngre tjänstemän kunde han vara en
mentor. Han var också den självklare organisatören – och historikern som alltid satte
saker i ett sammanhang, som alltid såg saker i ett längre perspektiv. Ett av hans sista
uppdrag i det allmännas tjänst var som vice ordförande i Malmö högskolas styrelse
1998–2004.
I sina viktiga befattningar såväl hemma som ute hade Håkan ett särskilt intresse för
utrikesförvaltningens personal och dess arbetsuppgifter, utbildning och villkor. Om
detta skriver han mycket i sin bok ”Första försvar: diplomati från ursprung till UD”
(2008). Boken ger en vältäckande och mycket initierad redogörelse för diplomatins
olika aspekter liksom också utrikesförvaltningens roll och arbetsvillkor.
Under senare år drabbades Håkan av ohälsa. Så småningom ledde detta till att han
blev rullstolsburen. Trots detta lyckades han upprätthålla stimulerande och intressanta
kontakter med en stor vänkrets, mycket tack vare det fantastiska stöd som Marianne
gav honom. Vi saknar en kär vän och kollega. Våra tankar går nu till Marianne och den
övriga familjen.
Håkan Berggren valdes in i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1996.
Av ledamoten Hans Corell
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Rune Berlin
Ordinarie ledamoten Rune Berlin har avlidit den 9 juli i en ålder av 92 år. Han efterlämnar hustrun Ulla-Greta samt sönerna Michael, Stephan, Richard och Patrik med
familjer. Rune Berlin föddes den 8 juli 1925 i Stockholm och avled den 9 juli 2017.
Rune Berlin tog studentexamen i Stockholm 1943 och påbörjade medicinska studier
där han blev medicine licentiat 1951 samma år som han erhöll sin läkarlegitimation.
Han disputerade 1977 och blev docent i försvars- och katastrofmedicin 1980 vid Göteborgs universitet.
Rune Berlins kliniska verksamhet kom att omfatta tjänst som förste underläkare
vid Sabbatsbergs sjukhus under tiden 1953-61. Han blev specialistkompetent i kirurgi
1968.
Ett avbrott i den militära karriären ägde rum under ett år 1969–70 då han tjänstgjorde på Borgholms lasarett. Det blev mycket flyttande för familjen under denna period
då flytten först gick till Borgholm och ett år senare till Boden. Flyttarna innebar också
långa seglingar med familjens segelbåt som under några år seglades till Borgholm, till
Luleå och sedan åter till Stockholm.
Flytten till Boden var inledningsvis inte helt populär i familjen men det blev en
mycket fin tid för alla med omfattande socialt umgängesliv som skapade livslånga vänskaper.
Hans militära karriär omfattade tjänst som värnpliktig marinläkare med fänriks
grad 1949 och löjtnant 1955. Han utnämndes till marinläkare av andra graden 1958,
av första graden, med kommendörkapten av andra gradens tjänsteställning 1951, av
första graden 1961. Han blev försvarsöverläkare 1970 och erhöll kommendörs tjänsteställning 1979.
Hans militära befattningar kom att tjänstgöra som stabsläkare vid Stockholms kustartilleriförsvar 1961-1964, Marinstaben som assisterande Marinöverläkare 1964-1969,
Militärområdesläkare Milostab ÖN 1970-1974, som stabsläkare i Kustflottan 19761979 samt Försvarsstaben 1981-1985.
Särskilt bör omnämnas tjänst vid UD som sakkunnig vid FN konferenser om särskilt
inhumana vapen 1975-80, KAMEDO sekreterare 1974-76 samt chefläkare vid UNIFIL
i Libanon 1982. Han var också konsult vid FOA 1985-95. Han innehade också en lång
karriär som styrelsemedlem i Svenska Militärläkarföreningen, Sveriges äldsta läkarförening.
Rune Berlin var aktiv in i det sista med ständig nyfikenhet på det senaste inom
medicinen och sågs ofta i raska promenader på sitt Östermalm. Han invaldes i Kungl.
Örlogsmannasällskapet 1967.
Av ledamoten Christer Svensén
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Sten-Ingvar Nilsson
Civilekonomen och örlogskaptenen i Kungl. Flottans reserv Sten-Ingvar Nilsson,
Nacka, har den 3 oktober gått bort i en ålder av 88 år. Han sörjs av hustru Maud, barnen
Jan, Jöran, Lena och Johan med familjer och en stor vänkrets.
Som son till en redaktör kom Sten-Ingvars intresse att läsa och att söka kunskap
tidigt. Den nyfikenheten behöll han i hela sitt liv. Även hans intresse för sjön väcktes
tidigt. Efter studentexamen sökte Sten-Ingvar till Kungl. Sjökrigsskolan i Näsby Park
där han avlade officersexamen 1951. Sedan följde ett antal år till sjöss, bl a en långresa
med kryssaren HMS Gotland. Efter några år som stamofficer drev dock nyfikenheten
honom vidare. Hans sjögående karriär kröntes som sekond på jagaren HMS Karlskrona. Han sökte in till Handelshögskolan i Stockholm och tog civilekonomexamen 1957.
Efter några år på Johnson Line började Sten-Ingvar på IBM. Hans känsla för strukturer gjorde att han tidigt insåg vikten av standardisering och kom att bli en av IBM:s
främsta inom detta område. 1990 lämnade Sten-Ingvar IBM för egen verksamhet och
blev snabbt upplockad inom EU. Han var bl a ordförande för EU:s IT-kommitté i Bryssel. Pensionsåren tillbringade han i stor utsträckning på franska Rivieran tillsammans
med många tidigare sjöofficerskamrater i föreningen SjöCannes.
Det är dock som sin generations mest framstående företrädare för reservofficerarna,
och då särskilt Flottans, vi kommer att minnas honom. Han kom med i styrelsen för
Svenska Flottans Reservofficersförbund redan 1958. Han var förbundets ordförande
1973-77.
Sten-Ingvar insåg tidigt det fackliga samarbetets betydelse. Han var instrumental i
bildandet av Sveriges Reservofficersförbund (SROF), där han blev den förste ordföranden 1982-90. Vid denna tid utgjorde reservofficerare hälften av alla Sveriges officerare,
så det var en betydande del av officerskåren han representerade. Det internationella arbetet ledde honom också till att introducera SROF inom Nato-samarbetet CIOR. 1984
invaldes han i Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi.
Det var ett nöje att arbeta med Sten-Ingvar. Hans smittande optimism, hans obändiga vilja och inte minst glädjen under utförandet är det vi kommer att minnas av vännen Sten-Ingvar. Vi ser honom sittande med oss hemma i Saltsjö-Duvnäs, med Maud
som stöd, lösa den ena svåra knuten efter den andra. En god vän, ett föredöme för oss
alla, en officer och gentleman har gått ur tiden.
Av ledamoten Michael Zell
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid ingången av 2018 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 366 ledamöter enligt
nedanstående fördelning:

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

2
1
12
16
317
18

Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas kategorivis i invalsnummerordning med namn, födelseår och invalsår. Den senast invalde
ledamoten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln nr 1497 räknat från 15 november
1771, då viceamiralen Kristoffer Falkengréen vid invalet erhöll invalsnummer 1.

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

1946 1968
1979 2011
1921 1956

Hedersledamöter
908 Bror Stefenson
1011 Lars G Persson
1033 Claes Tornberg
1046 Peter Nordbeck
1061 Dick Börjesson
1122 Herman Fältström
1188 Jan Klenberg
1217 Bertil Björkman
1227 Sir Michael Moore
1237 Kjell Prytz
1242 Göran Larsbrink
1247 Sakari Visa
1252 Thomas Engevall
1264 Esko Illi
1269 Leif Nylander
1286 Morten Jacobsen
1300 Tim Sloth Jørgensen
1302 Vladimir G Egorov
1316 Angelo Mariani
1331 Hans Holmström
1350 Bengt Halse
1405 Jay M Cohen

1929
1937
1936
1938
1938
1941
1931
1947
1942
1935
1952
1940
1960
1945
1954
1955
1951
1939
1935
1949
1943
1952

462

1968
1975
1977
1978
1979
1983
1989
1991
1992
1993
1993
1994
1994
1996
1996
1998
1999
1999
2000
2001
2002
2006

1413 Jørgen Berggrav
1442 Nils Wang
1459 Michiel Hijmans
1471 Lena Erixon
1477 Kari Takanen
1482 Alain Coldefy

1953
1958
1958
1960
1957
1946

2007
2010
2012
2014
2015
2016

Ordinarie ledamöter
871 Nils U Rydström
1921
891 Lennart Forsman
1925
892 Åke Johnson
1923
899 Jacob Sundberg
1927
911 Bengt O’Konor
1925
914 Arne Gustafsson
1929
918 Jan Prawitz
1932
929 Per Gunnar Fernander 1921
932 Cay Holmberg
1933
934 Carl-Gustaf Hammarskjöld 1934
939 Bo Rybeck
1935
963 Jan Bring
1932
966 Walter Wicklund
1923
974 Gunnar Nordbeck
1931
975 Christer Fredholm
1926
982 Kjell Werner
1920
983 Gunnar-Bo Ericson
1933
985 Per Insulander
1927
989 Paul Pålsson
1928
992 Lennart Nordgren
1922

1964
1966
1966
1967
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1974

994
999
1012
1019
1020
1023
1025
1027
1036
1041
1044
1045
1047
1048
1050
1051
1055
1058
1062
1065
1067
1068
1069
1070
1075
1078
1079
1080
1082
1083
1084
1088
1089
1090
1094
1095
1097
1098
1102
1103
1104
1105
1108

Bertil Daggfeldt
Torbjörn Hultman
Gustaf Samuelson
Göran Romare
Lars Norrsell
Malte Jönson
Stefan Furenius
Börje Huss
Hans Wachtmeister
Kristoffer Huldt
Ebbe Schön
Jan Eliasson
Gustaf Taube
Jan Sondén
Göran Wallén
Håkan Söderlindh
Nils G:son Svahn
Lars Inge Holster
Torsten Engberg
Lars-Erik Hoff
Lars-Göran Rydkvist
Frank E Rosenius
Fredrik Hillelson
Jarl Ellsén
Sune Birke
Bengt Hertzberg
Magnus Haglund
Olof Bergelin
Per Lundbeck
Anders Hammarskjöld
Lars Thomasson
Carl Gustav Fransén
Gustaf von Hofsten
Christer Hägg
Ulf Edman
Ulf Rubarth
Ulf Adlén
Roger Sprimont
Bo Hugemark
Emil Svensson
Gunnar Bengtsson
Kent Nordström
Bertil Kristensson

1933
1937
1927
1922
1934
1933
1934
1922
1940
1927
1929
1940
1935
1933
1933
1941
1936
1942
1934
1936
1933
1940
1941
1920
1944
1938
1942
1940
1936
1942
1935
1938
1942
1939
1943
1939
1929
1942
1936
1940
1936
1943
1939

1974
1974
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982

1110
1112
1115
1118
1120
1125
1127
1134
1136
1141
1142
1145
1149
1154
1159
1160
1163
1164
1165
1168
1171
1172
1173
1175
1176
1179
1180
1181
1182
1184
1185
1186
1187
1191
1192
1194
1195
1196
1198
1199
1202
1203
1210

Robert Nordqvist
Sölve Larsby
Torsten Seeman
John Sjögren
Torsten Lindh
Göran Oljeqvist
N Gunnar Karlsson
Sven H Salén
Christer Ardell
Göran Frisk
Bo Lindkvist
Nils Eklund
Sven O Bidö
Lars-Ivar Nero
Rolf Malm
Carl Fredrik Ebeling
Bengt Forssbeck
Ove Bring
Nils-Ove Jansson
Göran Steen
Björn Ljunggren
Örjan Sterner
Lars Wedin
Torsten Björnsson
Olov Andersson
Rolf Brehmer
Thomas Lundvall
Lars O Graner
Carl-Gustaf Dybeck
Bengt Arne Johansson
Anders Stävberg
Jan Nordenman
Lars-Åke Kvarning
Leif H Sjöström
Lars-Erik Salomonsson
Stefan Engdahl
Lennart Danielsson
Bo Wranker
Sture Malmgren
Hans Corell
Staffan Kvarnström
Lars Wigert
Ivar Virgin

1941
1941
1930
1940
1941
1941
1938
1939
1936
1943
1937
1944
1935
1946
1934
1944
1924
1943
1946
1922
1942
1938
1947
1938
1942
1943
1943
1939
1944
1943
1943
1947
1931
1938
1947
1950
1947
1946
1943
1939
1943
1937
1936

1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
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1214
1220
1222
1225
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1235
1236
1238
1239
1241
1244
1246
1248
1249
1251
1253
1255
1256
1257
1258
1260
1261
1262
1263
1265
1267
1268
1270
1272
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1281
1284
1287
464

Gert Schyborger
Curt Lundgren
Hans Hedman
Johan Tunberger
Sven Rudberg
Håkan Syrén
Håkan Neckman
Göran Boijsen
Bengt Rygge
Johan Forslund
Robert Dalsjö
Claes Dahlbäck
Göran Gunnarsson
Rolf Löthman
Kenneth Lindmark
Marie G Jacobsson
Bertil Malmberg
Björn Hamilton
Bo Wallander
Bengt Johansson
Erik Norberg
Per-Inge Lindqvist
Jörgen Ericsson
Christer Nordling
Nils Bruzelius
Mats Westin
Torbjörn Larsson
Christian Allerman
Jan Cederlund
Lennart Månsson
Bo Rask
Tage Andersson
Magnus Bergman
Bengt Andersson
Nils Daag
Tommy Åsman
Stefan Gustafsson
Michael Gustafson
Carl Fagergren
Lars Gryzelius
Claes Lundin
Klas Helmerson
Gunnar Wieslander

1940
1947
1942
1944
1947
1952
1949
1951
1943
1946
1958
1947
1950
1949
1949
1955
1940
1950
1952
1952
1942
1948
1953
1944
1946
1952
1951
1954
1944
1951
1952
1951
1960
1955
1948
1950
1958
1957
1960
1954
1958
1942
1962

1990
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998

1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1311
1312
1314
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1327
1332
1333
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343

Claes Göran Hagström 1952
Lars-Olof Corneliusson 1959
Odd Werin
1958
Hans Wicklander
1963
Anders Olovsson
1967
Johan Jenvald
1966
Anders Svensson
1964
Gunnar Åselius
1965
Michael Zell
1950
Lars G Josefsson
1950
Hans-Christian Hagman 1968
Gunnar Dyhre
1937
Stefan Axberg
1945
Günter Villman
1954
1964
Hans Jevrell
Jan-Eric Nilsson
1957
Christian Madsen
1955
Håkan Rugeland
1957
Mikael Tulldahl
1966
Henrik Landerholm
1963
Hans O Broberg
1947
Rolf Edwardson
1944
Anders Grenstad
1958
Bengt Jarvid
1953
Peter Bager
1955
Anders Järn
1960
Mikael Wendel
1955
Jan Berglöw
1961
Anders Johnson
1959
Håkan Magnusson
1959
Dag Hartelius
1959
Manne K. A. Koerfer 1964
Erik Andersson
1957
Lennart Bengtsson
1955
Andreas Olsson
1959
Kenneth Olsson
1949
Mats Furenius
1961
Kenth Gutensparr
1958
Mats Nordin
1960
Håkan Andersson
1961
Mats Johansson
1957
Hans-Göran Olsson
1956
Lars Rydén
1957

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

1344
1345
1346
1348
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1364
1365
1367
1368
1370
1371
1372
1373
1375
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

Hans-Erik Fröberg
1953
Herman Håkansson
1955
Nils Grandin
1953
Åke Holmquist
1943
Magnus Hjort
1960
Jan Ericsson
1960
Carl-Johan Hagman
1966
Per-Anders Emilson
1954
Mikael Åkerström
1963
Johan Hägg
1966
Dan Broström
1957
Thomas Fagö
1944
Karl-Edvard Henriksson 1955
Fredrik Hesselman
1964
Niklas Granholm
1964
Inga-Lena Fischer
1948
Sten Göthberg
1955
Kent Zetterberg
1946
Bengt Lundborg
1945
Christopher Werner
1946
Evorn Mårtensson
1961
Peter Haglind
1966
Lars Jakobsson
1957
Michael Krafft
1948
Staffan Palmqvist
1957
Bengt Lundgren
1965
Jan Thörnqvist
1959
Patrik Selling
1963
Patric Hjort
1965
Mikael Johnsson
1958
Jan Floderström
1962
Kristian Gerner
1942
Per-Ola Johansson
1966
Hans Granlund
1961
Klas-Göran Karlsson 1955
Joakim Severinson
1962
Mats Elofsson
1965
Dan Sten Olsson
1947
Olof Stenhammar
1941
Claes Grebell
1949
Per Jenvald
1962
Jonas Carlsson
1957
Magnus Lüning
1964

2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005

1398 Marcus Mohlin
1399 Mikael Magnusson
1400 Fredrik Palmquist
1401 Håkan Nilsson
1403 Hans Josefson
1404 Mats G Larsson
1406 Jacob Wallenberg
1407 Jens Plambeck
1408 Jonas Olsson
1409 Lars Rönnquist
1410 John Nilsson
1411 Mats Ericsson
1412 Esbjörn Hillberg
1414 Carl Öhrström
1415 Mikael Holmström
1416 Stefan Larsson
1417 Rikard Askstedt
1418 Christer Svensén
1419 Leif Markusson
1420 Kjell-Ove Schramm
1421 Henrik Lindén
1422 Jonas Haggren
1423 Bo Berg
1424 Pär Flyghed
1425 Per Stefenson
1426 Richard Tornberg
1427 Roger Nilsson
1428 Andreas Hanson
1429 Berit Blomqvist
1430 Mikael Brännvall
1431 Jonas Wikström
1432 Ola Truedsson
1433 Pontus Krohn
1434 Sverker Lindholm
1435 Åke Dagnevik
1437 Martin Norsell
1438 Gunnar Öhlund
1439 Annicka Engblom
1441 Per Andersson
1443 Fredrik Hansson
1444 Magnus Westerlund
1445 Jon Wikingsson
1447 Joakim Dahlman

1965
1963
1965
1964
1940
1946
1956
1962
1957
1959
1949
1944
1940
1961
1955
1964
1964
1950
1947
1968
1966
1964
1965
1964
1955
1967
1964
1969
1958
1968
1962
1956
1969
1962
1948
1971
1955
1967
1946
1963
1960
1971
1974

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
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1448 Anders Enström
1450 Olof Holm
1451 Torbjörn Dalnäs
1452 Claes Berglund
1453 Per Edling
1454 Fredrik Norrby
1455 Peder Ohlsson
1456 Hans-Lennart Ohlsson
1457 Carl Johansson
1460 Magnus Jönsson
1461 Anna Risfelt-Hammargren
1462 Martin Jakobsson
1463 Kenneth Raun
1464 Jerker Widén
1465 Anna-Karin Broth
1466 Ola Alfredsson
1467 Tomas Martinsson
1468 Mårten Granberg
1472 Jens Nykvist
1473 Evelina Hedskog
1474 Göran Arrius
1475 Anders Widén
1478 Niklas Wiklund
1479 Erik Thedéen
1480 Johan Igert
1481 Mikael Carleson
1483 Mats Agnéus
1484 Linda Johansson
1485 Jonas Hård af Segerstad
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1964
1940
1946
1965
1972
1967
1962
1961
1958
1964
1959
1966
1963
1969
1967
1964
1968
1963
1968
1981
1959
1964
1975
1963
1974
1967
1968
1973

2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
1970 2016

1486 Torbjörn Lundströmer 1971
1487 Patrik Norberg
1971
1488 Håkan Lindberg
1969
1490 Gunnar Möller
1967
1491 Peter Thomsson
1976
1492 Fredrik Hellström
1971
1493 Peter Magnus Nilsson 1968
1494 Jimmy Johansson
1976
1495 Peter Ahlås
1948
1496 Erik Lagersten
1966
Korresponderande ledamöter
1169 John B Hattendorf
1941
1254 Richard Cobbold
1942
1285 Tor Egil Walter
1954
1313 Tomas Ries
1953
1328 Per Møller Nielsen
1960
1330 Juha Nurminen
1946
1363 Joris Janssen Lok
1963
1374 Inge Tjøstheim
1955
1402 Donald C F Daniel
1944
1436 Milan Vego
1940
1440 Hans Christian Bjerg 1944
1449 Lee Willet
1968
1458 Peter Hore
1944
1469 Hugues Eudeline
1952
1470 Kenneth Gustavsson 1954
1476 Geoffrey Till
1945
1489 Fred Hocker
1961
1497 Charles Style
1954

2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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2005
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Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbete inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälpmedel – 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 15 november.
Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasällskapet tillhanda senast den 12 augusti 2018. 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

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 Lars Wedin, 263 Chemin de Plan Perret,
74920 Combloux, Frankrike
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