
UTGES AV

 KUNGL.
ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

Sveriges marina akademi

N:r 6 2019
182:a årgången



Innehåll nr 6/19
Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet .........................................................429
Redaktörens spalt ................................................................................................................436
Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet verksamhetsåret 2020 ..........438
Belöningar utdelade vid det 248:e högtidssammanträdet ...............................................440
Högtidsanförande ................................................................................................................447
Av Claes Berglund
Ordförandens anförande vid nedläggning av ämbetet ...................................................451
Av Anders Grenstad
Året som gått ........................................................................................................................455
Av Bo Rask
Svensk marintaktik – existerar det någon sådan? ...........................................................461
Av Niklas Wiklund
Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter ............................................................470
Offshore Natural Gas Developments in the Eastern Mediterranean .............................471
Av George Chr. Pelaghias
På biblioteksfronten en massa nyheter ..............................................................................478
Av Håkan Lindberg
Minor och undervattensspaning – ett påhak ....................................................................481
Av Lars G Persson
Stridsbåt 90H - tillkomsten av en succé ............................................................................485
Av Lars G Persson
Fabian och Ewa Tamms stipendium ..................................................................................488
Ubåtsjaktens ledning under 80-talet .................................................................................489
Av Jarl Ellsén
The sinking of the Soviet cruiser Oleg and the Kronstadt raid in 1919 ........................491
Av Göran R. Wallén
80th Anniversary of the Battle of the River Plate .............................................................495
Av Peter Hore
Book Reviews .......................................................................................................................501
Av Peter Hore
News from the seas of China and Indo-Pacific region .....................................................504
Av Hugues Eudeline
Marinens gradbeteckningar 2019 ......................................................................................508
Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 249:e verksamhetsårets början  ......................509
Nya ledamöter invalda 2019 ...............................................................................................510
Minnesteckningar för år 2018-2019 ..................................................................................512
Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet ...................................................................521
Innehållsförteckning för Tidskrift i Sjöväsendet 2019 ...................................................529

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
- en av de kungliga akademierna -                  

ISSN 0040-6945  Printfabriken AB, Karlskrona 2019



429

Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 8/2019. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde (valsamman-
träde) i Stockholm onsdagen den 25 september, 2019. 
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm, i närvaro av 43 leda-
möter onsdagen den 25 september 2019 med början klockan 17:30. Valsammanträdet 
avslutades med en gemensam middag i museets lokaler för KÖMS ledamöter.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har de ordinarie ledamöterna   
  1299 Gunnar Dyhre och 1108 Bertil Kristensson avlidit. Ordförande påkallade   
  en stunds tystnad. 

§ 3 Föredrog sekreteraren sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde   
  (nomineringssammanträdet 2019-08-21 i Karlskrona) som med godkännande   
  lades till handlingarna.

§ 4 Ordförande orienterade om att han hade gjort avanmälan för pension hos GD   
  Försvarsmakten Peter Sandwall, och att han därvid inbjudit GD till högtids-  
  sammanträdet den 15 november. Vidare att han besökt marinchefen på Muskö   
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  samt att han kommer att hålla ett föredrag om Korea i närtid. Slutligen att han 
  vid ett besök hos försvarsministern inbjudit C Fö att med KÖMS diskutera   
  Försvarsmakten vid ett ordinarie sammanträde. Meddelade ordförande att han   
  då så var lämpligt, under kvällens olika val, önskade utnyttja metoden val med   
  acklamation. Beslutades att förfara enligt förslag.
§ 5 Valdes ordinarie ledamoten Bo Berg till vice ordförande (omval) för en period   
  om ett år. 
§ 6 Valdes ordinarie ledamoten Bo Rask till sekreterare (omval) för en period   
  om ett år.
§ 7 Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om ett år ordinarie ledamoten  
  Fredrik Palmquist till vetenskapsgren I (nyval), för en period om två år ordinarie  
  ledamoten Mats Elofsson till vetenskapsgren III (omval). Valdes för en period   
  om två år ordinarie ledamoten Fredrik Hesselman som suppleant i vetenskaps-
  gren I (nyval), ordinarie ledamoten Håkan Nilsson som suppleant i vetenskaps-  
  gren III (omval) samt ordinarie ledamoten Niklas Granholm som suppleant   
  i vetenskapsgren IV (nyval).

§ 8 Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en  
  period om ett år ordinarie ledamöterna Nils Eklund och Sven Rudberg (omval).  
  Valdes för en period om ett år som revisorssuppleanter, de ordinarie leda- 
  möterna Pontus Krohn och Per Edling (omval). Valdes för en period om ett år   
  som auktoriserad revisor Per Magnusson (omval).
§ 9 Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år de ordinarie   
  ledamöterna Christian Allerman (omval och sammankallande), Rikard Askstedt  
  (omval), Magnus Jönsson (omval) samt som suppleant Hans Granlund (omval)   
  att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2019 - 2020.
§ 10 Beslut om belöningar (för motiveringar se sidan 440-444 i detta nummer av   
  TiS). 
  Beslutades att akademien tilldelar båtchefen vicekorpral Emilie Persson   
  akademiens medalj i silver. 
  Orienterades valsammanträdet om att styrelsen enligt stadgarna § 14 och   
  tillämpningsbestämmelserna punkt 7, har beslutat att tilldela följande    
  gruppbefäl, soldater och sjömän vid de marina förbanden akademiens   
  medalj i brons i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda.

•	 Marinstaben - menig 1.klass Tess-Angelica Oldelius
•	 1.ubåtsflottiljen	-	menig	1.klass	Emma	Walker
•	 3.sjöstridsflottiljen	–	vicekorpral	Björn	Persson	
•	 4.sjöstridsflottiljen	-	korpral	Håkan	Palm
•	 1.amfibieregementet	-	sergeant	William	Eurenius
•	 Marinbasen	-	korpral	Wiktor	Haglund,	Ekipagekompaniet
•	 SSS - sergeant Angelica Hejdesten, GU-kompaniet
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  De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän   
  duglighet vid respektive förband. 

  Beslutades att akademien tilldelar Linus Malm OP 16-19 heders-   
  omnämnande och 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond.    
  Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med redaktören.

	 	 Beslutades	att	akademien	tilldelar	Alexandra	Wettervik	OP	SA	16-19	med		 	
  hedersomnämnande och 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond.   
  Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med redaktören.

  Beslutades att akademien tilldelar Isabelle Robertsson OP SA 16-19 med   
  hedersomnämnande och 5 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond.   
  Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med redaktören.

  Orienterades valsammanträdet om att beslutet vid 2015 års valsammanträde   
  fullföljs genom att tilldela en årlig penningbelöning om 10 000 kronor för goda  
	 	 studieresultat	till	den	av	kursledningen	utsedde	som	främste	specialistofficers-	 	
  kadetten. Utöver penningbelöning som utdelas vid examen i december, inbjuds   
	 	 officeren	med	respektive	till	högtidssammanträdet.	

   Samtliga pristagare inbjuds med respektive till högtidssammanträdet i   
  Stockholm den 15 november.

  Totalt omfattar styrelsens föreslag till valsammanträdet avseende penning-  
  belöningar 35 000 kronor för år 2019, vilket ligger väl inom den nivå som   
  kassaförvaltaren har föreslagit.

§ 11 Beslutades med acklamation att kalla ordinarie ledamoten Michael Zell som   
  hedersledamot i akademien. 

§ 12 Förrättades inval av nya ledamöter genom ballotering och redovisning av   
  inkomna och räknade poströster. Invaldes i angiven ordning som ordinarie   
  ledamöter; överste Patrik Gardesten, kommendörkapten (ming) John Timerdal,  
  teknologie doktor Roger Berg, bibliotekarie Andreas Nilsson, örlogskapten  
  Daniel Pettersson, stabsläkare (överstelöjtnant) Johan Linders,    
  överstelöjtnant Fredrik Herlitz, direktör Anders Hermansson samt    
  kommendörkapten (ming) Mattias Svedin.

  Meddelade ordförande på förekommen anledning att det är styrelsen som   
  publicerar de nyss tagna besluten om inval.

§ 13 Förrättades inval av nya ledamöter genom enhälligt beslut av de närvarande   
  ledamöterna och redovisning av inkomna och räknade poströster. Invaldes  
  som korresponderande ledamot kommodor Juhapekka Rautava vid den   
	 	 finska	marinen.

  Meddelade ordförande på förekommen anledning att det är styrelsen som   
  publicerar de nyss tagna besluten om inval.
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§ 14 Höll ordinarie ledamoten Björn Brenner inträdesanförande med rubriken   
  Nygammal aktör återtar marin närvaro i östra Medelhavet: reflektioner kring   
  spänningsläget och dess regionala implikationer. Följde lång och engagerad   
  frågestund.

§ 15 Övriga frågor. Inga frågor framfördes.

§ 16 Meddelade sekreteraren att:

  Tillämpningsbestämmelserna har redigerats och överlämnats till HL Thomas   
  Engevall för layoutarbete och tryckning.

  Nästa ordinarie sammanträde med akademien äger rum i Göteborg ombord i   
  s/s Marieholm onsdagen den 16 oktober 2019 i Göteborg, kl. 17:30. Öppet   
  sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Sekreteraren orienterar om KÖMS   
  analys av försvarsberedningens rapport. Inträdesanförande av KL Sigurd Smith.

  Torsdagen den 24 oktober 2019 i Stockholm, mellan klockan 18:00-20:00   
  organiserar vetenskapsgren I ett öppet ordinarie sammanträde tillsammans   
  med kadetter i samlingssalen på Karlbergs Slott. 

  Syftet är i första hand att diskutera hur marinen bör utvecklas baserat på   
  kadetternas analys av En Marin för Sverige. I andra hand informera om KÖMS  
  och i tredje hand ge kadetterna möjlighet att knyta kontakter med kollegor i den  
	 	 marina	och	maritima	sfären.	Samma	dag	högtidlighåller	vi	amfibieförbandens			
  årsdag. 

	 	 Årets	högtidssammanträde	(det	248:e)	genomförs	i	Stockholm	på	Etnografiska			
  museet fredagen den 15 november 2019 i Stockholm. 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. 

§ 17 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Nr 9/2019. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg 
onsdagen den 16 oktober, 2019. 
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Det slutna sammanträdet ägde rum onsdagen den 16 oktober 2019 med början klockan 
17:30 ombord i s/s Marieholm (förtöjd vid maritima centret i Göteborg) i närvaro av 30 
ledamöter. Efter det slutna sammanträdet hölls ett anförande om KÖMS analys av för-
svarsberedningens rapport från maj 2019 samt ett inträdesanförande. Sammanträdet 
avslutades med en gemensam middag för ledamöterna. 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från det föregående sammanträdet    
  (valsammanträde 2019-09-25 i Stockholm) som med godkännande lades till   
  handlingarna.

§ 3 Ordförande orienterar om sitt och Michael Zells möte med HM Konungen.

  Kort ajournering och byte av lokal

§ 4 Sekreteraren redovisade KÖMS analys av försvarsberedningens rapport.   
  Följde lång och engagerad frågestund.

§ 5 Höll korresponderande ledamoten Sigurd Smith inträdesanförande om   
  utvecklingen i den norska försvarsmakten med tyngdpunkt till det norska   
  sjöförsvaret.

§ 6 Övriga frågor. Inga frågor framfördes.

§ 7 Sekreteraren orienterade om att årets högtidssammanträde (det 248:e)   
	 	 genomförs	i	Stockholm	på	Etnografiska	museet	fredagen	den	15	november		 	
	 	 2019	i	Stockholm.	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.

  Vidare att nästa års högtidssammanträde genomförs i Göteborg på Börshuset.

§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Nr 10/2019. Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 
fredagen den 15 november, 2019.
(För Tis anpassat utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet	ägde	rum	i	Stolpesalen,	Etnografiska	museet	i	Stockholm	i	närvaro	av	
118 ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen avhölls i Sjöhistoriska museet i 
Stockholm. 

§ 1 Förklarades det 248: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 ledamöter som har avlidit sedan föregående högtidsdag, ledamöterna   
  Bertil Kristensson, Lennart Nordgren, Carl Fredrik Ebeling, Gunnar Nordbeck,  
  hedersledamoten Bertil Björkman, ledamöterna Paul Ernfrid Pålsson, Ivar   
  Virgin, Bengt Johansson och Gunnar Dyhre, samt påkallade en stunds tystnad.

§ 4 Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter    
  ordföranden överlämnade invalsdiplom. 

  Invalda ordinarie ledamöter:
•	 Överste Patrik Gardesten
•	 Kommendörkapten (ming) John Timerdal
•	 Teknologie Doktor Roger Berg
•	 Bibliotekarie Anderas Nilsson
•	 Örlogskapten Daniel Pettersson
•	 Stabsläkare (överstelöjtnant) Johan Linders
•	 Överstelöjtnant Fredrik Herlitz (deltog ej på sammanträdet)
•	 Direktör Anders Hermansson
•	 Kommendörkapten (ming) Mattias Svedin

  Invald korresponderande ledamot:
•	 Kommodor Juhapekka Rautava, Finska Marinen. 

§ 5 Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga   
  belönade arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade   
  belöningar (se sidan 440-444) i detta nummer av TiS
  Akademiens medalj i Silver tilldelades båtchefen vicekorpral Emilie Persson.
  Akademiens medalj i Brons i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda   
  tilldelades

•	 Menig 1.klass Tess Angelica Oldelius, Marinstaben
•	 Menig	1.klass	Emma	Walker,	1.ubåtsflottiljen
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•	 Vicekorpral	Björn	Persson,	3.sjöstridsflottiljen	
•	 Korpral	Håkan	Palm,	4.sjöstridsflottiljen
•	 Sergeant	William	Eurenius,	1.amfibieregementet
•	 Korpral	Wiktor	Haglund,	Marinbasen	(deltog	ej	på	sammanträdet)
•	 Sergeant Angelica Hejdesten, Sjöstridsskolan

  Fänrik Linus Malm tilldelades hedersomnämnande och 10 000 kronor ur   
  Marinlitteraturföreningens fond. 
	 	 Fänrik	Alexandra	Wettervik	tilldelades	hedersomnämnande	och	10 000	kronor			
  ur Marinlitteraturföreningens fond. 
  Fänrik Isabelle Robertsson tildelades hedersomnämnande och 5 000 kronor ur   
  Marinlitteraturföreningens fond.
§ 6 Höll ordinarie ledamoten Claes Berglund högtidsanförande.
§ 7 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Anders Grenstad anförande   
  vid avslutning av verksamhetsåret och nedläggning av sitt ämbete. 
§ 8 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 248:e högtidssammanträde för   
  avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Under högtidssammanträdet framförde en förstärkt oktett ur Marinens Musikkår  
följande musik:
Kungl. Örlogsmannasällskapets marsch — Åke Dohlin 
Med Örlogsmän — Georg Ringvall
Abide with me — William Henry Monk
Marche Victorieuse — Hermann Lunwig Blankenburg
Under blågul fana — Viktor Widqvist
Eldarevalsen - Evert Taube
Kungl. Flottans defileringsmarsch — Ernst Urbach

Till middagen på Sjöhistoriska museet serverades:
Fänkålsgravad hälleflundra, friterad grönkål & gremolata
Hjortrostbiff med ragu på hjortlägg & trattkantareller, pumpacréme, syrad kål &  
madelpotatispuré
Mörk chokladpannakotta, päron, mynta & pistage
Öl och ett urval av svenska snapsar, Spier Chenin Blanc, Louis MaxTandem Pinot 
Noir, Louis Eschenauer, Avec, Kaffe eller te.
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Redaktörens spalt

Kontinuitet på gott och ont
Inledningsvis gratulerar vi OL (Ordinarie Ledamot) Claes Berglund till utnämningen 
som ordförande för Europeiska Redareföreningen ECSA. Valet speglar naturligtvis 
Berglunds kompetens men visar också att Sverige trots allt är en sjöfartsnation. 
Ännu	ett	Högtidssammanträde	–	det	248:e	i	ordningen	–	har	avhållits.	Nya	ledamö-

ter, till vilka KÖMS hyser stora förhoppningar, har tagit säte i Akademin. Samtidigt 
har runor över under verksamhetsåret avlidna ledamöter lästs upp. Nya kommer, gamla 
lämnar	och	så	har	det	alltid	varit.	Detta	skapar	kontinuitet	över	tiden.	Grunden	–	att	
främja	och	värna	våra	intressen	till	sjöss	–	är	konstant	men	detaljerna	ändras.
Kontinuiteten	har	också	en	baksida	vilket	visas	av	Försvarsberedningens	rapport	–	

som	kommenteras	i	detta	nummer	–	där	oförståelsen	för	havets	betydelse	för	Sveriges	
försvar och försörjning åter demonstreras. Man har inte kommit så långt från 1856 års 
betänkande avseende lantförsvaret: ”En mindre stat som Sverige gör af alla dessa skäl 
klokare att samla sina tillgångar till landtförsvaret, som i alla fall är det verksammaste, 
och	nöja	sig	med	det	biträde	vid	försvaret,	en	mindre	flotta	kan	lämna.”1 Problemet är 
att denna inriktning innebär att landet skall försvaras inom landet med alla de lidanden 
som	detta	skulle	medföra	–	det	borde	räcka	med	de	aktuella	bilderna	från	Syrien	eller	
bilderna från andra världskrigets östfront för att förstå vad en sådan inriktning av för-
svaret innebär. Det innebär också att vår försörjning och andra intressen till sjöss inte 
kan försvaras med potentiellt katastrofalt resultat.

TiS hälsar de nyinvalda ledamöterna välkomna, de presenteras längre fram. Vi gra-
tulerar alldeles speciellt vicekorpral Emilie Persson som belönas för sitt rådiga ingri-
pande och situationsanpassade ledarskap vid en olycka under året. Våra gratulationer 
går också till de tre fänrikar som belönats för sina uppsatser vid Försvarshögskolan. 
Uppsatserna kan läsas på Diva portal2:

1	 	C.A.	Hjulhammar,	sällskapets	ordförande.	Om	utvecklingen	af	vår	flottas	hufvudmateriel	under	
konung Oscal II. TiS 1908. Sid 400.
2  http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-7157
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•	 Linus Malm: Sjöröveri och upprorsbekämpning: En långsiktig lösning?;
•	 Alexandra	Wettervik:	Marin diplomati i Arktis: En teorikonsumerande studie av 

Ryssland och USAs marinstrategi;
•	 Isabelle Robertsson: Taktiska framgångar utan seger: en teorikonsumerande studie 

om Argentinas taktiska framgångar under Falklandskriget.
Detta nummer domineras traditionsenligt av Högtidssammanträdet där ordförandens 
och OL Berglunds anföranden är särskilt viktiga. Härutöver har vi nöjet att presentera 
OL	Niklas	Wiklund:	Svensk marintaktik – existerar det någon sådan? Eftersom taktik 
är den byggsten på vilken strategiska framgångar byggs är detta ett existentiellt spörs-
mål.	Redaktören	hoppas	på	kommentarer	–	positiva	eller	negativa.	

Advokat Pelaghias skriver om de stora olje- och gasfyndigheterna i östra Medelhavet 
och deras geopolitiska konsekvenser. Ämnet är högintressant bl.a. eftersom sjöfarten 
nu övergår till naturgas. Vi återkommer till frågan i nummer 2, 2020.

Härutöver har vi ett antal kortare artiklar. OL Lindberg skriver om KÖMS bibliotek 
medan HL Persson skriver om minor och undervattensspaning samt om tillkomsten av 
stridsbåten. OL Ellsén fortsätter OL Hörnfelts artikel om ubåtsjaktens historia. 
Lustigt	nog	firar	vi	år	två	viktiga	sjöhistoriska	jubileer	vilka	speglas	i	OL	Walléns	

inlägg om den brittiska attacken mot Kronstadt 1919 (alla har väl läst Captain Agar VC, 
DSO, RN: Baltic Episode!) samt i KL Hores artikel om amiral Harwood och slaget vid 
Rio de la Plata 1939.

Numret avslutas som vanligt med aktuella bokrecensioner av KL Hore och den se-
naste utvecklingen i IndoPac av KL Eudeline.

Nästa nummer har deadline 15/1.	Numret	skall	bl.a.	diskutera	artificiell	intelligens,	
autonoma farkoster och annan teknologisk utveckling av betydelse för ”sjöväsendet”.

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet verksamhetsåret 2020
Måndagen den 20 januari 2020 i Karlskrona, kl. 17:30
Ordinarie	 sammanträde	 i	 Karlskrona	 på	 Sjöofficersmässen	 Amiralitetstorget	 7.
Öppet* sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Redovisning av erfarenheter 
från tjänstgöring i Korea av akademiens ordförande, konteramiral Anders Grenstad. 
Inträdesanförande av ledamoten Andreas Nilsson.

Onsdagen den 19 februari 2020 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet* sammanträde 
med stadgeenliga förhandlingar. Orientering om sjögränsutredningen. Inträdes-
anförande av ledamoten Patrik Gardesten. 

Onsdagen den 18 mars 2020 i Stockholm, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet* sammanträde. 
Stadgeenliga förhandlingar. Urholkningen av försvarsanslaget pga. svag kronkurs, va-
lutasäkring mm i stora projekt. Inträdesanförande av ledamoten Anders Hermansson.

Onsdagen den 22 april 2020 i Stockholm, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Slutet sammanträde. 
Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2019 och fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen). Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för 2021. Första diskus-
sion om de föreslagna kandidaterna till inval. Inträdesanförande av ledamoten John 
Timerdal.

Onsdagen den 13 maj 2020 i Göteborg, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet* sammanträde. 
Stadgeenliga förhandlingar. Diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Se-
minarium förhöjd hotbild: Vem gör vad och när? Årsberättelse vetenskapsgren IV. In-
trädesanförande av ledamoten Mattias Svedin.

Onsdagen den 19 augusti 2020 i Karlskrona, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Karlskrona på SSS och Sjö-
officersmässen	 Amiralitetstorget.	 Slutet	 sammanträde	 med	 stadgeenliga	 för-
handlingar diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval samt beslut om
högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2021 och fastställande av vallistor. 
Inträdesanförande av ledamoten Roger Berg. 

Onsdagen den 23 september 2020 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slu-
tet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, revisorer, 
valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belö-
ningar). Inträdesanföranden av korresponderande ledamoten Juhapekka Rautava och 
ledamoten Daniel Pettersson.
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Onsdagen den 14 oktober 2020 i Göteborg, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet sammanträde med 
stadgeenliga förhandlingar. Orientering om framdrivning Chalmers och Rolls-Royce 
(f.d.	KaMeWa).	Inträdesanförande	av	ledamoten	Johan	Linders.

Torsdagen den 22 oktober 2020 i Stockholm, kl. 18:00
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Karlbergs Slott med kadetter. Diskussion om 
personalförsörjning, utbildning mm. Inträdesanförande av ledamoten Fredrik Herlitz.

Måndagen den 16 november 2020 i Göteborg, kl. 16:30
Kungl. Örlogsmannasällskapets 249:e Högtidssammanträde på Börshuset i Göteborg. 
Öppet	 sammanträde.	 Program:	 16:30–17:00	Mottagning,	 klockan	 17:00–18:45	 Hög-
tidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar 
över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden. Kvällen avslu-
tas med högtidsmiddag.

Plan för högtidssammanträden: 2021 Stockholm (KÖMS 250 år), 2022 Karlskrona 
(Flottan 500 år), 2023 Stockholm, 2024 Göteborg, 2025 Stockholm, 2026 Karlskrona, 
2027 Stockholm, 2028 Göteborg, 2029 Stockholm.

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

Utöver de ordinarie sammanträdena genomförs 2020 års MARINKONFERENS 
den 12 maj på Medelhavsmuseet.

Viktig information till TiS prenumeranter
Tidskrift i Sjöväsendets tidigare Plusgiro- och Bankgirokonton är 

avslutade. Betalningar kan från och med 2019 enbart ske till 
TiS bankgirokonto 454-8731.
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Akademien tilldelar båtchefen vicekorpral Emilie Persson akademiens medalj i silver,
för sitt rådiga ingripande och situationsanpassade ledarskap vid en olycka med en 
stridsbåt vid Lådna i mars 2019. Vid olyckan skadades ett antal soldater och det trupp-
förande befälet. Persson agerade omedelbart och tog det ansvar som situationen krävde 
av henne som befälhavare i stridsbåten. Inledningsvis tillsåg hon att båten säkrades, 
därefter tillsåg hon att larmning genomfördes samt att skadade kamrater omhänder-
togs. När sjöräddning, kustbevakning och polis samt understöd från andra enheter ur 
det egna förbandet successivt ankom till olycksplatsen, koordinerade hon detta med 
skicklighet och bibehållet lugn. Detta gör hon parallellt som hon leder arbetet vid ska-
deplatsen. Detta är vad som förväntas av en båtchef i liknande situation, men Persson 
har bevisat att hon möter förväntningarna när läget är skarpt. 

Belöningar utdelade vid det 248:e 
högtidssammanträdet

Akademiens medalj i silver
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Från vänster till höger; Kungl. Örlogsmannasällskaptes orförande konteramiral An-
ders Grenstad, silvermedaljören Emelie Persson, bronsmedaljörerna Björn Persson, 
William	Eurenius,	Angelica	Hejdesten,	Tess-Angelica	Oldelius,	Håkan	Palm,	Emma	
Walker	samt	akademiens	sekreterare,	kommendör	Bo	Rask.	Bronsmedaljerna	”i	Kvin-
norförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda” tilldelas av Akademien efter förslag från 
marinens	samtliga	förbandschefer.	Wiktor	Haglund	hade	fått	förhinder	att	deltaga	på	
sammanträdet.

Menig 1.klass Tess-Angelica Oldelius tjänstgör vid Marinstabens OpAvd som battle-
watchassistent.	Tess–	Angelica	Oldelius	är	mycket	noggrann	och	flink	i	sin	yrkesutöv-
ning som assistent i den Marina operationscentralen. Tess-Angelica bidrar med sitt stöd 
till Marinens vakthavande befäl att korrekt information och i rätt tid delges de marina 
enheterna som är till sjöss och utövar Marinchefens krav på Sveriges territoriella inte-
gritet och insatsförmåga. Tess-Angelica bidrar till en god arbetsmiljö med sitt positiva 
synsätt och sin humor. Hon har en förmåga att se och synliggöra medarbetarna i sin 
omgivning. Hon lägger ner stor energi på att mottaga, utbilda och stödja personal vid 
Marinstabens Operationsavdelning, särskilt nya medarbetare.

Menig 1.klass Emma Walker	tjänstgör	vid	1.ubåtsflottiljen.	Emma	är	ambitiös	och	nog-
grann. Hon är mycket initiativtagande, håller alltid hög kvalitet på sina arbeten och job-
bar	på	bekostnad	av	egen	bekvämlighet.	Emma	Walker	är	med	sitt	sätt	och	sin	attityd	
ett	föredöme	för	sina	kollegor	vid	ubåtsflottiljen.

Akademiens medalj i brons
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Vicekorpral Björn Persson	 tjänstgör	vid	3.sjöstridsflottiljen	ombord	HMS	Nyköping 
med	skeppsnummer	041.	Björn	är	inne	på	sitt	nionde	år	som	kock	vid	3.sjöstridsflot-
tiljen.	Han	är	en	mycket	uppskattad	och	lojal	besättningsmedlem	och	har	under	flera	år	
varit förtroendevald sjöman ombord på HMS Nyköping. Björn levererar ständigt över 
förväntan i sitt arbete i byssan men även i rollen som sjukvårdsanvarig ombord. Björn 
ger alltid det lilla extra och besitter en mycket god förmåga i att skapa en gott arbets-
klimat för sina medarbetare.

Korpral Håkan Palm innehar befattning som förste systemtekniker ombord minröj-
ningsfartyget HMS Ven,	4.sjöstridsflottiljen.	Han	har	under	sina	tre	år	som	sjöman	vid	
förbandet genomgående erhållit goda vitsord och är en mycket uppskattad och omtyckt 
besättningsmedlem och kollega. Med ett öppet, ärligt och korrekt agerande är han en 
tillgång för hela fartyget, både i lösandet av arbetsuppgifter som i det sociala samspelet 
ombord. Palm har varit drivande avseende att Försvarsmaktens värdegrund efterföljs 
och har på eget initiativ kallat övriga sjömän till möten för att diskutera värdegrund 
och sexuella trakasserier. Palm har visat på mognad och omdöme utöver det vanliga 
och tillhör utan tvekan en av de främsta sjömännen vid förbandet.

Sergeant William Eurenius,	1.amfibieregementet.	Eurenius	har	utmärkt	sig	genom	att	
ständigt visa en förmåga att ta till sig ny kunskap och omsätta detta i praktik. Eure-
nius har visat prov på duglighet och personlig mognad genom sitt sätt att axla rollen 
som chef och ledare. Han leder sina underställda med ett utpräglat men prestigelöst 
föregångsmannaskap. Eurenius har i sin tjänstgöring och utbildning alltid erhållit 
goda vitsord. Vid genomförande av gruppchefsutbildning vid regementet var han en 
av de bäst presterande eleverna. Utöver att vara ett föredöme i sin tjänst är Eurenius 
en mycket god kamrat och ställer alltid upp för, och stödjer sina kamrater, detta både i 
och utom tjänsten.

Korpral Wiktor Haglund, Ekipagekompaniet, HMS Furusund. Genom sitt stora kun-
nande	och	framstående	hantverksskicklighet	samt	genuina	kamratskap	bidrar	Wiktor	
föredömligt till att utveckla 2.sjötransportplutonen såväl som den enskilde sjömannen. 
Med sin coachande attityd och inkluderande framtoning har han väglett många nya 
kollegor genom deras första tid på plutonen.

Sergeant Angelica Hejdesten, GU-kompaniet vid Sjöstridsskolan. Angelica är en god 
kamrat, uppskattad medarbetare och mycket duglig i sin roll som adjutant vid Sjö-
stridsskolans GU-kompani.
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Bronsmedaljens historia
Den	14	november	1894	 inbjöds	Sveriges	kvinnor	genom	ett	offentligt	upprop	att	bli	
medlemmar i ett nybildat förbund, benämnt ”Qvinnoförbundet för Sveriges sjöför-
svar”, 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 värnplik-
tiga, 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.	Örlogs-
mannasällskapet skulle överta ansvaret för utdelningen av förtjänstpriset. Akademiens 
beslutade därför 2004, efter hörande med Riksmarskalkämbetet, att instifta Kungl. 
Örlogsmannasällskapets bronsmedalj att utdelas ”i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjö-
försvar 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 of-
ficiella	medaljer”.	Dessa	 är	 instiftade	 eller	 godkända	 av	Kungl.	Maj:t,	 från	 1975	 av	
regeringen, och/eller delas ut av statliga myndigheter och akademier. 
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Hedersomnämnanden och stipendier

Akademien	 tilldelar	 fänrik	 Linus	 Malm	 (tidigare	 kadett	 på	 Officersprogrammet
16-19) hedersomnämnande och 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond.
Akademien	 tilldelar	 fänrik	 Alexandra	 Wettervik	 (tidigare	 kadett	 på	 Officers-
programmet 16-19) hedersomnämnande och 10 000 kronor ur Marinlitteraturförening-
ens fond. 
Akademien	tilldelar	fänrik	Isabelle	Robertsson	(tidigare	kadett	på	Officersprogrammet
16-19) hedersomnämnande och 5 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond. 

De	tre	uppsatserna	av	de	dåvarande	kadetterna	Malm,	Wettervik	och	Robertsson	är	
välskrivna och 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 yr-
kesutövningen. Det är styrelsens uppfattning att uppsatserna bör belönas av KÖMS 
för att motivera till fortsatt skrivande och analys av militära och sjömilitära händelser.
Belöningarna utgår ur Marinlitteraturföreningens fond.
De respektive uppdatserna publiceras i Tidskrift i Sjöväsendet i bearbetad form efter 
samråd med redaktören.
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Bilder från högtidssammanträdet

Förstärkt oktett ur Marinens Musikkår.

Från middagen på Sjöhistoriska museet.
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Ledamoten
CLAES BERGLUND

Claes Berglund valdes in i akademien 2010. Han är verk-
sam inom Stena-gruppen som ansvarig för samhälls- och 
miljöfrågor och har varit verksam inom sjöfart och logistik 
sedan civilekonomexamen på Handelshögskolan i Göte-
borg 1990. Claes är reservofficer i flottan och har ett flertal 
styrelseuppdrag inom näringslivet. Från 1 Januari 2020 
är han ordförande för Europeiska Redareföreningen som 
representerar 40 % av världens handelsflotta; organisatio-
nen har sitt säte i Bryssel.

Högtidsanförande 
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 248:e högtidssammanträde i 
Stockholm fredagen den 15 november 2019.

Abstract: The capture of Stena Impero earlier this year highlights the problem that 
states are using ships in international trade for political purposes. Innocent seafa-
rers are being hold in captivity which cannot be tolerated. This also highlights the 
question for shipowners of who in the international arena is responsible to protect 
free trade, especially in sensitive area such as the strait of Hormuz. The flag of the 
vessel is very seldom a reflection of the economic value at stake or the nationality 
of the crew or the owner. Europe is a superpower in shipping and like any strategic 
asset it has to be protected. EU should take a bigger responsibility to protect im-
portant trade lanes.  The current application of State Aid guidelines, the support of 
Research and Development (R&D), increased responsibility for the environment, 
increased safety, and stimulating innovation are other important factors that contri-
bute to keeping European shipping competitive. 

Den 19 juli i somras seglar det brittisk-
flaggade	 Tankfartyget	 Stena Impero in 
genom Hormuzsundet i Persiska Viken 
på väg till Saudiarabien for att hämta 
last.

Plötsligt får kaptenen ett anrop på ka-
nal 16. Detta är det Islamska revolutions-
gardet: “ni beordras att ändra kurs rakt 
nord mot iranskt vatten, Ni har brutit mot 
sjötrafikreglerna,	om	ni	gör	som	vi	säger	
kommer ni att vara säkra.”

Innan kaptenen hinner svara kom-
mer ett nytt meddelande: Detta är Her 
Majesty’s Ship Montrose som anropar 
Stena Impero. Ni har rätt till fri passage i 
den internationella separeringen och kan 
ignorera uppmaningar att ändra kurs.

Vår indiske kapten ökar farten och gi-
rar rakt söderut, djupare in på Omanskt 
vatten.

På radarskärmen syns plötsligt en 
svärm av snabba små patrullbåtar som 
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närmar sig fartyget och omringar det. 
Strax hänger en helikopter ovanför far-
tyget, sedan sker bordning av maske-
rade och beväpnade vakter mycket fort. 
Bordningsstyrkan tar sig snabbt upp till 
bryggan där kaptenen samlat hela besätt-
ningen. Alla mobiler plockas snabbt in, 
kontakten med omvärlden bryts.

Strax därefter ser man på radarskär-
marna hur fartyget girar styrbord från 
rakt sydlig kurs till rakt nordlig mot 
Iran, fartyget var övertaget. 23 oskyldiga 
Stena-anställda sjömän av olika nationa-
liteter är fångar i ett främmande land.

Denna attack var sannolikt ett svar på 
att Royal Marines, två veckor tidigare 
hade beslagtagit en Iransk oljetanker i 
Gibraltar sund.

Dessa incidenter belyser två viktiga 
problemställningar.

För det första
Vi ser en ökande trend att militärt våld 
används mot civila fartyg i politiska syf-
ten.	Det	har	under	året	förekommit	flera	
andra liknande incidenter, där den mest 

allvarliga	 inträffade	 den	 13	 juni	 då	 två	
tankfartyg i Persiska viken besköts och 
fattade eld varpå en besättningsman av-
led. Incidenter sker i alla hav som t.ex. 
i Sydkinesiska sjön eller i vattnen kring 
Venezuela.

Fri passage är en sedan länge etablerad 
rättighet och en garant för fri handel, glo-
balisering och ökat välstånd för alla. Att 
dessa sjömän i det allmänna godas tjänst 
utsätts för hot och militärt våld från sta-
ter,	som	ratificerat	dessa	konventioner	är	
helt oacceptabelt. Mot pirater kan vi för-
svara oss med hjälp av beväpnade vakter 
ombord men hur skall vi som rederi agera 
när det är en stat som är angriparen?  

För det andra
Hundratals	fartyg	trafikerar	Hormuzsun-
det varje dygn. Uppskattningsvis kom-
mer ungefär 30 % av Europas energi-
försörjning av olja och gas genom detta 
sund. 

Sundet är lätt att kontrollera eftersom 
hela norra sidan är iranskt territorium.  
När USA inte längre står i främsta linjen 
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som fredsbevarare i alla hörn av världen 
uppstår ett tomrum. Den Europeiska 
Unionen som organisation, saknar mi-
litära förmågor och är helt beroende av 
sina medlemsländer. NATO-samarbetet 
komplicerar frågan och just nu är det 
åtminstone för oss oklart till vem eller 
vilka som vi som rederi kan vända oss till 
för att få hjälp.

Sedan incidenten i somras har Royal 
Navy erbjudit alla våra fartyg eskort ge-
nom sundet vilket har pågått fram till nu. 

Det är dock inte realistiskt att varje 
land skall skydda sina fartyg. I detta fal-
let är vi glada över att vi seglade med en 
flagga	som	hade	militär	närvaro	på	plats	
som har kunnat vara behjälpliga.

Det är uppenbart att vi inte hade kun-
nat få samma hjälp om det hade varit Ba-
hamas	eller	 för	den	delen	svensk	flagg	 i	
aktern.

Vem skyddar EUs sjöfart?
Som ordförande i den Europeiska Reda-
reföreningen representerar jag nära 40% 
av världens samlade sjöfartstonnage. Be-
tänk att 90% av världens transportarbete 
sker till sjöss. Vi skall vara stolta över den 
framgång som europeiska rederier har. 
Genom innovationskraft, hårt arbete goda 
ramvillkor och kundfokus har några av 
världens största rederier utvecklats i Eu-
ropa. Vi är en stormakt inom sjöfart. Men 
på senare år ser vi en ökande konkurrens 
från Asien, det hänger naturligtvis ihop 
med att det är där som tillväxten är störst, 
men också för att man börjar inse vilken 
strategisk resurs som sjöfart är. Som alla 
strategiska tillgångar måste den europe-
iska sjöfarten värnas och utvecklas för 
att inte försvinna. Därför bedriver vi ett 
intensivt arbete med att säkerställa att de 
ramvillkor som varje land valt att införa 
inom ramen för de statsstödsregler som 

finns	säkras	och	inte	försämras.	
FN-organet International Maritime 

Organisation, IMO, reglerar världens sjö-
fart. Vi är mycket tacksamma över att ha 
IMO	–	ett	fartyg	måste	lyda	under	sam-
ma regelverk i Rotterdam och Stockholm 
som i Shanghai eller Buenos Aires. IMO 
är dessutom ett av de få FN-organ som 
verkligen fungerar, om än med viss möda 
när 120 länder samlas i samma rum för 
att fatta beslut.

Just denna vecka har fokus varit kring 
minskade	 utsläpp	 av	 växthusgaser	 –	 ett	
mycket aktuellt ämne som alla vet. Vi ser 
med tillförsikt fram emot vårens mer be-
slutande möte och hoppas på stora fram-
steg med nya åtaganden för att minska 
utsläpp.

Säkerhetsmässigt står sig dock IMO 
helt slätt. 

Så vem skyddar egentligen världens 
handel och sjöfart? Det är tydligt att na-
tionalstatsbegreppet inte räcker till givet 
sjöfartens multinationella natur. Flaggan 
i aktern stämmer sällan överens med äga-
ren av fartyget, ägaren av lasten eller de 
som arbetar ombord. Många länder som 
t.ex. Storbritannien gör ansatser men
ingen klarar allt.

Vi tillhör EU. Det är vår gemenskap 
vår gemensamma marknad, självklart 
skall EU med dess medlemmar samlas 
kring denna högaktuella fråga och kom-
ma upp med kreativa lösningar på hur 
handeln till och från EU kan skyddas. 

Vad behöver göras?
För en fortsatt framgångsrik europeisk 
sjöfart behöver vi:
•	 Arbeta tillsammans för att leda ut-

vecklingen mot en fossilfri sjöfart 
utan skadliga utsläpp till vatten eller 
luft;
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•	 Fortsätta att stimulera forskning och 
utveckling för att skapa innovation 
och förnyelse i näringen;

•	 Aldrig ge upp strävan till ökad säker-
het för de som arbetar ombord;

•	 Fortsätta	att	attrahera	fler	kvinnor	till	
sjöyrket;

•	 Bibehålla ramvillkor som gör det 
kommersiellt möjligt att verka i Eu-
ropa med europeisk personal;

•	 Fortsätta att försvara fri och öppen 
handel, stoppa etableringen av nya 
handelshinder samt skydda våra far-

tyg och våra anställda med fria han-
delsvägar i hela världen.

Hur gick det då med 
Stena Impero?
Jo efter ett personligt möte med Irans 
utrikesminister Dr Zarif på Grand Hotel 
här i Stockholm fortsatte dialogen direkt 
med iranierna.

Efter 73 dagar kunde fartyget till slut 
segla och angjorde 10 timmar senare 
Dubai, där väntade inte bara rederitjäns-
temän från Stena utan alla anhöriga och 
inte minst för de som ville en stor kall öl.
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Ledamoten
ANDERS GRENSTAD

Konteramiral Anders Grenstad är Kungl. Örlogs-
mannasällskapets ordförande.

Ordförandens anförande vid nedläggning av 
ämbetet
Ordförandens anförande vid avslutningen av akademiens 248:e verksamhetsår, hållet 
vid högtidssammanträdet i Stockholm den 15 november 2019. 

Kära gäster, nyinvalda ledamöter, ledamöter, pristagare mina damer och herrar. Det 
är med spänning jag håller mitt första anförande vid Kungliga Örlogsmannasäll-
skapets högtidssammanträde; det 248:e. Försök att säga något klokt och håll inte på 
för länge var de råd jag fick av min hustru Anja vid mina förberedelser. Jag vet inte 
om jag lyckas med det, men jag skall i alla fall försöka. 

Det har, som vår sekreterare redan be-
skrivit, varit ett händelserikt och enga-
gerande år. Jag vill här framhålla arbetet 
med TiS och de som drar ett stort lass där: 
Lars	 Wedin,	 Thomas	 Engevall	 och	 Per	
Edling. Jag vill också betona biblioteks-
verksamhetens utveckling under ledning 
av Håkan Lindberg och Andreas Nilsson.

I sammanhanget vill jag också under-
stryka vikten av våra sammankomster 
där, med stöd av respektive klubbmäs-
tare, våra engagerade ledamöter för fram 
det maritima budskapet och delar med 
sig av sin kunskap. Till detta kommer vår 
årliga marinkonferens, som vi gärna vill 
fortsätta med.

Stort tack för årets insatser!

Vi	befinner	oss	 i	en	 intressant	 tid.	En	
försämrad säkerhetspolitisk verklighet 
som Riksdag och Regering tagit till sig.

Försvarsberedningen har presenterat 
sina två rapporter: Motståndskraft och 
Värnkraft. Försvarsmakten har därefter 
under hösten fått i uppgift av Försvarsde-
partementet att i ett antal nivåer beskriva 
vilka	 möjligheter	 det	 finns	 att	 utveckla	
Försvarsmakten enligt Försvarsbered-
ningens beskrivningar.

För ett par timmar sedan blev den of-
fentlig och jag tänker här lämna några 
inledande	reflektioner.

Jag börjar med att konstatera att det 
är ett nödvändigt och välkommet till-
skott med en ekonomisk inriktning mot
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80 miljarder kronor. Detta är en markant 
förändring mot tidigare.

Rapporten är på mer än 100 sidor men 
i de marina delarna beskriver Försvars-
makten: 
•	 Halvtidsmodifiering	 av	 Visby-klas-

sen;
•	 Luftvärnsrobot;
•	 Ubåtsjakttorped;
•	 Livstidsförlängning av HMS Gävle 

och HMS Sundsvall;
•	 Anskaffning	Visby	Generation	2;
•	 Sjörörligt logistikkoncept med ett 

större antal mindre farkoster;
•	 Livstidsförlängning av Kosterklas-

sen;
•	 Omsättning	av	amfibiesystemets	båt-

park;
•	 Ny	robot	till	amfibiebataljonen;
•	 Förstärkning av Göteborg (AMF4);
•	 Ubåtsjaktutrustad helikopter 14 med 

datalänk och torped.
Det känns onekligen som om glaset är 
mer än halvfullt och enligt Försvarsmak-
ten är detta både realiserbart och produ-
cerbart.
Men	det	finns	tyvärr	smolk	i	glädjebä-

garen.
Jag börjar med att se att den marina 

mängden av fartyg inte ökar på det sätt 
som KÖMS framhållit i skriften En Ma-
rin för Sverige. Det är mycket tydligt att 
långsiktigt är numerären för låg.

Rapporten berör inte gråzonsproble-
matiken med vad som sker innan reger-
ingen anvisat höjd beredskap. U 137 och 
ubåtsjakt under 80- och 90-talen  är ex-
empel  på verksamhet i ett sådant läge 
men vad marinen behöver för att verka 
där	finns	inte	med.	Denna	aspekt	saknas	
även i Försvarsberedningens rapport.

Försvarsberedningens ekonomiska be-
räkningar är inte i fas med vad Försvars-
makten bedömer som realistiskt. Det 
skiljer 40 miljarder kronor gentemot För-
svarsmaktens beräkningar för perioden. 

Frågan om Försvarsprisindex saknas 
och ekonomin är inte beskriven som vär-
debeständig.

En bedömning som Försvarsmaktsled-
ningen gör är att 2025 uppnås bara hälf-
ten av vad beredningens rapport angivit 
medan	siffran	för	2030	är	75	procent.

Men det är ändå ett tydligt trendbrott 
efter många av år av begränsningar och 
neddragningar. Låt oss se detta som star-
ten på en långsiktig uppbyggnad av För-
svarsmakten, där vår Akademi har en 
viktig uppgift att föra en marin och mari-
tim diskussion.

Havet är viktigt ur många aspekter och 
att öka förståelsen för havets betydelse 
för människor är en av utgångspunkterna 
för vidare upplysning. Där har vi mycket 
att tillföra. Alla studier visar att havets 
betydelse fortsatt kommer att öka.

Albert Einstein lär ha sagt en gång att 
bara en idiot försöker göra samma sak 
gång på gång och förväntar sig andra re-
sultat.

Vi ar en egen hemläxa att göra för att 
nå större framgång med vår argumen-
tation. Vi bör bland annat koordinera 
vår verksamhet ytterligare med Kungl. 
Krigsvetenskapsakademins verksamhet 
inom dess avdelning II.1

Jag sammanfattar med att tacka för 
allt engagemang under året och ser fram 
emot ett nytt år där vi fortsatt utvecklar 
kunskap och debatt.

Väl mött!

1. Avdelningen för sjökrigsvetenskap (reds. 
anm.)
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Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är Kungl. Örlogsmannasällskapets 
sekreterare.

Året som gått
Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares verksamhetsberättelse för år 2019 
föredragen vid det 248:e högtidssammanträdet på Etnografiska museet, Stockholm, 
den 15 november 2019.

Generaler, amiraler, ärade ledamöter, mina damer och herrar. Akademiens 248:e 
verksamhetsår slutar i och med dagen. Stadgarna anger att sekreteraren vid hög-
tidssammanträdet ska sammanfatta vad akademien har åstadkommit 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. Två sammanträden har 
avhållits i Karlskrona, två i Göteborg och 
fem i Stockholm samt idag det 248:e hög-
tidssammanträdet här i Stockholm. Vi 
har även genomfört marinkonferensen i 
Stockholm.

I samband med våra ordinarie sam-
manträden har diskussionerna omfattat 
en rad intressanta och aktuella ämnen. 
Bredden imponerar vilket nedanstående 
väl beskriver:

I november 2018 redovisade marin-
chefen konteramiral Jens Nykvist den 
nya marina ledningsorganisationen samt 
hur det delegerade ledarskapet ska fung-
era i praktiken. Vår franske femstjärnige 
amiral HL Alain Coldefy orienterade om 

den franska marinen och dess uppgifter 
och utmaningar under rubriken What’s 
at stake for the French Navy in the 21st 
century.

I januari i år i Karlskrona redovisades 
Sjöstridsskolans utveckling samt gavs en 
orientering	om	den	genomförda	amfibie-
studien. 

I februari i Stockholm föredrogs var-
för marinen behöver en egen regelutveck-
ling i förhållande till den civila sjöfarten.

I mars i Göteborg diskuterade vi 
brandbekämpning ombord och skillna-
derna mellan civil och militär sjöfart.

I april i Stockholm bekantade vi oss 
med begreppet profession inom Försvars-
makten med fokus till den sjömilitära 
professionen.
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I maj i Stockholm var det naturligt att 
diskutera rapporten Värnkraft från För-
svarsberedningen.

Den 28 maj, fortsatte vi serien med 
marinkonferenser i Stockholm. 

I augusti i Karlskrona gavs två in-
tressanta och aktuella orienteringar om 
Försvarsmaktens nya signalspaningsfar-
tyg och om marinens deltagande i Nato-
övningen TRIDENT JUNCTURE-18. 

I oktober i Göteborg redovisade jag 
akademiens uppfattning om Försvarsbe-
redningens rapport Värnkraft som publi-
cerades den 14 maj. Rapporten är intres-
sant men har även stora brister.

Det är ett omfattande dokument. Ty-
värr har partierna inte enats om valuta-
säkringen, varför även denna rapport 
ännu så länge, och som så många gånger 
förr, får karaktären av springnota. Idag 
redovisar Försvarsmakten hur man ser på 
förutsättningarna att uppfylla de politis-
ka ambitionerna. Därför saknas inbjudna 
gäster från Försvarsmaktsledningen och 
Försvarsministern vid detta högtidssam-
manträde.

Dokumentet är väldigt mångordigt och 
enligt akademiens uppfattning alltför 
detaljerat	 med	 flera	 närmast	 självklara	
skrivningar. De viktiga resonemang som 
förs riskerar att försvinna bland alla de-
taljer. 

Samtidigt är det förståeligt att det po-
litiska samtalet leder till många ord när 
alla deltagande partier i beredningens ar-
bete ska ges utrymme att framföra sina 
synpunkter.

Flera av de korrekta analyserna följs 
inte upp med dess logiska slutsatser utan 
formuleras märkligt nog i andra bedöm-
ningar och förslag. Beredningens rapport 
stödjer merparten av det som akademien 
med väsentligt färre ord redovisade i vår 
faktaskrift En Marin för Sverige.

Men	 det	 finns	 flera	 märkliga	 resone-
mang. Till exempel skriver beredningen 
att Sveriges storlek är försvarsmässigt 
krävande, men att landet har fördelen av 
att till stor del omges av vatten. Detta gäl-
ler förstås bara om vi har en marin som 
är stark nog att hindra att havet utnyttjas 
mot oss av en angripare. I annat fall skul-
le det faktum att Sverige omges av hav 
i stället göra det lättare för en motstån-
dare att snabbt välja tid och plats för sina 
militära operationer samt att utan direkta
landoperationer tvinga oss till underkas-
telse t ex genom mineringsoperationer 
mot vår sjöfart.

Tyvärr lägger man även dimma över 
den civila sjöfarten, och använder inte 
begreppet ”skydd av sjöfart eller sjö-
fartsskydd” i sin rapport - med ett enda 
undantag: Försvarsberedningen noterar 
att Försvarsmakten i Perspektivstudien 
(2018) lyfter fram behovet av att kunna 
genomföra sjöfartsskyddsoperationer i 
syfte att skydda sjöfart eller transporter 
inom	 flera	 geografiska	 områden	 samti-
digt. Den tydliga skrivningen från För-
svarsmakten tonar beredningen ned ge-
nom att skriva;

”…med begränsade resurser måste 
behovet av sjöfartsskydd operativt ba-
lanseras mot förmågan att kunna möta 
väpnat angrepp och därmed den sam-
mantagna krigsavhållande förmågan 
i totalförsvaret. För att i en strategisk 
kontext lösa bägge uppgifterna, sam-
tidigt och över tid, behövs en väsent-
lig utökning av marinstridskrafterna. 
Beredningen menar att hanteringen av 
sjöförbindelser västerut måste ses i ett 
internationellt perspektiv.” 

Här slinter beredningen ordentligt. Skriv-
ningen är ett tydligt exempel på att bered-
ningen inte förstår att öppna sjövägar och 
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hamnar är ett strategiskt mål (nämligen 
att	överleva	 som	nation)	–	 inte	ett	mål	 i	
sig självt. Det är förutsättningen för alla 
andra militära aktiviteter på operativ och 
taktisk nivå. I korthet utan öppna sjövä-
gar och hamnar skapas varken försvars-
vilja, motståndskraft eller värnkraft. Det 
finns	 inget	 motsatsförhållande	 mellan	
militär förmåga under Grå Zon och för-
måga under Väpnat Angrepp.

Att beredningen menar att hanteringen 
av sjöförbindelser västerut måste ses i 
ett internationellt perspektiv är otydligt 
och leder till en mängd följdfrågor. Ska 
vi låta Nato ta hand om Västkusten med 
minröjning, ubåtsjakt och eskort av anlö-
pande fartyg med militärt stöd? Ska Nato 
skydda svensk kustsjöfart på Västkusten? 
Ska Nato även hantera ryska marina för-
bands begäran om oskadlig genomfart av 
Öresund enligt folkrätten om Sverige inte 
är	 indraget	 i	 konflikten?	 Ska	Nato	 han-
tera kränkningar? Om det är svar ja, på 

samtliga dessa frågor så rimmar det inte 
med vårt lands alliansfrihet och dessutom 
avhänder vi oss de åligganden vi har till 
sjöss som suverän stat.

Skrivningarna ger snarare ett intryck 
av att begrava marinens berättigade ma-
terielbehov i luddiga skrivningar. Jag 
konstaterar att vi måste fortsätta att argu-
mentera för det marina försvarets behov. 
Här har ledamöterna möjligheten att med 
akademien som fundament argumentera. 
Akademiens relevans och påverkansmöj-
ligheter står och faller med ledamöternas 
engagemang. 

Varje nyinvald ledamot ska hålla ett 
inträdesanförande. I år har alla nyinvalda 
hållit sina anföranden. Anförandet ska 
bestå av ledamotens egna synpunkter, 
idéer, förslag och värderingar och inte 
utgöras av den allmänna uppfattningen 
inom dennes verksamhetsområde, myn-
dighet eller företag. De mest intressanta 
och inspirerande inläggen är de där

Akademiens ordförande, konteramiral Anders Grenstad, Finlands försvarsattaché 
kommodor Rami Peltonen, den nyinvalde korresponderande ledamoten kommodor 
Juhapekka Rautava, Sveriges marinchef konteramiral Jens Nykvist samt akade-
miens sekreterare kommendör Bo Rask under högtidssammanrädet på Etnografiska 
museet.
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ledamoten sticker ut hakan något och ger 
sin egen syn på det valda ämnet. Årets 
sju inträdesanföranden har behandlat ett 
brett spektrum av områden;

OL Per Nilsson talade under rubriken 
Corbett seglar vidare – sjöstridskrafter-
nas roll i hybridkriget. Ledamoten redo-
visade hur sjöstridskrafter kan användas i 
hybridkrigföring och argumenterade för 
hur vi ska motverka påverkan från marin 
hybridkrigföring.

OL Anders Hörnfeldt talade under 
rubriken Drivkrafter bakom svensk 
ubåtsjaktförmåga - igår, idag och imor-
gon. Ledamoten redovisade hur styvmo-
derligt ubåtsjaktförmågan har hanterats 
under åren sedan 1926 med vissa tider 
av framgång och andra tider då förmå-
gan har tillåtits att dö ut för att senare 
till stora kostnader återigen byggas upp. 
Just nu är förmågan varken materiellt, 
personellt eller organisatoriskt säker-
ställd.
OL	 Mattias	 Widlund	 talade	 under	

rubriken Svensk handelssjöfart i ett nytt 
säkerhetspolitiskt läge. Ledamoten tog 
upp några viktiga kärnfrågor rörande 
regelverket runt sjöfart i krig eller under 
krigsliknande förhållanden vilket skulle 
kunna benämnas krigssjörätt samt vilka 
risker som aktiverar denna rätt. Att det är 
viktigt visar inte minst den senaste tidens 
händelser i Hormuz-sundet.

OL Peter Sandwall talade under rub-
riken Styrning för ett starkare försvar 
– med tillit mot tillväxt. Anförandet 
handlade om den för övriga svenska 
myndigheter mycket ovanliga detaljstyr-
ningen som kännetecknar riksdagens och 
regeringens styrning av Försvarsmakten. 
Budskapet var att ökad tillit, mindre de-
taljstyrning och ökad långsiktighet krävs 
om Försvarsmakten ska kunna växa en-
ligt de politiska ambitionerna.

OL Katarina Norén talade under rub-
riken Sjöfartsverket in i framtiden Leda-
moten redovisade sin syn på hur Sjöfarts-
verket ska ta sig an utmaningar i form 
av ökad sjöfart, omsättningsbehovet av 
isbrytare, minskat intresse för sjömans-
yrken inklusive lotsar, ökad användning 
av IT och krav på ständig uppkoppling 
till nätet.

OL Björn Brenner talade under rub-
riken Nygammal aktör återtar marin 
närvaro i Östra Medelhavet; Reflektio-
ner kring spänningsläget och dess regio-
nala implikationer. Ledamoten med sina 
mycket djupa kunskaper om mellanöstern 
varnade för konsekvenserna av USA:s 
och övriga västallierades kortsiktiga och 
ofta okunniga agerande i det strategiskt 
viktiga området.

KL Sigurd Smith talade under rubri-
ken Noen utviklingstrekk som påvirker 
forsvaret av Norge – vektlagt det mari-
time domenet. Ledamoten lade tydligt 
fast att det nordiska området är ett sam-
manhållet strategiskt operationsområde 
som gränsar till Arktis, det viktiga ryska 
basområdet på Kolahalvön och de viktiga 
Sea Lines of Communication över Nord-
atlanten. De ryska försvarsambitionerna 
är	 långsiktiga	 –	 det	 har	 inte	 de	 västliga	
staterna varit. Hela den ryska materiel-
parken är stadd i snabb förändring och 
systemen används för att stödja utrikes-
politiken. För Norges och de nordiska 
länderna innebär det att vi i en orolig tid 
måste noga följa, svara på och följa den 
ryska utvecklingen.

Akademien fortsätter i år och nästa sitt 
arbete med En Marin för Sverige. Det är 
ett förslag från akademien med goda ar-
gument för ett tredubblat marint försvar. 
Vi anser att det är vitalt för Sverige. Vi 
lyfter fram att det nordiska området nu 
utgör	 konfliktzonen	 mellan	 NATO	 och	
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Ryssland. Vi redovisar vårt stora sjöfarts-
beroende och bristen på insikt om konse-
kvenserna i breda grupper om sjöfarten 
upphör på svenska hamnar. 

I maj presenterades personalkapitlet 
d.v.s. hur Försvarsmakten ska kunna re-
krytera, utveckla och behålla den personal 
som behövs för en större marin. Diskus-
sionen drog ett hundratal åhörare varav 
flera	försvarspolitiska	ledamöter	från	olika	
partier. Vidare förde vi en diskussion om 
den fullständigt orimliga uppfattningen 
av vissa ”förståsigpåare” att svenska yt-
stridsfartyg inte kan uppträda i Östersjön 
under krigsfara och krig. Under nästa år 
ska det viktiga materielkapitlet redovisas.

Under året har vi tillsammans med öv-
riga kungliga akademier färdigställt en 
gemensam broschyr som beskriver vad 
akademierna är för något och vad vi ar-
betar med.

Vårt bibliotek är beläget 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 bokbestån-
det pågår. Biblioteksarbetet har även i år 
kunnat genomföras med generöst stöd 
från	 Jacob	 Wallenbergs	 stiftelse,	 sär-
skilda fonden. Akademien uttrycker sitt 
varma tack för detta ovärderliga stöd till 
bibliotekets verksamhet.

Vår tidskrift - Tidskrift i Sjöväsendet - 
ges i år ut i sex nummer. Samtliga av de 
sedan 1835 utgivna artiklarna i Tidskrift 
i Sjöväsendet kan idag läsas via akade-
miens hemsida. 

Bildarkivet med över 100 000 fotogra-
fier	av	fartyg	och	marin	verksamhet	är	se-
dan några år deponerat hos krigsarkivet 
och fritt tillgängligt för forskning. 

Vid valsammanträdet i september i år 
kallades nio nya ordinarie ledamöter och 
en korresponderande ledamot in i aka-
demien. 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 bi-
drag till akademiens viktiga arbete att 
tala om vårt lands stora sjöfartsberoende 
och dessa transporters skydd. Det arbetet 
är helt avgörande för vårt lands framtid, 
eftersom havet och sjöfarten är blodom-
loppet i världsekonomin och därmed i 
vårt lands ekonomiska utveckling. Vår 
ekonomiska framtid, vår folkförsörjning 
och vår säkerhet avgörs på haven genom 
tillgång till fria sjövägar, hamnar och 
handelsleder. 

Vår absolut viktigaste uppgift är där-
för fortfarande att övertyga våra politiker 
och andra beslutsfattare att marinstrids-
krafterna är för få för att skydda våra 
sjöförbindelser. Uppgifter och resurser är 
inte i balans. Lyckas vi, kommer arbetet 
att leda till stabilitet, fred, säkerhet, ut-
veckling och att skapa välstånd i enlighet 
med	det	latinska	ordspråket	–	mare con-
jugit – non separat	(havet	förenar	–	skil-
jer icke).

Våra idag 358 ledamöter följer i fot-
spåren efter våra grundares arbete med 
att öka kunskaperna om sjövägarnas be-
tydelse. 

Det arbetet startade den 15 november 
1771 i Stockholm för 248 år sedan, när 
viceamiralen	Kristoffer	 Falkengréen	 vid	
invalet erhöll nummer 1 i ledamotsför-
teckningen. Den senaste invalde har er-
hållit nummer 1514. 

Traditionen lever!
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Ledamoten
NIKLAS WIKLUND

Örlogskapten Niklas Wiklund studerar idag vid Försvars-
högskolans högre officersprogram. Wiklund har tidigare 
varit fartygschef samt stf divisionschef vid 31. Korvettdi-
visionen och har under många år arbetat med taktik- och 
stridsteknikutveckling avseende sjömålsstrid både inom 
marinen och tillsammans med flygvapnet.

Svensk marintaktik – existerar det någon 
sådan?
Abstract: We have a new security situation in our immediate vicinity. Russia, with 
renewed ambitions to become a great power, is increasing the volumes of its armed 
forces with a comprehensive modernization program in progress. These develop-
ments directly effect on the Swedish military defence. In particular, the naval capa-
bilities, which is a crucial component in the “shell defence” that should deter, and 
in the worst case, prevent the potential opponent from using Swedish territory for its 
purposes. This raises the question of how to use our naval units in an optimal way 
and requires that we have adapted tactics that can handle conceivable scenarios de-
spite the low number of ships and units. All of this put high demands on both tactical 
publications and tactical training.

Återtagning av en 
anpassad taktik
Rubrikens frågeställning kan möjligen 
framstå som provocerande. Den berör 
dock ett område som är viktigt att debat-
tera och som i denna artikel kommer att 
beröras utifrån en rad olika aspekter. 

ÖB Micael Bydén brukar påminna om 
att vi måste veta var vi kommer ifrån, 
och att resan mot ett stärkt försvar bör-
jade från låga nivåer.1 Marinen startade 
en resa från dessa låga nivåer avseende 

1. ÖB Micael Bydén tal vid Rikskonferensen 
Folk och Försvar i Sälen den 14 januari 2019.

såväl taktik som stridsteknik efter den 
så kallade ”strategiska time-outen”. In-
ternationella insatser, sökandet efter ett 
existensberättigande och därmed ett allt 
för stort fokus på att kunna hantera asym-
metriska hot	flyttade	vårt	fokus	bort	från	
den	kvalificerade	väpnade	striden.

Under denna period erhölls förvisso ny 
kompetens och kunskap genom ökad in-
teroperabilitet med andra nationer enligt 
Natos principer för samverkan. Detta är 
något som vi fortfarande har stor nytta 
av, och som marinen idag behärskar väl. 
Men problemet är att de NATO-publika-
tioner, som vi under många år baserade 
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vårt uppträdande på, i huvudsak innehöll 
metodik, procedurer och signalering - 
men saknade taktik. I synnerhet sakna-
des taktik för att kunna möta och hantera 
ett	kvalificerat	hot	i	en	nationell	kontext,	
och för operationer under krigsliknande 
förhållanden.2

Min uppfattning är att vändpunkten 
för marinens del avseende ett återtagan-
de avseende såväl taktik som stridstek-
nik	anpassat	för	att	möta	en	kvalificerad	
motståndare inföll runt 2012. Detta tack 
vare att dåvarande marinchefen, amiral 
Jan Thörnqvist genom Marinens Utveck-
lingsplan deklarerade följande.3 

”Strid mot en kvalificerad och högtek-
nologisk motståndare ska vara dimen-
sionerande för marinen. Kan vi hante-
ra en sådan situation står vi även inom 
ramen för detta även väl rustade att 
verka i en mer lågteknologisk hotmiljö, 
som exempelvis sjöfartsskydd mot pi-
rater i Indiska oceanen.”

Där och då påbörjades en återtagning 
inom marinen för att ånyo skapa reell 
förmåga	för	att	kunna	möta	en	kvalifice-
rad motståndare. Den låga nivå som åter-
tagningen	började	på	gjorde	att	officerare	
- i vissa fall ända upp till örlogskaptens 
grad - knappt hade upplevt något annat 
än ett mycket smalt fokus på deltagande 
i internationella insatser. Detta medförde 
att arvet avseende den nationella marina 
taktiken med fokus på strid endast åter-
fanns hos en begränsad skara individer, 
och	som	därmed	fick	ett	stort	ansvar	för	
att säkerställa att tidigare kunskaper ånyo 
skulle kunna implementeras. 
2. Exempelvis NATO ATP-1(E) Allied Mati-
time Tactical Instructions and Procedures 
3. Jan Thörnqvist, ”Marinen och Vägen fram-
åt - Marinens utvecklingsplan 2012”, Tidskrift 
i Sjöväsendet - Kungl. Örlogsmannasällskapet, 
nr 1 (2012): s.12-13.

Definitionen av begreppet 
taktik?
Vad	är	taktik?	Det	finns	en	rad	olika	de-
finitioner	av	begreppet	taktik.	Nedanstå-
ende är hämtat ur vårt tidigare taktikreg-
lemente TRFL.4

”Taktik är en sammanfattande benäm-
ning på varierande medel och metoder 
som används för att i varje situation på 
bästa sätt nå ett bestämt syfte med stri-
den och övrig verksamhet som hänger 
samman med den.”

TRFL fastställer även att ”taktiken byg-
ger på kunskaper, bedömningar och i vis-
sa fall antaganden om angriparens taktik 
och organisation, liksom om våra chefers 
och förbands förmåga i strid”.

Reglementet är idag upphävd i sin hel-
het. Någon ersättare med motsvarande 
innehåll existerar i dagsläget inte inom 
marinen. Studerar man arméns motsva-
rande	reglemente	AR2	så	definieras	tak-
tik på ett liknande sätt.5

”Taktik är en sammanfattande benäm-
ning på de över tiden varierande me-
del och metoder som används för att i 
varje situation nå ett bestämt syfte med 
striden och övrig verksamhet.”

Att	 begreppet	 taktik	 är	 definierat	 inom	
marinen	 är	 centralt.	 Definitionen	 utgör	
en ledstång för innehållet i all utbildning 
och utveckling. Om vi förlikar oss med 
tanken	 att	 definitionen	 av	 taktik	 enligt	
TRFL är giltig även idag, ställer det höga 
krav på våra marina chefer att formulera 
hur marina operationer ska utformas och 
genomföras. Således blir dokumenta-
tionen av erfarenhet (reglementen) och 
vidmakthållande av kunskap (utbildning) 
4. Marinen, TRFL - Taktikreglemente för flot-
tan (Stockholm: Chefen för Marinen, 1987), s.1.
5. Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik 
(FM, 2013).
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helt centralt i sammanhanget. Men hur 
står det då till med dessa områden idag?

Taktiska reglementen
TRFL är som tidigare nämnts upphävt, 
och ersatt att TRM 1(A).6 Vid en jämfö-
relse så skiljer sig dessa två publikationer 
åt i hög grad. TRFL var ett taktikregle-
mente vars innehåll gav chefer såväl som 
elever på skolor en taktisk bottenplatta att 
stå på och en ledstång att hålla i. Dagens 
taktikreglemente TRM är istället en pub-
likation som i huvudsak beskriver proce-
durer, begrepp, operationstyper, taktiska 
och stridstekniska uppgifter m.m. Någon 
marintaktik, d.v.s. hur marina operatio-
ner principiellt ska genomföras är svårt 
att	finna.	Inte	heller	finns	några	riktlinjer	
för hur taktiska uppgifter ska lösas. Till 
TRM	finns	 ett	 antal	 underliggande	 reg-
lementen i den så kallade TPM-serien.7 
Dessa publikationer innehåller i huvud-
sak stridsteknik för respektive funktion. 
Det	 finns	 således	 ett	 ”taktiskt	 glapp”	 i	
den	 marina	 publikationsfloran	 som	 bör	
fyllas.

Örlogskapten Anders Persson förfat-
tade redan för sex år sedan en artikel i 
TiS med rubriken “Taktik, taktisk titel 
eller otakt(iskt)?”. Han konstaterade att 
marinen saknade reglementen med tak-
tiskt	innehåll	trots	att	det	fanns	flera	reg-
lementen vars titlar gjorde gällande att så 
var fallet.8

”Om inte TPM 3.0 bjuder på något 
innehåll med bäring mot taktik för flot-
tan ter det sig inte bättre än att vi står 
med tre ”taktiska reglementen” (TRM 

6. Försvarsmakten, Taktikreglemente för ma-
rinstridskrafterna TRM 1 ( A ), M7739-353024 
(Stockholm: Försvarsmakten, 2010).
7. TPM (Taktiska Procedurer Marinen).
8. Anders Persson, ”Taktik, taktisk titel eller 
otakt(iskt)?”, Tidskrift i Sjöväsendet - Kungl. 
Örlogsmannasällskapet, nr 3 (2013).

1(A), TRM AF:FS och TPM 3.0) som ska 
utgöra ryggraden för vår taktik, helt 
utan taktiskt innehåll”

Detta är givetvis ett problematiskt till-
stånd. I synnerhet eftersom det således 
saknas en bottenplatta avseende takti-
kens praktik för nya chefer i marinen så-
väl som för elever och lärare vid skolor 
som ska bedriva och ta till sig utbildning. 
Ett taktikreglemente måste även ta hän-
syn till vårt unika operationsområde i 
Östersjön och på Västerhavet.

The problem of fighting wars in nar-
row seas has not been given the seri-
ous consideration it deserves by many 
blue-water navies. There is a widely 
held but erroneous view that a fleet ca-
pable of defeating an adversary on the 
open ocean could successfully operate 
in narrow seas.9

Det innebär att vi måste beskriva och 
fortsatt utveckla en taktik som tar hänsyn 
till dessa förutsättningar, som drar fördel 
av	våra	geografiska	förutsättningar.	Lju-
set i tunneln avseende taktikreglementen 
är att det i skrivande stund pågår en re-
videring av TRM, vilket förhoppningsvis 
kommer att täppa till detta glapp.

Grundläggande taktik-
utbildning
Bedrivs det då någon utbildning i natio-
nellt anpassad marintaktik vid våra sko-
lor?	Min	uppfattning	 är	 att	 det	finns	 ett	
visst glapp även här. Detta fenomen har 
tidigare belysts i en TiS-artikel från 2012 
signerad kapten Daniel Eklund.10

9. Milan N. Vego, Naval Strategy and Opera-
tions in Narrow Seas (Portland, Oregon: Frank 
Cass Publishers, 1999).
10. Daniel Eklund, ”Taktik eller stridsteknik, 
vad är vad och vad utbildar vi i?”, Tidskrift i Sjö-
väsendet - Kungl. Örlogsmannasällskapet, nr 4 
(2012): s.309.
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”Jag uppfattar som tidigare nämnts att 
vi idag ofta kommer i kontakt med or-
det taktik i samband med våra utbild-
ningar men ytterst sällan behandlar det 
för vad det faktiskt är. Många gånger 
har vi svårt att hålla isär begreppen 
och taktisk ledningsnivå blandas ihop 
med taktik i meningen hur vi uppnår 
våra mål till sjöss. När vi inte berör 
ledningsnivåer i taktikens namn, rör 
vi oss nio av tio tillfällen istället inom 
stridsteknikens sfär [...]
Jag anser att Marinen bör göra en 
grundlig analys över sin taktikutbild-
ning och utarbeta nya kursplaner och 
pedagogiska grepp för att utbilda sin 
personal i faktiskt taktik.”

Vid Sjöstridsskolan genomförs taktik-
utbildning	 för	 såväl	 specialistofficerare	
(SO)	som	officerare	(OF).	Men	innehållet	
i denna utbildning fokuserar i huvudsak 
på stridsteknik, taktiska begrepp och 
uppgifter samt marina förmågor och 
funktioner.11 Elever som genomgått den-
na utbildning i närtid vittnar om en viktig 
och relevant kurs, men att den i mycket 
ringa omfattning avhandlar taktik enligt 
definitionen.	

Vid Försvarshögskolan genomförs tak-
tikutbildning	för	kadetter	inom	Officers-
programmet (OP). I sammanhanget kan 
det vara värt att notera att Universitets-
kanslersämbetet (UKÄ) för ett antal år 
sedan underkände programmet då utbild-
ningen ansågs hålla för låg akademisk 
kvalité. Detta kan man skönja i dagens 
utbildning då det mer vetenskapliga d.v.s. 
teoribildning runt ämnet krigsvetenskap 
har fått ett stort utrymme. Även delkur-
serna i marintaktisk tillämpning har likt 
kurserna vid Sjöstridsskolan ett stort fo-

11. Försvarsmakten, ”Kursplan - Marintaktik 
funktionsvisa grunder” (Sjöstridsskolan, 2017).

kus på organisation, taktiska koncept och 
begrepp, principer för ledning, strids- 
och stödfunktioner som bygger på regle-
mentet som saknar taktik - TRM 1(A).12

Man genomför inom ramen för utbild-
ningen taktiska spel och bedömanden för 
att analysera taktiska problem. Detta är 
bra och viktigt, men man bör ställa sig 
frågan huruvida det är en utbildning där 
vår nationellt etablerade taktik förmed-
las, eller om det i huvudsak handlar om 
att eleven får pröva sina egna taktiska 
lösningar? När förmedlas vår etablerade 
nationella marintaktik till eleven? Min 
uppfattning är att detta sker först när in-
dividen kommer ut i befattning på våra 
fartyg,	och	då	finns	sällan	tid	för	förmed-
lande taktikutbildning, vilket innebär att 
individen får lära sig den hårda vägen. 
Detta är en ordning som behöver ses över.

Taktikutbildning vid det 
högre officersprogrammet
Det	 nyligen	 uppstartade	 högre	 officers-
programmet (HOP) har idag ersatt såväl 
tidigare stabsutbildning (SU) som den 
högre stabsutbildningen (HSU). 
Här	 kan	 man	 dock	 snabbt	 identifiera	

ett problem avseende taktikutbildningen. 
I dagsläget är de två existerande kurserna 
i marintaktik (5+5 veckor) inte obligato-
riska kurser för de marina eleverna. De 
är istället valbara kurser.13 Den marina 
eleven (liksom elever från övriga för-
svarsgrenar) har således möjlighet att 
välja militärhistoria, armétaktik eller 
juridik (för att ta några exempel) istället 
för marintaktik. Det innebär i praktiken 
att en blivande fartygschef, divisionschef 
eller	 stabsofficer	 vid	 marinstaben	 i	 det	
12.	 ”Bildspel	-	Progression	Officerprogrammet	
(Marin)” (FHS, 2017).
13. Försvarshögskolan, ”Utbildningsplan Hö-
gre	Officersprogrammet”	(FHS,	2018).
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fallet man inte väljer att läsa marintak-
tik, inte erhåller någon sådan utbildning 
sedan tiden som kadett. Även detta är en 
ordning som bör ses över. Här behöver 
Försvarsmakten som beställare av utbild-
ning av Försvarshögskolan bli tydligare 
och ställa krav på vilka kurser respektive 
elev ska genomföra.

Men även innehållet i de marina kur-
serna bör ses över i syfte att bättre möta 
de faktiska behoven. Den valbara kurs i 
marintaktik som genomfördes under vå-
ren 2019 vid FHS var mycket uppskattad 
och välplanerad. Men kursens huvudsak-
liga fokus låg på taktikens teorier, så som 
exempelvis sjömaktsteori, avskräckning 
och marin maktprojicering.14 Min upp-
fattning är att detta är viktigt, men måste 
kopplas samman med tanken om hur vi 
i Sverige ska genomföra marina opera-
tioner. Även här krävs en tydlig röd tråd 
från teori till praktik, och inte enbart på 
ett övergripande plan. Fokus måste ligga 
på vår svenska operationsmiljö. På så sätt 
blir utbildningen än mer relevant ur ett 
försvarsmaktsperspektiv, i synnerhet då 
utbildning lägger grunden för blivande 
fartygs- och divisionschefer.

Naval tactics consist of the actions the 
enemy as quickly as possible for as long 
as necessary to achieve his purpose. 
The tactics a commander will employ 
will depend largely on his given task 
and that he believes to be the enemy’s; 
on the nature and number, or capabili-
ties of the sensors and weapons he has 
and believes his opponents to have; and 
on the prevailing natural conditions.15

14. Försvarshögskolan, ”Kursplan och kurs-
beskrivning för marin krigföring - 2HO029” 
(FHS, 2019).
15. Frank Uhrlig JR, ”Naval Tactics: Examples 
and Analogies”, Naval War College Review, nr 2 
(1981).

Ovanstående textstycke belyser för-
tjänstfullt vikten av taktikens praktik 
och kunskapen om densamma, något som 
måste utgöra kärnan i all utbildning.

Förutsättningar för ut-
bildning och utveckling
En möjlig orsak till svårigheten att ut-
bilda i svensk nationell marintaktik vid 
Försvarshögskolan kan vara kopplat till 
sekretessproblematiken. Vid Försvars-
högskolan	finns	idag	inte	förutsättningar	
för	 att	 använda	 sig	 av	 sekretessklassifi-
cerat utbildningsunderlag. För att kunna 
genomföra en taktisk utbildning med 
kvalitet och gå på djupet i de taktiska dis-
kussionerna så är det en fördel om man 
kan hantera sekretess avseende utbild-
ningens innehåll inklusive förvaring av 
dokument och lokaler som är godkända 
för ändamålet. Så är inte fallet vid För-
svarshögskolan idag.

Dessutom utgör lärarnas bakgrund en 
viktig parameter. Utöver de rent formella 
förutsättningarna krävs även att lärarna 
i taktik måste vara väl lämpade för upp-
giften. En uppgift som kan vara utma-
nande när eleverna dessutom är kollegor 
med mångårig erfarenhet. Ulf Högström, 
arméofficer	 och	 lärare	 vid	 Försvarshög-
skolan har skrivit en läsvärd artikel om 
att vara taktiklärare vid Försvarshögsko-
lan.16

Lära om taktik innebär att den of-
ficer som antar utmaningen att bli 
taktiklärare måste ha en personlig god 
erfarenhet och kunskapsbas i yrket 
samt vara insatt i gällande doktriner 
och reglementen. Denna ”bas” är en 
förutsättning för att det ömsesidiga 

16. Ulf Högström, ”Lära om taktik - Några tan-
kar om utbildning och undervisning i taktik”, 
KKrVA handlingar och tidskrift 1/2010, nr 1 
(2010).
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förtroendet mellan den studerande 
och läraren ska fungera. Taktikläraren 
behöver alltså̊ vara en god officer och 
förebild för sina yngre kollegor. Vil-
ket innebär att Försvarsmakten noga 
behöver välja de officerare som ska 
tjänstgöra som lärare.

Det är lätt att instämma med Högströms 
slutsats, men det ställer därmed också 
krav på Försvarsmakten att säkerställa 
bemanningen av Försvarshögskolan med 
rätt lärare, med rätt bakgrund.

Behov av forskning?
Jag anser även att marinen bör verka 
för att det ska bedrivas forskning inom 
den marina domänen. På nationell nivå 
är forskning inom ämnet marintaktik 
i	 praktiken	 obefintlig.	 Om	 den	 marina	
taktiken ska vara genuint genomarbetad 
bör forskning inom området kombineras 
med den utveckling som i dag sker vid 
våra marina förband. Forskning kommer 
bidra både till kvalitetssäkring och en 
mer kvalitativ utbildning inom området 
marintaktik. 

Ledamoten och professorn vid För-
svarshögskolan	 Jerker	Widén,	 beskriver	
(TiS 3-2014) problematiken med att inte-
grera	teori	med	praktik.	Widén	menar	att	
problemet ligger i att FHS militära lärare 
saknar vetenskaplig kompetens medan 
de undervisande forskarna saknar militär 
kompetens.	 Lösningen	 enligt	 Widén	 är	
forskarutbildade	 officerare	 som	det	 idag	
råder stor brist på.17

Arne Norlander och Karl Ydén förstär-
ker budskapet (TiS 2-2015) och menar 
att ”det är officerares forskning som de-
finierar innebörden i en modern militär 
17.	 Jerker	Widén,	”Marint	 lärande	–	värdet	av	
vetenskapligt tänkande och bildning”, Tidskrift 
i Sjöväsendet - Kungl. Örlogsmannasällskapet, 
nr 3 (2014).

profession. Officerskåren blir professio-
nell endast genom att forskarutbildade 
officerare utvecklar militära praktiker 
genom att underkasta den vetenskaplig 
analys”.18

Flygvapnet som förebild?
Avseende utbildning står övriga försvars-
grenar inför samma problem. Men gäl-
lande hanteringen av taktik i ett större 
perspektiv	kan	det	finnas	 skäl	 för	mari-
nen att titta på hur man hanterar området 
inom	flygvapnet.
Till	 att	 börja	 med	 utgör	 flygvapnets	

motsvarande öppna taktikreglemente19 
ett	bra	underlag	för	utbildning	inom	flyg-
taktik. I reglementet beskrivs kortfattat 
och fortlöpande i texten såväl taktiska 
principer som framgångsfaktorer för tak-
tiken och stridens förande, vilket innebär 
att reglementets bidrag till taktiken blir 
värdefullt och relevant. Ett exempel är att 
detta reglemente i större utsträckning än 
det motsvarande marina beskriver takti-
ken för hur sjömålsbekämpning enskilt 
och i samverkan med marina förband 
ska genomföras på ett principiellt plan. I 
reglementet beskrivs även den dimensio-
nerande motståndaren och dennes taktik, 
vilket utgör ett avgörande utgångsvärde 
när egen taktik ska diskuteras och fast-
ställas.
Organisatoriskt	 har	 flygvapnet	 en	 or-

ganisation som omhändertar de taktiska 
frågorna i större omfattning än vad ma-
rinen har idag. Inom Luftstridsskolan 
(LSS)	 finns	 utvecklingsenhet	 luftstrid	

18. Arne Nordlander och Karl Ydén, ”Kom-
mentar	till	inlägg	från	Jerker	Widén”,	Tidskrift 
i Sjöväsendet - Kungl. Örlogsmannasällskapet, 
nr 2 (2015).
19. Försvarsmakten, Reglemente Taktik för Luf-
toperationer - TR LuftOp 2017 (Stockholm: FM, 
2017).
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som bland annat ansvarar för förbandsut-
veckling vilket omfattar taktikutveckling 
med framtagande av taktiska anvisning-
ar, utbildningsanvisningar och utveck-
ling av stridsteknik.
För	detta	ändamål	finns	särskilda	TU-

enheter (taktikutveckling) för respektive 
funktion så som TU JAS, TU HKP, TU 
BAS, TU STRIL osv. På så sätt omhän-
dertas taktisk utveckling och implemen-
tering inom respektive funktion. 

För att ta ett konkret exempel. Vid TU 
JAS tjänstgör ett antal piloter med ansvar 
för	 all	 implementering	 inom	 flygvapnet	
avseende nya system, vapen och sensorer 
för JAS 39 Gripen. Man disponerar ett 
antal	flygplan	för	taktisk	utprovning	och	
evaluering. Man genomför noggranna 
prover i såväl simulerad miljö, som verk-
lig miljö, och tar därefter fram anvisning-
ar för taktik och stridsteknik. När de nya 
koncepten är klara ansvarar TU JAS för 
utbildning och kvalitetssäkring vid res-
pektive	stridsflygdivision.	
Ovanstående	koncept	finns	 till	del	re-

dan etablerat inom Sjöstridsskolan, i syn-
nerhet	 inom	 amfibiesystemet.	Men	 kon-
ceptet skulle behöva utvecklas även inom 
övriga domäner i syfte att på ett bättre 
sätt omhänderta den marina taktiken i 
sin helhet.

Likande problematik i 
andra länder?
Ovanstående frågor och problemom-
råden runt taktikens praktik förefaller 
dock inte vara något unikt för Sverige. 
I en nyskriven artikel av en brittisk sjö-
officer	framgår	det	att	det	finns	problem	
även inom Royal Navy inom området.20 
Artikelförfattaren menar att man numera
20. John Dorey, ”Is it time to re-think Royal 
Navy training?”, Wavell Room - Contemporary 
British Military Thought, 2019.

diskuterar taktik i alldeles för liten ut-
sträckning, och att alla övningar, i syn-
nerhet FOST21 är alldeles för hårt styrda. 
Något som leder till att övningar blir allt 
för förutsägbara. En annan aspekt som 
lyfts fram är att dagens taktik är hårt 
knuten till tekniska system och dess pre-
standa, som i sin tur ofta omgärdas av 
hög sekretess. Ett problem som för oss 
blir än mer påtagligt om sekretess inte 
kan hanteras vid Försvarshögskolan. Ar-
tikelförfattaren menar att detta leder att 
man i mindre utsträckning än tidigare 
diskuterar taktik, vilket hämmar möjlig-
heterna att få fram taktiskt tränade che-
fer. En förutsättning för att vinna strider.

Ovanstående är således viktigt att be-
akta även för svenskt vidkommande. Den 
tekniska utvecklingen innebär att våra 
chefer måste vara väl förtrogna med sys-
temens möjligheter och begränsningar 
för att taktiskt kunna nyttja de på bästa 
sätt. Detta samtidigt som våra övningar 
bör skapa möjligheter för den taktiska 
chefen till sjöss att öva och pröva sin tak-
tik.

Existerar det en marin 
taktik?
Svaret på den inledande frågan är trots 
allt ja!  Jag hävdar att vi har en väl fung-
erande och utvecklad taktik för exem-
pelvis ytstrid, ubåtsjakt och minröjning. 
Jag kan till och med gå längre än så och 
hävda att vi inom ett antal områden avse-
ende sjöstriden ligger långt fram ur tak-
tiskt och stridstekniskt perspektiv. Detta 
blir alltid tydligt när vi samövar med eller 
mot	 andra	 nationer.	 Det	 finns	 flera	 skäl	
till att det förhåller sig på det viset.

För det första har de återinförda funk-
tionsövningarna	(ytstrid,	ubåtsjakt	m.fl.)	

21.	 Flag	Officer	Sea	Training
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varit av stor vikt för den marina utveck-
lingen. Inom dessa övningar har strids-
teknik samt taktik inom funktionen va-
rit det centrala. Andra intressen så som 
överlagrade ledningskoncept och högre 
taktisk ledning har fått stå tillbaka för 
att inte hämma fokusområdet. Detta har 
varit en nyckel till framgång för utveck-
lingen inom respektive funktion. 

För det andra har marinen idag väl 
fungerande processer för utvärdering och 
analys. Genom den unika möjligheten 
att återspela hela övningar eller enskilda 
moment så får de inblandade cheferna 
möjligheten	 att	 identifiera	 styrkor	 och	
svagheter i den taktiska planen och kan 
därmed	identifiera	framgångsfaktorer	så-
väl som områden som måste utvecklas. 

För det tredje präglas marinen idag av 
ett öppet och prestigelöst klimat där tak-
tiken värderas och diskuteras på ett kon-
struktivt sätt.  

Problemet med ovanstående är att er-
farenheter och den utveckling som sker 
avseende vår taktik förmedlas munt-
ligt i en mindre krets. Vi bör således bli 
bättre på att dokumentera viktiga erfa-
renheter i skrift för implementering i 
våra taktikreglementen. För att detta ska 
åstadkommas	måste	dessutom	finnas	 en	
kvalitetssäkrande funktion. I annat fall 
riskerar man att fastställa en taktik base-
rat på enskilda individers enskilda obser-
vationer.

Författarens förslag
På kort sikt bör följande åtgärder 
vidtas:
•	 Se över användandet av begreppet 

taktik inom marinen och ta fram en 
tydlig	definition.	Det	centrala	är	den	
röda tråden från teori till praktik, där 
definitionen	måste	brytas	ned	till	vad	

som praktiskt ska hanteras. Taktik 
används idag som ett samlingsnamn 
på diverse dokument och utbildning-
ar vilket ofta blir missvisande. 

•	 Omarbeta vårt nuvarande taktikreg-
lemente till att som sig bör omfatta 
taktiska principer och riktlinjer enligt 
definitionen.	 Här	 kan	 flygvapnets	
taktikreglemente utgöra ett gott ex-
empel.

•	 Kvalitetssäkra de militära utbildning-
arna! UKÄ underkände det akade-
miska	 innehållet	 i	 officersprogram-
met, men vem kvalitetssäkrar det 
rent militära innehållet i våra militära 
utbildningar? Det kanske är så att 
just taktikutbildningen, åtminstone 
avseende taktikens praktik, ska ske 
i nära samverkan mellan Försvars-
högskolan och Försvarsmakten för 
att säkerställa relevant innehåll och 
möjlighet att hantera sekretessbelagd 
information?

•	 Taktik för respektive försvarsgren 
bör utgöra obligatoriska kurser under 
HOP och inte valbara. Nu riskeras att 
vi	 får	ut	officerare	på	hög	nivå	 som	
inte har läst marintaktik sedan tiden 
som kadett.

•	 Taktiklärare måste hämtas och om-
sättas från förbandsnära tjänstgöring 
för att vara relevanta och uppdate-
rade på den ständiga utvecklingen 
inom taktik och stridsteknik som sker 
i förbandens regi. 

•	 Försvarsmakten bör även verka för 
att forskning ska bedrivas inom om-
rådet	av	officerare.

På längre sikt bör följande åtgärder 
vidtas:
Inför	 i	 likhet	 med	 flygvapnet	 taktik-
utvecklingsenheter för Ytstrid, Ubåt, 
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Minröj, Ubåt etc. med ett antal dedice-
rade	officerare	inom	respektive	funktion	
med ansvar för utveckling av taktik- och 
stridsteknik. Här är en nära koppling till 
fartygsförbanden helt avgörande, och 
personalen bör i huvudsak rekryteras di-
rekt från tjänstgöring ombord alternativt 
från divisionsledningar.

Ansvaret hos respektive TU bör om-
fatta utvärdering av övningar, leda me-
todförsök, framtagande av reglementen, 
taktiska och stridstekniska anvisningar 
samt utgöra expertstöd till Försvarshög-
skolans och Sjöstridsskolans utbildningar 
inom respektive funktion. Detta skulle 
sannolikt även leda till en högre grad av 
kvalitetssäkring.

Idag sker taktikutvecklingen i huvud-
sak vid de marina förbanden inom ra-
men för det stridsområdesansvar som är 
fördelat till de marina förbandscheferna. 
Genom införandet av en för ändamålet 
rätt bemannad taktikutvecklingsfunktion 
vid Sjöstridsskolan kan förbanden avlas-
tas och i högre grad fokusera på genom-
förande av övningar och operationer.

Med hänsyn till den rådande ansträng-
da personalsituationen är det dessvärre 
orealistiskt att tro att ovanstående skulle 
kunna åstadkommas på kort sikt. Men 
på längre sikt anser jag att det vore en

framgångsfaktor och skulle innebära att 
den marina taktiken skulle kunna ut-
vecklas, dokumenteras, kvalitetssäkras 
och förvaltas på ett bättre sätt.

Avslutning
Vi står idag inför en situation där vår 
dimensionerande motståndares förmåge-
ökning och förbandsvolymer ökar i snabb 
takt. Vår egen marina förmågeökning 
står inte i paritet med denna utveckling. 
Dessvärre är det politiska beskedet inför 
framtiden inte heller särskilt upplyftande 
sett med marina ögon.22 Även om en viss 
förnyelse sker och nya vapensystem till-
förs, så kommer vår marin under över-
skådlig tid bestå av dagens mycket låga 
numerär sånär som på ytterligare en am-
fibiebataljon	på	västkusten.	

Detta innebär att vi inom marinen 
måste	 fortsätta	finna	andra	vägar	 för	att	
bli farligare för en potentiell motstånda-
re. Att ständigt utveckla vår marina tak-
tik för att bättre kunna möta en numerärt 
överlägsen motståndare med ny teknik, 
kommer således vara en avgörande faktor 
för att nå framgång i striden.
22. Regeringen (Försvarsdepartementet), 
”Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspoliti-
ken och utformningen av det militära försvaret 
2021-2025 (Ds 2019:8)”, 2019.
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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 be-
löningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta 
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjövä-
sende. Vägledande vid ämnesval under 2020 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 2 500-3 500 ord. Tävlingsskrift för år 2020 
ska senast 31 maj 2020 vara akademien tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp-
gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens 
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sam-
manträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnäm-
nande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Ör-
logsmannasällskapets 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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Offshore Natural Gas Developments in the 
Eastern Mediterranean  
In 2010, the U.S. Geological Survey (USGS) estimated that the Eastern Mediterra-
nean, could hold potential reserves of 1.7 billion barrels of recoverable oil, and 122 
trillion cubic feet, (tcf) of recoverable natural gas, in what is known as the Levant 
Basin, and 1.8 billion barrels of recoverable oil, and 223 tcf of recoverable gas in 
what is known as the Nile Delta Basin.1 Since the publication of the USGS studies, 
there has been a significant number of offshore natural gas discoveries that support 
these estimations. The natural gas discoveries in the Eastern Mediterranean not 
only promise an era of economic stability and energy security in a region historical-
ly plagued by instability, but they also have the potential of becoming an important 
part of the wider energy map of the Mediterranean and Europe. However, existing 
geopolitical conflicts in the region cast doubts over the prospects of these develop-
ments, especially as traditional land bound conflicts come to manifest themselves 
as conflicting claims over resources, and disputes over demarcation of maritime 
borders.

Regional Discoveries to Date
To date, Egypt, Israel and Cyprus, have 
made most progress in exploring and 
developing their domestic resources.1

1. U.S Geological Survey, ‘Assessment of 
Undiscovered Oil and Gas Resources of the Le-
vant Basin Province, Eastern Mediterranean, 
March 2010’, http://pubs.usgs.gov(Last accessed 
02.07.12); U.S Geological Survey, ‘Assessment 
of Undiscovered Oil and Gas Resources of the 
Nile Delta Basin Province, Eastern Mediterra-
nean, March 2010’.

Egypt, with a long history of both on-
shore	and	offshore	hydrocarbon	develop-
ment, was estimated to hold 75.5 tcf of 
proven gas reserves in 2018, according to 
the	2019	BP	Statistical	Review	of	World	
Energy.2 Egypt’s natural gas deposits will 
no doubt continue to increase, especially 
if there are more discoveries like that 

2.	 BP	Worldwide,	Statistical	Review	of	World	
Energy 2019., www.bp.com 
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made	in	the	Zohr	field	in	2015,	a	gas	dis-
covery estimated at 30 tcf and considered 
the largest in the world. 

Israel, according to the same statisti-
cal review, is estimated to hold proven 
reserves of 14.6 tcf. Taking into account 
that this does not include the Leviathan 
field,	estimated	at	approx.	20	tcf,	and	that	
several	 new	offshore	 licenses	 have	 been	
issued, Israel’s hydrocarbon deposits are 
likely to increase in the coming years.  

Cyprus, which is a relative newcomer 
to	 the	hydrocarbon	 industry	had	 its	first	
discovery in 2011, of approx. 4.5 tcf. The-
re have since been a total of six explora-
tion wells drilled, two of which have been 
confirmed	 to	 hold	 gas	 deposits	 (the	Ca-
lypso	field,	estimated	at	6-8	 tcf,	and	 the	
Glafcos-1	field,	estimated	at	5-8	tcf).	This	
brings the estimated reserves of Cyprus 
to approx. 15-20 tcf. Additional wells are 
scheduled to be drilled within Cyprus’ 
Exclusive Economic Zone (EEZ) over the 
coming year, and experts are optimistic 
that more discoveries are to be expected.   

It has been estimated that Lebanon 
could hold up to 25 tcf of natural gas, and 
exploratory drillings are scheduled to be 

carried out in areas awarded during the 
first	 licensing	 round	 in	 2017.	 A	 second	
licensing round was launched in April 
2019, and is expected to close on 31 Ja-
nuary 2020. 
However,	offshore	explorations	and	de-

velopments are very costly, especially if 
deep water drillings are involved. There 
is only a certain type of large Internatio-
nal Oil Companies (IOC) that have the 
technical knowhow required to under-
take	such	projects.	The	profit	margins	of	
the companies involved must therefore be 
guaranteed in order to justify the high ex-
penses involved.  

In the case of Israel and Cyprus, de-
veloping the resources strictly for the do-
mestic	markets	 is	 not	 financially	 viable,	
and at present there are primarily three 
export options being considered: a) lique-
fying the gas (LNG) and transporting it 
to international markets by ship, b) con-
structing a underwater pipeline to Tur-
key in order to supply the Turkish mar-
ket, and by extension Turkey’s European 
neighbors, and c) a underwater pipeline 
to Greece that would also link up to Italy. 

It should be noted that the cost of
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pipeline projects are usually directly pro-
portional to the length of the pipeline for 
any	given	flow	rate	or	pipeline	diameter.	
Offshore	 pipelines	 are	 more	 expensive	
than onshore pipelines, as are very large 
diameter pipelines, and pipelines with 
additional compression facilities. LNG, 
however, only becomes economically 
feasible in the case of long distances, or 
when the construction of a pipeline beco-
mes complicated due to geographical or 
geo-political reasons. Experts’ opinions 
differ	on	the	issue	of	the	economic	feasi-
bility of long distance pipelines. As a rule 
of	thumb,	however,	the	cost	effectiveness	
of pipelines vs. LNG shifts at distances 
that go beyond 5,000 km onshore and 
2,000	km	offshore.		
When	 Cyprus	 and	 Israel	 are	 con-

cerned, geopolitical complications that 
would	make	pipelines	difficult	are	mani-
fested in the deteriorating relations bet-
ween Turkey and Israel, as well as the 
continuing Turkish military occupation 
of northern Cyprus. Taking into consi-
deration that global LNG trade is on the 
rise, and is expected to overtake inter-re-
gional pipeline shipments by late 2020,3 

3.	 BP	Worldwide,	Statistical	Review	of	World	

the most probable option, at this stage, is 
that of LNG, whether it is from the ex-
isting Egyptian liquefaction facilities in 
Idku or Damietta, or from a facility con-
structed in Israel or Cyprus.

Significance for Europe
With	Europe’s	own	energy	supplies	limi-
ted, the need for greater diversity in the 
petroleum and natural gas sector is vital 
to the EU’s energy security. Current EU 
energy security policy centers on the no-
tion	 of	 diversification	 and	 interconnec-
tion. In this respect, the Southern Corri-
dor, which aims at turning Turkey into a 
natural gas transit hub, bringing gas from 
Central Asia to serve European needs, is 
a	cornerstone	of	such	diversification	po-
licy. But pipelined gas from Turkey and/
or the Eastern Mediterranean is in the 
end of the day unlikely to rival existing 
gas imports from Russia, primarily due 
to the limitation of the amount of gas that 
can be transferred via pipeline. In 2018, 
the EU’s gas consumption stood at 458.5 
bcm, and imports from Russia were ap-
prox. 168.6 bcm by pipeline, with an ad-
ditional 6.9 bcm by LNG.  

Energy 2019., www.bp.com 
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The recently inaugurated Trans Anato-
lian Pipeline, considered to be the corner-
stone in the Southern Corridor project, 
will have an initial capacity of 16 bcm/
year, of which 6 bcm will be reserved for 
Turkey. By 2026 it is scheduled to have a 
capacity of 30 bcm/year and may in the 
distant future reach 60 bcm/year. How 
much of this gas that will be reserved for 
the growing industrial needs of Turkey, 
and how much will be available for the 
European market, is still not clear. In ad-
dition, European imports of Russian gas 
will certainly continue especially with 
the completion of the Nord Stream 2 pro-
ject which would double current exports 
via the Baltic Sea to 110 bcm/year.  

But while the gas discoveries in the 
Eastern Mediterranean may not be able to 
compete	with	 the	flow	of	gas	from	Rus-
sia, the fact that this gas lays both within 
the boundaries of the EU as well as in its 
proximity enforces the argument that the 
gas should enter the European market, 
and that LNG is the most viable way to 
make that happen. At the same time it 
should be pointed out that it is the IOCs 
involved	 that	will	 have	 the	 final	 say,	 as	
long as they are footing the bill.  

Prospects of Regional Co-
operation
The development of a regional energy 
sector has the potential to be a catalyst 
for peace, stability and future co-opera-
tion between the states in the region. In 
the past few years, two tripartite alliances 
have	emerged	in	this	respect.	The	first	is	
between Greece, Cyprus and Egypt, the 
second between Greece, Cyprus and Is-
rael. These relationships have materiali-
zed both out of joint economic interests, 
primarily connected to the development 
of	the	offshore	natural	resources,	and	out	

of common security concerns in the form 
of religious radicalization and the rise of 
regional hegemonic powers.
The	first	meeting	of	the	Eastern	Medi-

terranean Gas Forum (EMGF) was held 
in Cairo on 14 January, 2019, and inclu-
ded Cyprus, Israel, Egypt and Greece. 
The forum, in particular, cemented the 
growing commercial links between Israel 
and Egypt, as Israel is scheduled to beco-
me a gas exporter to Egypt as a result of a 
USD 15 billion deal in 2018, under which 
up to 3.5 bcm will be exported from the 
Leviathan	and	Tamar	fields.4 

A second EMGF meeting was held la-
ter in July and was attended by the en-
ergy ministers and representatives from 
Egypt, Cyprus, Greece, Israel, Italy, Jor-
dan, and the Palestinian Authority. The 
meeting was also attended by represen-
tatives	from	France,	the	World	Bank,	the	
US, and the EU. The focus of this mee-
ting was the future development of the 
EMGF as well as increased cooperation 
for the promotion and exploitation of na-
tural gas reserves in region. The EMGF 
is scheduled to hold its third meeting in 
January 2020.

Maritime Border 
Disputes 
Unfortunately, these energy develop-
ments are taking place in the backdrop of 
the	 Israeli-Palestinian	 conflict,	 the	 exis-
ting state of war between Israel and Le-
banon, and the continuing Turkish occu-
pation of northern Cyprus.  There is also 
the	ongoing	 internal	conflict	 in	Syria	as	
well as the persistent existence of Islamic 
militants in the region. 
4.	 Schmil	Daniel,	Tamar	gas	to	begin	flowing	
to Egypt this month, Globes, 02.06.2019, https://
en.globes.co.il/en/article-tamar-gas-to-begin-
flowing-to-egypt-this-month-1001288125 
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The	effect	of	 this	 is	 that	 the	ability	 to	
find	 diplomatic	 solutions	 to	 issues	 like	
delineation of maritime borders and joint 
exploration	is	difficult.	While	the	United	
Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)	1982	offers	means	of	how	to	
address such matters, not all states have 
signed	or	ratified	the	convention.	To	date	
only Greece, Cyprus, and Egypt have ra-
tified	the	convention.	Lebanon	has	signed	
but	not	ratified	it.	Israel,	Turkey	and	Syria	
have	neither	signed	nor	ratified	it.

Cyprus and Egypt delineated their EEZ 
in 2003 Lebanon and Cyprus in 2007, and 
Israel and Cyprus in 2010. All these agre-
ements are based on the so called median 
line principle under UNCLOS. Lebanon 
insists	 that	 the	 ratification	will	 continue	
to be pending as long as its territorial 
disputes with Israel continue. This has 
relevance to Cyprus since the maritime 
border between Israel and Lebanon con-
nects to the Cypriot EEZ.

Turkey strongly objects to the agre-
ements Cyprus have signed with Egypt, 
Lebanon and Israel on the basis that 
Cyprus does not represent the entire po-
pulation of the island. Relations between 
Cyprus and Turkey have been strained 
ever since the independence of Cyprus in 
1960. The strained relationship primarily 
derives from Turkey viewing Cyprus as 
being part of its sphere of strategic in-
terest. In July 1974, Turkish invasion of 
Cyprus’s northern part took place in re-
sponse to a Greek military coup inspired 
by the junta in Athens. This action resul-
ted in the current UN-monitored ‘Green 
Line’ dividing the Republic Cyprus and 
the self-proclaimed Turkish state in the 
north in 1982. To date, Turkey is alone in 
its recognition of the northern part and 
non-recognition of Cyprus.

Turkey also claims that it holds the 

rights over the areas within the Cyprus-
Egypt EEZ demarcation to the west of 
Cyprus (west of longitude of 32°16’18’’E), 
which it registered with the UN. Mean-
while, Turkey signed a continental shelf 
agreement with the Turkish Cypriots in 
September 2011 to delineate between the 
Turkish coast and the north of the island. 

Turkey has escalated its claims in the 
Eastern Mediterranean in areas that form 
part of Cyprus’ EEZ or that are claimed 
by Greece. In this highly confrontatio-
nal atmosphere, Turkey, arrogating the 
perceived rights of the Turkish Cypriots, 
has granted licenses over large sections 
of Cyprus’ EEZ to the TPAO, Turkey’s 
national energy Exploration and Produc-
tion Company. Since 2017, Turkey has 
conducted continuous seismic surveys 
within Cyprus’ EEZ, and in February 
2018 Turkey dispatched naval warships 
to block an IOC licensed by Nicosia from 
conducting exploratory drillings within 
Cypriot waters. In May, 2019, Turkey 
stepped up its violations by sending its 
drillship, the Fatih, to conduct explora-
tory drillings within Cyprus’ waters. A 
second drillship, the Yavuz, was sent to 
a	different	location	to	commence	drilling	
later in August. 

In a move that will further contribute 
to the destabilize the situation in the Eas-
tern Mediterranean, Turkey entered into 
two Memorandums of Association with 
the Tripoli based government in Libya 
on	28	November	2019.	While	the	memo-
randums have not yet been published at 
the time of this article, media reports in-
dicate	that	the	first	memorandum	relates	
to military co-operation between Turkey 
and Tripoli, while the second relates to 
the delineation of the maritime bounda-
ries. Greece has strongly objected to the 
memorandum since it completely ignores 
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the presence of the Greek island of Crete 
between the coasts of Turkey and Libya, 
and thus disregards the rights of islands 
under UNCLOS.  

The Libyan National Army (LNA) who 
controls the eastern part of the country 
since 2014, and is receiving active sup-
port from Egypt, have supposedly op-
posed the agreements and called them 
illegitimate as Tripoli does not have the 
right to sign memorandums with other 
countries outside the scope of the U.N.-
brokered agreement that established this 
government. Egypt, which has been at 
odds with Turkey since the Egyptian mi-
litary overthrew Islamist President Mo-
hamed Mursi in 2013, has also dismissed 
the deal as “illegal”.5 The move by Tur-
key and Libya have prompted Egypt and 
Greece to announce the need to accele-
rate	talks	to	define	and	delineate	the	EEZ	
between the two states.6

5. Butler Daren & Gumrukcu Tuvan, Turkey 
signs maritime boundaries deal with Libya amid 
exploration row, Reuters, 28.11.2019, https://
www.reuters.com/ar t icle/us-turkey-libya-
idUSKBN1Y213I 
6. _ , Greece, Egypt to speed up creating 
EEZ’s, Ekathimerini, 01.12.2019 http://www.

Concluding Remarks
Current and future natural gas discove-
ries in the Eastern Mediterranean have 
the potential to transform the region into 
a	 self-sufficient	 energy	 producer,	 and	 a	
future source of energy for Europe. 

Establishing and maintaining regional 
co-operations will be essential in order 
for such an enterprise to be successful. 
In this respect, the emergence of the Eas-
tern Mediterranean Gas Forum is truly a 
positive development and should receive 
full support from the international com-
munity, especially the EU. 
But the future prospects of the Eastern 
Mediterranean are also dependent on 
the inclusion of Lebanon and Turkey. 
Unfortunately, the continuing state of 
play between Lebanon and Israel, as 
well as Turkey’s belligerent behavior 
towards Greece and Cyprus, is making 
such	 inclusion	 increasingly	 difficult.	
Still, it is rather evident that the estab-
lished co-operations in the region will 
continue despite this. 
ekathimerini.com/247053/article/ekathimerini/
news/greece-egypt-to-speed-up-creating-eezs,  



477

Bli medlem i Sjöhistoriska Samfundet!
Sjöhistoriska Samfundet grundades 1939 för att bidra till utforskandet av sjöhisto-
rien, i första hand den svenska. Samfundet ger varje år ut tidskriften Forum navale 
och ett varierande antal böcker i Forum navales skriftserie.
Som medlem i Sjöhistoriska Samfundet får du Forum navale och böckerna i skrift-
serien. Du kallas också till Samfundets två årliga möten med föredrag i sjöhisto-
riska ämnen. Talare vid höstmötet är oftast vinnaren av Samfundets forskningspris 
till Jan Gletes minne.
Ansök om medlemskap till Samfundets sekreterare:
Sjöhistoriska Samfundet
c/o Jenny Rosenius
Kornhamnstorg 2
111 27 Stockholm
E-post: info@sjohistoriskasamfundet.se
Medlemskap beslutas av Samfundets styrelse. Årsavgift är 300 kr för privatperso-
ner och 600 kr för institutioner och insätts på Sjöhistoriska Samfundets plusgiro: 
15 65 19-1.
Besök gärna Sjöhistoriska Samfundets hemsida för mer information om Samfun-
dets verksamhet och för att ta del av förteckning över tidigare utgivna skrifter och 
verk: 
https://sjohistoriskasamfundet.se/
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Ledamoten
HÅKAN LINDBERG

Förvaltare Håkan Lindberg tjänstgör på Marinbasens 
stab och är KÖMS utsedde bibliotekarie.

På biblioteksfronten en massa nyheter
Abstract: Since it´s very beginning this academy has collected knowledge by means 
of books, maps, documents and charts. This work still continues with the emphasis 
on books written by the members of the academy and the collecting of documents 
connected to naval and other maritime operations provided both from members and 
external donors. We urge every author in the academy to donate a copy of their 
works together with a dedication in the book. The library is used by the members of 
the academy, independent researchers, museums and universities and colleges. We 
are working on the digitalization of parts of the collections. The art collection of the 
academy is already to be found on our homepage and soon much of the drawings and 
blueprints of the ship builder F.H af Chapman will be found on the home page. The-
re is also a project concerning the digitalization of our maps and charts going on.

Akademien har sedan starten 1771 in-
samlat vetenskapligt material och litte-
ratur rörande det maritima området. Att 
vara en akademi innebär att ledamöterna 
genererar ny kunskap i form av litteratur 
och artiklar. Dessa verk samlas i bibliote-
ket som blir en spegel av den örlogsveten-
skapliga och maritima utvecklingen från 
1771 tills idag. Om det som ledamöterna 
producerar är akademiens själ är biblio-
teket dess minne där detta lagras och kan 
plockas fram.

Vi som idag jobbar med biblioteket 
är undertecknad, som är KÖMS utsedde 
bibliotekarie och enligt stadgarna skall 
vara en Ordinarie Ledamot. Min uppgift 

är att leda verksamheten vid KÖMS bibli-
otek. Till min hjälp har jag den professio-
nelle bibliotekarien Andreas Nilsson som 
till vardags arbetar som bibliotekarie på 
Sjöstridsskolan och som örlogshistorisk 
expert verkar den nu pensionerade anti-
kvarien vid Marinmuseum Tom Ohlsson.

Biblioteket köper ej in böcker utan 
koncentrerar sig på litteratur som förfat-
tande ledamöter skänker till biblioteket 
samt insamlade dokument, handanteck-
ningar, kartor och sjökort. Biblioteket tar 
förutom nyproducerad litteratur (med de-
dikation) gärna emot dokument som gi-
varen anser ha historiskt värde eller kan 
bli av historiskt värde.
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När det gäller boksamlingar så har vi 
tyvärr inte inte möjlighet att ta emot mer 
än enstaka exemplar. Om en ledamot vill 
skänka litteratur så är vi främst intres-
serade av sådan litteratur inom Akade-
miens verksamhetsområden som inte kan 
återfinnas	 på	 andra	 bibliotek	 eller	 insti-
tutioner. 

När det gäller ledamöter som produce-
rar litteratur tar biblioteket gärna emot ett 
exemplar med dedikation. Det senare för 
att underlätta framtida proveniensforsk-
ning.

Biblioteket är ett forskningsbibliotek 
främst till stöd för vetenskapsgrenarna 
och ledamöterna men även andra söker 
vårt stöd i forskning. För närvarande ser 
listan av nyttjare ut som följer:
•	 Lärosäten. För närvarande 7-8 st.;
•	 Museer;
•	 Fristående forskare;
•	 Elever vid Försvarshögskolan och 

Sjöstridsskolan;
•	 Ledamöter i KÖMS.
Trenden är ett mycket starkt ökande tryck 
när det gäller forskningsfrågor och sam-
arbete med KÖMS bibliotek.

De just nu pågående projekten på 
KÖMS bibliotek är följande:
•	 Rensning och röjning av bokför-

råd i kasern Najaden. Detta bokför-
råd måste utrymmas innan 2021 då 

byggnaden skall renoveras. Utren-
sade dubbletter bildar stommen i ett 
bibliotek i kadettmässen Eugenie på 
Sjöstridsskolan.

•	 KÖMS Chapmansamling är digitali-
serad och arbetet för att göra materia-
let publikt pågår.

•	 Jakten på konsten pågår ständigt i 
syfte att lokalisera all konst tillhörig 
KÖMS.

•	 Digitalisering av kart och sjökorts-
samlingen kommer att påbörjas 
under hösten 2019 och pågå t.o.m. 
2022. 

Projekt på sikt inbegriper: 
•	 Inbindning av årgångar av TiS.
•	 Studie av en långsiktig arkivlösning 

för det som inte får plats i bibliote-
ket.	Just	nu	finns	det	material	på	två	
andra platser förutom biblioteket och 
mängden material ökar.

•	 Skapandet av en juridisk avdelning i 
biblioteket.

Slutligen vill jag påpeka att det är den lit-
teratur och de artiklar/publikationer leda-
möterna i KÖMS producerar som skapar 
nutidens tidsavtryck för framtidens fors-
kare. Det ni kära ledamöter producerar 
nu och lämnar till biblioteket blir den bild 
som forskare om 200 år kommer att ha 
av KÖMS.
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Hedersledamoten
LARS G PERSSON

Hedersledamoten Lars G Persson, pensionerad general-
löjtnant, tidigare bland annat marinstabschef och militär-
befälhavare.

Minor och undervattensspaning – ett påhak
Abstract: The Swedish Navy discarded its systems for mine warfare around year 
2000. Mines played an important role in the planning for the Swedish defence 
during the cold war. They still have this potential even if possibilities and threats 
have changed with, inter alia, the technological development. Hence, it is now time 
for a renewed approach to the use of mines and associated systems for surveillance. 
Unmanned systems seem to be able to play in important role in this regard.

Ledamoten Fredrik Palmquist har (TiS 
3/2019) förtjänstfullt tagit upp sjöminor-
nas roll i (åter-) uppbyggandet av tröskel-
effekten	i	vårt	kustförsvar.	Det	är	utmärkt	
att minkrigföringen, som gärna blir en 
undanskymd del av vårt sjöförsvar, både 
börjar diskuteras och också börjat övas. 
Det system som beskrivs i artikeln bygg-
des successivt upp under 1900-talet, var i 
sin helhet operativt under tidigt 1960-tal, 
utvecklades tekniskt en del därefter men 
avvecklades under åren kring 2000 med 
åtföljande tapp av kunskap och erfaren-
het.

Sedan dess har tekniken gått framåt, 
nya vapensystem har utvecklats hos 
presumtiva	 angripare,	 sjötrafiken	 har	
utökats, rättsregler för territorialhav 
och näraliggande områden förändrats, 
kunskapen om bottenförhållanden mm

förbättrats. Synen på hur helt eller delvis 
autonoma vapensystem kan användas har 
också till del förändrats. Alla förändring-
ar till trots är emellertid för- och nackde-
lar med minsystemen som tröskelhöjare 
i invasionsförsvaret i grunden desamma 
och väl beskrivna i artikeln. De minor 
med	kringutrustning	som	kan	finnas	kvar	
skall naturligtvis på kort sikt vid behov 
utnyttjas och måste då övas. Man slåss 
alltid bättre med de system man har än de 
som man kanske kan få. 

Samtidigt måste vi anstränga oss för 
att utveckla minsystemen för att bättre 
passa in i nutida och framtida förhål-
landen. Det kräver mycket omtänkande, 
främst operativt, mycket med tanke på 
den symbios som alla sjöminsystem hade 
med landbaserade vapensystem. De se-
nare är borta viket kräver nya minplaner. 



482

Utlagda mineringar skall fortfarande 
kungöras, övervakas och minlotsning bör 
kunna ske. Och kanske viktigast: Hur kan 
mineringar utnyttjas i sjöfartsskyddet? 
Allt detta torde kräva:

•	 Möjlighet att på avstånd armera/de-
sarmera utlagda mineringar och där-
med möjliggöra utläggning i ett tidigt 
skede. Utläggningen är mycket sår-
bar under krigstillstånd och även i ar-
tikeln nämnda fyra timmar är mycket 
lång tid och kräver en skyddsinsats 
på operativ nivå;

•	 Utöka minornas verkansområde ge-
nom	att	”minan	flyttar	sig	till	målet”	
i stället för tvärtom och därmed för-
bättra	träffsannolikheten,	som	är	låg	i	
de äldre systemen. Den utvecklingen 
påbörjades men avbröts när intresset 
för mineringar upphörde.

Jag ansluter mig således helt till ledamo-
ten Palmquists syn på minvapnet men vill 
här utveckla tankarna kring ”hur skapa 
kontroll över undervattensdomänen”, en 
kontroll som är nödvändig för att komma 
till rätt insats både av minor och andra 
undervattensvapensystem.

Utveckling av under-
vatteninformations-
system
Vi har, åtminstone under ostörda förhål-
landen, en bra kontroll över luftrummet 
i vår närhet liksom över landterritoriet 
och hyggligt bra även på havsytan. Med 
undervattensdomänen är det avsevärt 
sämre och kontrollen är att beskriva som 
intermittent och lokal. Inga andra myn-
digheter eller organisationer än marinens 
ubåtar och ytstridsfartyg kan f n utöva 
sådan kontroll. Det är helt otillräckligt 
för att säkerställa ingripande mot olaglig 

undervattensverksamhet i fred såväl som 
i krig. Det är en lucka som en presumtiv 
angripare säkert kommer att utnyttja för 
angrepp både mot vår sjöfart och vårt ter-
ritorium.

Jag har i annat sammanhang föreslagit 
att autonoma undervattensbåtar skulle 
utvecklas för att i spaningssyfte ”patrul-
lera” känsliga områden eller leder för att 
indikera otillåten verksamhet och där-
med skapa underlag för insats av andra 
system. Det skulle både kunna indikera 
verksamhet och eventuell främmande 
utplacering av underrättelsesystem eller 
minor i våra vatten. På längre sikt skulle 
det kanske också kunna användas för va-
peninsats. Ett sådant är under utveckling 
i US Navy, där  ledningen synes vara ”all 
in” för obemannade farkoster och vapen 
i alla dimensioner och för alla distanser 
(”US Navy in Review”, Proceedings May 
2019). Men till för oss oerhörda kostna-
der. Om en av de ledande sjömakterna 
är i full fart att utveckla sådana system 
kan vi vara övertygade om att detta pågår 
även hos andra. Vi måste hitta något billi-
gare som inte ekonomiskt gravt påverkar 
utvecklingen av vapeninsatssystemen.

En idé att utveckla:
Kedjor eller ett nät av bottenplacerade 
system för underrättelseinhämtning skul-
le	rimligen	vara	både	tillräckligt	effektiva	
i våra jämförelsevis små vattenområden 
och oerhört mycket billigare och kunna 
utgöra en alternativ svensk modell.

Ett sådant system bör innehålla sen-
sorer, inte bara för traditionella ljud- och 
elektromagnetiska	 effekter,	 utan	 också	
för	 den	mångfald	 av	 andra	 effekter	 som	
numera är möjliga att detektera. Sådana 
sensorer är numera så små att de kan 
samsas på en konstruktion, en ”ställ-
ning”, av mycket måttlig storlek:
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•	 Sensorerna måste vara passiva för att 
inte avslöja sin placering och om de 
för tillfället är aktiva eller inte;

•	 Sensorställningarna måste kunna 
larmas så att åverkan kan indikeras 
även om sensorerna inte skulle vara 
aktiverade;

•	 Varje bärare av sådana sensorer skall 
kunna vara lättutlagd av icke-speci-
alfartyg	och	skall	kunna	vara	lättflyt-
tade.	 Därigenom	 kan	 de	 flyttas	 till	
för ögonblicket intressanta områden 
och genom denna rörlighet vara svår-
fångade och därmed svårförstörda 
för en angripare;1

•	 Sensorerna måste kunna vara själv-
försörjande med el från lätt utbytbara 
batterier under avsevärd tid. Med den 
numera välutvecklade batteritekni-
ken är detta rimligen möjligt; 

•	 Informationen från sensorerna måste 
kunna transporteras till och nyttiggö-
ras i central iland eller ombord och 
kunna sparas där för analys. Detta 
kan	ske	med	fiberkabel	som	är	billig	
och med stor kapacitet;

•	 Flera sensorställningar bör kunna 
sammankopplas	med	fiberkabel	 i	ett	
nätverk som medger kringgångsmöj-
ligheter vid avbrott.

Den sammantagna informationen från 
flera	 ställningar	borde	kunna	ge	 indika-
tion	om	 riktning	 till	 och	 förflyttning	av	

1.	 Se	Werin,	Odd	och	Wedin,	Lars:	”Eurona-
val	–	en	titt	 in	i	framtiden”,	TiS nr 4, 2018, sid 
347 (Reds. anm.)

mål enligt samma princip som lägesbe-
stämning på land med hjälp av signaler 
från	 flera	 telemaster.	 Systemet	 skulle	
kunna jämföras med kustspaningsradar. 
Det borde vara tillräckligt för att larma 
enheter med kapacitet för noggrannare 
läges- och skjutelementsbestämning för 
vapeninsats eller för armering av mine-
ringar. 

Ett system med dessa egenskaperna 
skulle enkelt vara möjligt att moderni-
sera vartefter som sensor- och kommuni-
kationsteknik utvecklas, vara möjligt att 
anskaffa	i	en	takt	som	ekonomien	tillåter	
och kunna samverka med operativt val-
fria andra system.

De äldre sling- och hydrofonbojsyste-
men verkade med vardera bara en typ av 
indikationer och hade därför kort räck-
vidd och innehöll risk för falsklarm.

Mitt förslag är: Utveckla och testa 
snarast	ett	ovan	–	måhända	ofullständigt	
beskrivet	–	system.	De	ingående	kompo-
nenterna är sannolikt var för sig utveck-
lade eller ligger utvecklingsmässigt strax 
bortom horisonten men måste kompo-
neras ihop till ett operativt användbart 
system. Det måste enkelt måste kunna 
nyttiggöras av främst ubåts- och ytstrids-
förband men även för mineringar av helt 
eller delvis kontrollerbar modell. 

Kravet på snabbhet för att kunna nyt-
tiggöras av våra tunga system under ny-
anskaffning	 eller	 modernisering	 torde	
kräva att utvecklingen görs till uppgift 
för Försvarets forskningsinstitut. Där är 
man van att tänka nytt och se vad som 
händer ”bortom horisonten”.
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Hedersledamoten
LARS G PERSSON

Hedersledamoten Lars G Persson, pensionerad general-
löjtnant, tidigare bland annat marinstabschef och militär-
befälhavare.

Stridsbåt 90H - tillkomsten av en succé
Abstract: During the 1970s, it became obvious that the coastal defence needed to 
become more mobile. The idea of very mobile amphibious battalions was born. At 
the same time, the old boat used for transports – the “200 – boat” – needed a repla-
cement. After some skirmishes within the higher echelons of the Coastal Artillery, a 
new design was developed based on the successful Smuggler boat. The result was a 
very successful design which has served the amphibious battalions for 30 years – as 
well as a row of other users like the Police. A renewed design is now under delivery.

Under 1970-talet blev medvetenheten allt 
större om att det krävdes större rörlighet 
i kustförsvaret. Rörliga spärrbataljoner 
och kompanier utvecklades men framför 
allt de förra, som innehöll lätt rörligt ar-
tilleri, visade sig snart inte fylla kraven. 
Tanken	 på	 högrörliga	 amfibiebataljoner	
för strid mot såväl mark- som sjömål 
växte fram och utformades inom marin-
stabens studieavdelning under ledamoten 
överste Lars Rydqvist.

En försöksbataljon organiserades med 
den materiel som fanns att tillgå och 
övades med åldersklassens slutövningar 
1980. Undertecknad var bataljonschef. De 
sjötransportmedel som fanns var Trans-
portbåt	större	–	i	dagligt	tal	”200-båten”-	
som var på väg att ersättas av åldersskäl.

Den tydligaste erfarenheten efter öv-
ningen var att den båttypen var olämplig. 
Båtarna hade ”snett-bakåt-neråt-riktade” 
långa propelleraxlar som krävde väl re-
kognoscerade urlastningsplatser, fria 
från stenar under vattnet. Stenar fanns 
det	gott	om	utanför	de	flesta	stränder	så	
efter övningen var ett stort antal propel-
leraxlar och därmed båtar ur funktion.

200-båtarna kunde lasta en full mark-
stridspluton och gjorde då ca 16 knop. 
Det var uppenbart olämpligt att trans-
portera en så stor truppstyrka eller dess 
ekvivalent, t ex ett lätt robotbatteri, inom 
ett stridsområde i så låg fart.

Det framstod som tydligt att båtarna 
ur taktisk synvinkel skulle anpassas för 
ca en halv pluton, kunna hålla fart över 
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35 knop, medge snabb i- och urlastning 
och ha vattenjet i stället för propellrar, 
vilket redan prövats på de då nya mindre 
minarbetsbåtarna. De borde dessutom ha 
så lång räckvidd att de utan ”mellanland-
ning” skulle kunna transportera full last 
mellan kustartilleriförsvarsområdena.

Enigheten om detta var dock inte full-
ständig. Många, särskilt på hög nivå inom 
Kustartilleriet, ansåg att nya båtar skulle 
vara av 200-båtsmodell för att främst 
tillgodose transportbehovet inom de 
områdesbundna brigaderna för vilket en 
måttligare fart av kostnads- och utbild-
ningsskäl skulle vara tillräcklig.

Uppgiften att utveckla båtarna i nära 
samverkan med de tilltänkta användar-
na och då särskilt kustjägarskolan gick 
till KA Skjutskola under överstelöjtnant 
Sven-Olof Kviman.

De erfarenheter som vunnits under 
övningen	1980	verifierades	med	hjälp	av	
Försvarets Forskningsanstalt.

Hur båten skulle utformas var natur-
ligtvis oklart. Så småningom kom det till 
ett	jämförande	prov	mellan	flera	båttyper.	
En av dom var en Smuggler som genom 
förmedling av mariningenjör Hans Lind-
gren ställdes till förfogande av företaget. 
Provverksamheten, som leddes av leda-
moten mariningenjör Torbjörn Larsson 
och kapten Peter Hällström visade klart 
att Smuggler var den bästa prototypen. 
Detta blev avgörande för den slutliga 
skrovutformningen. Några av båttyperna 
provades med olika motorer och Scania 
tog, efter visst motstånd, fram en trim-
mad	motor	med	högre	effekt	än	standard-
motorn för tunga lastbilar.

Storleken var dock hela tiden en tviste-
fråga inom KA och testerna ansågs inte 
tillräckliga utan att en båt av plutons-
storlek tillverkats och provats. Resultatet 
blev misslyckat bland annat av sjösäker-

hetsskäl. Skrovet höll inte för de påfrest-
ningar andra krav ställde. 

Inom FMV ritades därefter under led-
ning av Petter Håkanson den version av 
stridsbåten som kom att nära ansluta till 
serieversionen. Två provexemplar med 
vissa smärre skillnader i bottenvinkeln 
tillverkades och prövades grundligt på 
användarnivå	av	flera	specialistofficerare	
med lång erfarenhet av mindre båtar i 
skärgårdsmiljö.	De	fick	påverka	alla	de-
taljer vad avsåg utrymmen för manövre-
ring, maskinrum och annan inredning.

Därefter påbörjades serietillverk-
ningen vid Docksta varv utanför Örn-
sköldsvik och vid Fårösundsvarvet på 
Gotland. Det tillverkades 165 stridsbåtar 
för svenska marinen och 100 för andra 
beställare över hela världen.

Båten anpassades senare till att bära 
ledningsenheter, främre sjukvårdsplats 
och andra underhållsfunktioner, som 
därmed kunde stödja striden utan att 
komma på ”efterkälken”. Den kom också 
att användas av Polisen, vissa räddnings-
enheter och hemvärnet. Vissa exemplar 
anpassades med bland annat bättre skydd 
för utlandsinsatser.

Exemplar nr 801, som är provexemplar 
nummer fem, står nu uppställt som ett 
”monument” innanför grindarna på Ber-
gaområdet och avtäcktes den 4 oktober 
2019, dvs på 30-årsdagen av leveransen. 
Det är också ett monument över hur bra 
resultat som kan uppnås när en mindre 
dedikerad grupp ur alla berörda myndig-
hetsdelar och personal på användarnivå 
får medverka och påverka. Allt genom att 
övervinna många olika taktiska uppfatt-
ningar, liksom byråkratiska och tekniska 
hinder på vägen.

Denna utvecklingsmodell har också 
använts vid framtagningen av andra, 
både större och mindre fartyg och båtar, 
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till exempel trossbåtar och minutläggaren 
Furusund med bra resultat.

Samma dag i oktober 2019 förevisades 
första exemplaret av Stridsbåt 90HSM 
(Halvpluton, Skyddad, Moderniserad)
–	ännu	ej	levererad	av	FMV.	Den	är	något	
större och kommer att byggas i ett ännu 
okänt antal exemplar. Den har betydligt 
högre fart med utvecklad vattenjet, har 

Stridsbåt 90 HSM (halvpluton skyddad moderniserad) förevisades under firandet av 
stridsbåten 30 år. Foto: Maja Hansson, Försvarsmakten.

möjlighet att bära tyngre beväpning i 
form av granatsprutor och kanske robotar 
och granatkastare. 

Den är framtagen enligt samma prin-
ciper som 90H, nu inom ramen för am-
fibieavdelningen	vid	Marinens	Sjöstrids-
skolas utvecklingsenhet så som beskrivs 
av ledamoten Fredrik Hesselman och ma-
riningenjör Karl Blomberg i TiS 5/2119.
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Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbe-
te	inom	sjötaktik	–	även	innefattande	utvecklingen	av	vapenbärare,	vapen	och	hjälp-
medel	–	navigation,	sjöfart	och	den	maritima	miljön.	Stipendiat	skall	genom	studier,	
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av 
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 15 november.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 12 augusti 2020. 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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Ubåtsjaktens ledning under 80-talet
Anders Hörnfeldts inträdesanförande i KÖMS utgör en intressant exposé av den 
svenska ubåtsjaktens historia -dessutom välskriven utan den moderna tidens många 
gånger tillkrånglade språk. Tjänstegrenen Ubåtsjakt har nog inte genom åren stått 
speciellt högt i kurs inom Marinen, ändå har detta med främmande ”undervattens-
farkoster” utgjort nästan den enda orsaken till skarpa insatser till sjöss alltsedan det 
kalla kriget och in på våra dagar. Hörnfeldts presentation av vad som förekommit 
på ubåtsjaktområdet fyller därför en stor och viktig lucka i den svenska sjökrigshis-
torien.

Att Sven Carleson var en ubåtsjaktens 
förgrundsfigur	under	de	första	åren	är	väl	
beskrivet. Att det under 80- och 90-talen 
kom en ny spelare på banan, nämligen 
sedermera kommendören Göran Frisk 
borde i högsta grad ha nämnts när det 
gäller ubåtsjaktens historia i Sverige. De 
allierade i andra världskrigets slutskede 
hade kommit till en fulländning i ned-
kämpandet av de tyska ubåtarna, men 
detta skedde på hav med tusentals me-
ters vattendjup. I våra trånga och grunda 
kustvatten/skärgårdarna fungerar inte 
alls ”slaget-om-Atlanten”- metoderna. 
Även	om	vi	inte	fick	upp	till	ytan	någon	
främmande	ubåt	–	utom	U137:an	som	an-
mälde sig själv på ett minst sagt påtagligt 

sätt, så utvecklade Kmd Göran Frisk de 
nu nya nödvändiga metoderna, både ma-
teriellt och taktiskt.

Med Göran Frisk i ledningen skapa-
des nya ubåtsjaktgrupper av minjakt, 
patrullbåtar och ubåtsjakthelikoptrar. 
Han var en enorm entusiast för ubåtsjakt 
som smittade av sig på alla i ”laget”. Man 
gjorde allt för ”vår Sea Commander.” 
Han var också själv mån om sina mannar 
(inte tjejer ännu på den tiden) och kunde 
t ex namnen på alla deras familjemed-
lemmar.
Under	Göran	Frisks	 ledning	blev	flot-

tan	proffs	på	ubåtsjakt	 i	Östersjön.	Äras	
den som äras bör!  

Ledamoten
JARL ELLSÉN

Kommendörkapten mst Jarl Ellsén har bland annat 
varit fartygschef på ubåtarna U9 och Näcken, fregat-
ten Mode, jagaren Uppland samt chef för 1.Fregatt-
divisionen. Den sista militära tjänstgöringen var som 
chef för Försvarsstabens informationsavdelning. Han 
har bl.a. givit ut två böcker i skärgårdsnavigation 
och är medförfattare till ”Främmande ubåt sänks på 
svenskt vatten ” samt är en  flitig debattör i TiS
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The sinking of the Soviet cruiser Oleg and the 
Kronstadt raid in 1919
My friend Captain Michael Rawlinson, OBE RN, who wrote the thrilling narrativ on 
the activities in the Baltic carried out by the British naval force, commanded by Rear 
Admiral	Walter	Cowan,	CB,	DSO	&	Bar,	MVO	during	the	first	half	of	1919,	published	
in TiS 2017:1 (pgs 69-88) sent me an email a short time ago. In this he informed me that 
the newspaper The Daily Telegraph daily prints a column headed ”One Hundred Years 
Ago”. On 20th August the paper carried the report of Admiral Cowan's heroes and their 
successes in the Gulf of Finland. 

Captain Rawlinson remarks that ”it makes interesting reading in that the correspon-
dent	is	clearly	short	of	detail	of	the	raid	and	'fills'	in	as	best	he	can	–	and	when	asking	
for more information he says that 'on inquiry at the Admiralty elicited the reply that 
none was likely to be forthcoming.”

In Captain Rawlinson's article it was stated that this was due to a mix of political 
sensitivity at the time, the RN's reluctance due to the likely comparison with Jutland 
battle and the concern over the rise of socialistic support in sections of the public.
The	email	ends	with	Captain	Rawlinson's	reflection	that	his	narrative	has	brought	

the details of the  heroic actions of the Oleg sinking and the Kronstadt Raid to a wider 
audience than has been the case for a number of years.

The facsimile of the article in The Daily Telegraph is attached on the following two 
pages. 

Ledamoten
GÖRAN R. WALLÉN

Göran R. Wallén är pensionerad konteramiral.
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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.

80th Anniversary of the Battle of the River Plate
Older Swedish readers will be familiar with the Battle of the River Plate as a plotting 
exercise when they were young officers, but there is more to the story of the British 
commander at that battle than many might realise. Eighty years ago, in December 
1939, Commodore Henry Harwood with an inferior force of cruisers drove to de-
struction a German ‘pocket battleship’, Graf Spee, at the Battle of the River Plate. 
Winston Churchill, then First Lord of the Admiralty, said: “This brilliant sea fight 
takes its place in our naval annals and in a long, cold, dark winter it warmed the 
cockles of the British hearts”.  

Harwood is best known as the character 
played by Anthony Quayle in the epo-
nymous	film,	Battle of the River Plate	–	
or in the USA as Pursuit of the Graf Spee.   
The	 film’s	 119	 minutes	 is	 reasonably	
accurate, albeit the story is mainly told 
as a relationship drama between Hans 
Langsdorff,	the	‘good’	German	captain	of	
Graf Spee, and Patrick Dove, the master 
of the 706-ton Africa Shell. One point of 
detail is that the British ships involved in 
the battle, HMShips Exeter, Ajax and Ac-
hilles, had been at dawn action stations, 
as was usual in wartime, and had stood 
down before the battle started. Many 
men, including Harwood, had turned in 
again to snatch a few more minutes’ sleep 

when the alarm was sounded. Harwood 
slipped on his uniform jacket over a pair 
of	 orange	 pyjamas	 –	 and	 that’s	what	 he	
wore throughout the battle.

There is rather more to the life and 
times, the career and achievements of 
Henry Harwood, and the author was for-
tunate some time ago to be invited by his 
sons to look at the family’s archive.

One must go back to the 17th century to 
find	any	naval	background	in	Harwood’s	
family. His mother was a Yorkshire Cat-
holic whose family included Archbishop 
Ullathorne, one of the best known of the 
Catholic hierarchy since the Reforma-
tion. After his mother was widowed, she 
asked a friend for advice on raising young 
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Henry and was told “Send him into the 
Navy!’ This meant sending him to Stub-
bington House School, a remarkable es-
tablishment set up in the 1840s to cram 
boys for the newly re-established Royal 
Naval Academy in Portsmouth. Four ge-
nerations of the Foster family were ow-
ners and headmasters of Stubbington, 
there were rarely more than 100 boys on 
the register, yet this tiny school produced 
more VCs and more DSOs pro rata than 
any other school, as well as scores of ad-
mirals, generals, imperial and colonial 
administrators, and Oxford and Cam-
bridge scholars. One of the last pupils at 
Stubbington before it closed was Admi-
ral	Sir	 ‘Sandy’	Woodward,	victor	of	 the	
Falklands	War	in	1982.

Harwood entered the Royal Naval Col-
lage, Dartmouth in 1903, just four days 
before his 15th birthday. His contempora-
ries included: Sir Robert Burnett who 
as Vice-Admiral 10th Cruiser Squadron 
would sink the Scharnhorst at the Battle 
of the North Cape in December 1943; Vi-
ce-Admiral John Godfrey, on whom Ian 
Fleming	would	 base	 the	 fictional	 James	
Bond’s chief ‘M’; and Admiral Sir Tom 
Phillips who would lose his life comman-
ding	 the	 ill-fated	Force	Z	 off	Malaya	 in	
1941.

Harwood’s own career progressed ra-
pidly. After service in HMS Bramble on 
the Yangtze on the China Station, he re-
turned	 home	 across	 the	 Pacific	 and	Ca-
nada	to	specialise	as	a	torpedo	officer.	He	
came top or near-top in all his exams and 
was soon regarded as one of the Navy’s 
brightest	 officers.	 However,	 in	 1914	
during the mobilisation in the summer of 
1914 he was given an emergency appoint-
ment to the elderly cruiser HMS Sutlej, 
and when war actually broke out, he was 
stuck	there	for	some	two	years.	When	in	

1916 he was appointed to the brand-new 
battleship Royal Sovereign she was still 
undergoing machinery trials and so mis-
sed	 the	 Battle	 of	 Jutland	 –	 nevertheless	
Harwood did well enough in her to be 
awarded the OBE at war’s end.

The years 1919-21 were spent on the 
South America station, making friends 
who he would draw upon in the next war.  
In 1921 he married Joan Chard. a mar-
riage brokered by the couple’s grandmot-
hers: she was an aspiring actress, but she 
was also Catholic and Yorkshire royalty.    
He	was	a	student	on	the	staff	course,	and,	
marked	as	a	clever	staff	officer	who	was	
liked by the future First Sea Lord, Dudley 
Pound, and Harwood began working for 
Pound	on	the	Naval	Staff	and	later	in	the	
battleship HMS Queen Elizabeth,	 flag-
ship	of	the	Mediterranean	fleet.		

Command was the next step for Har-
wood, of a destroyer division from HMS 
Warwick in home waters, and, in a return 
to the China Station, the cruiser HMS 
London.

In 1931 Harwood went back to school, 
at the Imperial Defence College and 
then	 at	 the	Senior	Officers’	War	Course	
at Greenwich. His status was fully re-
cognised when he stayed on at Green-
wich to become the Deputy Director of 
the	 SOWC,	 under	Admiral	Ragnar	Col-
vin, and where he led studies into many 
strategic and tactical issues of the 1930s.   
One of these problems was a new class 
of German warship the Panzerschiffe. 
These	ships	were	built	to	the	same	Wash-
ington Treaty standard as British heavy 
cruisers	 but	 were	 very	 different	 ships.	
Covertly the Germans broke the tonnage 
limit, which was 10 000 tons, they were 
powered by diesels which gave them very 
long	range	–	at	the	expense	of	speed,	and	
they carried six 11-inch (283-mm) guns. 
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The British called them ‘pocket battle-
ships’. By comparison, British ‘Treaty’ 
cruiser carried eight 8-inch guns,
In	1936	Harwood	gained	his	first	major	

command, as Commodore of the South 
America Squadron. He learned Spanish, 
renewed his acquaintances, and was be-
friended by many more in South Ame-
rica. His duties may have been largely 
social	–	‘showing	the	flag’	–	but	he	also	
trained his ships at every opportunity, 
and, when there was an earthquake at 
Concepcion, he acted on his own initia-
tive to sail his ships and to bring aid to the 
ruined towns of southern Chile.
War	 was	 looming	 when	 Harwood’s	

term in command ended and he paid 
off	his	ships	in	Devonport	on	17	August	
1939, his men saying goodbye and not 
expecting to see each other again. Just 6 
days later they were all recalled and sai-
led again for the South Atlantic.

Harwood’s new command was a hun-
ting group, looking for German raiders 
and blockade runners:  by coincidence his 
area of operations was almost the same 
as that given to the greatest possible of 
his enemies, the pocket battleship Graf 
Spee	 –	 though	 British	 intelligence	 was	
poor and German deception so good, that 
for most of the next few months Harwood 
thought he was hunting a sistership, the 
Scheer.

Harwood’s hunting group was weak 
and his ships weaker than they should 
have been. Treasury cuts meant that his 
heavy cruisers had one less 8-inch tur-
ret than she had been designed for and 
his two light cruisers, although versa-
tile ships, had only one director for their 
6-inch guns, making them very vulnera-
ble if damaged.

And the area he had to cover was vast, 
twenty million square miles, 5 000 miles 

from one extreme to another. He quickly 
established	 the	 rules	 of	 the	 game.	With	
four ships he was allowed one visit every 
90 days by each ship to a neutral port, 
his only base was Port Stanley in the 
Falklands islands which was at one edge 
of his operating area and where one in 
four	of	his	ship	had	 to	be	off	station	 for	
maintenance, and he had a tanker (which 
through the good relations which he esta-
blished in peacetime) he was able to an-
chor in the River  Plate. To deny the raider 
any intelligence he had to keep wireless 
silence, and once he had found the raider, 
whose guns out-ranged his by more than 
5	miles,	he	had	to	get	within	effective	gun	
range.

After several months of playing this 
game of chess, Harwood was at last able 
to concentrate his forces, calculating on 
the	filmiest	of	evidence	that	the	Scheer	–	
or rather Graf Spee	–	was	making	for	the	
Plate. 

On 8 December 1939 Harwood orde-
red a rendezvous 340 nautical miles east 
of the Plate and then adopted complete 
wireless silence. Four days later Harwood 
sent	by	flashing	 light	his	 famous	signal:	
‘My policy on meeting a pocket battle-
ship:  attack at once by day or night’. And 
shortly after dawn on 13 December, Graf 
Spee	was	spotted	–	more	or	less	simulta-
neously in all three of Harwood’s ships.   
What	happened	in	HMS	Exeter has been 
polished up for history, but at 06:15 when 
Captain ‘Hooky’ Bell looked through his 
binoculars he forgot himself and called to 
his	gunnery	office:	“There’s	 the	 f***ing	
Scheer,	Open	fire	on	her!”

The story of the battle has often been 
told. Exeter was quickly put out of action, 
but there followed two decisive phases of 
the battle during which the two British 
light cruisers, from their sixteen 6-inch 
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guns,	 poured	 fire	 into	 the	 Graf Spee.     
despite the German’s superior armament, 
the Graf Spee was damaged and demo-
ralised	 and	 fled	 for	 the	 neutral	 port	 of	
Montevideo in Uruguay. And there after 
several days of diplomatic negotiation, on 
17 December, Graf Spee scuttled herself.

The relief in London was palpable.   
Churchill had been First Lord of the Ad-
miralty	at	the	start	of	the	First	World	War	
and recalled both the escape of the Go-
eben and Breslau in the Mediterranean in 
August 1914, and defeat at the Battle of 
Coronel	in	the	Pacific	in	November	1914.			
He waxed lyrical that ”the Battle of the 
River	Plate	was	a	2a	flash	of	light	and	co-
lour … a great action which will long be 
told in song and story”.

Dudley Pound, the First Sea Lord, re-
membered the bitterness of those rever-
ses in 1914, but was more analytical, wri-
ting to Harwood that the Huns had had 
the luck to meet the weakest of the hun-
ting units, but the way in which Harwood 
“went for her bald headed must have had 
a	great	demoralising	effect	on	the	Spee … 
even if all our ships had been sunk you 

would have done the right thing. Your ac-
tion has set a standard for this war”.

Harwood was knighted and promoted 
to rear-admiral while he was still block-
ading Graf Spee, waiting for her to come 
out so that he could renew that battle.

He became the assistant chief of the 
naval	 staff	 at	 the	 Admiralty,	 the	 first	
Catholic to sit on the Board of Admi-
ralty in three centuries. Then in 1942, 
at the lowest ebb of the war, he was ap-
pointed Commander-in-Chief, Medi-
terranean, in succession to Sir Andrew 
Cunningham.	 Commanding	 a	 fleet	 too	
enfeebled for its tasks, he found Arthur 
Tedder failing to support vital naval 
operations with air cover and Bernard 
Montgomery plotting against him. Alt-
hough	Churchill	lost	confidence	in	him,	
Harwood was promoted again and ap-
pointed second-in-command of the East 
Indies	fleet,	but	then	suffered	a	heart	at-
tack, and was invalided out of the Navy 
in 1945. Since then he has been wrongly 
blamed for the Navy’s perceived failings 
in the Mediterranean. He died at a relati-
vely young age in 1950. 
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All this and much more is in Henry 
Harwood, Hero of the River Plate which 
rehabilitates the character, the career and 
the achievements of this great British ad-
miral.

Harwood’s comments on GRAF SPEE sent to his son Henry who was about to attend 
the Admiralty Interview Board for a place at the naval college.

Portrait of Admiral Henry Harwood.
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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.

Book Reviews1

The Last Cruise of a German Raider: The De-
struction of SMS Emden by Wes Olson (Sea-
forth, hardback, £25) Wes	Olson	 is	 well-known	
for his excellent histories of the Australian navy 
and army, which include books about the Austra-
lian army at Gallipoli and his fascination about the 
Second	World	War	cruiser	HMAS	Sydney and the 
German disguised armed raider who sank her. For 
an historian Olson must have the most unusual day 
time job of them all: he is an engine driver with 
the	Pacific	National	railway	company.	Here	he	pre-
sents a characteristically well-researched and well-
written narrative history of the career and death of 
another German raider, the light cruiser Emden, 
and her destruction by an earlier HMAS Sydney in 
the	First	Word	War.	Olson	has	drawn	on	German	
accounts in Australian archives and upon a wide 
range of Australian, British, German and USA li-
terature to give the reader a highly-readable history of Emden’s successes and how she 
came	to	fight	a	one-sided	one-on-one	death	struggle	with	Sydney. Still today Emden’s 
cruise is an object lesson for naval strategists, the hunt for Emden	was	one	of	the	first	
uses of electronic warfare (though the participants did not recognise what they had 
initiated),	and	the	final	battle	was	fought	with	a	kind	of	19th century courtesy. Olson 
finishes	with	an	account	of	how	some	of	the	Emdens escaped and others were captured 
and what happened to the wreck and artefacts from Emden.	This	a	first-class	retelling	
of	a	little-known	story	from	the	First	World	War.	

1. These reviews have earlier been published in “Warships International Fleet review”	(WIFR)
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Confronting Italy: Mediterranean Surface Ac-
tions in 1940 – Exploding the Myth of Mussolini’s 
‘Mare Nostrum’ with an introduction by M J 
Pearce and foreword by Admiral Sir Jock Slater 
(University of Plymouth Press, paperback £17) 
A	few	years	 the	Naval	Staff	Histories	were	 rather	
drearily republished in their 1950s format without 
any comment or new information disclosed or dis-
covered in the half century since the war. In this 
new	series,	Britannia	Naval	Histories	of	World	War	
II,	the	naval	staff	histories	are	edited	by	naval	histo-
rians	and	printed	with	the	official	despatches	from	
the	London	Gazette,	extracts	from	the	Naval	Staff	
Histories, appendices, pictures and maps and the 
near complete texts of three battle summaries outlining the Battles of Calabria, Cape 
Spada and Spartivento. Together these battle summaries show how the Royal Navy 
fought the Italian navy for dominance of the Mediterranean which the Italian dictator, 
Mussolini, had claimed was ‘Our Sea’. The Royal Navy had been in the Mediterranean 
since	the	1600s	and,	while	the	20th	century	struggle	had	echoes	of	previous	conflicts,	
it was also the heyday of the gun and the dawn of naval air power. Against Mussolini’s 
extravagant	claims	and	his	modern	fleet	were	ranged	two	of	Britain’s	most	famous	20th 
century admirals, Andrew ‘Cuts’ Cunningham and James Somerville in their elderly 
battleships. The Italians fought well but were eventually outfought and outclassed. 
While	not	original	sources,	they	are	important	tools	for	learning	about	naval	warfare	
through three clashes in 1940. This volume, like the others in the series, is a valuable 
tool for scholars and students.

A Carrier at Risk by Mariano Sciaroni (Helion and Co, paperback £16.95) 
Here Mariano Sciaroni describes a week-long cat-
and-mouse game between the Argentine navy’s sole 
carrier, Veinticinco de Mayo, and British SSNs which 
were thought to be chasing her. There is much more 
than this in this well illustrated book. Sciaroni is a 
lawyer and with lawyerly precision he draws up the 
orders of battle between the British and the Argenti-
ne navies in May 1982, describes how state of the art 
anti-submarine	worked	at	that	stage	of	the	Cold	War	
(when NATO practices were a worldwide, industry 
standard which were taught to all potential allies), 
and he examines British aims during the Falklands 
War.	Only	then	does	the	author	describe	in	detail	the	
events	of	5	to	8	May	1982,	the	influence	which	Vein-
ticinco de Mayo had upon British operations and he 
speculates on what interaction there may have been 
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between the two sides. It is always to useful to walk round the chessboard and see the 
game from the others perspective, and there is much food for thought here in this book 
for	naval	officers	of	all	nationalities.	The	book	is	No	14	in	a	series	called	Latin	Ame-
rica	at	War	which	aims	to	unravel	the	mysteries	and	complexities	of	20th century Latin 
American	conflict:		this	reviewer	will	look	out	for	new	titles.	

It is always a pleasure when a best-selling autho-
ress	turns	to	the	field	of	naval	fiction,	especially	fic-
tion about the great age of the sailing navy. Here in 
Hearts of Oak by Beryl Kingston (Agora Books, 
paperback £12.99) and following fearlessly in the 
footsteps of the greats, Frederick Marryat, CS Fo-
rester and Patrick O’Brien, the authoress guides the 
reader	across	the	Atlantic,	 to	the	West	Indies,	and	
back all the time experiencing tragedy, heartache, 
love and war. At the heart of the novel is the Battle 
of Trafalgar where Marianne, the heroine of the sto-
ry, sees the great man, Lord Nelson fall, and she is 
eventually reunited with her husband who ran away 
to sea two years before. First published some years 
ago as Girl on the Orlop Deck, as the dedication 
to	the	late	Colin	White	reveals,	and	it	is	a	pity	that	
Kingston has not written more in this genre under 
the tutelage of such a distinguish mentor.
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News from the seas of China and Indo-Pacific 
region 
13 August 2019
China’s	second	aircraft	carrier	can	carry	at	least	36	domestically	developed	J-15	figh-
ter jets, some 50 percent more than the Liaoning that can carry 24.

Although the Type 001A is similar to the Liaoning,	it	has	an	optimized	flight	deck,	
reduced weapon areas and a smaller superstructure with added deck areas, and an 
enlarged hangar.
In	addition	to	the	36	J-15	fighter	jets,	the	Type	001A	can	carry	other	types	of	aircraft	

including helicopters.
The U.S. operates much larger aircraft carriers, including the Nimitz class which can 

carry about 60 aircraft, while the country’s latest Ford class can carry about 75.

15 August 2019
Cambodia and China are proceeding on a base for China’s navy in the Southeast 
Asian country’s Preah Sihanouk province. Cambodia will grant China access to the 
deep coastal waters on the Gulf of Thailand. Construction would begin in 2020 at 
Ream Naval Base. 

16 August 2019
The Defense Ministry of Japan formally approved the purchase of 42 F-35B stealth 
fighter	jets	from	the	United	States	at	a	cost	of	about	14	billion	yen	($132	million)	each.
Budgetary	amounts	will	be	set	aside	for	18	of	the	jets	through	the	end	of	fiscal	2023.	

As	yet,	there	are	no	specific	plans	for	the	payment	of	the	remaining	24	jets.
Improvements to the Izumo deck and other measures to allow aircraft to land and 

take	off	from	the	ship	will	finish	in	fiscal	2020.	Another	MSDF	destroyer,	the	Kaga, 
will	also	be	retrofitted,	with	plans	to	call	for	completion	in	fiscal	2022.	

Korresponderande ledamoten
HUGUES EUDELINE

Kommendör och Fil. Dr. Hugues Eudeline är pensionerad 
fransk sjöofficer. Han tjänstgöring skedde huvudsakligen inom 
ubåtsvapnet. Han är idag en oberoende konsult inom området 
marin säkerhet och säkerhetspolitik och har specialiserat sig 
på maritim terrorism och Kina som maritim stormakt.
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The F-35B jets will be mainly used on the Izumo and Kaga, but the aircraft will not 
be	deployed	until	after	fiscal	2024.

28 August 2019
Philippines: President Rodrigo Duterte has approved the plan to acquire 2 submarines. 
Also, on its acquisition list are more warships in a bid to further advance modernization 
efforts	to	better	guard	the	country’s	waters.	
•	 2 submarines;
•	 8 new fast attack interdiction craft (missile-capable) with speeds of up to 40 knots;
•	 6	new	offshore	patrol	vessels;
•	 2 new corvettes;
•	 2 refurbished Pohang-class corvettes, sister vessels of the B.R.P. Conrado Yap  

acquired from South Korea.
The Department of National Defense is seeking a P29-billion budget for the Navy in 
2020, up 4.3 percent from its current funding this year.

28 August 2019
Arleigh Burke-class destroyer U.S.S. Wayne E. Meyer (DDG-108) sailed within 12 nau-
tical miles of both Fiery Cross Reef and Mischief Reef today to challenge excessive 
maritime claims in the South China Sea.

Chinese military spokesman Li Huamin said “The facts prove that the United
States’ so-called freedom of navigation is actually an assertion of maritime hegemony 
that ignores international law, seriously harms China’s sovereignty and security inte-
rests,	and	seriously	harms	peace	and	stability	in	the	South	China	Sea	region.	We	urge	
the U.S. side to immediately stop such kinds of provocative acts, to avoid causing un-
expected incidents.” 

29 August 2019
The	33rd	fleet	from	the	Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy on Thursday 
left the port city of Qingdao for the Gulf of Aden to escort civilian ships. 
The	fleet	is	mainly	composed	of	a	destroyer,	a	frigate	and	a	supply	ship.
It	has	more	than	600	officers	and	sailors,	dozens	of	special	operation	soldiers	and	two	

helicopters onboard.
Over the past decade, the Chinese navy has dispatched 106 vessels and over 28 000 

officers	and	sailors	to	escort	more	than	6 700	Chinese	and	foreign	ships.

5 September 2019
The U.S. Navy littoral combat ship Gabrielle Giffords deployed from San Diego, Cali-
fornia	to	the	Indo-Pacific	theater.	She	is	equipped	with	the	Naval	Strike	Missile	(NSM)	
and the new mission-capable MQ-8C Fire Scout drone.

The range of the Raytheon/Kongsberg-made NSM is more than 30 miles further than 
the published range of the current anti-ship missile, the Harpoon, which is in excess of 
67 miles.
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9 September 2019
China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) and the Royal Thai Navy held 
the signing ceremony of the shipbuilding agreement on exporting Type 071E landing 
platform dock (LPD). 
This	is	the	first	time	for	China	to	export	a	dock	landing	ship.	Since	the	establishment	

of the comprehensive strategic cooperative partnership between China and Thailand 
in 2012, the friendly relation between the two countries has continuously deepened.

12 September 2019
Bangladesh is going to construct a submarine base with Chinese assistance.
The	facility	will	be	financed	by	Bangladesh.	The	future	base	will	house	two	Chine-

se-made	submarines	purchased	by	Dhaka	from	Beijing	in	2016	for	U.S.	$205	million.	
They are currently berthed at a Bangladeshi naval base in Chittagong.

In December 2017, Prime Minister Sheikh Hasina said the country planned to build 
it next to a future naval base in Kutubdia, a sub-district of Cox’s Bazar.

25 September 2019
China’s first	amphibious	assault	ship,	the	type	075,	was	launched	in	Shanghai.

Developed independently by China, the new ship has a strong capability to carry out 
amphibious combat and other tasks. After the initial launch, it will undergo equipment 
debugging, mooring and navigational trials as planned.

It is the second most complex warship built by China, only second to the country’s 
aircraft carrier.

The ship is 250 meters long and 30 meters wide, with an estimated displacement of 
40 000 tons. It is comparable to the U.S.’ Wasp-class amphibious assault ship, which 
has a displacement of 40 500 tons.

25 September 2019
North Korea may be gearing up to deploy a new submarine possibly equipped with 
ballistic missiles.

A large structure under construction at a naval shipyard in Sinpo, South Hamgyong 
Province looks designed to conceal a new submarine.

It could be the new 3 000-ton sub, dubbed Sinpo-C class by U.S. intelligence based 
on an October 2017 report. 

A new submarine-launched missile test could serve to pressure the United States 
and shore up Pyongyang’s position in the negotiations

3 October 2019
North Korea successfully	 test-fired	 a	 new	 submarine-launched	 ballistic	 missile	
(SLBM) from the sea. The launch was the most provocative by North Korea since it 
resumed dialogue with the United States in 2018.

The new type of SLBM, called Pukguksong-3,	was	“fired	in	vertical	mode”	in	the	
waters	off	the	eastern	city	of	Wonsan.	The	missile	was	launched	on	a	lofted	trajectory.
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The	missile	flew	450	km	and	reached	an	altitude	of	910	km.	North	Korea	rejects	U.N.	
Security Council resolutions that ban Pyongyang from using ballistic missile techno-
logy, saying they are an infringement of its right to self-defense. 

16 October 2019
The Philippines launched large-scale maritime drills with allies the United States and 
Japan near	disputed	areas	in	the	South	China	Sea.	This	is	the	first	time	that	Japan’s	
navy joined the Philippines-U.S. annual training activity called “Sama-Sama.”
Separately,	naval	forces	from	the	Philippines	and	Australia,	sailed	off	southern	Sulu	

province as part of exercises meant to sharpen anti-terror cooperation just days after a 
British	national	was	kidnapped	in	the	volatile	south,	officials	said.

The drills are designed to promote regional security cooperation, maintain and 
strengthen maritime partnerships, and enhance maritime interoperability.

24 October 2019
The Haiyang Dizhi 8, a Chinese oil survey vessel that has been embroiled in a tense 
stand-off	with	Vietnamese vessels in the South China Sea left Vietnamese-controlled 
waters after more than three months.

The Chinese vessel was speeding away from Vietnam’s exclusive economic zone 
towards China under the escort of at least two other Chinese ships.

Tension between Hanoi and Beijing escalated when China sent the vessel to conduct 
seismic	surveys	in	waters	off	Vietnam	in	early	July.

China only withdrew the vessel soon after the oil rig Hakuryu-5 completed its dril-
ling at Vietnam’s Block 06.1, which is operated by Russian	state	oil	firm	Rosneft.

Chinese coast guard ships have also been operating within the oil block since the 
stand-off	began.

Vietnamese President and Communist Party chief Nguyen Phu Trong called for res-
traint in the South China Sea, saying Vietnam should “never compromise” on its so-
vereignty and territorial integrity.
Chinese	Defense	Minister	Wei	Fenghe	said	that	the	South	China	Sea	is	an	inaliena-

ble	part	of	China’s	territory.	“We	will	not	allow	even	an	inch	of	territory	that	our	ances-
tors have left to us to be taken away.”
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Marinens gradbeteckningar 2019
Gradsystemet	har	den	1	oktober	2019	modifierats	för	gruppbefäl,	sjömän,	soldater	och	
specialistofficerare.	Nedan	visas	bilder	på	samtliga	gradbeteckningar	för	marinen	(flot-
tan	och	amfibiekåren).	
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Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 
249:e verksamhetsårets början

Styrelse samt funktionärer
Ordförande, Konteramiral Anders Grenstad

Vice ordförande, Kommendör Bo Berg
Sekreterare, Kommendör Bo Rask

Styrelseledamot Vsg I, Kommendör Fredrik Palmquist
Suppleant Vsg I, Överstelöjtnant Fredrik Hesselman
Styrelseledamot Vsg II, Direktör Mikael Brännvall

Suppleant Vsg II, Kommendör Jonas Hård af Segerstad
Styrelseledamot Vsg III, Avdelningsdirektör Mats Elofsson

Suppleant Vsg III, Kommendör Håkan Nilsson
Styrelseledamot Vsg IV, Direktör Sten Göthberg

Suppleant Vsg IV, Forskningschef Niklas Granholm
Kassaförvaltare, Kommendör Nils Bruzelius

Redaktör,	Kommendör	Lars	Wedin
Bibliotekarie, Förvaltare Håkan Lindberg

Sammankallande valberedningen, Kommendörkapten Christian Allerman
Auktoriserad revisor, Per Magnusson
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Nr 1505 
Patrik Gardesten 

Överste 
Patrik Gardesten är chef
för	Amfibieregementet.

Ordinarie ledamöter            

Nr 1506
John Timerdal

Kommedörkapten (ming)
John Timerdal

är chef för Marinens 
Fartygsinspektion.

Nr 1508
Andreas Nilsson

Bibliotekarie
Andreas Nilsson är chef 

för marinens bibliotek vid 
Sjöstridsskolan.

Nya ledamöter invalda 2019

Nr 1507
Roger Berg

Teknologie doktor
Roger Berg är chef

för forskning och utveckling
vid Saab Kockums.

Nr 1509
Daniel Pettersson

Örlogskapten
Daniel Pettersson tjänstgör 

vid Sjöstridsskolans 
utvecklingsenhet.

Nr 1510
Johan Linders

Stabsläkare (överstelöjtnant)
Johan Linders är bitr. över-
läkare vid transplantations-

enheten på SUS Malmö.
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Nr 1511
Anders Hermansson
Anders Hermansson 

är Vice VD för Svensk 
Sjöfart.

Korresponderande ledamot

Nr 1514
Juhapekka Rautava

Kommodor
Juhapekka Rautava är 
chef	för	den	finska	

Sjökrigsskolan.

Nr 1512
Fredrik Herlitz
Överstelöjtnant 

Fredrik Herlitz är chef för 
planeringssektionen (M5)

vid Marinstaben.

Nr 1513
Mattias Svedin

Kommendörkapten (ming)
Mattias Svedin är avdelings-

chef inom FM LOG stab 
(Logistikkontoret).
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Minnesteckningar för år 2018-2019

Bertil Kristensson 
Översten Bertil Kristensson avled de 28 augusti 2018 i en ålder av 78 år. Bertil Kris-
tensson	var	född	1939	och	uppvuxen	i	bohusländska	Grundsund.	Han	fick	tidigt	lämna	
hemmet. Under hela sin studietid från realskolan till gymnasiet (sammanlagt c:a 8 år) 
bodde han under skoltid på skolhemmet Gustafberg i Uddevalla. Han tog studentexa-
men i Uddevalla 1960 och påbörjade sin militära utbildning på KA 4 samma år och 
blev fänrik i Kustartilleriet med första tjänst på KA 4 1963. Som ung löjtnant blev 
han	där	knuten	till	KA	befälsskola	och	fick	senare	ansvaret	som	kadettofficer	för	den	
årskurs som blev fänrikar vid Kungl. Sjökrigsskolan 1970 samt därefter kompanichef 
på skolan. Efter högre stabskurs på Militärhögskolan tjänstgjorde han som chef för 
sjöoperativa avdelningen vid milostab ÖN, detaljchef på Försvarsstaben och som chef 
för taktikavdelningen på KA skjutskola för att 1989 bli överste och chef för Vaxholms 
KA-regemente och senare chef för administrativa avdelningen i Högkvarteret.

Bertil Kristensson var djupt fästad vid sin hembygd i Bohuslän, där han tillbringade 
så mycket tid som gavs. Han var medlem i Bohusläns Gille i Stockholm. Frimärks-
samlande var ett annat stort intresse. Hans bohusländska kynne, humor och dialekt var 
en tillgång i hans jordnära befälsföring och det glada kamratskap som präglade hans 
verksamhet. Han ingick i och ledde den grupp av taktiklärare som arbetade med tak-
tikutveckling och att skapa en större förståelse för bättre både taktisk och operativ rör-
lighet hos kustförsvarsförbanden. Trots att hans verksamhet i huvudsak bedrevs inom 
andra delar av landet var han oförtröttlig i att, dessvärre med magert resultat, plädera 
mot den successiva nedgraderingen av det marina försvaret av svenska västkusten. 
Bertil valdes in i KÖMS 1982.
Av hedersledamoten Lars G Persson
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Lennart Nordgren 
Marindirektören och kommendören Lennart Nordgren avled den 24 december 2018 i 
en ålder av 96 år. Han var född i Stockholm, Skeppsholmens församling och son till 
kommendören Sven Josef Nordgren och hans hustru Astri Magdalena född Brodin.

Efter studentexamen 1941 i Djursholm antogs han som mariningenjörsaspirant vid 
Kungl. Sjökrigsskolan och utexaminerades 1947 som civilingenjör vid Kungl. Tek-
niska Högskolan med inriktning skeppsbyggnadskonst och blev samtidigt marin-
underingenjör i reserven. Med kortare tjänstgöring ombord och vid örlogsvarvet i Gö-
teborg samt med civil praktik i bagaget anställdes han 1951 som tjänstgörande marin-
ingenjör vid Kungl. Marinförvaltningens ubåtsbyrå och utnämndes 1953 till marin-
ingenjör av 1:a graden. 1955 följde sjötjänst och ubåtsingenjörskurs fram till 1958, då 
han tillträdde som chef för skrovsektionen vid Stockholms örlogsvarv. 1959 återvände 
han till marinförvaltningens ubåtsbyrå där han fram till 1964 kom att engagera sig i 
allmänna ubåtsfrågor och samtidigt under några år undervisa i förvaltningslära vid 
Kungl. Sjökrigsskolan.
Under	1965	tjänstgjorde	Lennart	som	stabsingenjör	i	Kustflottan	varefter	han	till-

trädde som chef för maskin- och elektrosektionen vid örlogsvarvet i Stockholm. 1969 
kommenderades han till Försvarets materielverk, där han blev chef för ubåtsbyråns 
materielsektion med ansvar för bl. a.. ubåtssäkerhet och utveckling av dykeriverk-
samheten,	 inte	minst	 projektering	 och	 anskaffning	 av	Marinens	 dykericentrum	och	
ubåtsräddningsfarkosten URF. Kammaranläggningen för simulering av djupdykning 
var vid invigningen 1979 i absolut världsklass. 1974 tog han över chefskapet för Ubåts-
byråns projektsektion och utnämndes 1978 till kommendör och chef för Ubåtsbyrån. 
En befattning han innehade fram till sin pensionering 1982.

Efter sin pensionering anlitades Lennart som leveranskontrollant för de 4 ubåtarna 
i Västergötland-serien, som levererades under åren 1987-90. Med sin gedigna ubåts-
erfarenhet och tekniska skicklighet kom Lennart, att under många år sätta sin prägel på 
utvecklingen av ubåtar och ubåtssäkerhet; framförallt avseende ubåtarna av Näcken- 
och Västergötland-klass.

Lennart Nordgren var en mycket uppskattad chef, medarbetare och mariningen-
jörskamrat med en lågmäld men engagerad framtoning. Han hade också förmågan att 
balansera tjänstens allvar med ett rikligt mått av humor. Hans hustru Ulla Stina avled 
1994. Lennart valdes in i KÖMS 1974.
Av ledamoten Robert Nordqvist 
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Carl Fredrik Ebeling
Marinläkaren, kommendörkaptenen Carl Fredrik Ebeling, Göteborg, har avlidit den 10 
januari efter en tids sjukdom och i en ålder av 74 år. Hans närmaste är hustrun Agneta, 
född Pleijel, dottern Elisabet och sonen Johan med familjer.

Efter studentexamen vid Hvitfeldtska latinläroverket i Göteborg, gjorde han värn-
plikten vid KA befälskola i Göteborg och Minutläggningsdivisionen. Därefter stude-
rade han i Malmö till tandläkare och i Göteborg till läkare.

Under 70-talet tjänstgjorde han ofta inom Försvarsmakten i egenskap av reserv-
officer,	bl.	 a.	 som	 fartygstandläkare	under	HMS	Älvsnabbens utbildningsexpedition 
1977-78. Under resan gavs många tillfällen för honom att vid sidan av huvuduppgiften, 
som han framgångsrikt genomförde i nästan alla väder, odla intressen som t.ex. exo-
tiska	fjärilar,	marschmusik,	hajfiske,	serieteckningar	för	Snabb-Nytt	och	klarinettspel	
i fartygsorkestern. Besättningen startade 1998, tjugu år efter hemkomsten, en hem-
sida som skulle hålla det skrotade skeppet seglande på eterhavet. Sidan välkomnar nu 
minnen	från	Flottans	alla	långresor.	Webmastern,	f.d.	vpl.	skrovhantverkaren	Stefan	
Leo, belönades av Kungl. Örlogsmannasälskapet 2007 för sin värdefulla och skickliga 
insats som Internet-FC. Sedan2001 har sidan besökts av 153551 (2019-06-06) intres-
serade. Carl Fredrik hade sedan 2006 bistått som Internet-Sekond, inspiratör och med-
arbetare med smittande entusiasm och humor. Efter långresan valde han FN-bataljon 
79C på Cypern. Därefter följde stabsbefattningar i Västra militärområdesstaben och 
i	Västkustens	marinkommandostab,	flygläkare	vid	12.	Helikopterdivisionen	på	Säve	
och tjänstgöring vid Marinens sjukvårdsskola. Han befordrades 1987 till kommen-
dörkapten. 1985 publicerades Carl F. Ebelings studie ”personalförlustberäkning vid
robotträff	i	fartyg	-	en	annorlunda	studie”	i	Tidskrift i Sjöväsendet	1/85.	Den	fick	även	
viss internationell uppmärksamhet med publicering i ansedda ”Military Medicine”. 
(Vol. 156, Issue 6, june 1991, Page 296-300).

Mjörn är en stor grunduppfylld insjö nordöst om Göteborg. Vid dess strand har fa-
miljen sitt fritidshus. Carl Fredrik byggde där 1990 Huvdens fyr, Svensk Fyrlista nr 
9950,	 av	överbliven	materiel	 från	marinen	när	 fyrarna	 skulle	 elektrifieras.	Fyren	är	
således världens enda privatägda fyr och byggd enligt system Dalén/AGA. Den drivs 
av acetylen. I mitten av maj tänds den och blinkar var tredje sekund till närboendes 
och fritidsbåtförares nytta och glädje. Dess karaktär påminner alla som lärt känna Carl 
Fredrik om hans levande och varma intellekt och en vän för vilken hav, sjö och kam-
ratskap betydde mycket. Carl Fredrik valdes in i KÖMS 1985.
Av ledamoten Bertil Daggfeldt 
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Gunnar Nordbeck
Förre generaldirektören Gunnar Nordbeck avled 88 år gammal den 20 januari 2019. 
Han sörjs närmast av barnen Johan, Katarina och Fredrika med familjer.

Gunnar Nordbeck föddes i Stockholm 1931 och var son till civilingenjör Stig Nord-
beck och hans hustru Ann-Marie, född Modig. Han växte upp i Karlskrona där han tog 
studenten	1950.	Därefter	utbildade	han	sig	till	officer	i	Kustartilleriet	och	tog	officers-
examan 1953 med placering vid Älvsborgs kustartilleriregemente i Göteborg. Efter 
sedvanlig trupptjänst och utbildning vid Kungl. Sjökrigshögskolan tjänstgjorde han vid 
Försvarsstaben och senare som lärare vid den nybildade Militärhögskolan. 1969 påbör-
jade han en lång och förtjänstfull karriär inom Försvarsdepartementet. Han utnämndes 
till departementsråd redan år 1971 och i samband med regeringsombildningen 1976 till 
statssekreterare vid Försvarsdepartementet. En befattning som han innehade till 1979.

Gunnar Nordbecks breda kompetens togs därefter i anspråk av regeringen som
generaldirektör för Överstyrelsen för Ekonomiskt Försvar (ÖEF). Han bidrog bl.a. till 
ombildningen av myndigheten till Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) och blev 
dess förste generaldirektör 1986. Han pensionerades 1991.
Efter	pensioneringen	genomförde	Gunnar	Nordbeck	på	 regeringens	uppdrag	flera	

tunga utredningar. Som ordförande i den s.k. LEMO-utredningen föreslog han omfat-
tande förändringar av det militära försvarets myndighetsstruktur. Regeringen godtog 
i allt väsentligt hans förslag. Bland annat lades ett stort antal myndigheter ner och 
organiserades 1994 i en ny myndighet benämnd Försvarsmakten.

1992 förlänades Gunnar Nordbeck H M Konungens medalj ”illis quorum” av tolfte 
storleken för sina ”Mångåriga och synnerligen betydelsefulla engagemang och insatser 
för svenskt totalförsvar”.

Tillsammans med hustru Birgitta engagerade han sig i bildandet och driften av Gra-
fikens	hus	i	Mariefred.	

Gunnar var ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Han invaldes i KÖMS 
1972.
Av hedersledamoten Peter Nordbeck
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Bertil Björkman 
Hedersledamoten och konteramiralen Bertil Björkman avled den 21 februari 2019 i en 
ålder av 71 år. Han var född på Lidingö men uppvuxen i Sundsvall och tog student-
examen	 1968.	Han	 avlade	 sjöofficersexamen	 1971	 och	 specialiserade	 därefter	 inom	
tjänstegrenen artilleri. Under 70-talet tillbringade han merparten av sin tid till sjöss i 
olika befattningar på segelfartyg, isbrytare och jagare, krönt med fartygschefskap på 
patrullbåt 1979-1981, bl.a. i samband med U 137-incidenten. 

Han gick Militärhögskolans högre stabskurs 1982-1984, följt av tjänstgöring vid Ma-
rinstaben. Under åren 1987-1989 var han fartygschef på kustkorvetten Malmö, sista 
året även tillika divisionschef efter att ha befordrats till kommendörkapten. Utbild-
ning	vid	Naval	War	College	i	USA	skede	under	1990.	Efter	befordran	till	kommendör	
1992 blev han chef för Marinstabens programavdelning till 1994, följt av chefskap 
vid	1.ubåtsflottiljen	1994-1997.	Bertil	Björkman	befordrades	till	konteramiral	1997	och	
blev därefter chef för divisionen marinmateriel inom Försvarets Materielverk (FMV) 
1997-1999, avslutat med chefskap för FMV produktionsledning 1999-2001. Yrkeskar-
riären i försvaret avslutades sedan med drygt fyra år i USA som försvarsattaché.

Efter pensionering 2007 kom han med sin bakgrund att ägna sig åt konsultuppdrag, 
bland annat i rollen som strategisk rådgivare. Bertil var även en föreningsmänniska 
i dess bästa bemärkelse med stort engagemang, bland annat som ordförande för Va-
samuseets vänner och ledamot inom Saltsjö-Mälarens båtförbund.

Bertil Björkman hade under hela sitt yrkesverksamma liv marinens och försvarets 
bästa för ögonen och förknippas med karaktärsegenskaper som starkt ledarskap, hög 
arbetskapacitet och beslutmässighet, förenat med klokskap, omsorg om sin personal 
och vänfasthet.

Vi saknar en mycket god vän och uppskattad kollega. Våra tankar går till hustru 
Marianne och sönerna Oscar och Henrik med familjer. Bertil valdes in i KÖMS 1991 
och var dess ordförande 1999-2001, följt av hedersledamotskap. Han var även ledamot 
och ordförande i avdelning II inom Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 
Av hedersledamoten Göran Larsbrink
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Paul Ernfrid Pålsson 
Ledamoten, förre VD för Kockums Marin AB gick bort den 12 maj 2019. Han föddes 
den 10 juli 1928 i Dösjöbro utanför Landskrona som äldsta son i en jordbrukarfamilj. 
Som 6-åring började han skolan och avlade studentexamen 1947. Därefter följde mili-
tärtjänst	i	Luftvärnet	där	han	blev	reservofficer.	1950	blev	Paul	antagen	på	maskinlin-
jen vid Chalmers och utexaminerades som civilingenjör 1954.

Paul började sin tjänstgöring på Kockums mekaniska verkstad - ett företag han var 
trogen hela sin yrkesmässiga karriär. Den första uppgiften blev att syssla med nya 
teknikområden däribland reaktorteknik som ett led i försöken att utveckla en svensk 
atomubåt. Många blev besöken i USA bland annat med studiebesök ombord på USS 
Nautilus, som var US Navy ś första atomubåt. Ett mera påtagligt bevis på de svenska 
ambitionerna blev Tryckzebran i Studsvik (Zebra= Zero Energy Bare Reactor Assem-
bly), en laboratorieanläggning, som levererades komplett från Kockums.

Försöken i denna anläggning och andra projekt som Closed Cycle Diesel och Fuel 
Cells syftade alla att skapa ett svenskt luftoberoende maskineri för nästa generation 
ubåtar typ A 11, som sedan skulle komma att bli Sjöormen-klassen. 1963 var pengarna 
slut och Sjöormen blev en vanlig konventionell ubåt, dock med många nya okonven-
tionella system och en helt unik skrovform. Av planerade 6 fartyg blev det 5 sedan 
tidigare utveckling hade sargat budgeten.

Sjöormen byggdes i förutrustade sektioner som sedan svetsades samman till ett far-
tyg,	en	helt	ny	byggnadsteknik.	1967	fick	Paul	i	uppgift	att	se	om	denna	sektionsteknik	
kunde användas vid produktion av civila fartyg. Han utnämndes till överingenjör 1968 
och	fick	då	ansvaret	för	alla	de	civila	ritkontoren.	Sektionstekniken	infördes	och	pro-
duktionen rationaliserades så Kockums kom att producera 25 000 tdw var 40:e dag.

Suezkrisen 1968 och stängningen av kanalen blev startskottet för en enorm efter-
frågan på stora tankfartyg och Kockums kom under en 10-årsperiod att producera 7 st 
210 000 tdw, 20 st 250 000 tdw och 14 st 14 350 000 tdw.

1973 blev Paul direktör med ansvar för produktion och investeringar. Vid förstatli-
gandet av Kockums 1979 blev Paul vice VD, vilket han var fram till beslut om nedlägg-
ning av civil fartygsproduktion 1986. 

Det var under samma tid, som jag lärde känna Paul. Jag rapporterade visserligen 
i egenskap av chef för marindivisionen till VD, men i den turbulens som rådde blev 
Paul den naturliga personen att luta sig mot vid svåra frågor. 1986 delades Kockums 
i en nedläggningsdel, Kockums AB och kvarvarande avsnitt bl. a. ubåtssidan och la-
boratorium samlades under namnet Kockums Marin AB. Paul blev VD och jag vVD 
med ansvar för ubåtsdelen. Vid denna tid var Kockums långt framme i förhandlingar 
med Australien som slutade i kontrakt i juni 1987. Samtidigt sjösattes den ombyggda 
Näcken, nu som världens första operativa ubåt med luftoberoende (icke nukleärt) ma-
skineri (AIP). För Paul var cirkeln sluten. Paul gick i pension 1990. Hans livslånga 
ledsagarinna gick bort 2014 och livet blev aldrig detsamma.
Paul	Pålsson	var	med	om	och	var	själv	en	av	centralfigurerna	i	svensk	varvsindustris	

glansperiod. Jag tillsammans med många vänner minns honom med saknad och tack-
samhet. Paul Pålsson valdes in i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1973.
Av ledamoten Roger Sprimont
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Ivar Virgin
Ivar	Virgin	sjöofficer,	jordbrukare	och	moderat	avled	den	3	augusti	2019	i	en	ålder	av	
83	år.	Hans	närmast	sörjande	är	barnen	Anna,	Ivar,	Kajsa	och	Sofi	med	familjer.
Vår	nära	vänskap	etablerades	på	Sjökrigsskolan	och	vi	 seglade	 ihop	på	ett	flertal	

fartyg samt långresor på kryssaren Gotland och minfartyget Älvsnabben. Vänskapen 
bestod livet ut och fördjupades. Långa och många samtal under alla år om familj, livet, 
försvaret och samhällsutvecklingen.
Ivar	lämnade	flottan	för	att	ta	över	familjegodset	Mariedal	1962.	Han	tog	en	civil-

ekonomexamen vid Handelshögskolan och gick lantbruksutbildning. Ivar var förutom 
ansvaret för lantbruket engagerad lokalt i Skaraborgs län. 1982 följde en rikspolitisk 
karriär med fokus på försvars- miljö- och lantbruksfrågor där Ivars skarpa intellekt 
kom väl till pass. 1994-99 var han EU-parlamentariker och ledamot i klimatkommittén 
som lämnade sitt betänkande 1998.

Under 2000-talet verkade Ivar politiskt och ideellt, en från alla läger mycket upp-
skattad person. Ivar var skarpt kritisk till och gick i polemik mot alliansregeringens 
nedrustningspolitik och att försvaret skulle utgöra ”ett särintresse”. Detta uppmärk-
sammades i internationella media där bl.a. Financial Times år 2007 uttryckte ”Old 
warhorses criticise Swedish defence policy”. Ivar argumenterade under de senaste åren 
för att med försvarsobligationer förstärka försvarets budget. En artikel fanns införd i 
Östra Småland endast ett par veckor före Ivars död; en kämpe in i det sista. Ivars mång-
åriga	gärning	att	söka	finna	lösningar	för	ett	starkare	försvar	och	för	att	söka	få	Nya	
Moderaterna att ändra sin avrustningspolitik är beundransvärd.

Anfarden Cristian Adolf Virgins bragd att med fregatten Eugenie segla genom Ma-
gellansund 1852 var en förebild för Ivar, som personligen på plats i Punta Arenas pla-
cerade en gravsten över en båtsman som omkom vid genomseglingen. 

Ivar och Eva ett omtänksamt och kärleksfullt par, som tillsammans med sina barn 
var en samlingspunkt för gården, vänner och släkt.

Ivars förmåga, trots många års fysiska problem, att aldrig klaga är lika typiskt ho-
nom som imponerande. Han tog livet som det var och engagerade sig i frågor som han 
ansåg betydelsefulla.
Ivar	–	en	ödmjuk,	generös,	varm	och	anspråkslös	person	med	ett	starkt	samhällsen-

gagemang. En vän man kunde lita på som alltid fanns där. Sverige behöver efterföljare 
med	hans	resning	och	kaliber.	Sjöofficerskursen	1958	har	förlorat	en	ikon.	Ivar	valdes	
in i KÖMS 1990.
Av hedersledamoten Claes Tornberg
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Bengt Johansson
Flottiljamiralen Bengt Johansson avled den 13 augusti 2019 i en ålder av 67 år. Hans 
närmast anhöriga är hustrun Kerstin och barnen Karin och Lisa med familjer. Bengt 
växte upp i Brastad på Västkusten och sjöintresset gjorde att han 1971-74 genomgick 
sjöofficersutbildning	vid	Kungl.	Sjökrigsskolan,	med	examen	1974.	Han	specialiserade	
sig sedan inom tjänstegrenen ubåtsjakt och helikopter och var utbildad pilot 1977. Där-
efter följde en längre period vid Marinens 1.helikopterdivision i Berga, detta i en tid 
då ubåtskränkningarna var som mest intensiva och där tjänsten ställde krav på ständig 
beredskaps- och insatsverksamhet, med krav på hög kompetens och god samarbetsför-
måga. Bengt klarade alla dessa krav med glans. Högre studier vid Militärhögskolan 
följde, främst den tvååriga Högre Teknisk Kurs Marinen under åren 1985-87. Därefter 
följde Marinstabens studie- respektive planeringsavdelning 1987-92, där Bengts lugna 
och analytiska förmåga kom väl till pass.

Den fortsatta tjänstgöringen inom försvaret kom sedan att alltmer inriktas mot in-
ternationell tjänst, inledningsvis utbildning i Frankrike på École Supérieurs de Gurre 
Navale 1992-93. En hemmaperiod följde som strategilärare på Militärhögskolan 1993-
95, följt av förbandstjänst som chef för 1.helikopterdivisionen 1993-95. Fortsatt in-
ternationell utbildning följde vid NATO Defence College Senior Course under 1999, 
följt av befordran till kommendör och tre år i Bryssel som specialattaché på svenska 
ambassaden och inom EU, inriktat mot säkerhetspolitik och militärt samarbete. Åren 
2002-07 tillbringades i Sverige, först på Högkvarterets strategiavdelning, där han 2003 
befordrades till Flottiljamiral, följt av Utrikesdepartementet som militär rådgivare. De 
sista yrkesåren 2008-12 åter i Bryssel, först som ordförande i EU militärkommittés 
arbetsgrupp, följt av rollen som stabschef till EU:s Överbefälhavare, Håkan Syrén.

Vi saknar en kär vän och ödmjuk och uppskattad kollega. Våra tankar går till hustru 
Kerstin och övriga i familjen. Bengt valdes in i KÖMS 1994.
Av ledamoten Bo Wallander 
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Gunnar Dyhre
Före detta kammarrättslagmannen Gunnar Dyhre avled den 2 september i en ålder av 
nära 82 år. Gunnar växte upp och tog studenten i Göteborg och blev jur. kand. i Lund 
1961. Åter i Göteborg satt han ting 1962-1964 och fortsatte med domarutbildning i 
Hovrätten för Västra Sverige. 1972 blev han kammarrättsråd i Kammarrätten i Göte-
borg och efter några år hovrättsråd i Hovrätten. 1983 återvände han till kammarrätten 
som kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelningen. Hans växlande och fram-
gångsrika domarbana kröntes med att han 1987 utsågs till lagman där.
Gunnar	var	också	i	hög	grad	verksam	utanför	den	offentliga	sektorn.	Här	bör	särskilt	

nämnas hans djupt engagerat och mångårigt samt driftigt ordförandeskap i arbetsut-
skottet för föreningen Göteborgs försvar (landshövdingen är av tradition alltid ordfö-
rande	i	föreningen).	Gunnar	var	också	en	flitig	deltagare	i	KÖMS	sammankomster.

Gunnar sörjs närmast av hustrun Monica samt barnen Anders och Anna med famil-
jer. Gunnar valdes in i KÖMS 1998.
Av ledamöterna Sten Göthberg och Sölve Larsby
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid ingången av 2019 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 358 ledamöter enligt nedanstående 
fördelning:

Svenska första hedersledamöter 2
Utländsk förste hedersledamot 1
Svenska hedersledamöter 10
Utländska hedersledamöter                     16
Ordinarie ledamöter 309
Korresponderande ledamöter 20

Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas kategorivis i invals-
nummerordning med namn, födelseår (F-år), invalsår (I-år) och Vetenskaspgren (VSG). Kungl. 
Örlogsmannasällskapets vetenskapsgrenar är;

VSG I  Strategi, operationer och taktik  
VSG II. Personal, utbildning och marinmedicin
VSG III. Maritim teknik
VSG IV. Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet

Den senast invalde ledamoten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln nr 1514 räknat från 15 
november	1771,	då	viceamiralen	Kristoffer	Falkengréen	vid	invalet	erhöll	invalsnummer	1.		

1. Hedersledamöter F-år I-år
H M Konungen 1946 1968
HKH Prins Carl Philip 1979 2011
HRH Prince Philip 1921 1956

Hedersledamöter F-år I-år VSG
1011 Lars G Persson 1937 1975 I
1033 Claes Tornberg 1936 1977 I
1046 Peter Nordbeck 1938 1978 I
1061 Dick Börjesson 1938 1979 I
1188 Jan Klenberg 1931 1989 -
1227 Sir Michael Moore 1942 1992 -
1237 Kjell Prytz 1935 1993 -
1242 Göran Larsbrink 1952 1993 III
1247 Sakari Visa 1940 1994 -
1252 Thomas Engevall 1960 1994 III
1264 Esko Illi 1945 1996 -
1269 Leif Nylander 1954 1996 III
1286 Morten Jacobsen 1955 1998 -
1296 Michael Zell 1950 1998 IV
1300 Tim Sloth Jørgensen 1951 1999 -

Hedersledamöter forts. F-år I-år VSG
1302 Vladimir G Egorov 1939 1999 -
1316 Angelo Mariani 1935 2000 -
1331 Hans Holmström 1949 2001 -
1350 Bengt Halse 1943 2002 IV
1405 Jay M Cohen 1952 2006 -
1413 Jørgen Berggrav 1953 2007 -
1442	Nils	Wang	 1958	 2010	 I
1459 Michiel Hijmans 1958 2012 I
1471 Lena Erixon 1960 2014 I
1477 Kari Takanen 1957 2015 I
1482 Alain Coldefy 1946 2016 I

Ordinarie ledamöter F-år I-år VSG
892 Åke Johnson 1923 1966 II
899 Jacob Sundberg 1927 1967 IV
911 Bengt O’Konor 1925 1968 II
914 Arne Gustafsson 1929 1968 II
918 Jan Prawitz 1932 1968 IV
932 Cay Holmberg 1933 1969 II
934 Carl-Gustaf Hammarskjöld 1934 1969 II
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Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1105 Kent Nordström 1943 1982 III
1110 Robert Nordqvist 1941 1982 III
1112 Sölve Larsby 1941 1982 III
1115 Torsten Seeman 1930 1982 IV
1120 Torsten Lindh 1941 1983 I
1125 Göran Oljeqvist 1941 1983 II
1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983 III
1134 Sven H Salén 1939 1983 IV
1136 Christer Ardell 1936 1983 III
1141 Göran Frisk 1943 1984 I
1142 Bo Lindkvist 1937 1984 III
1145 Nils Eklund 1944 1984 II
1149 Sven O Bidö 1935 1984 IV
1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985 III
1159 Rolf Malm 1934 1985 III
1163 Bengt Forssbeck 1924 1985 II
1164 Ove Bring 1943 1985 IV
1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986 I
1168 Göran Steen 1922 1986 IV
1171 Björn Ljunggren 1942 1987 II
1172 Örjan Sterner 1938 1987 III
1173	 Lars	Wedin	 1947	 1987	 I
1175 Torsten Björnsson 1938 1987 II
1176 Olov Andersson 1942 1987 I
1179 Rolf Brehmer 1943 1988 III
1181 Lars O Graner 1939 1988 II
1182 Carl-Gustaf Dybeck 1944 1988 I
1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988 I
1185 Anders Stävberg 1943 1988 II
1186 Jan Nordenman 1947 1988 III
1187 Lars-Åke Kvarning 1931 1988 IV
1191 Leif H Sjöström 1938 1989 IV
1192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989 III
1194 Stefan Engdahl 1950 1989 I
1195 Lennart Danielsson 1947 1989 I
1196	 Bo	Wranker	 1946	 1989	 II	
1198 Sture Malmgren 1943 1989 III
1199 Hans Corell 1939 1989 IV
1202	Staffan	Kvarnström	 1943	 1989	 IV
1203	Lars	Wigert	 1937	 1989	 IV
1214 Gert Schyborger 1940 1990 IV
1220 Curt Lundgren 1947 1991 II

Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

939 Bo Rybeck 1935 1970 IV
963 Jan Bring 1932 1971 II
966	 Walter	Wicklund	 1923	 1971	 IV
975 Christer Fredholm 1926 1972 II
982	 Kjell	Werner	 1920	 1973	 II
985 Per Insulander 1927 1973 III
994 Bertil Daggfeldt 1933 1974 I
999 Torbjörn Hultman 1937 1974 III
1020 Lars Norrsell 1934 1976 II
1023 Malte Jönson 1933 1976 III
1036	Hans	Wachtmeister	 1940	 1977	 III
1041	Kristoffer	Huldt	 1927	 1977	 III
1044 Ebbe Schön 1929 1977 IV
1045 Jan Eliasson 1940 1977 IV
1047 Gustaf Taube 1935 1978 II
1048 Jan Sondén 1933 1978 II
1050	Göran	Wallén	 1933	 1978	 I
1051 Håkan Söderlindh 1941 1978 II
1055 Nils G:son Svahn 1936 1978 III
1058 Lars Inge Holster 1942 1978 IV
1065	Lars-Erik	Hoff	 1936	 1979	 II
1067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979 I
1068 Frank E Rosenius 1940 1979 I
1069 Fredrik Hillelson 1941 1979 III
1070 Jarl Ellsén 1920 1979 IV
1075 Sune Birke 1944 1980 II
1078 Bengt Hertzberg 1938 1980 III
1079 Magnus Haglund 1942 1980 I
1080 Olof Bergelin 1940 1980 III
1082 Per Lundbeck 1936 1980 II
1083 Anders Hammarskjöld 1942 1980 I
1084 Lars Thomasson 1935 1980 I
1088 Carl Gustav Fransén 1938 1981 III
1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981 II
1090 Christer Hägg 1939 1981 I
1094 Ulf Edman 1943 1981 III
1095 Ulf Rubarth 1939 1981 I
1097 Ulf Adlén 1929 1981 IV
1098 Roger Sprimont 1942 1981 IV
1102 Bo Hugemark 1936 1981 I
1103 Emil Svensson 1940 1982 I
1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982 III
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Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1225 Johan Tunberger 1944 1991 I
1228 Sven Rudberg 1947 1992 I
1229 Håkan Syrén 1952 1992 I
1231 Göran Boijsen 1951 1992 II
1232 Bengt Rygge 1943 1992 III
1235 Robert Dalsjö 1958 1992 I
1236 Claes Dahlbäck 1947 1992 IV
1238 Göran Gunnarsson 1950 1993 I
1239 Rolf Löthman 1949 1993 I
1241 Kenneth Lindmark 1949 1993 I
1244 Marie G Jacobsson 1955 1993 IV
1246 Bertil Malmberg 1940 1993 IV
1248 Björn Hamilton 1950 1994 II
1249	Bo	Wallander	 1952	 1994	 III
1253 Erik Norberg 1942 1994 IV
1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994 IV
1256 Jörgen Ericsson 1953 1995 I
1257 Christer Nordling 1944 1995 II
1258 Nils Bruzelius 1946 1995 III
1260	Mats	Westin	 1952	 1995	 I
1261 Torbjörn Larsson 1951 1995 III
1262 Christian Allerman 1954 1995 I
1263 Jan Cederlund 1944 1995 III
1265 Lennart Månsson 1951 1996 II
1267 Bo Rask 1952 1996 I
1268 Tage Andersson 1951 1996 II
1270 Magnus Bergman 1960 1996 III
1272 Bengt Andersson 1955 1996 I
1274 Nils Daag 1948 1996 IV
1275 Tommy Åsman 1950 1997 II
1276 Stefan Gustafsson 1958 1997 I
1277 Michael Gustafson 1957 1997 I
1278 Carl Fagergren 1960 1997 III
1279 Lars Gryzelius 1954 1997 III
1281 Claes Lundin 1958 1997 I
1284 Klas Helmerson 1942 1997 IV
1287	Gunnar	Wieslander	 1962	 1998	 I
1288 Claes Göran Hagström 1952 1998 I
1289 Lars-Olof Corneliusson 1959 1998 II
1290	Odd	Werin	 1958	 1998	 I
1291	Hans	Wicklander	 1963	 1998	 III
1292 Anders Olovsson 1967 1998 II

Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1293 Johan Jenvald 1966 1998 III
1294 Anders Svensson 1964 1998 I
1295 Gunnar Åselius 1965 1998 IV
1297 Lars G Josefsson 1950 1998 IV
1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998 I
1303 Stefan Axberg 1945 1999 III
1304 Günter Villman 1954 1999 II
1305 Hans Jevrell 1964 1999 III
1306 Jan-Eric Nilsson 1957 1999 IV
1307 Christian Madsen 1955 1999 I
1308 Håkan Rugeland 1957 1999 III
1309 Mikael Tulldahl 1966 1999 III
1311 Henrik Landerholm 1963 1999 IV
1312 Hans O Broberg 1947 1999 III
1314 Rolf Edwardson 1944 1999 IV
1317 Anders Grenstad 1958 2000 I
1318 Bengt Jarvid 1953 2000 I
1319 Peter Bager 1955 2000 I
1320 Anders Järn 1960 2000 I
1321	Mikael	Wendel	 1955	 2000	 IV
1322 Jan Berglöw 1961 2000 III
1323 Anders Johnson 1959 2000 II
1324 Håkan Magnusson 1959 2000 III
1325 Dag Hartelius 1959 2000 IV
1327 Manne K. A. Koerfer 1964 2000 III
1332 Erik Andersson 1957 2001 II
1333 Lennart Bengtsson 1955 2001 II
1335 Andreas Olsson 1959 2001 III
1336 Kenneth Olsson 1949 2001 III
1337 Mats Furenius 1961 2001 I
1338 Kenth Gutensparr 1958 2001 I
1339 Mats Nordin 1960 2001 III
1340 Håkan Andersson 1961 2001 I
1341 Mats Johansson 1957 2001 II
1342 Hans-Göran Olsson 1956 2001 II
1343 Lars Rydén 1957 2001 III
1344 Hans-Erik Fröberg 1953 2001 II
1345 Herman Håkansson 1955 2001 II
1346 Nils Grandin 1953 2001 III
1348 Åke Holmquist 1943 2001 IV
1352 Magnus Hjort 1960 2002 II
1353 Jan Ericsson 1960 2002 III
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Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1354 Carl-Johan Hagman 1966 2002 IV
1355 Per-Anders Emilson 1954 2002 II
1356 Mikael Åkerström 1963 2002 II
1357 Johan Hägg 1966 2002 II
1358 Dan Broström 1957 2002 II
1359 Thomas Fagö 1944 2002 IV
1360 Karl-Edvard Henriksson 1955 2002 I
1361 Fredrik Hesselman 1964 2002 II
1364 Niklas Granholm 1964 2002 I
1365 Inga-Lena Fischer 1948 2002 IV
1367 Sten Göthberg 1955 2003 IV
1368 Kent Zetterberg 1946 2003 IV
1370 Bengt Lundborg 1945 2003 IV
1371	Christopher	Werner	 1946	 2003	 IV
1372 Evorn Mårtensson 1961 2003 III
1373 Peter Haglind 1966 2003 III
1375 Lars Jakobsson 1957 2003 I
1377	Michael	Krafft	 1948	 2003	 IV
1378	Staffan	Palmqvist	 1957	 2004	 I
1379 Bengt Lundgren 1965 2004 I
1380 Jan Thörnqvist 1959 2004 I
1381 Patrik Selling 1963 2004 I
1382 Patric Hjort 1965 2004 III
1383 Mikael Johnsson 1958 2004 III
1384 Jan Floderström 1962 2004 II
1385 Kristian Gerner 1942 2004 IV
1386 Per-Ola Johansson 1966 2004 II
1387 Hans Granlund 1961 2004 II
1389 Klas-Göran Karlsson 1955 2004 IV
1390 Joakim Severinson 1962 2004 III
1391 Mats Elofsson 1965 2004 III
1392 Dan Sten Olsson 1947 2005 IV
1393 Olof Stenhammar 1941 2005 IV
1394 Claes Grebell 1949 2005 III
1395 Per Jenvald 1962 2005 II
1396 Jonas Carlsson 1957 2005 II
1397 Magnus Lüning 1964 2005 I
1398 Marcus Mohlin 1965 2005 I
1399 Mikael Magnusson 1963 2005 III
1400 Fredrik Palmquist 1965 2005 I
1401 Håkan Nilsson 1964 2005 III
1403 Hans Josefson 1940 2005 IV

Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1404 Mats G Larsson 1946 2005 IV
1406	 Jacob	Wallenberg	 1956	 2006	 IV
1407 Jens Plambeck 1962 2006 IV
1409 Lars Rönnquist 1959 2006 III
1410 John Nilsson 1949 2006 III
1411 Mats Ericsson 1944 2006 IV
1412 Esbjörn Hillberg 1940 2006 IV
1414 Carl Öhrström 1961 2007 III
1415 Mikael Holmström 1955 2007 IV
1416 Stefan Larsson 1964 2007 III
1417 Rikard Askstedt 1964 2007 II
1418 Christer Svensén 1950 2007 II
1419 Leif Markusson 1947 2007 II
1420 Kjell-Ove Schramm 1968 2007 I
1421 Henrik Lindén 1966 2007 II
1422 Jonas Haggren 1964 2008 I
1423 Bo Berg 1965 2008 III
1424 Pär Flyghed 1964 2008 II
1425 Per Stefenson 1955 2008 IV
1426 Richard Tornberg 1967 2008 IV
1427 Roger Nilsson 1964 2008 I
1428 Andreas Hanson 1969 2008 IV
1429 Berit Blomqvist 1958 2008 IV
1430 Mikael Brännvall 1968 2008 II
1431	 Jonas	Wikström	 1962	 2009	 I
1432 Ola Truedsson 1956 2009 II
1433 Pontus Krohn 1969 2009 II
1434 Sverker Lindholm 1962 2009 III
1435 Åke Dagnevik 1948 2009 III
1437 Martin Norsell 1971 2009 III
1438 Gunnar Öhlund 1955 2009 III
1439 Annicka Engblom 1967 2009 IV
1441 Per Andersson 1946 2009 I
1443 Fredrik Hansson 1963 2010 I
1444	Magnus	Westerlund	 1960	 2010	 I
1445	 Jon	Wikingsson	 1971	 2010	 III
1447 Joakim Dahlman 1974 2010 IV
1448 Anders Enström 1964 2010 I
1450 Olof Holm 1940 2010 IV
1451 Torbjörn Dalnäs 1946 2010 IV
1452 Claes Berglund 1965 2010 IV
1453 Per Edling 1972 2011 I
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Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1500 Björn Brenner 1981 2018 I
1501	Mattias	Widlund	 1971	 2018	 IV
1502 Katarina Norén 1963 2018 IV
1503 Per Nilsson 1968 2018 II
1505 Patrik Gardesten 1967 2019 I
1506 John Timerdahl 1962 2019 III
1507 Roger Berg 1964 2019 III
1508 Andreas Nilsson 1979 2019 II
1509 Daniel Pettersson 1968 2019 I
1510 Johan Linders 1973 2019 II
1511 Fredrik Herlitz 1973 2019 I
1512 Andreas Hermansson 1973 2019 IV
1513 Mattias Svedin 1975 2019 II

Korresponderande ledamöter F-år I-år VSG
1169 John B Hattendorf 1941 1986 -
1254 Richard Cobbold 1942 1994 -
1285	Tor	Egil	Walter	 1954	 1997	 -
1313 Tomas Ries 1953 1999 -
1328 Per Møller Nielsen 1960 2000 -
1330 Juha Nurminen 1946 2000 -
1363 Joris Janssen Lok 1963 2002 -
1374 Inge Tjøstheim 1955 2003 -
1402 Donald C F Daniel 1944 2005 -
1436 Milan Vego 1940 2009 -
1440 Hans Christian Bjerg 1944 2009 -
1449	Lee	Willet	 1968	 2010	 -
1458 Peter Hore 1944 2011 IV
1469 Hugues Eudeline 1952 2013 I
1470 Kenneth Gustavsson 1954 2013 IV
1476	Geoffrey	Till	 1945	 2014	 I
1489 Fred Hocker 1961 2016 III
1497 Charles Style 1954 2017 I
1504 Sigurd Smith 1963 2018 III
1514 Juhapekka Rautava 1967 2019 II

Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1454 Fredrik Norrby 1967 2011 II
1455 Peder Ohlsson 1962 2011 I
1456 Hans-Lennart Ohlsson 1961 2011 IV
1457 Carl Johansson 1958 2011 II
1460 Magnus Jönsson 1964 2012 I
1461 Anna Risfelt-Hammargren 1959 2012 IV
1462 Martin Jakobsson 1966 2012 IV
1463 Kenneth Raun 1963 2012 III
1464	 Jerker	Widén	 1969	 2012	 IV
1465 Anna-Karin Broth 1967 2013 I
1466 Ola Alfredsson 1964 2013 III
1467 Tomas Martinsson 1968 2013 II
1468 Mårten Granberg 1963 2013 IV
1472 Jens Nykvist 1968 2014 I
1473 Evelina Hedskog 1981 2014 III
1474 Göran Arrius 1959 2014 II
1475	Anders	Widén	 1964	 2014	 I
1478	Niklas	Wiklund	 1975	 2015	 I
1479 Erik Thedéen 1963 2015 IV
1480 Johan Igert 1974 2015 III
1481 Mikael Carleson 1967 2015 I
1483 Mats Agnéus 1968 2016 I
1484 Linda Johansson 1973 2016 III
1485 Jonas Hård af Segerstad 1970 2016 II
1486 Torbjörn Lundströmer 1971 2016 III
1487 Patrik Norberg 1971 2016 I
1488 Håkan Lindberg 1969 2016 II
1490 Gunnar Möller 1967 2017 I
1491 Peter Thomsson 1976 2017 II
1492 Fredrik Hellström 1971 2017 III
1493 Peter Magnus Nilsson 1968 2017 I
1494 Jimmy Johansson 1976 2017 I
1495 Peter Ahlås 1948 2017 IV
1496 Erik Lagersten 1966 2017 IV
1498 Peter Sandwall 1963 2018 IV
1499 Anders Hörnfeldt 1970 2018 I
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