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Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 8/2020. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde (valsamman-
träde) i Stockholm onsdagen den 23 september, 2020. 
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 23 september 2020 med början klockan 17:30 
på Sjöfartshuset i Stockholm i närvaro av sju ledamöter samt 32 ledamöter via en sär-
skild digital länk till sammanträdet.

Sekreteraren hade före sammanträdet uppmanat alla röstberättigade ledamöter (svens-
ka HL och OL) att utnyttja sin rätt att poströsta för att så rättvist resultat som möjligt 
skulle kunna uppnås. Instruktioner hur att logga in till sammanträdet och praktiska 
tips hade skickats ut till ledamöterna före sammanträdet.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har inga ledamöter avlidit. 

§ 3 Sekreteraren föredrog sammanträdesprotokollet från det föregående samman-  
  trädet (nomineringssammanträdet 2020-08-19 i Karlskrona) som med godkän-  
  nande lades till handlingarna. 



430

§ 4 Ordförande orienterade om att akademien kommer att fortsätta med digitala   
	 	 sammanträden	även	framgent	oavsett	corona-pandemin.	Förhoppningen	är	fler			
	 	 deltagare.	Meddelades	att	ordförande	har	träffat	ordförande	i	försvarsutskottet		 	
  för att diskutera beredningens arbete. Sannolikt ligger propositionstexten på   
  regeringens bord per 30 september. När texten föreligger kommer KÖMS att   
  analysera vad texten innebär för marinen och den maritima sektorn. Slutligen   
  att akademien har initierat arbete för att närma oss de tyska och franska mot-  
  svarigheterna.

§ 5 Ordförande överlämnade ordet till valberedningens ordförande OL Christian   
  Allerman som anmälde att någon ballotering inte kommer att genomföras.   
  Redovisades antalet inkomna poströster (143).

  Valdes ordinarie ledamoten Anders Grenstad till ordförande (omval) för en   
  period om ett år.

§ 6 Valdes ordinarie ledamoten Bo Berg till vice ordförande (omval) för en period   
  om ett år. 

§ 7 Valdes ordinarie ledamoten Bo Rask till sekreterare (omval) för en period om   
  ett år.

§ 8  Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie ledamo-  
  ten Per Edling till vetenskapsgren I (nyval), för en period om två år ordinarie   
  ledamoten Mikael Brännvall till vetenskapsgren II (omval) samt för en period   
  om ett år ordinarie ledamoten Niklas Granholm till vetenskapsgren IV (fyll-  
  nadsval). 

  Valdes för en period om två år ordinarie ledamoten Jonas Hård af Segerstad som  
  suppleant i vetenskapsgren II (omval) och för en period om två år ordinarie leda- 
  moten Anna Risfelt-Hammargren som suppleant i vetenskapsgren IV (nyval).

§ 9 Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en   
  period om ett år ordinarie ledamöterna Sven Rudberg (omval) och ordinarie   
  ledamoten Mårten Granberg (nyval). Valdes för en period om ett år som   
  revisorssuppleanter, de ordinarie ledamöterna Pontus Krohn (omval) och   
  Fredrik Norrby (nyval). Valdes för en period om ett år som auktoriserad revisor  
  Per Magnusson (omval). Anmärkning; Auktoriserad revisor upphandlas av   
  styrelsen.

§ 10 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 2020 - 2021.

§ 11 Beslut om belöningar (för motiveringar se sidorna 458-463 i detta nummer av   
  TiS). 

  Beslutades att akademien tilldelar ordinarie ledamoten Sten Göthberg   
  akademiens medalj i guld.  
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  GSS

  Orienterades valsammanträdet om att styrelsen enligt stadgarna § 14 och til-  
  lämpningsbestämmelserna punkt 7, har beslutat att tilldela följande gruppbefäl,  
  soldater och sjömän vid de marina förbanden akademiens medalj i brons i   
  Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvar anda.

  * Marinstaben - korpral Joel Jerrhag
	 	 *	 1.ubflj	-	furir	David	Kjellberg
	 	 *	 3.sjöstriflj	-	korpral	Philip	Berzelius
	 	 *	 4.sjöstriflj	-	korpral	Daniel	Winberg
	 	 *	 1.amfibieregementet	-	furir	Olle	Merkel
  * Marinbasen - korpral Kevin Helin
	 	 *	 SSS	-	menig	2	klass	Gustaf	Wykman

	 	 De	föreslagna	bedöms	vara	de	främsta	GSS	avseende	kamratskap	och	allmän		 	
  duglighet vid respektive förband. 

  Hedersomnämnande och penningbelöningar

  Beslutades att akademien tilldelar kommendör Per Edling hedersomnämnande   
  och en penningbelöning om 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond   
  för hans tävlingsskrift Svensk sjöstyrkeledning – lägesbestämning och förslag   
  till vägval. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med   
  redaktören.

  Beslutades att akademien tilldelar Jonas Kjellén, FOI, hedersomnämnande och   
  en penningbelöning om 5 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för   
  hans tävlingsskrift Rysslands högsjöförmåga – utsikter mot 2027. Uppsatsen   
  publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med redaktören.

  FHS-uppsatser

  Beslutades att akademien tilldelar örlogskapten Peter Thomsson vid Högre   
	 	 officersprogrammet	18–20	hedersomnämnande	och	en	penningbelöning	om		 	
  10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans uppsats Mahan in   
  a new millenium. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd   
  med redaktören.

	 	 Beslutades	att	akademien	tilldelar	major	Andreas	Holmberg	vid	Högre	officers-		
	 	 programmet	18–20	hedersomnämnande	och	en	penningbelöning	om	10	000		 	
  kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans uppsats Varför starka stater  
	 	 förlorar	asymmetriska	konflikter. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form   
  efter samråd med redaktören.

	 	 Beslutades	att	akademien	tilldelar	flaggkadett	Erik	Watsfeldt	vid	officerspro-	 	
	 	 grammet	OP	SA	17–20	hedersomnämnande	och	en	penningbelöning	om	5	000			
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  kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans uppsats Irreguljära metoder  
	 	 i	marina	konflikter. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd   
	 	 med	redaktören.	(Anmärkning;	Watsfeldt	tilldelades	KÖMS	medalj	i	brons		 	
	 	 år	2017	vid	tjänstgöring	vid	3.sjöstriflj).

  Tävlingsskrifter på uppdrag av redaktören

  Beslutades att akademien tilldelar löjtnant Erik Mogensen och fänrik Patric   
	 	 Martinsson	hedersomnämnande	för	deras	tävlingsskrift	för	yngre	officerare		 	
  Varför behöver Sverige en stark marin? Och vad behövs? Uppsatsen är publi-  
  cerad i TIS nr 3/2020.

  Penningbelöningar

  Orienteras valsammanträdet om att beslutet vid 2015 års valsammanträde full-  
  följs genom att tilldela en årlig penningbelöning om 10 000 kronor för goda   
  studieresultat till den av kursledningen utsedde som främste specialist-  
	 	 officerskadetten.	Penningbelöningen	utdelas	vid	examen	i	december.

  Sammantaget innebär de av valsammanträdet fattade besluten ovan att Marin-  
  litteraturföreningens fond ska belastas med 50 000 kronor. 

§	12	Beslutades	med	acklamation	att	kalla	ordinarie	ledamoten	Göran	Wallén	som		 	
  hedersledamot i akademien.

§ 13  Förrättades inval av nya ledamöter genom ballotering och redovisning av in-  
  komna och räknade poströster. Invaldes i angiven ordning som ordinarie leda-  
  möter; konteramiral Ewa Skoog Haslum, kommendör Fredrik Lindén, kommen- 
  dör Per Öhrstedt, överstelöjtnant Carl Bergqvist, senioranalytiker Patrik   
  Oksanen samt överintendent Leif Grundberg. 

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

§	14	 Höll	ordinarie	ledamoten	Daniel	Pettersson	inträdesanförande	under	rubriken		 	
  Skyddet av sjöfarten - en nationell angelägenhet. Följde lång och engagerad   
  frågestund.

§ 15 Höll ordinarie ledamoten Anders Hermansson inträdesanförande under rubriken  
  Väl fungerande sjötransporter avgörande för Sveriges förmåga att möta kriser  
	 	 och	konflikter	–	möjliga	åtgärder	för	en	stärkt	handelsflotta. Följde lång och   
  engagerad frågestund.

§ 16 Övriga frågor. Inga frågor framfördes.

§ 17 Meddelade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum som ett   
  websammanträde onsdagen den 14 oktober 2020 i Göteborg, kl. 17:30 ombord   
  s/s Marieholm. Öppet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Inträdes-  
  anföranden av de ordinarie ledamöterna Johan Linders och Mattias Svedin.

  Meddelade sekreteraren att ordinarie sammanträdet på Karlberg den 22 oktober  
  genomförs som ett websammanträde från Karlberg. Programmet har endast en   
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	 	 programpunkt	-	Inträdesanföranden	av	ordinarie	ledamoten	Fredrik	Herlitz	 	
  och korresponderande ledamoten Juhapekka Rautava som kommer att tala från  
  lämplig plats i Finland.

  Meddelade sekreteraren att årets högtidssammanträde (det 249:e) genomförs i   
  Stockholm på Sjöfartshuset som ett websammanträde med ett mycket begrän-  
	 	 sat	antal	fysiska	deltagare.	Preliminärt	program;	klockan	17:00–18:45	Högtids-		
  sammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteck-  
  ningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter, utdelning av   
  belöningar samt anföranden. 

§ 18 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 9/2020. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg 
onsdagen den 14 oktober 2020. 
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 14 oktober 2020 med början klockan 17:30 
ombord s/s Marieholm i närvaro av åtta ledamöter samt 23 ledamöter via en särskild 
digital länk till sammanträdet. Instruktioner hur att logga in till sammanträdet och 
praktiska tips hade skickats ut till ledamöterna före sammanträdet.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har ordinarie ledamoten 1412 Esbjörn  
  Hillberg avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad.

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (valsamman-  
  trädet 2020-09-23 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Ordförande orienterade om att pandemin har påverkat planeringen för 250-  
  års jubileumsåret i så måtto att de olika arrangemangen startar senare på året   
  än som tidigare planerats. Verksamhet planeras i Stockholm, Göteborg   
	 	 och	Karlskrona.	Försvarspropositionen	offentliggörs	i	veckan	med	planerat		 	
  försvarsbeslut i december. KÖMS kommer under hösten att noga analysera   
  propositionstexten och dess konsekvenser för marinen.

§ 5 Höll ordinarie ledamoten Johan Linders inträdesanförande under rubriken   
  Militärläkaren,	medicinalofficer	eller	värnpliktig	kliniker;	samt	nödvändigheten		
  av Medicinalkårens återuppståndelse. Följde lång och engagerad frågestund.

§ 6 Höll ordinarie ledamoten Mattias Svedin inträdesanförande under rubriken   
  Förbandens beroende av externt stöd - det är som det är, men är det så vi   
  vill ha det? Följde lång och engagerad frågestund.
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§ 7 Övriga frågor. Inga frågor framfördes.

§ 8 Orienterade sekreteraren om att ordinarie sammanträde äger rum som ett web-  
  sammanträde torsdagen den 22 oktober 2020 i Stockholm på Karlberg. Stadge-  
	 	 enliga	förhandlingar.	Inträdesanföranden	av	ordinarie	ledamoten	Fredrik	Herlitz		
  och korresponderande ledamoten Juhapekka Rautava som kommer att tala från  
  lämplig plats i Finland.

  Vidare att årets högtidssammanträde (det 249:e) genomförs i Stockholm på Sjö- 
  fartshuset som ett websammanträde med ett mycket begränsat antal deltagare.   
	 	 Preliminärt	program;	klockan	16:30–18:05	Högtidssammanträde	med	redovis-	 	
  ning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter,  
  presentation av nya ledamöter, utdelning av belöningar samt anföranden.   
  Klockan 18:30 högtidsmiddag.

§ 9 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 10/2020. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
torsdagen den 22 oktober 2020. 
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)
Sammanträdet ägde rum torsdagen den 22 oktober 2020 med början klockan 17:30 på 
Drottning	Viktorias	Örlogshem	i	fysisk	närvaro	av	fyra	ledamöter	samt	17	ledamöter	
via en särskild digital länk till sammanträdet. Instruktioner hur att logga in till sam-
manträdet och praktiska tips hade skickats ut till ledamöterna före sammanträdet.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2  Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (sammanträdet  
  2020-10-14 i Göteborg) som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Orienterade ordförande om vikten av att KÖMS följer Folkhälsomyndighetens  
  rekommendationer för att inte bidra till smittspridning av Covid-19. KÖMS   
  har påbörjat analys av regeringens propositionstext till riksdagen. Avsikten är att  
	 	 föreslå	ändringar	som	kan	ge	effekt	utan	att	vara	kostsamma,	så	kallade	lågt		 	
  hängande frukter. Arbetet kommer därefter att fokuseras mot framtida försvars- 
  beslut.

§ 4 Höll korresponderande ledamoten Juhapekka Rautava inträdesanförande under  
  rubriken Sjöofficerutbildningen	i	Finland	under	240	år. Anförande utgör del ett  
  av två fristående delar. Juhapekka Rautava talade från Finland. Följde lång   
  frågestund.
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§	5	 Höll	ordinarie	ledamoten	Fredrik	Herlitz	inträdesanförande	under	rubriken		 	
  Sjöfartsskydd - de sista sjömilen. Hur kan Marinen skydda vår strategiska   
  import in till kajen? Följde lång frågestund.

§ 6 Inga övriga frågor framfördes.

§ 7  Meddelade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum som ett web- 
	 	 sammanträde	onsdagen	den	25	november	2020	i	Stockholm,	kl.	17:30.	Digitalt		 	
  ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöfartshuset. Öppet sammanträde med  
  stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande ordinarie ledamoten John   
	 	 Timerdal	under	rubriken	–	Örlogsfartygsprojektring med framgång – några   
  påståenden.

  Sekreteraren meddelade vidare att årets högtidssammanträde (det 249:e)   
  genomförs i Stockholm på Sjöfartshuset som ett websammanträde med ett   
	 	 mycket	begränsat	antal	deltagare.	Preliminärt	program;	klockan	17:00–18:45		 	
  Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, min-  
  nesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter,    
  utdelning av belöningar samt anföranden.

§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

Vid protokollet;

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 11/2020. Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 
måndagen den 16 november 2020. 
Sammanträdet inställdes den 13 november 2020 som en konsekvens av Corona- 
pandemin.
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Redaktörens spalt

Kina i fokus
”Försvarsberedningen bedömer att utvecklingen i Asien kommer att få allt större be-
tydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik”.1 Kinas maktanspråk är globala och 
därmed	naturligen	maritima.	Europas,	och	därigenom	Sveriges,	välfärd	hänger	–	pre-
cis	 som	Kinas	 –	 på	 den	maritima	 arenan:	 handel,	 energi,	 resurser	 och	 klimat	 samt	
förmåga	att	hävda	sina	intressen	till	sjöss.	Och	som	Sir	Walter	Raleigh	(1552	–	1618)	
noterade “Whosoever	commands	the	sea	commands	the	trade;	whosoever	commands	
the trade of the world commands the riches of the world and consequently the world 
itself”.2	Detta	har	Kina	 förstått,	vilket	bl.a.	 framgår	av	den	kinesiska	vitboken	 från	
2015: “The traditional mentality that land outweighs sea must be abandoned, and 
great importance has to be attached to managing the seas and oceans and protecting 
maritime rights and interests.”3 Att våra försvarspolitiker inte förstått detta är ingen 
nyhet. Men denna utveckling är ändå något som våra marina stridskrafter kommer att 
behöva möta under 2020-talet.

TiS försöker dra sitt strå till stacken. Tre experter analyserar utvecklingen i Sydosta-
sien med avseende på Kina: franske amiralen Christophe Pipolo anlägger ett japanskt 
perspektiv, ledamoten Marcus Mohlin studerar Kinas Malacka-strategi medan leda-
moten Hugues Eudeline dels skriver om Kinas maritima strategi och dels ger oss sin 
vanliga översikt över utvecklingen i området Indo-Pac. Vad skall vi då göra? Ett svar 
är	mer	EU-samarbete	vilket	de	två	tyska	forskarna	Moritz	Brake	och	Sebastian	Bruns	
föreslår i sin artikel ”Building European Seapower”. Men inte bara Kina bygger upp 
sin maritima makt vilket visas i den prisbelönade artikeln ”Rysslands högsjöförmåga 
–	utsikter	mot	2027”	av	forskaren	Jonas	Kjellén	vid	FOI.	
Detta	 nummer	 avslutar	 KÖMS	 249:e	 verksamhetsår.	 Något	 högtidssammanträde	

blev det inte p.g.a. pandemin. Men numret innehåller ändå de byggstenar som ett ”nor-
malt” högtidsnummer innehåller: ordförandens anförande, sekreterarens redogörelse, 
runor och belöningar. 

Efter dessa mer formella delar inleds numret traditionsenligt med två inträdesanfö-
randen - ledamoten Roger Berg; ”Behovet av svensk undervattensteknisk forskning”, 
och	ledamoten	Daniel	Pettersson;	”Skyddet	av	sjöfarten	–	en	nationell	angelägenhet.”	
Dessa	följs	av	ledamoten	Per	Edlings	prisbelönta	tävlingsskrift	”Svensk	sjöstyrke-

ledning	–	lägesbestämning	och	förslag	till	vägval”.	
1. Försvarsberedningens rapport Värnkraft	Ds	2019:8,	sid	90
2. Citerat i Robert Rubel: “Command of the Sea. An Old Concept Resurfaces in a New Form”, 
Naval War College Review, vol. 65, no. 4.
3.	 IV.	Building	and	Development	of	China’s	Armed	Forces	(mod.gov.cn)	
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TiS kan denna gång publicera inte mindre än fyra historiska artiklar: ledamoten 
Claes	Tornberg	m.fl.	”Tornbergare”:	”Räddningsexpeditionen	till	Spetsbergen	1928	–	
svensk	dådkraft”,	kommendören	Fredrik	Peedu:	”Italienjagarna	–	80	år.	Ett	jubileum	
med sikte på framtiden?”, ledamoten Hans-Lennart Ohlsson: ”Sjöräddningen i Sverige, 
ett okänt 165-års jubileum, med KÖMS i kulisserna!” samt slutligen ledamoten Håkan 
Lindberg:	”Den	förste	ryssen	i	KÖMS”.	Det	är	värt	att	notera	att	de	två	första	av	dessa	
artiklar har tydliga budskap. Tornbergs artikel visar vad Sverige kan när det verkligen 
gäller. Peedu argumenterar för ett större svenskt engagemang i Europa och dess marina 
samarbete; den skriver därför in sig i samma tankefåra som Brake och Bruns.
I	nr	3,	2020,	argumenterade	Hedwig	Weibull	för	ett	samgående	mellan	Kustbevak-

ningen och marinen. I detta nummer argumenterar ledamoten Leif H Sjöström för den 
nuvarande	ordningen.	Därmed	är	säkert	inte	sista	ordet	skrivet	–	redaktören	ser	fram	
mot	flera	argument	i	olika	riktningar.	Grundfrågan	är,	tror	jag,	hur	får	svenska	folket	
maximal nytta till sjöss för sina skattepengar?
KÖMS	fyller	250	år	2021.	Detta	kommer	givetvis	att	påverka	TiS.	Men	redaktören	

välkomnar	ändå	nya	artiklar	–	nästa deadline är 15 januari! 
TiS kommer att byta redaktör med utgången av 2021. KÖMS söker därför en ef-

terträdare till nuvarande innehavare av ämbetet! Kontakta gärna undertecknad 
(editor@koms.se) eller valberedningens Christian Allerman (allerman.christian@
gmail.com).

GMY4

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet

4.	 Uttrycket	förefaller	särskilt	lämpligt	detta	årsskifte	i	pandemins	tecken.	Det	uttyds	God Mit You 
eller Gott Mit You och användes mellan brittiska och tyska örlogsfartyg före första världskriget
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet verksamhetsåret 2020-2021
Med reservation för eventuella framtida ändringar med anledning av pågående 
pandemi.

Onsdagen den 25 november 2020 i Stockholm, kl. 17:30
Digitalt	 ordinarie	 sammanträde	 i	Stockholm	på	Sjöfartshuset.	Öppet*	 sammanträde	
med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande del två av korresponderande leda-
moten Juhapekka Rautava under rubriken Sjöofficersutbildning	 i	Finland	under	250	
år. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten John Timerdal under rubriken Örlogs-
fartygsprojektering – några påståenden.

Måndagen den 18 januari 2021 i Stockholm, kl. 18:00
Digitalt	 ordinarie	 sammanträde	 i	 Stockholm	 på	 Sjöfartshuset	 Öppet*	 sammanträde	
med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Ewa Skoog 
Haslum. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren IV.

Onsdagen den 17 februari 2021 i Stockholm, kl. 18:00
Digitalt	 ordinarie	 sammanträde	 i	Stockholm	på	Sjöfartshuset.	Öppet*	 sammanträde	
med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Leif 
Grundberg. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren III.
Onsdagen den 17 mars 2021 i Stockholm, kl. 18:00
Digitalt	 ordinarie	 sammanträde	 i	Stockholm	på	Sjöfartshuset.	Öppet*	 sammanträde	
med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Patrik 
Oksanen. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren II.
Onsdagen den 21 april 2021 i Stockholm, kl. 18:00
Digitalt	 ordinarie	 sammanträde	 i	 Stockholm	 på	 Sjöfartshuset.	 Slutet	 sammanträde.	
Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2020 och fråga om ansvarsfrihet 
för	styrelsen).	Beslut	om	årsavgifter	och	sammanträdesdagar	för	2022.	Diskussion	om	
de föreslagna kandidaterna till inval. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Fred-
rik Lindén.

Onsdagen den 19 maj 2021 i Göteborg, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Slutet sammanträde. Stad-
geenliga	förhandlingar.	Diskussion	om	de	föreslagna	kandidaterna	till	inval.	Oriente-
ring i aktuellt ämne av vetenskapsgren I..

Onsdagen den 18 augusti 2021 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska 
museet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med diskussion om de före-
slagna kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas 
in under 2021 och fastställande av vallistor. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten 
Per Öhrstedt.
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Tisdagen den 21 september 2021 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slutet 
sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med val av styrelseledamöter, revisorer, val-
beredning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöningar. 
Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Carl Bergqvist.

Onsdagen den 14 oktober 2021 i Göteborg, kl. 17:30 - KÖMS 250 år
Ordinarie sammanträde med stadgeenliga förhandlingar samt seminarium enligt sär-
skilt heldagsprogram. Ansvariga vetenskapsgren IV. 

Måndagen den 8 november 2021 i Stockholm - KÖMS 250 år
Heldagsprogram med materielförevisning. Ansvariga vetenskapsgren I.

Tisdagen den 9 november 2021 i Stockholm - KÖMS 250 år
Seminarium om personalförsörjning på Karlbergs Slott enligt särskilt program. An-
svariga vetenskapsgren II.

Onsdagen den 10 november 2021 i Stockholm - KÖMS 250 år
Seminarium om forskning och teknikutveckling enligt särskilt program. Ansvariga 
vetenskapsgren III.

Torsdagen den 11 november 2021 i Stockholm - KÖMS 250 år
Marinkonferens på Medelhavsmuseet. Ansvarig sekreteraren.

Fredagen den 12 november 2021 i Stockholm - KÖMS 250 år
Bokrelease av Jubileumsskrift KÖMS 250 år. Ansvarig hedersledamoten Thomas 
Engevall.

Måndagen den 15 november 2021 i Stockholm, kl. 16:30
Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e Högtidssammanträde på Grand Hotel i Stock-
holm.	Öppet*	sammanträde.	Program:	16:30–17:00	Mottagning,	klockan	17:00–18:45	
Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteck-
ningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden. Kväl-
len avslutas med högtidsmiddag på Grand Hotell i Stockholm för ledamöter och in-
bjudna gäster. 

* Med öppet sammanträde avses sammanträde när externa gäster inbjuds att delta till 
de delar av sammanträdet som inte berör KÖMS inre angelägenheter.
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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	249:e	verksamhetsår.	Talet	
var	 avsett	 att	 hållas	 vid	 det	 249:e	 högtidssammanträdet.	Högtidssammanträdet	 fick	
dock inställas på grund av den pågående pandemin.
2020 har utvecklats till ett mycket annorlunda år. Pandemin har dragit över världen och 
Sverige har verkligen fått sin beskärda del.

KÖMS har följt alla rekommendationer, vilket även betytt att vi ställt in årets hög-
tidssammanträde som endast skulle genomförts som digital utsändning med bara nyin-
valda ledamöter och pristagare på plats rent fysiskt. Tråkigt men nödvändigt.
Den	säkerhetspolitiska	situationen	 i	vårt	närområde	har	 inte	heller	 förbättrats	det	

gångna	året.	Det	positiva	är	dock	att	det	skett	ett	uppvaknande	och	att	arbetet	med	att	
skapa ett fungerande totalförsvar och ett robustare samhälle fortgår.

Försvarsbeslutet ser ut att kunna innehålla stora delar av det råd som ÖB överläm-
nade till Försvarsdepartementet den 15 november 2019. För marinens del ser det något 
ljusare ut, även om det är långt ifrån vad KÖMS tidigare rekommenderat.

KÖMS bör nu fokusera på lågt hängande frukter som ytterligare kan bidra inom 
ramen för beslutet den närmaste tiden samt fortsatt argumentation för den långsiktiga 
inriktningen.

Informationsoperationer från främmande makter fortsätter att påverka det sociala 
samtalet och även om vi börjar bli vana gäller det att vara källkritisk innan man tar 
det till sig.

KÖMS samverkan med motsvarigheter internationellt fortgår och närmast i tur är 
Académie de marine	i	Frankrike	där	ledamöterna	Lars	Wedin	och	Christian	Madsen	
har ledningen. Allt för fortsatt utveckling och kompetensutbyte.

2021 är året då KÖMS har 250-årsjubileum. Genomförandet av fysiska kontakter 
(IRL) planeras mot hösten för att förhoppningsvis kunna genomföras.
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I planerna ingår: 
•	 Jubileumsskrift	 i	 likhet	 med	 för	 50	 år	 med	 arbetsnamnet	 ”MED	 FÖRSTÅND	

OCH STYRKA GENOM 250 ÅR” med Thomas Engevall som huvudredaktör
•	 Verksamhet under hösten i Karlskrona och Göteborg
•	 Jubileumsvecka	under	november	månad	i	Stockholm	med	ett	flertal	seminarier.
•	 Högtidssammanträde den 15.e november i Stockholm
Vi kommer att fortsätta att följa införda rekommendationer med innebörden att kom-
mande sammanträden endast kommer att genomföras digitalt med möjlighet för nyin-
valda ledamöter att genomföra sina inträdesanföranden.

Vi ser alla fram emot det vi brukade kalla normalt.

Väl mött!

Anders Grenstad 
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är Kungl. Örlogsmannasällskapets 
sekreterare.

Året som gått
Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares verksamhetsberättelse för år 2020.
Ärade ledamöter, belönade, mina damer och herrar. Akademiens 249:e verksam-
hetsår slutar i och med dagen. Stadgarna anger att sekreteraren vid högtidssam-
manträdet ska sammanfatta vad akademien har åstadkommit under året inom ra-
men för akademiens uppdrag i § 1 av akademiens stadgar ”att följa och aktivt verka 
för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”.
Det	har	varit	ett	märkligt	år!	Corona-pandemin	har	i	betydande	omfattning	påverkat	
akademien och vår verksamhet. Trots detta har vi kunnat genomföra sju sammanträ-
den. Två sammanträden har avhållits i Karlskrona, ett i Göteborg och tre i Stockholm 
samt idag det 249:e högtidssammanträdet här i Stockholm, när vi egentligen skulle ha 
varit i Börshuset i Göteborg. Endast två sammanträden har kunnat hållas som fysiska 
sammanträden; de övriga fem har genomförts som digitala sammanträden. Erfaren-
heterna är goda så tekniken kommer även framgent att utnyttjas tillsammans med de 
fysiska	mötena	med	förhoppningen	att	flera	ledamöter	ska	delta	i	våra	sammanträden.

Styrelsens prioritet under året har varit att minimera risken för smittspridning bland 
akademiens ledamöter, låta nyinvalda ledamöter hålla sina inträdesanföranden och 
fortsätta att argumentera för ett starkare sjöförsvar. Övriga aktiviteter har fått stå till-
baka.

Med denna prioritering och de begränsningar som de digitala sammanträdena inne-
bär, har diskussionerna i år inte haft den bredd och den spänst som de brukar ha. Men 
trots	det	har	programmet	innehållit	flera	intressanta	ämnen;		

I januari i Karlskrona redovisade ordförande Anders Grenstad sina erfarenheter av 
tjänstgöringen i Korea.
I	februari	i	Stockholm	orienterades	vi	om	Östersjön	ur	ett	brett	perspektiv.	De	ordi-

narie ledamöterna Marie Jacobsson, Martin Jakobsson och Niklas Granholm talade om 
Östersjön	ur	ett	havsrättsligt,	oceanografiskt	och	säkerhetspolitiskt	perspektiv.
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Sammanträdena i mars, april och maj ställde vi in.  På grund av det kunde vi inte 
genomföra det noga planerade seminariet om urholkningen av försvarsanslaget pga. 
svag	kronkurs,	valutasäkring	mm	i	stora	projekt.	Det	var	verkligen	trist	att	akademiens	
kompetens inom ämnet, bland annat med hedersledamoten Thomas Engevall, chef för  
Ledningsstaben	vid	FMV,	ordinarie	ledamoten	Erik	Thedéen,	GD	Finansinspektionen,	
samt de inbjudna talarna Stefan Friberg, CFO Svensk Exportkredit, och Helena Holm-
stedt,	Försvarsmaktens	Ekonomidirektör,	inte	fick	diskutera	detta	angelägna	ämne.
Den	planerade	marinkonferensen	 i	 Stockholm	 tvingades	 vi	 ställa	 in.	 I	 stället	 ge-

nomfördes som en kompromiss ett websänt Samtal om Sjöförsvaret	vilket	fick	stort	
genomslag på nätet.
Försvarsberedningens	rapport	–	Värnkraft –	publicerades	i	maj	förra	året.	Vi	fram-

förde tidigt att rapporten hade brister. En brist är valutasäkringen som har diskuterats 
livligt under året inför propositionen och riksdagens försvarsbeslut planerat till decem-
ber. 

Trots förslagen till höjda försvarsanslag vill regeringen inte betala vad ett trovärdigt 
försvar kostar och de politiska partierna slåss öppet inbördes för sina prioriteringar. 
Risken	för	ytterligare	ett	underfinansierat	försvarsbeslut	är	uppenbar.	Nu	när	försvars-
propositionen är publicerad, är det tydligt att det försvarskommunala komplexet fort-
sätter att skörda framgångar. En nedlagd förlossningsavdelning i Sollefteå ersätts med 
ett	 infanteriregemente!	Dessutom	på	en	ort	 som	har	erkänt	svåra	 förutsättningar	att	
rekrytera personal samt ligger långt från de operativt prioriterade områdena. Sanner-
ligen	ett	märkligt	beslut!	Den	fredliga	ockupationen	av	förlossningsavdelningen	har	
snart pågått i fyra år. Att starta upp regementet lär ta längre tid!
Det	är	glädjande	att	propositionen	föreslår	en	förstärkning	av	det	svenska	nationella	

försvaret.	Det	är	absolut	nödvändigt	i	det	rådande	säkerhetspolitiska	läget	som	rymmer	
så många osäkerheter. Men försvarsberedningen kan knappast ha tänkt i strategiska 
termer. Inte heller har den förstått eller inte vill förstå att det tidigaste, mest sannolika 
och	farligaste,	som	kan	inträffa	är	inte	markstridsoperationer	inom	landet	utan	angrepp	
mot andra sårbarheter i vår nationella motståndsförmåga. Angrepp som skulle vara nog 
så allvarliga och som kan få oss att tidigt vika oss för angriparens krav.
Propositionen	anger	att	i	den	utsträckning	amerikanska	förband	inte	finns	på	plats	

i	Europa	torde	det	normalt,	av	bland	annat	logistiska	och	geografiska	skäl,	ta	kortast	
tid	att	förstärka	med	flygstridskrafter,	längre	tid	med	marinstridskrafter	och	längst	tid	
med	arméstridskrafter.	Det	är	 rimligt,	men	det	borde	då	 innebära	ökade	krav	på	att	
kunna ta emot amerikanska förband i svenska hamnar.

Med den logiken borde även ett väpnat angrepp mot vårt land äga rum efter samma 
tidsskala	–	först	flyg	och	sjöstridskrafter	och	därefter	arméstridskrafter.	Men	hela	pro-
positionen andas i uttrycket att möta väpnat angrepp som varande synonymt med att 
angriparen	omedelbart	påbörjar	markstridsoperationer	inom	landet.	Det	är	orimligt!

Varför skulle angriparen riskera att bli indragen i långvariga markstridsoperatio-
ner när syftet med operationen kan uppnås med andra medel till exempel med lång-
räckviddig bekämpning av kritisk militär och civil infrastruktur som hamnar samt 
genom påverkansoperationer för att störa beslutsfattande och folkviljan att försvara 
landet? En sådan möjlighet att snabbt påverka folkviljan är angrepp på sjövägarna.
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Försvarsberedningen skrev i Värnkraft att med begränsade resurser måste behovet 
av sjöfartsskydd operativt balanseras mot förmågan att kunna möta väpnat angrepp 
och därmed den sammantagna krigsavhållande förmågan i totalförsvaret. För att i en 
strategisk kontext lösa bägge uppgifterna, samtidigt och över tid, behövs en väsent-
lig utökning av marinstridskrafterna. Beredningen menar att hanteringen av sjöför-
bindelser västerut måste ses i ett internationellt perspektiv. 
Det	 senare	 är	 självklart,	men	 framstår	 som	orealistiskt	 i	 förhållande	 till	 hur	våra	

grannländer uttalat prioriterar sina knappa marina resurser. Sverige är en del av ett 
större sammanhang. Våra grannars försvar och försörjning är i hög grad beroende av 
oss, liksom vår säkerhet är också beroende av dem. För att detta ska fungera och för att 
uppfylla våra internationella utfästelser ställs höga krav på svensk förmåga att skydda 
sjöfarten	–	till,	inom	och	från	Sverige;	liksom	till	och	från	våra	grannländer.	

Beredningen har inte förstått att öppna sjövägar och 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	försvarsvilja,	motståndskraft	eller	värnkraft.	Det	finns	
inget motsatsförhållande mellan militär förmåga under Grå Zon och förmåga under 
Väpnat Angrepp.

Här borde det kommande försvarsbeslutet i stället fokusera på beredningens slutsats 
För att i en strategisk kontext lösa bägge uppgifterna, samtidigt och över tid, behövs 
en väsentlig utökning av marinstridskrafterna. 
Det	kommande	försvarsbeslutet	har	istället	fokus	på	att	stärka	armén.	Det	behövs,	

men inför nästa försvarsbeslut så måste akademien tydligare försöka förklara vårt 
lands totala beroende av en fungerande sjöfart på våra hamnar kusten runt. Här måste 
ledamöterna hjälpas åt att argumentera för sjöförsvarets behov av nya resurser.

Varje nyinvald ledamot ska hålla ett inträdesanförande. Anförandet ska bestå av 
ledamotens egna synpunkter, idéer, förslag och värderingar och inte utgöras av den 
allmänna uppfattningen inom dennes verksamhetsområde, myndighet eller företag. 
De	mest	intressanta	och	inspirerande	inläggen	är	de	där	ledamoten	ger	sin	egen	syn	
på det valda ämnet. Årets nio inträdesanföranden har behandlat ett brett spektrum av 
områden.

Ordinarie Ledamoten (OL) Andreas Nilsson talade under rubriken Bibliotekarie i 
den	militära	professionen	och	Kungl.	Örlogsmannasällskapet	som	värdeskapare	i	offi-
cersutbildningen. På ett elegant sätt knöt ledamoten ihop hur ledamöternas handlingar 
under de gångna 250 åren lever vidare genom vårt bibliotek och hur de i modern tid 
belyser mötet mellan civil kompetens som stöd för kärnkompetensen och den militära 
professionen.

OL Patrik Gardesten talade under rubriken Framtidens marin kräver en stärkt am-
fibisk	ledningsförmåga. Ledamoten beskrev utifrån några historiska exempel kraven 
på	ledningsmetoder	och	militärt	ledarskap	i	den	nu	planerade	större	amfibieförbands-
organisationen.

OL Roger Berg talade under rubriken Behovet av svensk undervattensteknisk forsk-
ning. Ledamoten talade om att undervattensförmågan är ett väsentligt nationellt sä-
kerhetsintresse. Om vikten av en obruten innovationskedja genom ett nationellt
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sammanhållet forskningsprogram och hur undervattenstekniken kan lösa dagens och 
morgondagens samhällsutmaningar.
OL	Daniel	Pettersson	talade	under	rubriken	Skyddet av sjöfarten - en nationell ange-

lägenhet.	Ledamoten	beskrev	väl	varför	sjöfartsskyddet	är	otillräckligt.	Det	är	framför	
allt begränsningarna i förmågan till eskortering fritt till sjöss som utgör hinder för att 
Sverige idag ska kunna lösa uppgiften sjöfartsskydd med nationella resurser. Begräns-
ningarna	är	av	sådan	karaktär	att	Sverige	även	saknar	förutsättningar	att	effektivt	kun-
na bidra till gemensamma internationella ansträngningar för att lösa den uppgiften.

OL Anders Hermansson talade under rubriken Väl fungerande sjötransporter av-
görande	för	Sveriges	förmåga	att	möta	kriser	och	konflikter	–	möjliga	åtgärder	för	en	
stärkt	handelsflotta. Ledamoten som dagligen arbetar med sjöfartsfrågor redovisade 
att vårt land blir allt mindre självförsörjande varför tillgången till sjötransporter blir 
ännu viktigare. Att en helhetssyn måste prägla åtgärderna för att stärka sjöfartssektorn. 
Denna	helhetssyn	innehåller	åtgärder	som	aktiv	transportpolitik	och	en	riktad	närings-
politik	med	bland	annat	ny	tonnageskatt	för	en	konkurrenskraftig	svensk	handelsflotta.

OL Johan Linders talade under rubriken Militärläkaren,	medicinalofficer	eller	värn-
pliktig	kliniker;	samt	nödvändigheten	av	Medicinalkårens	återuppståndelse. Ledamo-
ten förklarade vikten av krigsförbandens behov av medicinal kompetens. En läkare 
kan inte ikläda sig rollen som den som både ska stödja chefen att upprätthålla för-
bandets	stridsvärde	och	att	ägna	sig	åt	daglig	sjukvård.	De	som	ska	verka	i	staber	bör	
vara	medicinalofficerare	medan	värnpliktiga	 ska	hantera	 soldatens	eller	 sjömannens	
dagliga sjukvårdsbehov. Ledamoten förklarade tydligt varför dagens principer för att 
rekrytera läkare till utlandsmissioner är fel samt avslutade med att föreslå att medici-
nalkåren återuppstår.

OL Mattias Svedin talade under rubriken Förbandens beroende av externt stöd - det 
är som det är, men är det så vi vill ha det? Ledamoten beskrev hur logistikstödet till 
förbanden gång på gång har utretts men att det fortfarande råder otydlighet. Ledamo-
ten ansåg att det största problemet är att organisationen är så ologisk att den operativa 
ledningen av Försvarsmakten har svårt att veta vilka förband som har vilka uppgifter, 
vilket kan innebära att rätt order ges ut men att den ges till fel förband!

Korresponderande Ledamoten (KL) Juhapekka Rautava talade via länk från Finland 
under rubriken Sjöofficersutbildningen	i	Finland	under	240	år. Ledamoten, som är chef 
för	den	finska	sjökrigsskolan,	beskrev	de	finska	ambitionerna	under	den	svenska	och	
ryska	tiden	att	skapa	en	duglig	sjöofficerkår	 i	de	speciella	militärgeografiska	förhål-
landen	som	råder	i	de	finska	farvattnen.
OL	Fredrik	Herlitz	talade	under	rubriken	Sjöfartsskydd - de sista sjömilen. Hur kan 

Marinen skydda vår strategiska import in till kajen? Ledamoten beskrev hur strate-
giskt viktig västkusten är för Sverige och marinen. Marinens resurser är begränsade 
för att kunna operera på både ost- och västkusten. Hårda prioriteringar krävs men även 
att förband avdelas för uppgifterna. Nuvarande förband och förmågor bör slås samman 
i nya förbandsstrukturer. På sikt tillförda förband bör införas i en uppgiftsorienterad 
struktur	och	 tillsvidare	kan	amfibieregementet	vara	en	 lämplig	produktionsplats	 för	
kommande förband.
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Det	sista	anförandet	av	de	 invalda	under	2019,	kommer	vi	att	 få	 ta	del	av	den	25	
november när OL John Timerdal talar under rubriken Örlogsfartygsprojektering med 
framgång – några påståenden.

Inträdesanförandena visar på vår stora bredd och kunskaper inom akademiens 
verksamhetsområde.	Men	vi	borde	kunna	få	ut	mer	effekt	av	dessa	kunskaper	och	att	
tydligare argumentera för behovet av en fungerande sjöfart under fred, kris och krig. 
Ledamöterna måste engagera sig mera i debatten om vi ska uppnå resultat.

Styrelsen fortsätter sitt arbete med att utveckla publikationsserien En Marin för Sveri-
ge.	Det	är	ett	förslag	från	akademien	med	goda	argument	för	ett	tredubblat	marint	försvar.	

Förra året presenterades personalkapitlet d.v.s. hur Försvarsmakten ska kunna re-
krytera, utveckla och behålla den personal som behövs för en större marin. Nu pågår 
arbetet	med	teknikkapitlet	där	vi	beskriver	vilken	typ	av	materiel	vi	bör	anskaffa	för	
olika uppdragstyper i våra olika operationsområden.

Vi arbetar även med ett nytt sammanfattade grunddokument med texter om de ma-
rina	utmaningarna	och	hur	marinen	bör	utvecklas	för	att	möta	dessa	utmaningar.	Det	
dokumentet ska tryckas och delges alla riksdagsledamöter samt andra beslutsfattare.

Vårt bibliotek är beläget i Karlskrona. Utvecklingen fortsätter mot ett renodlat forsk-
ningsbibliotek.	Antalet	kontakter	med	forskarvärlden	ökar	nu	stadigt	år	från	år.	Digi-
taliseringsarbetet fortsätter och under året läggs Chapmansamlingen upp på hemsidan, 
under 2021 Ehrenswärdsamlingen och under 2022 sjökortssamlingen. Biblioteksarbe-
tet	har	även	i	år	kunnat	genomföras	med	generöst	stöd	från	Jacob	Wallenbergs	stiftelse,	
särskilda fonden. Akademien uttrycker sitt varma tack för detta ovärderliga stöd till 
bibliotekets verksamhet.

Vår tidskrift - Tidskrift i Sjöväsendet - ges i år ut i fem nummer. Samtliga av de 
sedan 1835 utgivna artiklarna i Tidskrift i Sjöväsendet kan idag läsas via akademiens 
hemsida. Alla inträdesanföranden och andra intressanta artiklar publiceras fortlöpan-
de i tidskriften.  

Vid valsammanträdet i september i år valdes sex nya ordinarie ledamöter in i aka-
demien. Ni är samtliga mycket meriterade. Men som akademien alltid meddelar till 
de	nyinvalda	–	ni	blir	inte	invalda	för	vad	ni	har	gjort	-	utan	för	vad	ni	förväntas	göra	
för	akademien.	Det	är	således	ingen	belöning,	utan	vi	ser	er	som	ett	reellt	bidrag	till	
akademiens viktiga arbete att tala om vårt lands stora sjöfartsberoende och dessa trans-
porters skydd. Vår ekonomiska framtid, vår folkförsörjning och vår säkerhet avgörs på 
haven genom tillgång till fria sjövägar, hamnar och handelsleder. 

Vår viktigaste uppgift är att övertyga våra politiker och andra beslutsfattare att ma-
rinstridskrafterna 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, utveck-
ling	och	att	skapa	välstånd	i	enlighet	med	det	latinska	ordspråket	–	mare conjugit – non 
separat	(havet	förenar	–	skiljer	icke).

Våra idag 353 ledamöter följer i fotspåren efter våra grundares arbete med att öka 
kunskaperna	om	sjövägarnas	betydelse.	Det	arbetet	startade	den	15	november	1771	i	
Stockholm	för	249	år	sedan,	när	viceamiralen	Kristoffer	Falkengréen	vid	invalet	erhöll	
nummer	1	i	ledamotsförteckningen.	Den	senast	invalde	har	erhållit	nummer	1520.	Tra-
ditionen lever!
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Minnesteckningar för år 2019-2020

Bo Rybeck
Förre generalläkaren och ledamoten i KÖMS Bo Rybeck avled den 16 december 2019 i 
en ålder av 84 år. Han efterlämnar hustrun Karin samt döttrarna Johanna, Susanna och 
Anna-Karin med familjer.

Bo Rybeck tog studentexamen i Södertälje 1953 och påbörjade medicinska studier 
vid Karolinska Institutet där han blev medicine licentiat och legitimerad läkare 1960. 
Han disputerade 1974 med avhandlingen ”Missile Wounding and Hemodynamic Ef-
fects of Energy Absorption”. Han blev docent i försvars- och katastrofmedicin 1975 
och tilldelades professors namn 1993. 

Efter underläkartjänster i ortopedisk kirurgi vid Karolinska Sjukhuset och Akade-
miska Sjukhuset i Uppsala kom han att från 1964 verka som läkare inom försvaret, 
bland annat som försvarsöverläkare, för att 1979 utnämnas till generalläkare och tillika 
chef för Försvarets Medicinalkår med generalmajors tjänsteklass. Under tiden 1985 till 
1994 var han generaldirektör för Försvarets forskningsanstalt (FOA).

Bo Rybeck var starkt intresserad av krigs- och katastrofkirurgi. På grund av bris-
tande kunskap om detta bland landets läkare initierade han en utbildning i detta ämne. 
Bo	Rybeck	skapade	tvärvetenskapliga	grupper	med	FOA	som	bas.	Dessa	kom	att	verka	
både nationellt och internationellt och gav hela tio doktorsavhandlingar inom ämnet 
som	resultat.	Han	skapade	också	flera	internationella	symposier	och	kongresser.
Inom	 landet	 var	 hans	 insatser	 för	 försvarsmedicinen	 stora.	 Förutom	 intensifierad	

utbildning inom krigskirurgi och utveckling av förbandsplatser skapade han också för-
utsättningar	för	moderna	fältsjukhus	med	uppblåsbara	tält	av	hög	klass.	Den	svenska	
fältsjukvården blev under hans tid internationellt känd och ledde till många samarbeten 
med andra länder. Han kom också att verka för en ny konvention mot inhumana vapen 
1980.

Bo Rybeck var ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin, utsågs till Cheva-
lier de l´Ordre du Mérite av Frankrikes president och till hedersdoktor i den Ryska 
Militärmedicinska akademin. Han var hedersledamot i The American Association for 
the Surgery of Trauma. 

Bo Rybeck invaldes i KÖMS år 1970 med nummer 939.
Av ledamoten Christer Svensén 
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Kenneth Lindmark
Kommendörkaptenen Kenneth Lindmark avled den 18 december 2019 i en ålder av 
70	 år.	Han	var	 född	 i	Skellefteå	 församling	och	påbörjade	 sin	 officersutbildning	på	
Kungl.	 Sjökrigsskolan	1969.	Han	 avlade	 sin	 sjöofficersexamen	1972	och	utnämndes	
samtidigt till löjtnant. Som ung subaltern tjänstgjorde Kenneth på såväl motortorped-
båtar som torpedbåtar. Han befordrades till kapten 1975 och örlogskapten 1983.  Efter 
genomgången stabskurs på dåvarande Militärhögskolan befordrades Kenneth till kom-
mendörkapten 1988 och blev samtidigt fartygschef på kustkorvetten Stockholm och se-
dermera även chef för 10.kustkorvettdivisionen. Efter många sjökommenderingar bl.a. 
som	taktisk	adjutant	på	Kustflottans	stab,	placerades	Kenneth	vid	Marincentrum	och	
avslutade	sin	aktiva	karriär	som	stabsofficer	vid	Marinens	taktiska	stab	i	Högkvarteret	
2016, där han pensionerades från Försvarsmakten.

Under hela sin karriär var Kenneth mycket intresserad av taktik, särskilt i samband 
med internationella övningar och deras genomförande. Hans taktiska kunnande var 
stort och han drev under lång tid implementeringen av det internationellt vedertagna 
begreppet ”lessons learned” viket bidrog att föra taktiken framåt. Kenneth engage-
rade sig också mycket i arbetet med ROE (rules of engagement), som ledde fram till ny 
IKFN för Försvarsmakten och som fastställdes just innan Kenneths pension.

Kenneth blev också ”känd” genom att han som fartygschef på kustkorvetten Stock-
holm vid besök i Stockholm 1990 vidtog åtgärder så att Kastellet även fortsättningsvis 
skall	ha	örlogsflaggan	hissad.

Kenneth var sedan 1996 ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och under 
flera	år	medlem	av	Neptuniorden	samt	styrelseledamot	i	dåvarande	Marinlitteraturför-
reningen, där han bidrog mycket, inte minst genom sitt historiska kunnande.

Kenneth sörjs närmast av hustrun Inger samt döttrarna Madeleine och Ellinor med 
familjer. Kenneth valdes in i KÖMS 1993. 
Av ledamoten Claes Grebell 

Bertil Daggfeldt
Kommendören	1.gr	Bertil	Daggfeldt	avled	den	4	januari	2020	i	en	ålder	av	86	år.	Han	
sörjs	närmast	av	hustrun	Ulla	och	sönerna	Martin,	Karl	och	Daniel	med	familjer.

Efter avlagd studentexamen i Uppsala genomgick han Sjökrigsskolan och blev med 
goda vitsord fänrik 1955. Några av hans tidiga kommenderingar var som fänrik på 
kryssaren Gotland under långresa, fartygschef på mindre minsvepare och tjänstgö-
ringar	 vid	Marinens	 pressdetalj	 och	Arméns	 gymnastik-	 och	 idrottsskola.	 Det	 sist-
nämnda ett tecken på den vikt han lade vid god fysisk spänst, något som präglade 
honom genom livet. Bertil hade valt ubåtsvapnet och kom att tjänstgöra på sju olika 
ubåtar, bl.a. som fartygschef på Vargen. Efter genomgången högre stabskurs vid Mi-
litärhögskolan 1964-66 studerade han vid École Supérieure de Guerre Navale i Paris 
och genomgick Cours Supérieure interarmées 1968-69. Efter fyra år som lärare i stra-
tegi vid Militärhögskolan utsågs han till Överbefälhavarens adjutant 1974-77. Under 
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sin näst sista sjötjänst var han en uppskattad fartygschef på Älvsnabbens långresa till 
västra	Afrika,	Brasilien,	Västindien	och	USA	1977	–	78.	Som	nybliven	kommendör	
avslutade	Bertil	sin	tjänst	vid	ubåtsvapnet	som	chef	för	1.ubåtsflottiljen	1978	–	1981.		
I och med utnämningen till souschef vid Nedre Norrlands militärområde 1981 gick 
flytten	till	Östersund	där	han	1983-89	tjänstgjorde	som	stabschef	vid	militärområdet.	
I sin sista befattning före pensioneringen var han, som sedan 1982 befordrats till kom-
mendör 1.gr, chef för Västkustens marinkommando 1989-1991.

Bertil var en god ledare och en omtyckt chef. Hans ledarskap kännetecknades av 
fasthet och tydlighet men alltid med glimten i ögat. Hans humor var en tillgång både 
i tjänsten och privat. Han testade gärna gränserna och var aldrig rädd för okonventio-
nella	 lösningar.	Hans	 engagemang	 för	marinens	och	 särskilt	flottans	utveckling	var	
stark och han deltog gärna i försvarsdebatten. Han var 1992-95 generalsekreterare för 
Allmänna försvarsföreningen.

Bertil hade en över 30 år lång och välrenommerad tjänstgöring vid hovet. Han bör-
jade som adjutant åt dåvarande kronprinsen 1968 för att efter trontillträdet fortsätta 
som	adjutant	åt	kung	Carl	XVI	Gustaf	under	fem	år.	Därefter	var	han	kungens	över-
adjutant	1978	–	1992.	Hans	utpräglade	sociala	kompetens	bidrog	säkert	till	att	han	1995	
utnämndes till kammarherre och vice ceremonimästare för att därefter tjänstgöra som 
ceremonimästare	1999	–	2002.	
Men	 han	 var	 inte	 bara	 sjöofficer	 och	 hovman.	 Bertil	 var	 högt	 allmänbildad	 och	

hade många strängar på sin lyra. Hans intressen spände över vida fält från etymo-
logi, särskilt med koppling till fornnordiska namn och runskrift, till äldre jämtländska 
allmogemöbler och kyrkoinredningar; alla områden inom vilka han publicerade sig i 
välformulerade skrifter. Ett annat av hans många intressen var marinhistoria och mari-
narkeologi. Hans omfattande källforskning ledde fram till en unik avhandling rörande 
vår	flottas	första	flaggskepp,	Lybska Svan. Så sent som under sina sista veckor i livet 
gav han råd och uppmuntran till ett dykarlag som söker efter fartygets förlisningsplats. 

Intresset för den säkerhetspolitiska och klimatmässiga utvecklingen i Arktis var en 
annan fråga som engagerade honom. I sitt inträdesanförande i KÖMS föreslog han att 
en expedition till Arktis med en svensk isbrytare borde genomföras 100 år efter Ve-
gaexpeditionen	1878	–	80.	Förslaget	realiserades	1980	med	den	internationella	forsk-
ningsexpeditionen Ymer 80 med isbrytaren Ymer. 

Vi saknar en skicklig yrkesman men också en glad gamäng och glädjespridare i 
kamratkretsen. 
Bertil	Daggfeldt	blev	ledamot	av	Kungl.	Krigsvetenskapsakademien	1980.	Han	in-

valdes i KÖMS 1974.
Av ledamoten Gustaf von Hofsten 
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Per Insulander
Kommendören Per Insulander avled den 13 januari 2020 i en ålder av 92 år. Per föddes 
i Stockholm, där han också tog studentexamen 1946. Han utexaminerades från Kungl. 
Sjökrigsskolan som fänrik 1949. I Flottan valde han artilleri som vapentjänst och kom 
att tjänstgöra på motortorpedbåtar, torpedbåtar och jagare. Chefskapet på jagaren Små-
land 1970 satte han främst bland sina många sjökommenderingar. 
Det	vi	många	minns	och	uppskattar	var	hans	gedigna	sjöhistoriska	kunnande.	Detta	

resulterade i ett brett författarskap, bland annat som medförfattare till bokserien Ja-
gare, Kryssare och Pansarskepp. Han har också skrivit böckerna ”Minnesdagar för 
Marinen” samt ”Sölve och Björn - två systrar”. Hans sista bok blev ”Uppdrag Gyllene 
Hornet”	–	 en	 svensk	kanonbåt	 till	Turkiet	 i	 orostider	 till	 stöd	 för	 svensk	diplomati.	
Härutöver har han publicerat ett antal tidnings- och tidskriftsartiklar i marina ämnen. 
Per	var	mycket	uppskattad	i	de	sjöofficerskurser	som	har	haft	förmånen	att	ha	ho-

nom	som	kadettofficer	och	lärare	i	sjökrigskonst	(taktik)	och	sjökrigshistoria.	Han	har	
också senare varit lärare på Militärhögskolan. Hans sista aktiva tjänstgöring var som 
kommendör	och	chef	för	Marinens	värnpliktskontor.	1982	–	1986	var	Per	Kungl.	Ör-
logsmannasällskapets sekreterare. 

Familjen och släkten har alltid legat Per varmt om hjärtat. Per var under många år 
ordförande för släktföreningen Insulander. Han levde även ett aktivt liv som pensionär 
med	ledord	som	rutin	och	disciplin.	Kollegor	och	kurskamrater	träffade	han	regelbun-
det bland annat på luncher.

Pers närmast sörjande är barnen Alf och Ebba med familjer. Per Insulander valdes 
in i KÖMS 1973. 
Av ledamoten Sölve Larsby
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Bengt Forssbeck
Före detta byråchefen och kommendörkaptenen av första graden Bengt Forssbeck av-
led i en ålder av 95 år den 12 april 2020.

Bengt, eller Putas som han ofta kallades av kamraterna i Flottan, föddes i Filipstad, 
men växte upp och gick i skolan i Strängnäs, där han tog studentexamen 1943. 
Bengts håg stod sedan ungdomsåren till sjön och han tjänstgjorde sommaren 1942 
som krigsfrivillig sjöman på jagaren Vidar. Bengt började på Kungl Sjökrigsskolan 
våren	1943.	Efter	Sjöofficersexamen	1946	valde	han	 torpedtjänst.	Han	 tjänstgjorde	 i	
många år inom torpedvapnet i olika befattningar som bl a fartygschef, provturschef och 
divisionschef. Han hade genomgått såväl Kungl Sjökrigshöskolans stabskurs som FHS.

I oktober 1964 tillträdde Bengt Forssbeck som fartygschef på jagaren Uppland.  
Bengt hade lätt för att ta folk och visade sig vara en utmärkt chef och ledare. Han 
litade	blint	på	sina	officerare,	som	naturligtvis	växte	med	förtroendet	och	satsade	allt 
för att leva upp till det. Bengt skapade genom sin intelligens och humor en fantastisk 
stämning i hela fartyget, som blev ett riktigt ”happy ship”.

Under 1970-talet lämnade Bengt Forssbeck sin tjänst vid Flottan för att under några 
år arbeta som chef för försvarsberedskapsbyrån vid Socialdepartementet. Han knöts 
1987	till	Försvarsdepartementets	Rättssekretariat	som	folkrättssakkunnig.	Där	gjorde	
han en viktig insats för att implementera folkrättens regler och sprida kunskap om dem 
för totalförsvarets behov. Även efter sin pensionering kom han att arbeta vidare för 
regeringen med de olika departementens beredskapsplanläggning. 

Musiken var ett av Bengt Forssbecks stora intressen. Han var själv en duktig violi-
nist	och	medverkade	i	flera	av	Stockholms	symfoniorkestrar.	Han	var	också	en	skicklig	
konstnär och gav i bokform ut en serie akvareller med Flottans fartyg genom historien. 

Bengt Forssbeck sörjs närmast av dottern Caroline och sönerna Magnus och Johan 
med familjer. Bengt valdes in i Kungl Örlogsmannasällskapet 1985.
Av ledamoten Hans Wachtmeister

Walter Wicklund
Förre	överingenjören	på	FOA	och	örlogskaptenen	i	Flottans	reserv	Walter	Wicklund	
avled den 15 april 2020 i en ålder av 96 år. Han var född i Stockholm och tog sin 
sjöofficersexamen	 som	kursetta	 den	 19	 september	 1945.	Walter	 valde	 vapentjänsten	
artilleri och efter sedvanlig sjötjänst som subaltern genomgick han artillerikursen på 
dåvarande Kungl. Sjökrigshögskolan. Som mycket kunnig inom artilleritjänst och ar-
tilleriteknik	fick	han	kompletterande	utbildning	på	Kungl.	Tekniska	Högskolan,	vilket	
resulterade	i	att	han	placerades	som	Marinens	Kontrollofficer	Bofors	(MKOB).	Denna	
befattning hade han åren 1958—1961. 1962 rekryterades han på grund av sina meriter 
till	dåvarande	FOA,	där	han	fick	en	tjänst	som	laborator.	Den	15	juni	1974	utnämndes	
han till överingenjör på FOA:s huvudavdelning 1. Som mångårig lärare i materialtek-
nik på MTK (Marinens tekniska kurs på Militärhögskolan) bibehöll han en koppling 
till	Marinen.	1971	valdes	Walter	Wicklund	in	som	korresponderande	ledamot	i	KÖMS.
Av ledamoten Sölve Larsby
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Torsten Lindh
Konteramiralen Torsten Lindh avled den 6 augusti 2020 i en ålder av 78 år. Torsten 
växte upp i Göteborg där han tog studenten 1961. Efter utbildning vid Kungl. Sjökrigs-
skolan	utnämndes	han	till	fänrik	vid	Flottan	1965.	Därefter	tjänstgjorde	han	under	flera	
år på jagare och torped- och robotbåtar.

Efter genomgången utbildning vid Militärhögskolan blev det huvudsakligen land-
tjänst	 i	marin-	och	 försvarsstaberna.	Där	arbetade	han	främst	med	strategiska	 lång-
siktsfrågor och principiella ekonomiska utmaningar. Under hans tid i dessa befattning-
ar	utsattes	försvaret	av	flera	ekonomiska	reformer	i	det	statliga	anslagssystemet.	Dessa	
medförde bland annat att försvarsekonomin drabbades av minskade resurser. Lindh 
kunde efter mycket arbete påvisa att orsakerna till uppkomsten av försvarets så kallade 
svarta hål huvudsakligen var en konsekvens av förändringen i anslagssystemet.
Efter	den	väl	vitsordade	stabstjänsten	och	en	mellanliggande	period	som	flottiljchef	

i	Kustflottan	 utnämndes	 Lindh	 1998	 till	Generalinspektör	 för	Marinen.	Det	 var	 en	
ny	befattning.	Den	innebar	att	 tjänsterna	som	försvarsgrenschefer	avvecklades	1994	
då	Försvarsmakten	blev	en	myndighet.	Det	var	en	stor	förändring	som	medförde	nya	
och oprövade lednings- och ansvarsförhållanden. Torsten pensionerades från Försvars-
makten 2001.

Även utanför den primära tjänstgöringen var Torsten aktiv inom en rad områden, 
som	ordförande	i	Sjöofficerssällskapet	i	Stockholm	1997	–	2003	och	aktiv	i	Vasamuse-
ets vänner och stiftelsen Vasa Redeviva. Efter sin pensionering var han en tid uppskat-
tad matematik- och fysiklärare vid Saltsjöbadens samskola. Torsten var också ledamot 
i Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 

Privat ägnade Torsten mycket tid åt sin familj och gladde sig åt segling, skidåkning, 
snickeri- och byggnadsarbete. Han byggde bland annat två av familjens villor och ge-
nomförde en fantastisk renovering av bostaden i Saltsjöbaden.

Torstens närmast sörjande är hustrun Kristina och barnen Magnus och Annika med 
familjer. Torsten valdes in i KÖMS 1983.
Av hedersledamöterna Dick Börjesson och Peter Nordbeck 
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Kjell Werner
Översten	1.graden,	Fil	Dr	Kjell	Werner	avled	den	16	augusti	2020	i	en	ålder	av	100	år.	
Han var uppvuxen i Lund där han tog studenten på Katedralskolans latinlinje 1938. 
Efter ett års komplettering av de realämnen som krävdes för att bli antagen som of-
ficersaspirant	i	KA	ryckte	han,	enligt	den	tidens	ordning,	in	som	sådan	på	Waxholms	
kastell i juni 1939. 
Redan	i	september	började	världskriget	med	det	tyska	anfallet	på	Polen	och	han	fick	

tillsammans med kurskamraterna med knappt påbörjad artilleriutbildning bemanna 
ofullständigt bemannade och utrustade beredskapsbatterier i Stockholms skärgård och 
på	Gotland.	Samma	sak	hände	flera	gånger	under	kadettiden;	efter	den	9	april	1940	
dock med minutläggning i Karlshamn och Öresund i stället för artilleritjänst.
Han	blev	fänrik	vid	KA	2	1942	och	placerades	omgående	på	de	nyanskaffade	15,2-

cm	rörliga	batterierna.	De	var	mycket	moderna	jämfört	med	de	fasta	pjäser	av	alla	upp-
tänkliga	kalibrar	och	årsmodeller,	flertalet	med	lång	tid	bakom	sig	i	sjöstridskrafternas	
tjänst,	som	det	fasta	kustartilleriet	i	all	hast	byggts	upp	av	eller	flyttat	ut	i	havsbandet.	
Dessa	rörliga	batterier	kom	att	användas	som	beredskapsförband	runt	sydsvenska	kus-
ter under resten av beredskapstiden. Märkligt nog också under vintertid i Jämtland med 
eldrören riktade västerut.

 Han berättade ofta och mycket om den tiden och under alla sina tjänsteår därefter 
verkade han hårt för att vi aldrig mer skulle stå lika dåligt rustade och oförberedda om 
Sverige åter skulle ställas i krigsfara.
Kjell	Werner	kom	sedan	under	åtskilliga	år	att	tjänstgöra	som	lärare	vid	KA	Skjut-

skola, där han också en period var en uppskattad chef. Skjutskolan användes regelmäs-
sigt av Kustartilleriinspektören för utbildnings- och beredskapskontroller, något som 
passade	Kjell	Werners	lynne	väl.

 Efter sina år vid Sjökrigshögskolans stabs-och artillerikurs var han under en period 
stabschef vid Gotlands KA-försvar men kom att i huvudsak tjänstgöra på Västkusten 
som C KA Radarskola, regementschef KA 4 och slutligen till sin pension 1980 som 
befälhavare Göteborgs och Bohus försvarsområde och chef Göteborgs KA-försvar och 
därmed kommendant i Göteborg.

Efter sin pension återupptog han det intresse för antiken som han grundat under 
gymnasietiden. Efter forskarutbildning vid Göteborgs Universitet disputerade han för 
doktorsgrad i arkeologi 1993 med avhandlingen The Megaron during the Aegean and 
Anatolian Bronze Age. ”Megaron” är en antik byggnadsstil. 
Innan	han	gick	bort	i	år	var	han	den	siste	kvarvarande	regementsofficeren	i	KA	som	

tjänstgjort	under	alla	beredskapsåren.	Vi	kommer	att	minnas	Kjell	Werner	som	en	god	
vän	och	drivande	officer,	 som	under	 sin	 aktiva	 tid	kom	att,	 på	genomförandenivån,	
kraftfullt bidra till Kustartilleriets kontinuerliga modernisering och beredskap. Han 
såg	fram	emot,	men	fick	dessvärre	inte	uppleva,	att	hans	gamla	förband	KA	4,	så	som	
föreslagits, nu syns återuppstå om än i ny skepnad.
Kjell	Werner	blev	ordinarie	ledamot	nummer	982	av	Kungl.	Örlogsmannasällskapet	

år 1973.
Av hedersledamoten Lars G Persson
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Esbjörn Hillberg
Förre	 dataexperten	m.m.	 Esbjörn	Hillberg,	Donsö,	 avled	 efter	 en	 tids	 sjukdom	 den	
28 september 2020 i en ålder av 80 år. Han var född och uppvuxen i Söderhamn, där 
han tog studenten 1960. Han fördjupade sig sedan från grunden i dataprogrammering 
och	systemutveckling.	Han	arbetade	på	dataavdelningen	på	SAS	och	sedan	på	ADB-
avdelningen i Göteborgs stad. Snart övergick han till rederinäringen med Broströms, 
Transatlantic	med	flera	och	han	var	stationerad	i	Iran,	Italien	och	London,	där	han	led-
de utvecklingen av containerlogistiken. Han blev tidigt intresserad av fyrar.  Efter ett 
framgångsrikt	affärsliv	med	verksamhet	lång	tid	utomlands	gick	han	tidigt	i	pension.	
Han hade som mål att grunda en förening med syfte att värna om Sveriges fyrar, vilka 
fått allt mindre betydelse i och med den moderna navigationstekniken. Under sina år i 
London blev han medlem i The Asssociation of Lighthouse Keepers, som blev förebild 
för Svenska Fyrsällskapet, som han grundade den 5 oktober 1996. Han ledde dess ar-
bete med kraft till sin död. Trots sin sjukdom var han aktiv in i det sista. Fyrsällskapet 
har idag 4 500 medlemmar och är därmed det i förhållande till folkmängden i Sverige 
största fyrsällskapet i världen.  
Esbjörn	sörjs	närmast	av	hustrun	sedan	50	år	Ulla	och	sönerna	Staffan	och	Joakim	

med familjer. Han valdes in i KÖMS 2006.
Av ledamoten Hans Josefson
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Nr 1515 
Ewa Skoog Haslum 

Konteramiral 
Ewa Skoog Haslum 

är Marinchef.

Ordinarie ledamöter            

Nr 1516
Fredrik Lindén

Kommedör
Fredrik Lindén är chef för 

1.ubåtsflottiljen.

Nr 1517
Per Öhrstedt
Kommendör

Per Öhrstedt är chef för 
Försvarsmaktens

Sjösäkerhetsinspektion.

Nya ledamöter invalda 2020

Nr 1518
Carl Bergqvist
Överstelöjtnant

Carl Bergqvist är
chef för Flygstabens 
utvecklingssektion.
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Nr 1519
Patrik Oksanen

Senior Fellow
Patrik Oksanen är verk-
sam vid tankesmedjan 

Frivärld.

Hedersledamot

Nr 1050
Göran R. Wallén

Konteramiral	Göran	R.	Wallén	invaldes	
som ordinarie ledamot i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet 1978.

Nr 1520
Leif Grundberg

Överintendent
Leif Grundberg är chef för 

Statens maritima och 
transporthistoriska museer.
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Akademiens medalj i guld har tilldelats ordinarie ledamoten Sten Göthberg. Motive-
ring: Sten Göthberg har deltagit i styrelsearbetet i 14 år som representant för veten-
skapsgren IV. Sten Göthberg har ett nära nog 100-procentigt deltagande vid styrelse-
sammanträdena i Stockholm trots att han är bosatt i Göteborg. Sten Göthberg har vid 
flera	tillfällen	varit	moderator	vid	akademiens	evenemang	i	Almedalen	och	har	alltid	
organiserat och modererat våra seminarier i Göteborg. Sten Göthberg har varit värde-
full för våra kontakter med sjöfartsnäringen och till olika hamnar. Sten Göthberg har 
skrivit	flera	artiklar	för	TiS	och	har	årligen	författat	en	årsberättelse	om	verksamheten	
inom vetenskapsgren IV. Sten Göthberg har vidare stöttat sekreteraren med att organi-
sera logistiken kring våra sammanträden i Göteborg.

Sten Göthberg har lojalt utfört de uppgifter som har ålagts honom samtidigt som 
Sten Göthbergs långa erfarenhet av styrelsearbetet på ett tydligt sätt har skapat stadga 
och kontinuitet. För denna långa gärning är akademien Sten Göthberg ett stort tack 
skyldig.

Belöningar utdelade vid det 249:e 
verksamhetsårets avslutning
På	grund	av	pandemin	Covid-19	kunde	inget	högtidssammanträde	hållas	detta	år.

Akademiens medalj i guld
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Akdemiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvar anda har till-
delats följande gruppbefäl, soldater och sjömän vid de marina förbanden.

1.ubflj	-	furir David Kjellberg. Motivering: Kjellberg har under sin anställning vid för-
bandet verkat som ett gott föredöme för både yngre, äldre och jämnåriga kollegor. 
Han har tagit ansvar för sin tjänst som sonaroperatör och för fartyget i allmänhet. 
Utöver detta har Kjellberg verkat för dialog och samhörighet mellan förbandets GSS:er. 
Genom att diskutera de frågor och problem som GSS:erna upplevt har Kjellberg verkat 
som	en	enad	röst	för	dessa	och	haft	god	dialog	med	fartygsledningen.	Detta	initiativ	ty-
der på handlingskraft och föregångsmannaskap. Kjellberg har även verkat som besätt-
ningens likabehandlingsrepresentant. Kjellberg har sökt och funnits mycket lämplig 
för	vidare	studier	på	officersprogrammet.

3.sjöstriflj	-	korpral Philip Berzelius.	Motivering:	Berzelius	är	en	mycket	duktig	och	
uppskattad besättningskamrat ombord på HMS Carlskrona.	Berzelius	inställning	till	
tjänsten	är	exemplarisk	och	tjänar	som	ett	mycket	gott	föredöme	ombord.	Berzelius	är	
prövad	som	instruktör	på	Sjöstridsskolan	med	ett	mycket	gott	resultat.	Berzelius	har	
tagit ett mycket stort ansvar som ledningssystemoperatör (gnist) och visat prov på gott 
omdöme	samt	initiativkraft	i	tjänsten.	Berzelius	kunskaper	samt	prestation	ligger	på	en	
nivå utöver det vanliga.Ett exempel på detta är att han periodvis agerat på samma nivå 
som	en	vaktchef	normalt	gör	ombord.	Berzelius	har	en	stark	vilja	att	ständigt	utvecklas	
och att lära sig mer i tjänsten.

Akademiens medalj i brons
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4.sjöstriflj	 -	 korpral	Daniel Winberg.	Motivering:	Winberg	 arbetar	 som	motortekni-
ker ombord på HMS Trossö.	Winberg	är	 en	engagerad	och	mycket	duktig	 tekniker.	
Winberg	utmärker	sig	särskilt	genom	sitt	goda	kamratskap	och	ledarskap.	Han	tar	sig	
alltid	tid	att	hjälpa	en	skeppskamrat	när	så	behövs.	Winberg	gör	ofta	avkall	på	sin	egen	
bekvämlighet för fartygets och verksamhetens bästa. Han är kompetent och besitter en 
stor	kunskapsbredd	utöver	maskinteknik.	Det	är	inte	ovanligt	att	Winberg	förstärker	
skyttarna på däck eller hjälper SLO i stridsledningscentralen. Alltid med ett leende 
och	gott	humör.	Daniel	är	en	stor	tillgång	ombord	och	mycket	uppskattad	av	sjömän	
och	officerare.

Marinbasen - korpral Kevin Helin. Motivering: Helin har varit anställd vid Logistik-
kompaniet sedan hösten 2018 och har under sin, relativt korta tid, alltid visat framåt-
anda. Helin gör alltid sitt yttersta i alla situationer och agerar alltid ansvarsfullt och 
föredömligt. Han är väldigt omtänksam och bryr sig verkligen om sina medmänniskor. 
På 1.a logistikstödsplutonen är Helin väldigt omtyckt och uppskattad av såväl soldater 
som	officerare.	Helin	är	en	sådan	individ	som	vi	alla	är	stolta	över	att	titulera	vår	kol-
lega och vän. 

SSS - menig 2 klass Gustaf Wykman.	Motiveringering:	Wykman	har	varit	anställd	på	
skonertdivisionen	vid	Sjöstridsskolan	sedan	juni	2018.	Wykman	anställdes	som	tim-
merman efter genomförd GU. Han är nu anställd som 3:e skeppare och är en uppskat-
tad	medarbetare.	Trots	ung	ålder	visar	Wykman	en	mycket	stor	förståelse	för	begrep-
pet	gott	sjömanskap.	Wykman	är	en	mycket	pålitlig,	ambitiös	och	väldigt	omtänksam	
person	och	kollega.	Dessa	karaktärsdrag	återspeglas	både	i	tjänsten	ombord	där	han	
utmärkt	sig	och	tagit	stort	ansvar,	men	också	på	det	privata	planet.	Wykman	visar	dag-
ligen ett stort intresse samt stor kunskap inom sjömanskap och segelfartygstjänst och 
bidrar	ombord	på	ett	mycket	bra	sätt.	Wykman	har	ett	stort	engagemang	och	driv	i	ut-
bildningen	av	våra	elever	och	bidrar	till	att	utveckla	och	förfina	utbildningen	i	sjöman-
skap	ombord	och	får	genomgående	mycket	positiv	feedback	från	våra	elever.	Wykman	
har under tiden ombord utvecklat sitt eget sjömanskap och mognat mycket i tjänsten 
som 3:e skeppare. Han upplevs som en framtida auktoritet ombord i tjänsten på däck. 
Wykman	är	en	viktig	pusselbit	i	Gladans och Falkens verksamhet.  

1.	Amfibieregementet	 -	 furir	Olle Merkel. Motivering: Merkel visade tidigt en stor 
mognad som individ och soldat och tog ansvar utöver vad man kan förvänta sig utifrån 
erfarenhet och befattningen som patrullchef. Merkel har förmågan att sammanlänka 
människor på olika nivåer och har genom sin ödmjukhet inför andra och uppgiften, 
varit oumbärlig för Attackdykarfunktionen i att mentorera nya dykare och soldater. 
Attackdykarfunktionen är krävande och det tar tid att utbilda individen till kravställd 
nivå. Kraven är hårda och funktionen är känslig då komptetensbärarna endast utgörs 
av ett fåtal individer. Merkel har som kompetensbärare synnerligen bidragit till att 
Attackdykarfunktionen samt Kustjägarkompaniets förmåga inom underrättelsetjänst 
förstärkts. Ett bevis på Merkel som föregångsman är bland annat att han dykåret 2016 
som senior soldat mentorerade sina kamrater på ett fördömligt sätt utan mankemang. 
Detta	 samtidigt	 som	han	 själv	genomförde	en	påfrestande	dykår	med	6600	minuter	
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under ytan, vilket sällan skådats i Attackdykarhistorien. Merkel har som patrullchef på 
Attackdykarplutonen varit en föregångsman kopplat till duglighet i befattning. Merkel 
har utmärkt sig som en mycket god kamrat och ledare.

Marinstaben - korpral Joel Jerrhag. Motiveringering: Jerrhag är en skicklig underrät-
telseassistent som med såväl förmåga till överblick som minne för detaljer och med 
glimten i ögat bereder underlag och genomför presentationer i den dagliga marin-
taktiska ledningen. Jerrhag är en god arbetskamrat som med sitt goda humör och sin 
tjänstvillighet bidrar till den goda stämningen i arbetslaget. Han har också en hög ar-
betskapacitet och är snabb i sina leveranser på en nivå som vida överstiger vad tjänsten 
kräver. Sammantaget uppfyller Jerrhag mer än väl statuterna om allmän duglighet och 
gott kamratskap.

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 Kvinnoförbundet 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

Tävlingsskrifter
Akademien har tilldelat ordinarie ledamoten kommendör Per Edling hedersomnäm-
nande och en penningbelöning om 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond 
för hans tävlingsskrift Svensk sjöstyrkeledning – lägesbestämning och förslag till väg-
val. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med redaktören.
Akademien har tilldelat Jonas Kjellén, FOI, hedersomnämnande och en penningbelö-
ning om 5 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans tävlingsskrift Ryss-
lands högsjöförmåga – utsikter mot 2027. Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form 
efter samråd med redaktören.
Motivering:	De	 två	 tävlingsskrifterna	 är	mycket	 välskrivna	 och	 ligger	 tydligt	 inom	
KÖMS verksamhetsområde. 
Edlings skrift, skriven med stor kunskap om de reella ledningsförhållandena ombord,  
pekar på vikten av att förändra de metoder som idag utnyttjas för att leda de fåta-
liga sjöstridskrafterna. Förändringarna är angelägna att genomföra för att minska på 
stabsbelastningen i snabba lägen. Nato-metoder i all ära, men om metoderna leder till 
orimlig arbetsbelastning, bör de omprövas på taktisk nivå.
Kjelléns skrift är viktig inte minst som underrättelsematerial för att förstå hur den 
ryska marinen i snabb takt moderniseras och vilka förmågor de nya fartygen har. Kun-
skapen om den ryska marinens utveckling är vital för hur den svenska marinen ska 
utformas	och	vilken	volym	som	erfordras.	Kjellén	 tar	död	på	flera	myter	och	miss-
uppfattningar	som	florerar	om	den	ryska	marinens	förmåga	-	den	har	både	över-	och	
underskattats.

FHS uppsatser
Akademien har tilldelat ordinarie ledamoten örlogskapten Peter Thomsson vid Högre 
officersprogrammet	 18–20	 hedersomnämnande	 och	 en	 penningbelöning	 om	 10	 000	
kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans uppsats Mahan in a new millenium. 
Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med redaktören.
Akademien har tilldelat major Andreas Holmberg	vid	Högre	officersprogrammet	18–20	
hedersomnämnande och en penningbelöning om 10 000 kronor ur Marinlitteraturför-
eningens fond för hans uppsats Varför	starka	stater	förlorar	asymmetriska	konflikter. 
Uppsatsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med redaktören.
Akademien	har	tilldelat	tilldelar	flaggkadett	Erik Watsfeldt	vid	officersprogrammet	OP	
SA	17–20	hedersomnämnande	och	en	penningbelöning	om	5	000	kronor	ur	Marinlit-
teraturföreningens fond för hans uppsats Irreguljära	metoder	i	marina	konflikter. Upp-
satsen publiceras i TiS i bearbetad form efter samråd med redaktören. (Anmärkning; 
Watsfeldt	tilldelades	KÖMS	medalj	i	brons	år	2017	vid	tjänstgöring	vid	3.sjöstriflj).
Motivering:	 De	 två	 uppsatserna	 på	 chefsprogrammet	 tar	 tydligt	 ställning	 inom	 två	
krigsvetenskapliga områden med starka kopplingar till den svenska Försvarsmakten. 
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Peter Thomssons uppsats är skriven på en utomordentlig engelska vilket höjer värdet 
av uppsatsen än mer. Thomsson argumenterar tydligt och redovisar belysande statistik. 
Uppsatsen är ett tydligt ställningstagande för sjöfartsskydd. 
Andreas Holmberg har gjort ett gediget arbete där vinst- och kostnadsanalyser är ett 
centralt inslag. Holmberg argumenterar tydligt och det kan absolut inte uteslutas att 
asymmetriska krigföringsmetoder även kan uppstå inom den marina arenan.
Erik	Watsfeldts	kadettuppsats	är	välskriven	och	vidgar	förståelsen	för	vilka	irreguljära	
metoder	som	kan	komma	att	utnyttjas	i	marina	konflikter.
Samtliga tre elevuppsatser är välskrivna och visar prov på studier av krigsvetenskap-
ligt intressanta områden med ämnesrelevans. Författarna har utifrån kunskapsluckor 
i tidigare forskning skapat välformulerade forskningsfrågor och besvarat dessa med
metodologiskt angreppssätt. Svaren på forskningsfrågorna manar till fortsatta studier 
och	berikar	den	marina	yrkesutövningen.	Det	är	styrelsens	uppfattning	att	uppsatserna	
bör belönas av KÖMS för att motivera till fortsatt skrivande och analys av militära och 
sjömilitära händelser.”

Tävlingsskrifter på uppdrag av redaktören
Akademien har tilldelat löjtnant Erik Mogensen och fänrik Patric Martinsson heders-
omnämnande	för	deras	tävlingsskrift	för	yngre	officerare	Varför behöver Sverige en 
stark marin? Och vad behövs? Uppsatsen är publicerad i TiS nr 3/2020.
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VI	ERBJUDER	ALLT	I	UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN
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 Ledamoten
ROGER BERG

Roger Berg är teknikchef på Saab Kockums med ansvar 
för bl.a. forskning och utveckling, teknikstrategier och 
högskolesamarbeten. Roger är disputerad i fysik vid 
Lunds Universitet och är nyligen utsedd till adjungerad 
professor i marina system vid KTH där han är verksam i 
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Abstract: Military underwater capability has since a few years back been pointed out 
as an essential security interest by the Swedish government. To sustain and develop 
this capability there is a need to have strong national technological competence and 
this requires consequently substantial research in underwater technologies, which 
is lacking in Sweden today. In the recently published two national innovation agen-
das for underwater technology it is explained how the technology is a true dual-use 
discipline and can support the society in several ways, including in the areas of 
climate and environment monitoring, security and defence, and using the sea as a 
sustainable resource. Additionally, underwater technology can also help to fulfil a 
number of governmental goals, strategies and directives. The following paper advo-
cates and argues for the need of a substantial and continuous national underwater 
technology research program in Sweden.

Inledning
Militär undervattensförmåga är utpekat som ett väsentligt säkerhetsintresse i Sverige 
[1].	För	att	vidmakthålla	och	utveckla	denna	förmåga	krävs	det	att	det	finns	hög	natio-
nell	kompetens	inom	området,	vilket	i	sin	tur	kräver	att	det	finns	kontinuerligt	pågå-
ende undervattenteknisk forskning och utveckling inom hela teknikutvecklingsstegen. 
Detta	är	idag	en	brist	i	Sverige.	I	de	relativt	nyligen	publicerade	innovationsagendorna	
för undervattensteknik belyses varför undervattensteknik är ett äkta s.k. dual-use-om-
råde d.v.s. ett område där teknik kan användas i både militära och civila tillämpningar. 
Undervattensteknik kan tillämpas inom miljö- och klimatforskning, försvar och sä-
kerhet och för att nyttja havet som en hållbar resurs i form av t.ex. förnybar energi, 
infrastruktur	och	havsodlingar.	Dessutom	kan	undervattensteknik	bidra	till	att	nå	ett	
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antal	av	staten	uppsatta	mål,	strategier	och	direktiv.	Denna	artikel	belyser	behovet	av	
och argumenterar för mer undervattenteknisk forskning i Sverige.

Undervattensförmågan – Ett väsentligt 
säkerhetsintresse
Förmågan att genomför militära undervattensoperationer är viktig för Sveriges för-
svar. Trots att det skett stora tekniska framsteg inom områden såsom sensorer, signal-
behandling, kommunikationssystem och vapen är fortfarande undervattensdomänen 
ett område där det går att vara dold och genomföra uppdrag utan att röja sig. Fysikens 
lagar	gör	att	havet	fortfarande	är	svårt	att	penetrera	med	olika	slags	sensorer.	De	flesta	
mariner, även de stora, anser att undervattenshotet utgör en av de största utmaningarna 
vid militära marina operationer. Även föråldrade minor eller relativt enkla ubåtar kan 
sätta	stopp	för	den	mest	högteknologiska	flotta.	

Figur	1:	Exempel	på	svensk	militär	undervattensförmåga	(foto:	Saab).

Militär undervattensförmåga innefattar:
•	 Förmåga till framskjuten spaning, underrättelseinhämtning samt långräckviddig 

bekämpning från ubåt.
•	 Förmåga till minering, minröjning och kartering.
•	 Förmåga till fast och rörlig undervattensövervakning och -kontroll.
•	 Förmåga till ubåtsjakt.
Förmågan omfattar både kompetens och tekniska system, såväl vid myndigheterna, 
akademin som hos industrin. Några exempel på svensk militär undervattensförmåga 
visas	i	figur	1.

Militär undervattensförmåga anses av regeringen vara av integritetskritisk betydel-
se för Sverige och man beslöt därför 2014 att denna förmåga är ett nationellt väsentligt 
säkerhetsintresse (VSI) [1].
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Betydelsen av förmågan på undervattensområdet lyfts också fram i Regeringens 
Nationella	Säkerhetsstrategi	där	kan	man	även	läsa	kring	stridsflygförmågan	och	un-
dervattensförmågan: ”Det är betydelsefullt för svensk försvarsförmåga att dessa vä-
sentliga säkerhetsintressen, och därmed förknippade industriella och tekniska kompe-
tenser, bibehålls och utvecklas…” [2]. Regeringen uttrycker således att det krävs mer 
än militära system för att upprätthålla denna förmåga.

Utvecklingsskalan och undervattenteknisk forskning
För att kunna upprätthålla en förmåga krävs kunskap och kompetens inom alla nivåer 
på utvecklingsstegen. Ett begrepp som ofta används är TRL som betyder Technology 
Readiness Level och är en modell som togs fram av NASA under 1970-talet. Modellen 
möjliggör en konsistent och likartad beskrivning av en tekniks eller systems mognads-
nivå. TRL-skalan börjar på ett, som är att man gjort en vetenskaplig observation, till 
nio,	som	betyder	att	tekniken	eller	systemet	är	operationellt	i	sin	tilltänkta	miljö.	Där-
emellan är det olika utvecklingssteg omfattande forskning och utveckling inklusive 
demonstrationsverksamhet,	se	figur	2.

Figur	2:	Teknikutvecklingsskalan	TRL	(Technology	Readiness	Level).

Det	vanligaste	är	att	olika	aktörer	verkar	på	olika	nivåer	på	utvecklingsskalan.	Aka-
demin i form av universitet och högskolor är vanligtvis verksamma på de lägre TRL-
nivåerna och industrin brukar verka på de övre nivåerna, inklusive att ta fram färdiga 
system och produkter. I mitten på skalan, vilket är ett överbryggningsområde som er-
farenhetsmässigt	har	brister,	är	flera	aktörer	verksamma.	För	att	vara	framgångsrik	i	att	
ta fram nya system och produkter, och därmed förmågor, så krävs det aktiviteter på alla 
TRL-nivåer d.v.s. det man brukar kalla en obruten innovationskedja.
Det	 saknas	 idag	 ett	 sammanhållet	 undervattentekniskt	 forskningsprogram	 mot-

svarande	vad	som	finns	inom	andra	för	Sverige	viktiga	områden	t.ex.	det	Nationella	
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Flygtekniska Forskningsprogrammet, NFFP, eller programmet för Fordonstrategisk 
Forskning	och	Innovation,	FFI.	Det	undervattentekniska	området	präglas	av	små	stat-
liga	satsningar	och	fragmentering.	Detta	har	även	konstaterats	i	Försvarsforskningsut-
redningen 2016 [3]. I utredningen skriver man: ”När det gäller undervattensförmåga 
finns	den	sammanhållna	kedjan	av	satsningar	på	kompetens	och	kunnande	inte	i	sam-
ma	utsträckning	som	inom	flygområdet.	Forskning	och	utveckling	bedrivs	av	ett	flertal	
olika aktörer men satsningar över hela TRL-skalan saknas.”

Vad menas då med undervattensteknik och därtill hörande forskning? Undervat-
tensteknik	kan	definieras	som	teknik	och	kunskap	som	krävs	för	att	kunna	genomföra	
olika typer av uppdrag och operationer under vattnet. 
Det	krävs	kunskap	om	grundläggande	farkostteknik	med	de	speciella	krav	som	un-

dervattensmiljön kräver, inklusive hydromekanik (dynamik och statik), konceptgene-
rering och systemintegration. Eftersom operationer under vattnet oftast saknar kontakt 
med atmosfärisk luft så krävs speciella kunskaper om energi- och framdrivningsteknik 
inklusive	luftoberoende	energisystem.	Digitaliseringen	och	automatisering	av	system	
kräver olika former av digitaltekniker såsom automation, autonomitet, robotik, mjuk-
vara	 inklusive	AI	 (artificiell	 intelligens),	ML	(machine learning) och cybersäkerhet. 
För	att	kunna	uppfatta	omvärlden	och	mäta	olika	storheter	samt	veta	var	man	befinner	
sig krävs kunskap om sensorer, undervattenskommunikation och GNSS-fri (Global 
Navigation Satellite System) navigering samt förmågan till analys, hantering och vi-
sualisering	av	stora	datamängder.	Det	statiska	trycket	och	korrosiva	miljön	i	havet	gör	
att det krävs kunskap om strukturell mekanik, material- och produktionsteknik, inklu-
sive AM (additive manufacturing)	och	ytbehandlingstekniker.	Om	människan	befinner	
sig under vattnet, t.ex. dykare eller i bemannade ubåtar, krävs tekniker för att hantera 
säkerhet och livsuppehållande system.

Sammantaget kan man konstatera att undervattensteknik är mycket tvärtekniskt och 
multi-disciplinärt.	Detta	betyder	också	att	det	krävs	en	bredd	bland	aktörer	som	utför	
forskning, både när det gäller kompetensområden och förmågan att arbeta på olika 
TRL-nivåer. Områdets relativa komplexitet betyder också att det krävs samarbeten 
eftersom	flera	tekniker	har	kopplingar	till	andra	tillämpningsområden.	Och	inte	minst,	
det krävs en kritisk massa av kompetenta människor och en kontinuitet i verksamheten 
för att forskningen ska bli framgångsrik. 

Innovationsagendorna för undervattensteknik och 
SubTechSweden
Saab och KTH ingick 2013 ett strategiskt samarbetsavtal och inom ramen för detta 
bildades ett antal arbetsgrupper inom olika teknikområden. När Kockums blev en del 
av Saab 2014 utökades KTH-samarbetet genom att inrätta en arbetsgrupp för undervat-
tensteknik. Inom denna grupp konstaterades att det behövs mer forskning inom om-
rådet och för att åstadkomma detta så beslöts att ta fram en nationell forsknings- och 
innovationsagenda för undervattensteknik (NRIA-U: National Research and Innova-
tion Agenda – Underwater technology) och förebilden var andra innovationsagendor 
som publicerats genom åren bl.a. Flygagendan NRIA-Flyg. En separat arbetsgrupp 
för detta skapades och gruppen kom att bestå av representanter från olika industrier, 
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universitet och myndigheter. I arbetsgruppen deltog representanter från Saab, KTH, 
Chalmers, BTH, GU, SU, FOI, FMV, Bassoe Technology och MMT AB och gruppen 
var således en riktig s.k. triple-helix, ett begrepp man brukar använda när akademi, 
industri och myndigheter samverkar. 

Figur	3:	De	nationella	innovationsagendorna	för	undervattensteknik	från	2016	och	2019.
Den	 första	 innovationsagendan,	NRIA-U	 2016	 [4],	 publicerades	 2016	 och	 logiken	 i	
agendan är:
•	 Beskrivning av samhällsnyttorna med undervattensteknik.
•	 Beskrivning av nuläget och utmaningar inom området avseende förmåga, samver-

kan, kompetens och lagstiftning.
•	 En vision för området beskrivs, mål för att nå visionen samt de aktiviteter som 

krävs för att nå målen.
En av huvudaktiviteterna från agendan är att skapa ett samverkansforum inom områ-
det.  Forumet ska hantera gemensamma innovationsfrågor inom området och arbeta för 
kontakter	med	“yttre”	aktörer	såsom	politiker,	beslutsfattare,	myndigheter,	finansiärer	
och liknande samt med andra innovationsområden. Således skapades organisationen 
SubTechSweden 2017. 

SubTechSweden är en intresseförening som på ett brett och inkluderande sätt ska 
verkar för att utgöra ett sammanhållande forum för det undervattenstekniska klustret i 
Sverige	med	fokus	på	forskning,	innovation	och	utbildning.	Den	ansvarar	för	och	upp-
daterar den undervattenstekniska forsknings- och innovationsagendan (NRIA-U) samt 
verkar för undervattensagendans måluppfyllnad och driver dess föreslagna aktiviteter.

Initialt erhöll SubTechSweden projektmedel från Vinnova för att komma igång med 
verksamheten och för att kunna arbeta med en uppdatering av undervattensagendan. 
SubTechSweden har under de första åren bl.a. värvat medlemmar, genomfört arbets-
gruppsmöten, uppvaktat Näringsdepartementet, riksdagsledamöter och beslutsfattare 
inklusive Försvarsmakten i syfte att påvisa behovet av mer undervattenteknisk forsk-
ning. SubTechSweden har också remissgranskat Havs- och Vattenmyndighetens rap-
port om mätetal för regeringens marina strategi, tagit fram ett förslag på forsknings-
program och gjort inspel till Forsknings- och innovationspropositionen 2019.
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Under 2019 tog SubTechSweden fram en uppdatering av den nationella innova-
tionsagendan för undervattensteknik, NRIA-U 2019 [5]. Huvudrekommendationen i 
denna agenda är att det behövs ett nationellt långsiktigt forsknings- och innovations-
program	inom	undervattensteknik.	Dessutom	belyser	agendan	hur	undervattensteknik	
kan stödja måluppfyllnad av ett antal strategier och direktiv samt Agenda 2030. Mer 
om det nedan.

Efter att den första innovationsagendan tagits fram 2016 så tog merparten av de in-
gående	parterna	i	arbetsgruppen	initiativet	och	sökte	forskningsfinansiering	från	SSF	
(Stiftelsen för Strategisk Forskning) inom ramen för utlysningen ”Industrial Research 
Centre” 2016. Ansökan var framgångsrik och 2017 startade forskningsprogrammet 
SMaRC – Swedish Maririme Robotics Centre. Programmet fokuserar på undervattens-
robotik	och	mer	om	detta	finns	att	läsa	i	referens	[6].
Det	är	viktigt	att	poängtera	att	SMaRC	inte	är	det	nationella	långsiktiga	undervat-

tenstekniska forskningsprogram som förespråkas i denna artikel. SMaRC är ett fristå-
ende program med en början och en absolut sluttidpunkt och forskningsdelprojekten 
har	definierats	redan	initialt.	Detta	betyder	att	det	inte	finns	något	handlingsutrymmet	
för	ny	forskning	eller	förändringar.	Dessutom	kommer	finansieringen	inte	från	staten	
utan från en stiftelse, SSF. SMaRC är dock en bra start och har lagt en grund att bygga 
vidare på i det framtida långsiktiga forskningsprogrammet. 

Undervattensteknik – Ett äkta dual-use-område
Undervattensagendorna  (2016 och 2019) pekar på hur undervattensteknik kan stötta 
samhället	och	lösa	samhällsutmaningar.	De	tre	områden	som	lyfts	fram	är	miljö-	och	
klimatnyttor, havet som hållbar resurs, och försvar och säkerhet. Således är undervat-
tensteknik ett verkligt dual-use-område. En teknik som utvecklas för en civil tillämp-
ning kan användas i en militär tillämpning och vice versa. Några exempel: undervat-
tensnavigation	 och	–	 kommunikation,	 energisystem,	 sensorer	 och	 signalbehandling,	
material och strukturer; för alla dessa områden går det att hitta både civila och militära 
tillämpningar.

Nedan följer en förklaring kring vad som menas med de olika samhällsnyttorna.

Miljö- och klimatnyttor
Sverige är omgivet av hav och havet utgör en central del av vår miljö. Trots detta är 
kunskapen	om	havsmiljön	och	processer	i	havet	eftersatt.	Det	saknas	mätserier	över	
lång tid och med hög spatial upplösning. Med data menas i detta fall t.ex. temperatur, 
salinitet, halten av olika näringsämnen och miljögifter, habitatdata inklusive bestånd 
av	olika	organismer.	Dessutom	är	information	om	batymetrin	(djupdata)	begränsad	och	
ofta med låg upplösning.

Egentliga Östersjön klassas idag som ett av världens mest förorenade hav och för 
att kunna vidta rätt åtgärder för att rädda Östersjön krävs kunskap, modeller och data. 
Här kan ny och innovativ undervattensteknik bidra på många olika sätt genom att 
t.ex. under lång tid och på många platser samla in relevanta miljö- och klimatdata till 
förbättring	genom	att	 utveckla	kostnadseffektiva	metoder	 för	 att	mäta,	 förvalta	och	
skydda marina ekosystem.
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Havet som hållbar resurs
Människan har i alla tider nyttjat havet på olika sätt, t.ex. för mat och för transporter, 
och en stor del av världens befolkning bor vid kusten. Världens ökande befolkning 
kommer att ställa större krav på tillgång till energi, mat och transporter och där är ha-
vet en vital komponent för detta. Havet måste dessutom utnyttjas mer hållbart än vad vi 
gör idag. Havet utgör också en vital del av det svenska samhället och havet är dessutom 
en outnyttjad resurs med potential att skapa nya arbetstillfällen i Sverige. Exempel på 
tillämpningar av undervattensteknik är anläggningsteknik och infrastruktur (broar, 
hamnar,	kommunikationskablar,	kraftförsörjning,	pipe-lines),	havsodling	(fisk,	alger,	
skaldjur) samt förnybar havsbaserad energi (vindkraft, vågkraft, strömmar). För att 
möjliggöra detta behövs ny teknik utvecklas som utgår från ett hållbart utnyttjande.

Försvar och säkerhet
I undervattensagendan beskrivs också vikten av undervattensteknik för försvar och 
säkerhet	samt	att	militär	undervattensförmåga	är	ett	väsentligt	säkerhetsintresse.	Detta	
har beskrivits ovan.

Undervattensteknik stöttar strategier och direktiv
Det	finns	ett	antal	strategier,	inriktningsdokument	och	åtaganden	som	Sverige	har	åta-
git sig att uppfylla kopplade till havsmiljön:
•	 Regeringen	publicerade	2015	sin	maritima	strategi	 [7].	Den	är	ett	 inriktningsdo-

kument som belyser havens betydelse för samhället och för tillväxt. I dokumentet 
beskrivs bl.a. behovet av att mäta tillståndet i havet, ökad kunskap och utbildning 
om havet vilket kan bidra till innovation, behovet av samverkan mellan olika ak-
törer, behovet av teknisk utveckling och funktionella regler och väl fungerande 
tillståndsprocesser.

•	 EU gav 2008 ut det s.k. havsmiljödirektivet och detta införlivades i svensk lag 2010 
[8]. Syftet med direktivet är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i Euro-
pas hav senast 2020. Varje EU-land ska bedöma miljöstatus i sina havsområden, 
definiera	vad	god	miljöstatus	är,	fastställa	miljökvalitetsnormer	och	indikatorer,	ta	
fram program för övervakning av havsmiljön och om det behövs åtgärdsprogram 
för att nå eller upprätthålla god miljöstatus. 

•	 I juli 2014 beslutades om EU-direktiv för havsplanering och direktivet blev 2015 
den svenska Havsplaneringsförordningen [9]. Förordningen kräver att Havs- och 
Vattenmyndigheten ska ha planer för hur havet ska användas och planerna ska 
vägleda myndigheter, kommuner och domstolar när de beslutar, planerar eller ger 
tillstånd	om	hur	havet	ska	användas,	t.ex.	var	kan	vindkraftsverk	byggas,	var	finns	
skyddsvärda biotoper, vilka områden ska vara naturreservat.

•	 FN	har	proklamerat	att	2021–2030	är	FN:s	årtionde	för	havsforskning	och	hållbar-
het [10]. Syftet är att årtiondet ska höja hälsotillståndet i världshaven och stärka 
förutsättningarna	för	en	hållbar	utveckling	av	hav	och	kuster.	Detta	initiativ	kräver	
att havsdata mäts i rum och tid för att förstå miljö- och klimatförändringar. Under-
vattensteknik har stor betydelse för att uppnå detta.
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Det	finns	även	andra	strategier	och	direktiv	som	kräver	god	kunskap	om	undervattens-
miljön och därtill hörande undervattensteknik t.ex. Inspire-direktivet (berör geogra-
fisk	data),	vatten	direktivet	(rent	vatten	till	alla)	och	EU:s	strategi	för	hållbar	blå	tillväxt	
som uttryckligen trycker på behovet av ökad kunskap om haven.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det ställs väldigt höga krav på kunskap 
om	havet	 för	 att	 kunna	uppfylla	 alla	dessa	 strategier	och	direktiv.	Detta	betyder	då	
också	att	det	måste	finnas	teknik	och	teknisk	kompetens	att	utveckla	system	som	kan	
åstadkomma detta och således behövs ett långsiktigt kontinuerligt undervattentekniskt 
forskningsprogram.

FN:s Globala Hållbarhetsmål

Figur	4:	FN:s	hållbarhetsmål	med	störst	koppling	till	undervattensteknik
Agenda 2030 är en agenda som innehåller Globala Mål för hållbar utveckling och den 
antogs av FN:s medlemsländer 2015 [11]. Målsättningen är att de 17 målen skall vara 
styrande	för	alla	delar	av	samhället,	inklusive	organisationer,	näringsliv,	offentlig	sek-
tor, forskare och enskilda individer, för att vi ska uppnå en global hållbar utveckling 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Undervattensteknik kan bidra på många olika sätt för att nå de Globala Målen. I 
NRIA-U 2019 beskrivs detta i detalj och det är åtta mål som pekas ut särskilt med 
kopplingar	till	undervattensteknik,	se	figur	4.	Här	följer	en	sammanfattning	av	dessa:
Mål 2 – Ingen hunger: Undervattensteknik stödjer möjligheterna att utveckla havet 
som	hållbar	födoresurs	i	form	av	akvakulturer	och	hållbart	fiske.
Mål 7 – Hållbar energi för alla: Undervattensteknik möjliggör utveckling och in-
stallation av havsbaserad förnybar energi (vågor, strömmar, tidvatten, vind) inklusive 
infrastruktur. 
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Undervattensteknik 
stödjer utveckling och utläggning av havsbaserad infrastruktur för informationsöver-
föring i form av exempelvis kommunikationskablar som utgör en vital del av internet.
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Mål 11 – Hållbara städer och samhällen: Undervattensteknik är vital för möjligheten 
att övervaka undersöka och övervaka kultur- och naturarv i haven samt att förebygga 
skador på dessa.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion: Undervattensteknik kan nyttjas för 
att övervaka, utforska och utvinna undervattensbaserade naturresurser och kan ge ett 
unikt bidrag till ett helhetsperspektiv inklusive ekologiska aspekter vid exploatering.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna: Undervattensteknik och -system är vitala 
för att mäta klimatpåverkande faktorer i haven som exempelvis temperatur, salinitet, 
strömmar och förändring hos glaciärer. Undervattensteknik ger möjlighet att minska 
nivån av undervattensbuller från sjöfarten som hotar djurlivet i haven.

Mål 14 – Hav och marina resurser: Undervattensteknik är fundamental för förmå-
gan att skapa kunskap om tillstånden i haven. Ingen annan teknikgren kan leverera 
svar på frågor som uppkommer i samband med ett ökat hållbart användande av havet 
som resurskälla.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen: Undervattensteknik är en förutsätt-
ning för militär undervattensförmåga som möjliggör för länder att hävda territoriell 
integritet inom sina territorialvatten, skydda sin sjöfart och motstå väpnat angrepp. 
Detta	är	i	sin	tur	en	vital	förutsättning	för	samhällssäkerhet.

Vad behövs nu?
Det	som	behövs	för	att	vidmakthålla	och	utveckla	kunskap	och	kompetens,	samt	för	att	
lösa alla ovan nämnda samhällsutmaningar, är att det nu läggs en grund till ett långsik-
tigt kontinuerligt nationellt forsknings- och innovationsprogram inom undervattens-
teknik.	En	 lämplig	 initial	volym	är	 en	 statlig	delfinansiering	 i	 storleksordningen	30	
miljoner	kronor	per	år.	Med	en	motfinansiering	från	andra	aktörer,	inklusive	industrin,	
skulle	programmet	få	en	 initial	volym	på	ca.	60	miljoner	kronor	per	år.	Detta	utgör	
en god grund för att skapa starka forskningsmiljöer vid akademin och vid institut. 
På	 sikt	 behöver	 programmet	 växa	 för	 att	 täcka	 in	 fler	 kompetensområden	 samt	 för	
att	involvera	fler	aktörer.	Programmet	bör	ha	en	utformning	likt	andra	framgångsrika	
forskningsprogram, t.ex. NFFP eller FFI, d.v.s. ha en varaktighet på minst fem år var-
efter utvärdering sker och beslut om en ny programperiod. Under programperioden bör 
tematiska utlysningar för nya projekt ske ungefär var artonde månad. Programmet bör 
genomföra forskning och utveckling på TRL-nivåerna 1-6 d.v.s. från grundforskning 
upp till demonstratorverksamhet.

Eftersom området är mycket tvärtekniskt, multi-disciplinärt och präglat av dual-use 
så	vore	det	lämpligt	att	programmet	finansieras	från	flera	myndigheter	(t.ex.	Vinnova,	
Havs-	och	Vattenmyndigheten,	Trafikverket,	Energimyndigheten,	Försvarsmakten)	 i	
samverkan.	Erfarenheten	är	dock	att	det	är	en	stor	utmaning	att	få	flera	olika	myndig-
heter att samverka kring gemensam forskning.

Förutom att bedriva forskning och innovation inom relevanta undervattenstekniker 
ska programmet verka för att öka samverkan och relationer mellan områdes olika ak-
törer, främja både civil och militär teknikutveckling, öka innovationsområdets attrak-



474

tionskraft på personer med relevant kompetens samt öka intresset för utbildning och 
forskning inom undervattensområdet.

Möjligheterna till internationella samarbeten har de senaste åren ökat, både inom ci-
vil	forskning	i	form	av	t.ex.	de	europeiska	Horizon-programmen	och	militärt	i	form	av	
den	framväxande	europeiska	försvarsfonden,	EDF	(European Defence Fund). Sverige 
betalar varje år in stora pengar till de olika europeiska forskningsfonderna och det är 
viktigt	att	det	finns	nationella	initiativ	som	gör	att	Sverige	kan	få	tillbaka	minst	mot-
svarande volymer i form av relevant forskning. Men för att vara en attraktiv samarbets-
partner i internationella forskningsprogram krävs att man har egen nationell forskning. 
Ett nationellt undervattentekniskt forskningsprogram skulle således göra Sverige till 
en mer intressant partner och öka möjligheterna till internationella samarbeten.

Sammanfattning
En mycket kort sammanfattning av budskapet i denna artikel är:
•	 Militär undervattensförmåga är ett väsentligt säkerhetsintresse.
•	 Förmåga	kräver	kompetens,	forskning	och	utveckling	hos	flera	aktörer	i	en	obruten	

innovationskedja
•	 Det	finns	brister	idag	i	den	undervattenstekniska	innovationskedjan.
•	 Undervattensteknik är ett äkta dual-use-område och kan bidra till lösningar på sam-

hällsutmaningar, inklusive FN:s Globala Mål och Sveriges maritima strategi.
Huvudbudskapet är att det behövs ett långsiktigt kontinuerligt nationellt forsknings- 
och innovationsprogram inom undervattensteknik för att komma till rätta med ovan-
stående brister och utmaningar. 
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Örlogskapten Daniel Petersson arbetar vid Sjöstrids-
skolans utvecklingsenhet, i första hand med frågor kopp-
lade till stridområdet ubåtsjakt.

Skyddet av sjöfarten – en nationell 
angelägenhet
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie 
sammanträde i Stockholm den 23 september, 2020. Artikeln har även publicerats 
digitalt på KÖMS hemsida 2020-10-03.
Abstract: During the autumn of 2020, the Swedish parliament will decide on the 
direction and development of the armed forces for the period 2021-2025. Prior to the 
decision, the Defence Committee (Försvarsberedningen) has submitted proposals 
concerning the focus and design of the total defense as well as national security po-
licy and military defense. However, issues relating to maritime security and protec-
tion of shipping are only briefly addressed and dismissed as something that should 
be seen in an international perspective. This article describes why it is important for 
Sweden to have a basic national capability to conduct escort operations and protect 
priority transports at sea against an underwater threat, together with the factors 
that make the task impossible to solve today. The article concludes with a call to the 
Swedish Parliament to put maritime security in the context that it deserves.

Prolog
Tidig	morgon	den	24	februari	202X	befinner	sig	tankfartyget	Karaboudjan ca 35 nau-
tiska mil nordväst om Skagen. Fartyget är lastat med råolja och är på väg från oljefäl-
tet	Ekofisk	 i	Nordsjön	 till	Brofjorden.	Klockan	0420	 sker	 en	 explosion	ombord	och	
fartyget	blir	manöverodugligt	med	kraftig	slagsida.	Det	fortsatta	händelseförloppet	är	
snabbt och fartyget sjunker inom 30 minuter. Av den 24 man stora besättningen över-
lever endast fem personer. Initialt misstänks att Karaboudjan har gått på en drivmina 
från andra världskriget och ett omfattande utredningsarbete startar för att fastställa 
orsaken till förlisningen.

Fem dagar senare, den 29 februari, passerar tankfartyget Ramona söder om området 
för Karaboudjans förlisning. Strax innan passage av svensk territorialvattengräns sker 
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en explosion ombord med påföljande brand och vatteninträngning. Skadorna är dock 
inte	så	omfattande	och	fartyget	kan	söka	nödhamn	för	egen	maskin.	Den	påföljande	
utredningen kan, med hjälp av vittnesuppgifter tillsammans med teknisk dokumenta-
tion, konstatera att Ramona	 träffats	av	en	 torped.	Misstankar	riktas	nu	mot	att	även	
Karaboudjans förlisning orsakats av ett torpedanfall.

Omvärlden reagerar med kraftiga fördömanden samtidigt som försäkringspremi-
erna för rederierna omedelbart går upp till sådana nivåer att oeskorterade transporter 
ej längre genomförs i Nordsjön, Västerhavet och Östersjön.
Det	säkerhetspolitiska	läget	i	omvärlden	har	under	de	senaste	åren	försämrats	kraf-

tigt. Området kring den Arabiska halvön samt i och omkring Sydkinesiska sjön är fö-
remål	för	en	upptrappad	militär	närvaro.	I	Östersjöregionen	agerar	Ryssland	offensivt	
med förstärkningar av förbanden i såväl Kaliningrad som Kronstadt och den ryska 
storskaliga	övningen	ZAPAD	(VÄST)	genomförs	numera	årligen.
De	utökade	utvinningarna	av	naturtillgångar	 i	den	arktiska	 regionen	har	medfört	

tvister avseende gränsdragningar och NATO genomför sedan ett år tillbaka sjööver-
vakningsoperationen	COLD	BREEZE,	vilken	syftar	till	att	övervaka	GIUK1-gapet och 
området norr där om.

Givet ovanstående har NATO svårt att samla tillräckliga resurser för att fullt ut till-
godose behovet av eskort för handelssjöfarten i norra Europa. Trots detta avdelas delar 
av Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1) för att tillsammans med partnerskaps-
länder genomföra en sjöfartsskyddsoperation med eskort av prioriterade transporter.

Sveriges oförmåga att ta en proportionerlig del av det kollektiva ansvaret avseende 
eskortering fritt till sjöss medför dock att de svenska intressena inte kan tillgodoses. I 
praktiken innebär det att Sverige lämnas utan stöd och att Sveriges import- och export-
sjöfart är lamslagen [fortsättning i artikelns epilog].

Inledning
Närapå	90	procent	av	all	import-	och	export	till	och	från	Sverige	sker	via	sjöfart.	Detta	
innefattar allt från konsumtionsvaror till varor och produkter som är nödvändiga för 
samhällets	 fortlevnad.	Störningar	 i	 detta	flöde	 får	 allvarliga	 konsekvenser	 för	 såväl	
enskilda medborgare som myndigheter och viktiga samhällsfunktioner.

Under oktober 2020 fattar Riksdagen beslut om Försvarsmaktens inriktning och ut-
veckling	för	perioden	2021	–	2025.	Försvarsberedningen	har	inför	kommande	beslut	
lämnat förslag rörande inriktning och utformning av såväl totalförsvaret och den civila 
verksamheten i totalförsvaret som säkerhetspolitiken och det militära försvaret.2,3

Frågan om skydd av sjöfart behandlas i beredningens rapport Värnkraft summariskt 
och hänskjuts till något som ska betraktas i ett internationellt perspektiv.

”Med begränsade resurser måste behovet av sjöfartsskydd operativt balanseras 
mot förmågan att kunna möta väpnat angrepp och därmed den sammantagna 

1. GIUK: Grönland, Island och Storbritannien
2. Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret   
2021–2025	(Ds	2017:66).
3. Värnkraft, Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret   
2021-2025	(Ds	2019:8).
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krigsavhållande förmågan i totalförsvaret. För att i en strategisk kontext lösa 
bägge uppgifterna, samtidigt och över tid, behövs en väsentlig utökning av marin-
stridskrafterna. Beredningen menar att hanteringen av sjöförbindelser västerut 
måste ses i ett internationellt perspektiv.”4

Det	scenario	som	presenteras	i	denna	artikels	prolog	och	epilog	ger	en	dystopisk,	men	
inte helt orealistisk, bild av en nära framtid. Syftet med scenariot är att sätta skyddet 
av importsjöfarten i en kontext där krisen är global, de gemensamma resurserna för att 
möta ett hot är begränsade och där nationella hänsynstaganden går före internationell 
solidaritet.

Få hade nog anat att Italiens rop på hjälp i inledningen av Corona-krisen våren 
2020 skulle mötas av kompakt tystnad från de övriga EU-länderna. Inte heller att bl.a. 
Frankrike skulle beslagta leveranser av skyddsutrustning avsedda för andra länder för 
att	tillgodose	sina	egna	behov.	Det	ironiska	är,	att	när	väl	Italiens	rop	på	hjälp	hörsam-
mades, var det inledningsvis från Kina, Ryssland och Kuba som hjälpen kom.

Sveriges förmåga att eskortera och skydda sjöfarten mot undervattenshot fritt till 
sjöss	är	idag	starkt	begränsad.	Det	är	i	sig	inte	något	konstigt	eftersom	uppgiften	utgick	
redan i 1972 års försvarsbeslut5 och fregatterna, vars huvuduppgift var just eskorte-
ring, avvecklades snabbt i linje med beslutets inriktning. 

Försvarsutrednigen som föregick beslutet lämnade följande rekommendationer;
”Utredningen anser att frågan om import- och exportsjöfart i ett avspärrnings-
läge i första hand bör lösas med andra medel än militära.” …”Kapaciteten för 
skydd av sådan sjöfart kan därför starkt minska eller t.o.m. utgå”.6

Denna	artikel	redogör	för	varför	det	är	viktigt	att	Sverige	har	en	grundläggande	för-
måga till att kunna eskortera vår sjöfart fritt till sjöss samt de faktorer som medför att 
uppgiften inte kan lösas idag.

Försörjningsberedskap
När 1970 års försvarsutredning rekommenderade ”andra medel än militära” som al-
ternativ till skydd av import- och exportsjöfart avsågs en satsning på det ekonomiska 
försvaret och förmågan till bredskapslagring.

”Genom olika åtgärder måste vi säkerställa att samhället kan uthärda avspärr-
ning eller störningar i utrikeshandeln under rimligt lång tid. Dessa åtgärder om-
fattar bl.a. lagring av särskilt betydelsefulla varor, förberedelser för krigsproduk-
tion och ransoneringsförberedelser.”7

Sveriges kapacitet avseende beredskapslagring var vid tidpunkten för beslutet bety-
dande.	Den	 avsåg	 såväl	 livsmedels-	 och	 dricksvattenförsörjning	 som	 oljeprodukter.	
Förändrad hotbild medförde dock att beredskapslagren för livsförsörjningsområdet 
och de statliga oljeberedskapslagren började avvecklas i mitten av 90-talet.

4. Ibid sid. 191.
5. Kungl.	Maj:ts	proposition	angående	försvarets	fortsatta	inriktning	m.m. (Prop. 1972:75) sid. 114.
6. Säkerhets-	och	försvarspolitiken,	Betänkande	givet	av	1970	års	försvarsutredning (SOU 1972:4).
7. Kungl.	Maj:ts	proposition	angående	försvarets	fortsatta	inriktning	m.m. (Prop. 1972:75) sid. 104.



478

Idag saknas lagerhållning av konsumtionsfärdiga livsmedel och beredskapslagring-
en av drivmedel är begränsad. Enligt lagen om beredskapslagring av olja8 ska Sve-
rige ha ett beredskapslager som motsvarar minst 90 dagars genomsnittlig daglig net-
toimport eller 61 dagars genomsnittlig daglig inhemsk konsumtion beroende på vilken 
mängd som är störst. Föregående års import/förbrukning används som referens vid 
fastställandet	av	hur	stor	nästkommande	års	lagring	ska	vara.	Detta	innebär	att	ett	år	
med varm vinter och låg oljeförbrukning ger ett beredskapslager som räcker mindre 
om nästföljande år är kallt med därtill högre förbrukning. Tillsammans med det fak-
tum	att	upp	till	30	procent	får	lagras	i	annat	land	inom	EU,	och	då	inte	finns	direkt	
tillgänglig utan sjötransport, gör att beredskapslagren kan räcka betydligt kortare tid 
än de 61 dagar som anges om importen stryps.

Försvarsberedningen förordar i rapporten Motståndskraft9 en återuppbyggnad av 
försörjningsberedskapen, vilket i sig är bra. För att förstå vilka delar som går att på-
verka behöver man dock titta närmare på vad försörjningsberedskap innebär.
FOI	definierar	i	rapporten	Beredskapslagring10 försörjningsberedskap som;
”… förmågan att i kris- och krigssituationer 1) förse befolkningen med de varor 
och tjänster som behövs för dess fortlevnad och 2) förse samhällsviktiga verksam-
heter med de varor och tjänster som behövs för deras funktionalitet.”

Rapporten redovisar även ett antal verktyg som kan användas för att påverka försörj-
ningsberedskapen.	Dessa	utgörs	av:
•	 Konsumtion
•	 Produktion
•	 Import/Export
•	 Beredskapslagring
Faktorerna är inbördes beroende av varandra och kan ses som kommunicerande kärl. 
Minskar importen måste den inhemska produktionen öka och går inte det behöver be-
redskapslagrade varor distribueras för en bibehållen konsumtionsnivå.
Då	en	stor	del	av	de	varor	som	importeras	inte	kan	ersättas	med	varor	från	den	in-

hemska marknaden medan en omfattande beredskapslagring är mycket kostsam och 
därmed begränsad är den enskilt mest kritiska faktorn för försörjningsberedskapen 
förmågan till bibehållen import.
Det	är	i	ljuset	av	ovanstående	Sverige	måste	se	behovet	av	att	kunna	genomföra	alla	

delarna i en sjöfartsskyddsoperation. Även de delar som omfattar eskortering fritt till 
sjöss.

Sjöfartsskydd
Sjöfartsskydd ingår som en del i samlingsbegreppet Maritime Security och innefat-
tar åtgärder från såväl civila myndigheter och aktörer som från militära förband. 

8. Lagen om beredskapslagring av olja (2012:806)
9. Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–
2025	(Ds	2017:66),	sid.	161.
10. FOI Rapport Beredskapslagring (FOI-R--4644—SE, Januari 2019).
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Det	fortsatta	resonemanget	inriktas	dock	helt	mot	förmågan	att	möta	undervattensho-
tet varför hoten från luft- och ytdimensionen avgränsas bort.

Sjöfartsskyddsoperationer innefattar olika åtgärder som, enskilt eller i kombination 
med varandra, genom vapenmakt eller hot om vapenmakt syftar till att skydda civil 
sjöfart samt upprätthålla säkerhet och rörelsefrihet till sjöss. Åtgärderna kan utgöras av 
konvojering, skapandet av sjökontroll och eskortering.

En konvoj är en samling fartyg organiserade för att genomföra en samordnad för-
flyttning	i	tid	och	rum.	Konvojen	kan	bestå	av	såväl	civila	handelsfartyg	som	militära	
stödfartyg vilka, beroende på aktuellt hot, vanligtvis eskorteras av stridsfartyg, heli-
koptrar	och	stridsflyg.	En	konvoj	kan	även	genomföras	oeskorterad.

Med skapandet av sjökontroll avses att ett större område till sjöss, alternativt speci-
fika	leder,	säkras	i	syfte	till	att	handelssjöfarten	med	en	minskad	risktagning	ska	kunna	
passera.	Fritt	 till	 sjöss	och	utan	kanaliserande	geografi	är	denna	åtgärd	 inte	 taktiskt	
relevant	för	att	möta	ett	undervattenshot.	Detta	för	att	området	som	måste	säkras	blir	
alltför stort och kräver för mycket resurser för att skapa en godtagbar skyddsnivå.

Vid eskort skyddas handelssjöfarten av medföljande militära enheter genom att av-
skräcka från angrepp genom hot om motangrepp. Eskortering kan innehålla faserna:
•	 Eskortering under in- och utlöpandet.
•	 Eskortering fritt till sjöss
Det	är	framför	allt	begränsningarna	i	förmågan	till	eskortering	fritt	till	sjöss	som	utgör	
hindret för att Sverige idag ska kunna lösa uppgiften sjöfartsskydd med nationella 
resurser.	Dessvärre	är	begränsningarna	av	sådan	karaktär	att	Sverige	även	saknar	för-
utsättningar	att	effektivt	kunna	bidra	till	gemensamma	internationella	ansträngningar	
för att lösa den uppgiften.
Det	 är	 dock	 viktigt	 att	 påpeka	 att	 det	 inte	 är	 färdigheten	 hos	 personalen	 som	 är	

gränssättande. Problemet kan i stället härledas till brister i områdena:
•	 Verkan
•	 Rörlighet 
•	 Uthållighet/tillgänglighet
•	 I till viss mån skydd.

Verkan
Ubåtsjakt	kan	delas	in	i	händelsekedjan	spaning	–	lokalisering11	–	anfall,	även	kallad	
SLA-kedjan.	Förmågan	till	effektiv	spaning	är	grunden	för	att	överhuvudtaget	kunna	
möta hotet från en motståndare. Huvudsensorn för spaning vid ubåtsjakt är aktiv sonar.
De	sonarer	som	finns	på	svenska	enheter	idag	är,	genom	bl.a.	frekvensval,	optime-

rade för ubåtsjakt i Östersjöns komplexa miljö med kraftigt varierande batymetri12 och 
varierande	ljudhastighetsprofiler.	Sonarernas	förhållandevis	höga	sändfrekvenser	på-
verkar räckvidden negativt i jämförelse med en sonar med lägre frekvens och i vatten 
med	högre	salthalt	-	t.ex.	Västerhavet	-	är	skillnaden	i	räckvidd	betydande.	Den	höga	

11.	 Med	lokalisering	avses	här	klassificering	samt	fastställandet	av	position	och	målfaktorer.
12. Batymetri, terrängens fysiska form under vattenytan.
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sändfrekvensen innebär även att sonaren är känslig för det strömningsbuller som upp-
står när sonaren bogseras i de högre farter som används vid eskortering.
Om	 ubåt	 detekteras	 och	 den	 befinner	 sig	 på	 en	 position	 där	 den	 utgör	 ett	 direkt	

hot mot skyddsobjektet måste anfall ofördröjligen kunna genomföras. Helikopterns 
förmåga	 till	 snabba	 förflyttningar	 är	 därvid	 en	 ovärderlig	 resurs.	Dessvärre	 saknar	
Försvarsmaktens sjöoperativa helikopter (HKP14F) idag beväpning vilket medför att 
förutsättningarna	för	att	effektivt	kunna	bekämpa	motståndaren	innan	den	hinner	av-
fyra sina vapen är begränsad.
Sammantaget	innebär	ovanstående	att	dagens	sonarkonfiguration	inte	är	adekvat	vid	

lösandet av eskortuppgifter då sonarräckvidderna är alltför korta för att kunna gruppe-
ra	enheterna	i	en	effektiv	skyddsskärm.	Vidare	innebär	avsaknaden	av	beväpnade	he-
likoptrar att förmågan att snabbt kunna agera mot detekterade hot är starkt begränsad.

Rörlighet
Vid eskortering måste de egna enheterna kunna gruppera sig runt de fartyg som ska 
skyddas så att de kan säkerställa att hotet neutraliseras innan det insätter anfall mot 
skyddsobjekten.	Eskortfarten	är	viktig	ur	flera	taktiska	aspekter	då	den	både	påverkar	
såväl exponeringstid i det farliga området som storlek på hotområdet.

För att kunna beräkna storleken på hotområdet och förhålla sig till undervattenshotet 
korrekt	behövs	ett	antal	ingångsvärden.	Dessa	utgörs	bl.a.	av;
•	 Detektionsavstånd,	d.v.s.	avståndet	på	vilket	ubåten	detekterar	skyddsobjektet.
•	 Ubåtens torpedräckvidd
•	 Avståndet då ubåten bedöms ha ett tillräckligt bra målläge för att genomföra anfall.
•	 Ubåtens	taktiska	förflyttningsfart	för	att	komma	i	skjutläge.
•	 Eskortfart
Tidigare var torpedräckvidden gränssättande för storleken på hotområdet. Idag, med 
allt längre torpedräckvidder, är det vanligtvis ubåtens förmåga att erhålla korrekta 
målparametrar och möjlighet att manövrera som påverkar hur stort området blir.
De	 egna	möjligheterna	 att	 påverka	 storleken	 på	 hotområdet	 begränsas	 till	 val	 av	

eskortfart. Ju högre fart skyddsobjektet kan hålla desto mindre blir det farliga området, 
vilket illustreras i Bild 1.	Det	farliga	området	är	där	cirka	1,6	gånger	större	i	den	lägre	
farten.

Förutsättningarna att bedriva ubåtsjakt i de farter som behövs för att lösa eskortupp-
gifter är minimala. En av anledningarna är att sonarernas förhållandevis höga sänd-
frekvenser, i kombination med högre spaningsfarter, medför sonarräckvidder som blir 
så	korta	att	det	inte	går	att	gruppera	enheterna	i	en	effektiv	skyddsskärm.	Den	andra	
anledningen är begränsningar avseende vid vilken fart fartygen kan släpa sonarmate-
riel utan att skador uppstår på personal, sonar eller fartyg.

Att växelvis spana i låga farter för att sedan återta platsen i skyddsskärmens grup-
pering	med	hög	fart	(sprint-and-drift)	är	inte	heller	möjligt.	De	begränsningar	avseende	
fartöverskott som följer med dagens materielsystem tydliggörs i nedanstående exempel 
där	endast	20	procent	av	tiden	medger	effektiv	spaning	medan	återstående	80	procent	
går	åt	till	förflyttning.
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•	 Eskortfart 14 knop.
•	 Spaningsfart 6 knop i 15 min.
•	 Fart för återtagande av plats i formering 16 knop.
•	 Tid för återtagande av plats i formering 60 min (utan spaning).
Den	sammanfattande	slutsatsen	är	att	våra	ytstridsfartyg	idag	saknar	förmåga	att	be-
driva ubåtsjakt i de farter som behövs för att lösa eskortuppgifter med ett undervat-
tenshot.
Att	anpassa	eskortfarten	till	effektiv	sonarspaningsfart	löser	inte	problemet	eftersom	

det farliga området då blir så pass stort att möjligheten att hindra motståndaren blir 
obefintlig.

Uthållighet och tillgänglighet
Med uthållighet menas här de faktorer som påverkar en enhets förmåga att över tid 
vara	 tillgänglig	och	kunna	 lösa	eskortuppgifter	 fritt	 till	 sjöss.	Dessa	 faktorer	utgörs	
allmänt av såväl besättningens storlek och förutsättningarna att kunna återhämta sig 
efter genomfört vaktpass som ledningsförmåga, tillgänglig bunker och proviant.

För våra relativt små ytstridsfartyg innebär dessa faktorer givetvis begränsningar 
i	 uthålligheten,	men	 det	 finns	 även	 andra	mer	 specifika	 faktorer,	 som	 idag	 i	 större	
utsträckning	påverkar	 förutsättningarna	negativt.	Som	tidigare	nämnts	finns	det	be-
gränsningar avseende vid vilken fart fartygen kan släpa sonarmateriel. Motsvarande 
begränsningar	finns	även	kopplade	till	den	våghöjd,	som	sonarsystemen	kan	användas	
vid, vilket riskerar omintetgöra sonarspaning även i förhållandevis moderat sjöhäv-
ning.	En	analys	av	oceanografiska	mätningar	vid	Väderöarna	i	Skagerak	visar	att	den	
maximala våghöjden13 överstiger gränsvärdet för sjösättning av sonar 24 procent av 
13. Avser perioden 2006-2020. 

Bild 1 Hotbeskrivning vid eskort.
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årets	alla	timmar.	Då	Väderöarna	erhåller	visst	skydd	i	form	av	väderlä	från	fastlandet	
är antagandet att förhållandena är ännu sämre längre västerut inte orimligt.

Helikopterns förmåga till snabbt och opredikterbart uppträdande försvårar för mot-
ståndaren att skapa en korrekt lägesbild och är en ovärderlig tillgång vid ubåtsjakt. 
Tillgängligheten till helikopter med ubåtsjaktförmåga över tid är idag dock begrän-
sad	då	uppdragsutrustningar	(sonarer	mm.)	inte	är	anskaffade	till	samtliga	helikoptrar.	
Våra ytstridsfartygs oförmåga att lämna stöd till helikoptern i form av drivmedel etc. 
medför, beroende på avstånd till operationsområdet, att tiden i området för helikopter 
kan vara kort.

Skydd 
Grunden för skydd mot undervattenshot utgörs idag av medveten signaturanpassning. 
Våra ytstridsfartyg saknar dock idag dedikerad förmåga till torpedvarning och förmå-
ga	att	insätta	adekvata	motåtgärder	om	ett	torpedanfall	skulle	indikeras.	Detta	innebär	
att genomförandet av eskortering alltid medför en förhöjd risk för den egna enheten.

Teknikutveckling
Redovisade brister i förmågan att lösa eskortuppgifter fritt till sjöss kan åtgärdas. 
Teknikutvecklingen inom undervattensområdet har det senaste decenniet gjort stora 
framsteg. Förbättrad processorhastighet och signalbehandling, längre sänd-pulser och 
större bandbredd gör att sonarer med lägre frekvenser, som tidigare enbart skulle fung-
era i de större haven, nu kan opereras även i grunda vatten.

Utvecklingen av vapen och motmedel innebär att snabbare torpeder med längre 
räckvidd,	samt	anti-torped-torpeder	(ATT)	för	skydd	mot	inkommande	torpeder,	finns	
tillgängliga på marknaden.

Avsevärt ökade räckvidder, jämfört med de system vi har idag, med bibehållen pre-
standa även i högre spaningsfarter, skulle innebära mycket förbättrad förmåga till fri 
ubåtsjakt och en reell förmåga till eskortering fritt till sjöss. Integrerade system för 
torpedvarning samt eldledning av motmedel skulle dessutom öka förmågan till verkan 
och egenskydd.

Slutsatser
Försvarsberedningen ställer i rapporten Värnkraft behovet av sjöfartsskydd mot för-
mågan	att	kunna	möta	ett	väpnat	angrepp.	Detta	är	olyckligt	då	sjöfartsskydd	och	upp-
rätthållandet av försörjningsberedskapen är en förutsättningsskapande verksamhet 
(jmf. NATO enabling activities). Förmågan att möta ett väpnat angrepp, i likhet med 
samtliga militära operationer, förutsätter fungerande försörjnings- och logistikkedjor. 
Utan dessa spelar det ingen roll hur mycket som satsas på de övriga delarna av För-
svarsmakten	–	den	operativa	effekten	kommer	ändå	att	utebli.

Sverige är sårbart avseende försörjningsberedskap eftersom en motståndare med 
förhållandevis enkla medel kan skapa en kris som slår hårt mot hela samhället. Att 
som Försvarsberedningen avfärda problemet och hänskjuta frågan till ett internatio-
nellt perspektiv är att göra det enkelt för sig. Vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge 
eller vid en kris som är global kommer de samlade resurserna för att möta hotet vara 
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ändliga. Gemensamma internationella ansträngningar för att lösa en komplex och om-
fattande uppgift innebär att samtliga avnämare av resultatet - i det här fallet skyddad 
sjöfart - måste kunna bidra och hjälpa till.
Då	Sverige	idag	saknar	förmågan	till	eskortering	fritt	till	sjöss	innebär	det	i	princip	

att vi förutsätter att något annat land eller någon annan organisation ska betala för en 
överkapacitet	för	att	kunna	möta	hotet	åt	oss.	Då	detta	är	samma	kapacitet	som	vi	själva	
inte är beredda att betala för är resonemanget inte trovärdigt.

Riksdagen bör därför i det kommande försvarsbeslutet klargöra Sveriges behov av 
förmåga till skydd av sjöfart genom att fastställa att;

Försvarsmakten utformas för att, som en del av försörjningsberedskapen, kunna 
skydda Sveriges import- och exportsjöfart.
Förmågan dimensioneras för att:
I ett inledande skede av en kris, enskilt/nationellt, ha förmåga att eskortera prio-
riterade transporter såväl fritt till sjöss som under in- och utlöpandet.
I ett internationellt perspektiv, ta en proportionerlig del av det kollektiva ansvaret 
avseende eskortering fritt till sjöss.

En försvarspolitisk inriktning enlig ovan innebär att framtida ytstridsfartyg dimen-
sioneras för sjöfartsskyddsuppgifter och eskortering fritt till sjöss med system som 
medger:
•	 Långräckviddig sonarspaning i såväl Östersjön, Västerhavet som Nordsjön.
•	 Förmåga att lämna stöd till sjöoperativ helikopter och på så vis öka tillgängligheten.
•	 Egenskydd mot undervattenshot.
Omedelbara åtgärder vidtas för att:
•	 Korvett av Visbyklass, i samband med halvtidsmodernisering, utrustas med sonar-

system för långräckviddig spaning samt torpedvarning.
•	 Uppdragsutrustningar	till	samtliga	medeltunga	sjöoperativa	helikoptrar	anskaffas.	I	

syfte att öka förmågan till spaning i Västerhavet bör sonar med frekvenser optimala 
för den miljön prioriteras.

•	 HKP14F bestyckas med torped.

Epilog
[Fortsättning	 från	 artikelns	 prolog]	Avsaknad	 av	 importflöden	 resulterar	 omgående	
i störningar i distributionen av såväl dagligvaror som kapitalvaror. Trots myndighe-
ternas idoga rekommendationer sker omfattande hamstring av allt från livsmedel och 
hygienartiklar till drivmedel och i många butiker och apotek gapar hyllorna tomma.

Centralt beredskapslagrat drivmedel kan, med såväl lamslagen importsjöfart som 
kustsjöfart, inte distribueras till landets alla delar varför framförallt glesbygdsorter 
med omfattande behov av transporter drabbas hårt.

Tillverkningsindustrin med stora behov av råvaror står i princip helt stilla samtidigt 
som SCB rapporterar att Sveriges BNP backar kraftigt.
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Regeringens obeslutsamhet tillsammans med ovilja att redan tidigt i krisen tillämpa 
ransoneringslagen14 medför att beredskapslagren av drivmedel redan tre veckor efter 
inledningen på krisen börjar ta slut.

Utan drivmedel slutar ordinarie logistik och distributionskedjor att fungera helt vil-
ket innebär att även lokalt producerade förnödenheter har svårt att nå konsumenterna. 
Bristen	på	dieselbrännolja	och	gas	gör	även	att	de	flesta	av	 landets	krematorier	 står	
stilla med överfulla bårhus som resultat.
Den	23	mars,	fyra	veckor	efter	sänkningen	av	Karaboudjan, larmar Lantbrukarnas 

Riksförbund att bristen på drivmedel gör att en stor del av landets lantbrukare inte kan 
starta vårbruket och att odlingsmarker ligger i träda.

Media rapporterar dagligen om protester mot regeringens oförmåga att lösa krisen. 
Protesterna	orkestreras	via	sociala	medier	och	på	flertalet	ställen	runt	omkring	i	landet	
urartar de i rena upplopp med omfattande skadegörelse. Väl organiserad uppvigling 
stärker tidigare missankar om att protesterna kan vara en del av en påverkansoperation. 
Den	3	april	är	läget	i	landet	kaotiskt.	Drivmedelsbristen	gör	att	polis	och	räddnings-

tjänst inte kan lösa sina uppgifter samtidigt som protesterna i landet nu börjar skörda 
dödsoffer.
Den	10	april	meddelar	regeringen	att	Sverige	tecknat	ett	bilateralt	avtal	med	Ryss-

land som säkerställer säker leverans av landets grundläggande behov av drivmedel. 
Avtalet som är långtgående, både ur ett säkerhets- och utrikespolitiskt perspektiv, med-
ger att de ryska förband som eskorterar och skyddar leveranserna tillåts uppträda långt 
in på svenskt territorium.
Avtalet	innebär	även	att	Sverige,	motvilligt	och	utan	att	vara	officiell	medlem,	knyts	

hårt till Eurasiska unionen (EaEU).

14. Ransoneringslagen (1978:268)
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PER EDLING

Kommendör	 Per	 Edling	 är	 chef	 för	 3.sjöstridsflottiljen	
och TiS ansvarige utgivare.

Svensk sjöstyrkeledning – lägesbestämning 
och förslag till vägval
Av Kungliga Örlogsmannasällskapet belönad tävlingsskrift för år 2020.

Abstract: Baltic Sea operations are different to most other naval activities because 
of the short distances between the different coastlines. This variation demands an-
other type of task group command than what is used in blue water. The basis for 
naval operations in the littorals is forethought in planning and speed, versatility and 
flexibility in execution. A naval commander must feel, smell and touch the ongoing 
actions to understand them. The best way to execute such a command is to lead from 
the front.

Inledning
Omvärldsläget förändras. Marinen förbereder sig för de svåraste situationerna som 
i värsta fall kan handla om att utkämpa en strid om nationens överlevnad. Övnings-
serierna	blir	bättre	och	bättre.	De	större	övningarna	har	ett	tydligt	ledningsfokus.	Che-
fer	 och	 staber	 på	flera	nivåer	 tränas.	Ett	 nytt	 taktikreglemente	 är	 under	 utveckling.	
Artiklar om marintaktik publiceras i TiS1. Livliga diskussioner om genomförandet av 
sjöstyrkeledning	förs	i	flera	fora.	Är	det	inte	dags	att	marinen	bestämmer	sig	för	hur	
den	lägre	taktiska	ledningen	av	en	för	tillfället	sammansatt	styrka	ur	sjöstridsflottil-
jerna egentligen ska gå till?
Många	svenska	sjöofficerare	tycker	som	sagt	till	om	ledningen	av	sjöstridskrafterna.	

Det	är	inte	så	konstigt	–	det	är	att	leda	andra	i	väpnad	strid	som	är	officersprofessionens	
kärna.2	Att	 en	 sjöofficers	 dagliga	 arbete	 huvudsakligen	 är	 byråkratiskt	 är	 en	 annan	

1.	 Exempelvis	Niklas	Wiklunds	”Svensk	marintaktik	–	existerar	det	någon	sådan?”	i	TiS 6/2019 
samt	Christer	Häggs	”Sjuttio	år	och	tre	taktikreglementen	senare.”,	Göran	R	Walléns	”Några	syn-
punkter	 rörande	marin	 taktik”	 och	Niklas	Wiklunds	 ”Kommentar	 till	 artiklarna	 av	 ledamöterna	
Hägg	och	Wallén”	i	TiS 1/2020. 
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sak.	Beroende	på	var	någonstans	i	systemet	som	den	enskilde	chefen	till	sjöss	befin-
ner sig kan omständigheterna vara väldigt olika. I den koordinerade strid som bedrivs 
av en sjöstyrka, spridd över hundratals kvadratdistansminuter, sammanbinds fartyg, 
sensorsystem och vapen av mandat, uppgifter och sambandsnät.2 I ubåtens manöver-
rum är det däremot bara några meter mellan beslutsfattare, taktiskt plott och eldledare. 
Det	finns	också	många	likheter.	Alla	chefer	har	att	fundera	över	att	de	fattade	besluten	
innebär	att	mänskliga	och	materiella	resurser	sätts	på	spel.	Dessa	ledningsfunderingar	
får	 ytterligare	 nyanser	 för	 de	 chefer	 som	 sett	 flaggprydda	 zinkkistor	 bäras	 iväg	 av	
hedersvakter efter att soldater stupat på slagfälten i Afghanistan, i Mali eller någon an-
nanstans i världen. Gång på gång har de tvingats förstå att det nog delvis är ledningens 
fel, där de själva varit delaktiga, att soldaterna fått betala det yttersta priset. Jag har 
själv	känt	hur	denna	insikt	träffar	som	en	knytnäve	i	veka	livet.	Nu	när	vi	går	tillbaka	
till ett nationellt försvar svarar svenska marina chefer återigen för att förbanden ska 
kunna segra i en strid mot en högteknologisk motståndare, vilken sannolikt kommer 
att vara kvantitativt överlägsen. 

Ingen chef är den andra lik. Rent doktrinärt är det sjöstyrkechefen som väljer led-
ningsmetod3, helt i linje med uppdragstaktiken, men för att uppdragstaktik ska fung-
era behöver fyra grundläggande faktorer vara uppfyllda: förtroende, avsikt, initiativ 
och gemensam bas4. Ett exempel på den gemensamma basen är att bestämma sig för 
vilket	upplägg	som	ska	användas	 för	att	 leda	en	sjöstyrka.	Detta	beslut	saknas	 idag	
i marinen5. Bristen ger de enskilda sjöstyrkecheferna för stor frihet, vilket leder till 
ryckigheter, ständiga förändringar och andra svårigheter. Varken underställda eller 
överordnade chefer får möjlighet att vänja sig. En tanke som ibland framförs är att 
styrkechefen ska leda från någon av sjöcentralerna iland. En annan är att stabskraften 
kan disponeras i en främre och i en bakre ledning. I denna artikel kommer jag att pre-
sentera en tredje tänkbar metod för ledning av en svensk sjöstyrka, med hänsyn till den 
befintliga	fartygsparken	och	de	förväntade	nationella	uppgifterna.	
Det	nedan	 föreslagna	 ledningsupplägget	började	utvecklas	under	SWENEX	2013	

och 2014. Efter en analys av erfarenheterna6	från	dessa	övningar	förfinades	metoden	
och	testades	empiriskt	under	SWENEX	2019,	med	ett	på	det	hela	taget	gott	resultat7. 
Ytterligare	 en	 verifiering	 skedde	 under	 SWENEX	 2020.	 Teorins	 bärkraft	 förefaller	
vara	god.	Det	vore	lämpligt	att	marinen	fattade	ett	principbeslut	om	metoden	för	att	
leda en sjöstyrka och förhoppningsvis kan denna text underlätta och förtydliga diskus-
sionen. 

2. Försvarsmakten, Vår militära profession, särtryck av “Försvarsmaktens strategiska inriktning 
2015 Ä1”, FM2015-1597:7, s. 37.
3. HKV, Taktikreglemente för marinstridskrafterna (TRM 1A) (2010), avsnitt 235, 262.
4. HKV, Doktrin för gemensamma operationer 2020, s. 31-32.
5.	 I	skrivande	stund	(oktober	2020)	har	något	sådant	beslut	inte	fattats.	Att	de	båda	sjöstridsflottilj-
cheferna förefaller vara överens om det förslag som presenteras i denna artikel är bra, men det räcker 
inte eftersom förhållandena kan ändras så fort som någon av dem byts ut.
6. SSS slutrapporter från övningarna. 2013: H/S 19 600:451 med 2 bilagor och H/S 19 600:509 med 
2 bilagor, 2014: H/S 19 600:564 med 2 bilagor samt en rättelse H/S 19 600:569 med 1 bilaga. 
7.	 Intervju	med	öv	Henrik	Rosén,	C	MS	OpA,	2019-10-23	samt	ur	utvärderingen	från	SWENEX	
2019. 
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Litteraturgenomgång
Vid sidan av hemliga reglementen samt direkta och doktrinära styrningar är den öppna 
marinlitteraturen ganska välförsedd när det gäller beskrivningar av strategiska tankar 
från många länder och tidsåldrar. Flera moderna arbeten är av intresse för svenskt vid-
kommande och glädjande nog är några författade av KÖMS ledamöter. Tillsammans 
med	några	kollegor	 från	FOI	har	Robert	Dalsjö	beskrivit	hur	en	s.k.	A2/AD-bubbla	
ska spräckas8.	Jerker	Widén	har	analyserat	Corbetts	tankar9	och	Lars	Wedin	stöttat	sig	
på Castex när han dragit ut några linjer för marin strategi i det 21.århundradet10. Ett 
annat bra exempel är Ian Spellings försök att förstå sjökrigföringen11,	men	det	finns	
mindre sagt och skrivet i öppna arbeten om hur man de facto ska slåss till sjöss. I 
någon mån kan avsaknaden av hyllmetrar med marintaktisk litteratur förklaras av be-
hovet	att	hemlighålla	taktiska	finter	för	att	inte	avslöja	dem	för	fienden.	Det	är	också	
relativt svårt att föra generella taktiska diskussioner eftersom dessa istället måste vara 
handgripliga för att bli värdefulla, vilket ofta kräver tillämpade eller applikatoriska 
resonemang.	Sedan	många	år	har	Wayne	P.	Hughes	närmat	sig	sjötaktiken	i	klassikern	
Fleet tactics12. Hughes menar att den taktiska nivån kännetecknas av en tvekamp om 
eldkraft,	utspaning	och	ledarskap.	Den	som	vinner	denna	kraftmätning,	och	kan	an-
falla	effektivt	före	sin	motståndare,	kommer	att	gå	segrande	ur	striden.	
Denna	litteraturgenomgång	kan	sammanfattas	med	att	ingen	vet	hur	nästa	väpnade	

konflikt	 kommer	 att	 se	 ut,	men	 en	 flotta	måste	 vara	 beredd	 att	 lösa	 uppgifter	 över	
hela	konfliktskalan	även	 i	 framtiden.	Samordningen	mellan	sensorer,	vapen,	 system	
och försvarsgrenar kommer att bli än mer betydelsefull samt, och kanske viktigast för 
taktiskt vidkommande: det gäller att attackera först. Vad avser fortsättningen av denna 
artikel	är	slutsatsen	att	det	finns	anledning	att	fokusera	på	att	segra	över	en	högtekno-
logisk	motståndare.	Det	kommer	att	krävas	snabbhet,	mångsidighet	och	flexibilitet	för	
att vinna denna kamp, vilket kräver hårdhet, skicklighet och inte minst gott ledarskap. 
Med andra ord är det rätt att fortsätta fundera på hur sjöstyrkeledning bör bedrivas, 
vilket ju också är syftet med denna artikel.

Historisk återblick
Även om kriget just idag kanske inte verkar stå riktigt lika nära dörren som under 
1980-talet, ställer vår försvarsmakt åter om till ett nationellt försvar. Under den s.k. 
strategiska pausen, mellan murens fall och den ryska invasionen av Krim, fokuse-
rade huvuddelen av marinen liksom Försvarsmakten i övrigt på att bli så interope-
rabel och så integrerad som möjligt i Natos ledningsstrukturer. Vi skulle delta i 

8.	 Dalsjö,	Robert	et	al,	Bursting	the	Bubble	–	Russian	A2/AD	in	the	Baltic	Sea	Region:	Capabilities,	
Countermeasures and Implications (2019), FOI-R-4651-SE.
9.	 Widén,	J.J.,	Theorist	of	maritime	strategy:	Sir	Julian	Corbett	and	his	contribution	to	military	and	
naval thought (2012), Farnham: Ashgate.
10.	 Wedin,	 Lars,	Maritime Strategies for the XXI century – the contribution of Admiral Castex 
(2016), Paris: Nuvis.
11. Spelling, Ian, Understanding naval warfare (2019), Oxon: Routledge.
12.	 Hughes,	Wayne	P	&	Girrier,	Robert	P,	Fleet tactics and Naval operations (2018), Annapolis: US 
Naval Institute Press (tredje upplagan).
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krishanteringsoperationer världen över. Förändringarna spände över många fält. Vi 
lärde oss att slåss på engelska och plottingsymbolerna ändrades. Gradbeteckningarna 
gjordes om. Nya roller och benämningar i sjökriget infördes. Fyra marinkommandon 
slogs samman till en marintaktisk stab. Rollen som taktisk ledare (TaL), vilken kunde 
bestridas	 av	flottiljchefer,	 divisionschefer	 och	FC	ubåt,	 överfördes	 till	 en	Officer	 in	
tactical command som gavs större mandat och uppgifter än vad TaL tidigare uppbar13. 
I	denna	utveckling	fanns	det	några	faktorer	som	i	hastigheten	fick	lite	för	stor	på-

verkan när vi funderade på vår svenska marina ledning. Väl okritiskt överförde vi de 
omfattande staber som krävs för att leda stora sjöstyrkor till vår nationella verksamhet. 
Att	så	blev	fallet	är	inte	att	förundras	över.	Det	var	internationella	operationer	som	det	
handlade	om.	Det	gällde	att	lära	av	Nato,	även	om	svenska	örlogsfartyg	och	stabsoffi-
cerare endast vid några tillfällen deltog i marina krishanteringsföretag och våra marina 
erfarenheter i många fall kommer från övningar. Operationer med många deltagande 
nationer	kräver	staber	som	rymmer	stabsofficerare	från	samtliga	truppbidragare.	Be-
hovet	av	rättvisa	ska	heller	inte	underskattas	i	dessa	sammanhang.	Dessutom	är	plane-
ringsmodellens i Nato återkommande återrapporteringar skapade för att de olika na-
tionerna ska få tillfälle att godkänna eller förkasta underliggande nivåers stabsarbete. 
Natos ledningskoncept är också i stor utsträckning skapat för att planera operationer 
för en strid i förhandsläge. I ett svenskt nationellt försvar är dessa grundvärden betyd-
ligt mindre påverkande än vad de är i en internationell krishanteringsoperation. 

Nygamla lösningar
Nu	när	vi	åter	fokuserar	på	att	försvara	oss	själva	finns	det	anledning	att	förhålla	oss	till	
den verklighet som är vår här och idag. En lösning vore att göra helt om och återgå till 
det upplägg som vi nyttjade mot slutet av 1980-talet, men marinen har förändrats sedan 
dess. En skillnad är att dagens ytstridsfartyg klarar av att bedriva en tredimensionell 
strid med betydligt större uthållighet än förr. En annan förändring är att vi idag har 
stridsfartyg som rent utrymmesmässigt kan bära sjögående staber. Vi har även dragit 
erfarenheter från de internationella operationerna vilka är väl värda att förvalta även i 
ett nationellt sammanhang. Sensor- och vapenteknologin har utvecklats sedan det kalla 
krigets dagar. Exempelvis är dolda och framskjutna mineringar ett hot som noggrant 
måste beaktas i syfte att säkerställa de få egna enheternas rörelsefrihet. Långräckvid-
diga vapensystem och satellitspaning tvingar oss att ständigt vara i rörelse. Vår nume-
rär är dessutom mindre och vi bygger stora delar av försvarsidén på samverkan med 
andra14. Slutligen har vi förstått att vi måste använda oss av en snabb och smart taktisk 
bedömandemodell	–	chefer	hela	vägen	från	marinchefen	ner	till	stridsteknisk	nivå	an-
vänder den s.k. PUT-modellen15. Således måste vi klara av att föra tanken från det kalla 
krigets taktiska upplägg via de kunskaper som vi byggt upp när det gäller sjögående 
logistik och ledning till ett nytt läge där vi åter förbereder vårt nationella försvar. 

13. OTC:s uppgifter regleras i TRM 1A tillägg 4 ”Mandat i respektive ledningsnivå och funktion”, 
vilket	återfinns	i	MTCH	SOPA,	2017-03-10.	
14. HKV, Militärstrategisk doktrin (2016), s. 26-27. 
15. PUT = planering under tidspress.
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En	fiende	som	vågar	steget	att	närma	sig	våra	kuster	kommer	att	vara	väl	förberedd.	
Det	finns	ingen	anledning	att	inbilla	sig	något	annat.	Dessutom	kommer	han	att	vara	
brutal.	För	att	vi	inte	ska	förlora	krävs	att	vi	fattar	beslut	snabbare	än	fienden,	att	vi	
agerar	ännu	beslutsammare	än	han	samt	att	vi	förmår	att	utnyttja	den	flexibilitet	som	
vår marin är förknippad med. Behovet av snabba beslut tillsammans med nödvändig-
heten att vidmakthålla den goda andan i förbandet även när förlusterna börjar komma, 
kräver ett tydligt ledarskap som nog endast kan skapas genom att cheferna leder från 
sina täter16. Genom att svårigheterna delas kan den enskilde besättningsmannens räds-
la	 lugnas.	Den	 svenska	marina	mångsidigheten	 är	 särskilt	 framträdande	 i	 sjöstrids-
flottiljerna,	vilka	under	samma	hatt	har	förmåga	att	skapa	rörelsefrihet	för	sig	själva	
och andra, att vidmakthålla sitt stridsvärde och att ge motståndaren ett par kraftfulla 
slag. Från sin plats i täten blir sjöstyrkechefens uppgift att se till så att denna mång-
sidighet	och	flexibilitet	koordineras	till	en	samlad	kraft	genom	att	undvika	fragmen-
tering och stuprörstänkande. I planeringen och genomförandet av sjökrigsföretag ska 
styrkans hela bredd användas. Givetvis innebär placeringen i täten en högre risk än att 
huka i ett bergrum. I händelse av den olyckliga omständigheten att ledningsfartyget 
slås ut gläds chefen om denne har varit förutseende nog att redan från början utse en 
annan	chef	till	sjöss	till	sin	ersättare.	Denne	chef	måste	vara	väl	inläst	på	order	och	
taktiska	planer	samt	vara	förstärkt	av	några	stabsofficerare.

Även om vi tycker oss leva i trygg förvissning om att någon annan nation kommer 
till	vår	hjälp	om	vi	blir	anfallna	måste	vi	klara	av	den	första	attacken	på	egen	hand.	Det	
vore dessutom bra om vi kunde klara några till. Vårt försvar kommer förhoppningsvis 
att	innehålla	moment	av	offensiv,	men	det	är	svårt	att	se	att	det	kan	vara	någon	annan	
än	motståndaren	som	väljer	geografiskt	område,	stridstempo	och	läge	på	konfliktska-
lan. En väpnad strid, framför allt om tempot är högt, kommer inte att medge ett stän-
digt	flöde	av	information	mellan	ledningsnivåerna.	En	underställd	kommer	inte	längre	
kunna fråga sin chef om råd. På samma sätt kommer en chef inte hinna godkänna den 
underställdes plan innan den måste sättas i verket. Alltså kommer vi i det nationella 
försvaret att behöva lita på att respektive nivå löser sin uppgift i enlighet med mottagna 
order och gällande doktriner. Vi måste också förbereda på oss på att vi kommer att 
tvingas	reagera	snarare	än	att	kunna	agera	före	fienden.	

Organisation och ledning
Några slutsatser kan dras ur dessa diskussioner. En gemensam förståelse för vad som 
ska ske, i den mån det går att förutse, ger en bra grund att stå på. För att segra i en strid 
som	 bedrivs	 i	 efterhand	 krävs	 god	 lägesuppfattning,	 flexibilitet	 och	 tempo.	 Snabba	
beslut kommer att behöva fattas nära motståndaren med hjälp av en liten stab eftersom 
omfattande interna processerna inte får begränsa tempot. En mindre ledning klarar 
dock av färre frågor än en större stab. Alltså måste vissa frågor hänskjutas till högre 
chef	eller	fördelas	till	underställda	chefer.	Exempelvis	bör	helikopter-,	stridsflygs-,	och	
luftrumssamordningen	företrädesvis	genomföras	hos	högre	chef.	Denne	bör	även	leda	
16. Jmf sjökrigföringens grundregel nr 2, enligt TR FL 1987: ”Upprätthåll en god anda”. Vidimeras 
av	de	diskussioner	som	fördes	under	utvärderingen	av	SWENEX	2019	vid	SSS	vecka	948:	”Det	upp-
fattas som mycket positivt och förtroendeskapande att CTG 31 leder sjöstriden från en korvett.”
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underrättelsetjänsten, den övergripande logistiken inklusive sjukvården, insatsjuridi-
ken och svara för samordningen med stödjande myndigheter och förband iland. Un-
derställda	chefer	kan	inte	bara	sköta	flera	av	de	mer	omfattande	sjökrigsuppgifterna	så	
som ledning av luftförsvar och ubåtsjakt utan även lösa utförandet av minröjning och 
logistik.	Andra	 funktioner	måste	bibehållas	hos	styrkechefen	 för	att	denne	effektivt	
ska	kunna	leda	sitt	förband.	Det	främsta	exemplet	är	kontrollen	över	sambandssyste-
met men även val av telesändningsalternativ och ledning av styrkans logistik är helt 
centrala områden som chefen till sjöss inte bör släppa ifrån sig. Vid sidan av denna 
taktiska ledning måste de mer byråkratiska styrningarna av förbandet också fortsätta. 
Mobilisering, militärekonomi, skydd och bevakning, kommunikationstjänst, transpor-
ter, omhändertagande av oroliga anhöriga, produktion av ersättningsbesättningar etc. 
kommer att ta kraft när krisen eller kriget kommer.
Rådande	 läge	 på	 konfliktskalan	 och	 aktuell	 operationstyp	 påverkar	 sjöstyrkeled-

ningens omfattning och grupperingsplats, men det är svårt att se att styrkechefen bör 
vara	någon	annanstans	än	till	sjöss.	Det	är	uppgiften	som	styr,	men	valet	av	lednings-
plats påverkas även av tillgängliga utrymmen, sambandsmöjligheter, sjöstyrkans sam-
mansättning och storlek samt behovet av uthållighet. En förstärkt sjöövervakningso-
peration ska ledas av en mindre sjöstyrkeledning från ett fartyg till sjöss, om den inte 
som nu i fredstid leds direkt från Marinstaben. I en sjöfartsskyddsoperation kommer 
en omfattande samverkan krävas med militärregionstaber, hamnar, rederier, kustbe-
vakning,	polis,	länsstyrelser	m.fl.	Denna	leds	av	Marinstaben	som	utnyttjar	sina	goda	
lednings-, samverkans- och kommunikationsmöjligheter, så att chefen till sjöss är på 
rätt plats när omslaget kommer. I en kustförsvarsoperation, vilken kräver svårast och 
snabbast beslutsfattande, ska sjöstyrkechefen vara till sjöss med hög beredskap att fatta 
de beslut som det aktuella våldsmandatet medger. För att möjliggöra tagande av ini-
tiativ och upprätthållande av god anda bör alltså det lägre taktiska beslutfattandet ske 
nära stridskontakten, vilket innebär att sjöstyrkechefen med ledning bör vara grup-
perad	ombord	en	korvett,	med	tanke	på	dagens	stridsfartygspark.	Detta	val	innebär	att	
sjöstyrkeledningens numerär måste begränsas eftersom korvetten endast kan ta emot 
c:a tio personer vid sidan av den egna besättningen. 

Själva organisationen av en sjöstyrka beror på rådande resurser samt uppdrag, och 
är väl beskriven i gällande marina taktikreglemente17. En hierarkisk grundstruktur 
kompletteras med en organisation för att fördela uppgifter inom styrkan samt verk-
ställa den dagliga verksamheten och de rutinmässiga åtgärderna. Behovet av ledning 
skiljer	 sig	 åt	 i	 styrkans	olika	delar.	De	 större	ytstridsfartygen	kan	klara	 av	 en	 strid	
i	flera	dimensioner	samtidigt	och	på	stora	avstånd	från	varandra,	men	har	behov	av	
närhet till sjöstyrkechefen för att besluten ska kunna fattas tillräckligt snabbt. Minröj-
ningsfartygen arbetar bäst tillsammans och i närhet av en lokal chef som samordnar 
verksamheten på plats. I sjöstyrkechefens stab tillsätts därför en högt rankad minkrigs-
rådgivare som stöder beslutsfattandet, men själva stora delar av analysen och framför 
allt utförandet är lämnat till en underställd minröjningschef. Ett liknande resonemang 
gäller logistiken. Oavsett om det logistiska upplägget är land- eller sjöburet behövs 

17. HKV, TRM 1 A, kapitel 2, sektion II ”Organisation”.
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en underställd logistikchef som svarar för kontakten med de bakre nivåerna och som 
tillser att fartygens behov av logistikförsörjning ska vara förberett och klart att ef-
fektueras. Styrkechefens beslutsfattande ombord stöds av en erfaren logistikrådgivare. 

Planering
All militär verksamhet bedrivs utifrån någon form av plan, vilken kan vara ytterst 
rudimentär eller synnerligen välutvecklad. Ett sätt att hålla den högre chefen oriente-
rad om sättet, som uppgiften kommer att lösas på, är att sjöstyrkechefen i gränslandet 
mellan planering och genomförande förstärker sin högre chef med personal ur sin egen 
stab.	Denna	förstärkningsomgång	har	inte	bara	kunskap	om	förbandet	och	planen	per 
se, utan känner även den lägre chefens personliga styrkor och tillkortakommanden. 
Omgången kan därmed hjälpa den högre chefen att fokusera på kommande uppgifter 
och minska behovet av periodisk rapportering genom att ge de detaljerade svar om 
förbandet som krävs för att kunna utveckla nya planer och följa upp de som verkställs. 

En annan faktor som måste beaktas är hur länge kriget bedöms hålla på och de im-
plikationer som tiden får på förbandets ledning. Våra vanliga övningar löper över c:a 
tio dagar. En tidigare ÖB talade om att vi kunde hålla ut i en vecka18.	Det	är	lätt	hänt	
att vi använder dessa korta tidsperioder som någon form av referens när vi tänker na-
tionellt sjökrig, men vår uthållighet måste vara mycket längre. Vi ska ju aldrig ge upp19. 
Militärbyråkraterna i det tyska högkvarteret i Berlin lade ner blyertspennorna först när 
ryssarna	sköt	utanför	fönstren	i	maj	1945,	efter	närmare	sex	års	högintensiv	strid.	Det	
utdragna kriget i östra Ukraina har pågått sedan 2014. Kraven på fortsatt fungerande 
förbandsproduktion,	personaltjänst,	utbildningssystem,	ekonomi,	materielanskaffning	
m.m. kommer inte att minska i händelse av krig. Snarare kommer de att öka snabbt, i 
alla fall om vi får in några smällar och därefter lyckas hålla ut. En planeringshorisont 
som överstiger två veckor får även andra konsekvenser. Frågor som materielunderhål-
lets inplanering, transporter och personalrotationer kommer fortsatt kräva omfattande 
arbete	–	även	under	det	finska	fortsättningskrigets	slutskede	fick	soldater	permission	
för att gifta sig20.	Det	finns	behov	av	att	en	del	av	staben	ägnar	sig	åt	detta	administra-
tiva arbete, vilket bör ske iland med full tillgång till alla stödsystem. Således krävs en 
tredelning av förbandsledningen, d.v.s. sjöstyrkeledningen, förbandsproduktionsdelen 
och förstärkningen av högre chefs stab. Fördelningen är gjord i syfte att undvika att de 
tre delarna lägger sig i varandras åligganden, men det krävs samsyn om rådande läge, 
aktuell uppgift och dess lösande för att maximera den gemensamma stabskraften. För 
att kunna uppnå denna enhällighet krävs en gemensam planering där hela ledningen 
deltar.	Det	gemensamma	stabsarbetet	bör	brytas	upp	först	när	det	finns	ett	tydligt	tak-
tiskt koncept som alla förstår. 

När det gäller stabsarbete, oavsett om det handlar om sjökrig eller militärbyråkrati, 
finns	det	två	eviga	sanningar	som	man	ska	påminna	sig	om:	Planerarna	måste	tving-
as in i framtiden och det gäller att undvika ledningskompression. Nuet är känt och 

18. SvD, ”Försvar med tidsgräns”, publicerad 2012-12-30, www.svd.se/forsvar-med-tidsgrans, läst 
2019-08-19.
19. MSB, Om krisen eller kriget kommer (2018), s.12.
20. Bl.a. min hustrus morfar som gifte sig i juli 1944.
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tryggt, men om man inte klarar av att åtskilja planering och genomförande kommer 
möjligheten att förbereda sig att försvinna. Med ledningskompression menas en olyck-
lig hoptryckning av ledningsnivåerna, vilken kan ske i rum men framför allt i tid, så 
att för många nivåer försöker lösa samma problem samtidigt. För att undvika denna 
kompression måste högre chef ge den underställda nivån ett tidsspann vilket medger 
både planering och genomförande. I upplägget med arbetsfördelning på tre nivåer är 
det eftersträvansvärt om sjöstyrkechefens underställda chefer löser uppgifterna under 
det kommande dygnet, att sjöstyrkechefen och dennes stab främst arbetar i intervallet 
24-72 timmar och att marinchefen huvudsakligen fokuserar bortom 72 timmar. Upp-
följning av den pågående verksamheten kommer att ske på alla nivåer.

I bemanningen av ledningens olika delar måste en ständig avvägning ske mellan till-
delad	uppgift,	generell	stabskompetens	och	mer	specifika	sjökrigshantverkskunskaper.	
Hos sjöstyrkechefen blir detta val särskilt betydelsefullt med anledning av de snabba 
beslut	 som	denne	behöver	 fatta	och	att	det	finns	begränsat	med	utrymme.	De	 roller	
som	bör	finnas	i	styrkechefens	stab	beror	på	uppdragets	art,	men	kompetenser	för	att	
kunna	hantera	hela	bredden	av	resurser	måste	finnas	med.	I	förstärkningen	till	högre	
chef	bör	operations-,	underrättelse-	och	logistikofficerare	ingå.	Även	personal	för	flyg-
samverkan	och	luftförsvar	behöver	finnas	hos	högre	chef.	I	förbandsproduktionsdelen	
krävs	ekonomer,	 långsiktiga	planerare,	personal-	och	utbildningsofficerare	samt	 tek-
niskt kompetenta stabsmedlemmar. 

Särskilt ska nämnas behovet av ett fungerande samband för att sjöstyrkeledning ska 
kunna genomföras. Trots att chefer till sjöss förstår att samband är en förutsättning för 
att ledning ska kunna verkställas ske tenderar vi ibland att strikt fokusera på det orga-
nisatoriska upplägget och glömma bort alla de förbindelser som krävs för att den enkla 
hierarkiska strukturen ska kopplas ihop. En av de viktigaste uppgifterna för chefer 
på	alla	nivåer	är	att	tillse	att	sambandet	fungerar	uppåt,	nedåt	och	åt	sidan.	De	måste	
också	hålla	koll	på	den	utgående	trafiken	så	att	interna	sambandskrig	undviks.	Tenden-
serna att låta signalerna svälla måste motarbetas i både order- och rapportskrivande. 
Det	är	bortkastat	att	förklara	för	en	högre	chef	sådant	som	hon	eller	han	redan	vet	och	
att	detaljreglera	underställda	chefers	verksamhet.	Det	är	utan	tvekan	en	utmaning	att	
minimera signalvolymerna, men det kommer att krävas för att dölja sjöstyrkechefens 
uppehållsplats och att optimalt utnyttja det elektromagnetiska spektrumet.

Avslutning
Det	är	hög	tid	att	låta	återgången	till	det	nationella	försvaret	påverka	hur	vi	organiserar	
oss och leder till sjöss. I den lägre taktiska ledningen krävs förtänksamhet i planering-
en	samt	snabbhet,	mångsidighet	och	flexibilitet	 i	genomförandet.	Dessutom	kommer	
det	att	vara	nödvändigt	med	hänsynslöshet	mot	fienden	samtidigt	som	den	goda	andan	
måste vidmakthållas i den egna sjöstyrkan. För att kunna skapa dessa omständigheter 
föreslår jag att en sjöstyrkechef ska leda från täten. Med tanke på dagens fartygspark 
bör chefen gruppera ombord i en Visbykorvett, som har goda sambandsmöjligheter 
och	skapligt	med	plats.	Utrymmesbegränsningarna	innebär	att	antalet	stabsofficerare	
måste hållas nere. En liten ledning är snabbare än en stor stab, men klarar av färre upp-
gifter. Ordergivningen från högre chef måste vara tydligare om sjöstyrkeledningen är 
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liten,	vilket	underlättas	om	den	högre	chefen	förstärks	med	stabsofficerare	som	är	väl	
förtrogna med sjöstyrkans planer, möjligheter och begränsningar. Vid sidan av denna 
lägre taktiska ledning bedrivs i land den mer adminstrativa styrningen av förbandet 
på så sätt att den inte interfererar med taktiken, men istället skapar långsiktiga förut-
sättningar för förbandets strid. Sjöstyrkeledningen, förstärkningen till högre chef och 
delen som fortsätter förbandsproduktionen känner väl till planen eftersom de alla varit 
delaktiga i dess framtagande, vilket leder till helhet och tydlighet. I strid är det endast 
det enkla som fungerar. Låt oss inte glömma bort det nu när vi åter gör oss klara för 
att försvara oss.

HMS Nyköping, en av fem Visbykorvetter som kan tjäna som ledningsfartyg för en 
sjöstyrkechef.	Foto:Marinen.
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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 2021 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 2021 
ska senast 31 maj 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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Rysslands högsjöförmåga – utsikter mot 2027
Av Kungliga Örlogsmannasällskapet belönad tävlingsskrift för år 2020

Abstract: The last ten years, the Russian Navy and the Armed Forces as a whole 
have been undergoing a thorough technical modernization, unprecedented in the 
post-soviet period. While new small missile ships fitted with cruise missiles have att-
racted attention during the Syrian campaign, the renewal of the oceangoing capabi-
lities of the Russian Navy appears slow and characterized by delays. Some observers 
even talk about an ongoing transformation of the Russian Navy from a Blue Water 
to a Green Water Navy. This article argues that the Russian capability to operate 
in the open ocean will increase substantially in the years 2020-27. This trend is 
overlooked largely because of the currently low availability of large naval ships, but 
above all a general underestimation of future deliveries. The Russian Navy’s inven-
tory of oceangoing naval combat vessels – large surface ships and submarines – will 
increase by approximately 50 per cent until 2027.

Inledning
I och med Sovjetunionens kollaps 1991 övergick huvuddelen av de sovjetiska örlogs-
fartygen till Ryssland. Omställningen från kommunistisk planekonomi till marknads-
ekonomi	blev	svår	och	den	tidigare	stolta	sovjetiska	flottan	förföll	snabbt.	Efter	kriget	i	
Georgien 2008 inleddes en omfattande reform av de Väpnade Styrkorna som bland an-
nat lett till en generell och omfattande teknisk modernisering. Flera utmaningar åter-
står	dock	–	en	sådan	är	moderniseringen	av	Marinstridskrafternas	större	örlogsfartyg.			

Syftet med denna artikel är att besvara frågan: Hur utvecklas de ryska marinstrids-
krafternas högsjöförmåga mot 2027? Tidsperioden mot 2027 är vald dels för att den 
sammanfaller med Rysslands aktuella statliga beväpningsprogram och dels för att pro-
duktion av större örlogsfartyg tar lång tid. 

Många bedömare menar att Rysslands marina förmåga ofrånkomligen kommer 
att minska, i synnerhet tillgången till större örlogsfartyg med kapacitet att verka på
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världshaven.1	Anledningarna	till	detta	är	flera.	Merparten	av	Rysslands	större	örlogs-
fartyg härrör fortfarande från sovjetisk tid och leveranstakten för nya örlogsfartyg är 
långt	ifrån	tillräcklig	för	att	ersätta	de	som	kommer	att	behöva	tas	ur	tjänst.	Den	ryska	
varvsindustrin har dessutom drabbats hårt av sanktionerna som antogs mot Ryssland 
efter	annekteringen	av	Krim	2014.	Bland	annat	annullerades	kontraktet	på	två	amfi-
bieoperationsfartyg från Frankrike och tre fregatter har inte kunnat färdigställas på 
grund av brist på fartygsmaskineri efter Ukrainas exportembargo. Leveranser av far-
tyg avsedda för mindre hav och kustområden ser betydligt bättre ut. Nya moderna 
mindre robotfartyg beväpnade med sjömåls- och kryssningsrobotar har visat sig vara 
värdefulla tillskott och väckt uppmärksamhet i samband med bekämpningen av mål i 
Syrien	under	2015.	Detta	har	fått	analytiker	att	hävda	att	Marinstridskrafterna	befinner	
i	en	omvandling	från	en	högsjöflotta	till	en	kustförsvarsflotta	–	från	en	blue water navy 
till en green water navy.2

Denna	bild	kan	nyanseras.	De	ryska	marinstridskrafterna	utvecklas	snarare	mot	en	
balanserad	flotta	med	ökad	förmåga	att	verka	kustnära	såväl	som	på	världshaven.	Orsa-
kerna till denna felaktiga slutsats är huvudsakligen två, vilka analyseras i artikelns två 
delar. För det första missbedöms den ryska högsjöförmågans nuvarande status och ut-
vecklingstrender mot 2027. För det andra underskattas kommande leveranser av större 
örlogsfartyg mot 2027.  

Begreppsförklaringar 
Rysslands marinstridskrafter utgörs av fartyg av olika klass och storlek, och utöver 
örlogsfartyg ingår även hjälpfartyg såsom tankfartyg och verkstadsfartyg eller special-
fartyg såsom skolfartyg eller signalspaningsfartyg. Örlogsfartyg kan vara antingen yt-
fartyg eller ubåtar.

Ryska örlogsfartyg delas in i fyra ranger. Vilken fartygsrang en viss örlogsfartygs-
klass tillhör avgörs av örlogsfartygens operativ-tekniska egenskaper såsom beväpning, 
framdrift, storlek, uthållighet och deplacement.3	Högst	upp	 i	 rangsystemet	återfinns	
kryssare, jagare och atomubåtar medan mindre landstingsbåtar, reddminsvepare och 
patrullbåtar vanligen är av fjärde rang. Örlogsfartygens deplacement har betydelse för 
rangtillhörigheten men är inte avgörande. Trots att fregatter och kryssare bägge är far-
tygstyper	av	första	rang	kan	det	skilja	10	000-tals	ton	mellan	typerna.	Det	är	framför	
allt	örlogsfartyg	av	första	och	andra	rang	–	här	benämnda	större	örlogsfartyg	–	som	är	
bäst anpassade att verka i oceaner och större hav och är därför i fokus i analysen.

Rysslands högsjöförmåga 2020 och trender mot 2027
Det	är	inte	bara	leveranser	av	nya	örlogsfartyg	som	avgör	vilken	högsjöförmåga	Ryss-
land	kommer	att	ha	2027.	Vad	som	sker	med	befintliga	större	örlogsfartyg	är	av	ännu	
större betydelse. Rysslands stora beroende av större örlogsfartyg från sovjetisk tid gör 
att många bedömare är skeptiska till att Rysslands marina förmåga 2020 kommer att 
kunna vidmakthållas.4 En närmare analys av hur den ryska marina verksamheten ut-

1. Axe: The National Interest 17/1 2020; Jones Jane’s Defence Weekly 21/2 2020.
2.	 Parnemo	2019,	s.	66–67.
3. Rysslands Försvarsministerium 2001, s. 7.
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vecklats sedan 2010 tillsammans med läget för den ryska högsjöförmågan 2020 ger 
dock en annan bild.4 Även utan substantiella leveranser av nya större örlogsfartyg kom-
mer högsjöförmågan sannolikt att bestå, eller möjligen öka.     

Arvet från Sovjetunionen
När Sovjetunionen kollapsade 1991 övertog Ryssland merparten av de sovjetiska ör-
logsfartygen, men det förändrade omvärldsläget och Rysslands mycket svaga ekonomi 
innebar att såväl fartygsunderhåll som övningsverksamhet minskade till mycket låga 
nivåer. Förfallet som följde var omfattande men skedde gradvis, och 2015 utgjorde 
Rysslands marinstridskrafter endast en fjärdedel av det antal örlogsfartyg Sovjetunio-
nen förfogade över 1990.5 Inte nog med att bristen på underhåll resulterade i en kraftigt 
förkortad livslängd även för fartyg i bättre skick, mycket få nya örlogsfartyg tillfördes 
under de två decennier som följde sovjetunionens kollaps. Ett extremt exempel på detta 
är	Svartahavsmarinen	som	under	25-årsperioden	1991	–	2014	endast	fick	ett	nytt	ör-
logsfartyg trots att man i slutet av 1980-talet förfogade över omkring 200 örlogsfartyg 
–	däribland	28	ubåtar	och	åtta	kryssare.6 

Ett vanligt misstag är att tro att det gradvisa förfallet av de örlogsfartyg, som Ryss-
land ärvde från Sovjetunionen, återspeglar hur Marinstridskrafternas operativa för-
måga	minskade.	Den	reella	förmågan	förlorades	redan	tidigt	på	90-talet	då	närapå	all	
marin verksamhet tvärstannade. Fartyg som sällan går till sjöss och besättningar som 
inte regelbundet övas leder snabbt till att kunskaper och erfarenheter går förlorade. 
Detsamma	gäller	kunskapen	om	operationsområden	som	även	den	avtog	snabbt	när	
även havsforsknings-, sjömätnings- och underrättelsefartygs verksamhet avtog. Trots 
att Ryssland under 1990- och 2000-talet förfogade över en imponerande uppsättning 
större örlogsfartyg var den faktiska marina förmågan mycket låg. 

Äldre sovjetiska örlogsfartyg har fortsatt att tas ur tjänst under 2010-talet utan att 
de kunnat ersättas fullt ut av nya. Trots det har Marinstridskrafternas verksamhet på 
världshaven ökat, både vad gäller längre operationer på världshaven och mer kustnära 
verksamhet.	 Under	 perioden	 2014	 –	 18	 fördubblades	 fartygens	 sammantagna	 antal	
avverkade sjömil, och för första gången sedan sovjetisk tid översteg 2018 den ryska 
ubåtsverksamheten 3 000 sjödygn.7 

Rysslands större örlogsfartyg 2020 
I september 2019 förfogade Marinstridskrafterna över sammanlagt 109 större örlogs-
fartyg.8 Som framgår av tabell 1 var de jämt fördelade mellan både ytfartyg och ubåtar 
samt av första och andra rangens örlogsfartyg. Av dessa var ett betydande antal från 
sovjetisk	tid.	Det	sovjetiska	arvet	med	tilltron	till	stora	atomubåtar	återspeglas	också	
av att ubåtar är överrepresenterade bland första rangens örlogsfartyg, medan ytfartyg 
dominerar bland andra rangens örlogsfartyg.

4. Goble Eurasia Daily Monitor 26/4 2019.
5. Bender 2016.
6. Gorenburg War on the Rocks 31/7 2018.
7. Gavrilenko Krasnaia zvezda 16/2 2018; Gavrilenko Krasnaia zvezda 16/3 2017.
8.	 Kjellén	&	Dahlqvist	2019,	s.	29.
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Av de större örlogsfartygen var 2019 långt ifrån alla tillgängliga för operationer. Som 
framgår av tabell 2 fanns endast 79 av de totalt 109 större örlogsfartygen tillgängliga, 
vilket motsvarar drygt 70 procent av det totala beståndet. Orsaken till den låga till-
gängligheten var omfattande underhåll, modernisering och livstidsförlängning bland 
framför allt första rangens örlogsfartyg såsom atomubåtar, kryssare och jagare. 

Ytfartyg Ubåtar Total
Första rang 18 35 53
Andra rang 36 20 56
Total 54 55 109

Tabell 1:	Större	örlogsfartyg	i	september	2019	utifrån	typ	och	rang.	Källa: Kjellén & 
Dahlqvist	2019,	s.	29.

Tillgängliga ytfartyg Tillgängliga ubåtar Total
Första rang 11 23 34
Andra rang 29 16 45
Total 40 39 79

De	senaste	årens	ökning	av	Marinstridskrafternas	verksamhet	till	havs	har	skett	trots	
att ett betydande antal av de större örlogsfartygen inte funnits tillgängliga. Bland de 
örlogsfartygsklasser som 2019 genomgick omfattande moderniserings- och livstidför-
längning	återfinns	framför	allt	atomubåtar	av	Akula och Oscar II klass, kryssare av 
Kirov klass, jagare av Udaloj klass samt Rysslands enda hangarfartyg av Kuznetsov 
klass.9	I	takt	med	att	dessa	återgår	i	tjänst	kommer	de	att	kunna	tjänstgöra	i	minst	5	–	10	
år till, i några fall ännu längre. Samtidigt kommer sannolikt även ett antal större örlogs-
fartyg att tas ur tjänst. På ubåtssidan gäller detta framför allt atomubåtar av Sierra I och 
Victor III klass och strategiska ubåtar av Delta III klass. Bland ytfartygen är det jagare 
av Sovremennyi klass, den sista jagaren och fregatten av Kasjin respektive Krivak klass 
samt äldre kryssare av Slava klass som ligger närmast för att tas ur tjänst.10 

Livstidsförlängning av äldre örlogsfartyg löser inte problemet med en allt äldre ör-
logsfartygsflotta,	men	Marinstridskrafterna	köper	sig	tid	till	dess	att	de	kan	ersättas	
med	nybyggda.	Den	låga	tillgängligheten	hösten	2019	och	det	relativa	stora	antal	större	
örlogsfartyg som kommer att återgå i tjänst talar för att Marinstridskrafterna kommer 
att	kunna	vidmakthålla	sin	högsjöförmåga	fram	till	2027	enbart	utifrån	det	befintliga	
innehavet av större örlogsfartyg. 

9.	 Kjellén	&	Dahlqvist	2019,	s.	30.
10. Bmpd 2019.

Tabell 2:	Tillgängliga	större	örlogsfartyg	i	september	2019	utifrån	typ	och	rang.	Källa: 
Kjellén	&	Dahlqvist	2019,	s.	29.
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Trender inom rysk högsjöförmåga 
De	äldre	ytfartygen	som	moderniseras	och	livstidsförlängs	är	framför	allt	av	sådana	
slag	och	storlek	som	är	en	utmaning	för	ryska	varv	att	bygga.	Det	största	ytfartyg	som	
färdigställts i Ryssland sedan 1990-talet är ett landstigningsfartyg av Ivan Gren klass, 
vilket har ett deplacement på cirka 6 000 ton och utgör endast en fjärdedel av de 24 000 
ton en kryssare av Kirov klass deplacerar. Troligen kommer Försvarsministeriet under 
2020-talet att beställa större ytfartyg som till exempel en vidareutvecklad fregatt eller 
en	ny	jagarklass	på	upp	mot	10	000	–	12	000	ton,	men	det	är	osannolikt	att	Ryssland	
någonsin kommer att välja att nyproducera ytfartyg i samma storlek som kryssare av 
Kirov klass.  

Vad avser storlek är utvecklingstrenden snarare att ryska första och andra rangens 
ytfartyg blir allt mindre. Till exempel är fregatter av Gorsjkov klass ett första rangens 
örlogsfartyg och korvetter av Steregusjtjii klass ett andra rangens, men i en historisk 
jämförelse är bägge örlogsfartygs rang ovanligt hög med tanke på deras begränsade de-
placement,	beväpning	och	räckvidd.	Effektivare	vapensystem	med	högre	precision	och	
längre räckvidd kompenserar för en mindre vapenlast medan automatiserade system 
leder till färre besättningsmedlemmar vilket ökar fartygens räckvidd och uthållighet. 
I jämförelse med andra stora sjömakter saknar Ryssland ett stort nätverk av marinba-
ser	världen	över,	vilket	försvårar	operationer	på	världshaven.	Det	kompenseras	av	en	
omfattande	hjälpfartygsflotta	och	de	många	avtal	om	förenklade	rutiner	för	inlöp	och	
bunkring som Ryssland på senare år ingått med andra stater, framför allt med afri-
kanska.11 Även relativt små korvetter av Steregusjtjii klass tillhörande Östersjömarinen 
opererar regelbundet i Norska havet och har genomfört längre operationer i Atlanten, 
Medelhavet och Indiska oceanen.12

Leveranser av större örlogsfartyg 2020–2027
Prognoser om framtida innehav gynnas av att det är kostsamt att kölsträcka större 
örlogsfartyg och att de tar lång tid att bygga. Kölsträckta skrov upptar stapelbäddar 
och dockor på varven vilket gör att förseningar och avbrutna projekt medför stora kost-
nader, något varven vill undvika till varje pris. Under 1990-talet var det inte ovanligt 
med	avbrutna	projekt	på	grund	av	bristande	finansiering.	Detta	skadade	varven	eko-
nomiskt och begränsade deras möjligheter att ta sig an nya projekt. I jämförelse med 
1990-talet var Rysslands ekonomi 2020 avsevärt mycket starkare och det är osannolikt 
att	pågående	varvsprojekt	 skrotas	helt.	De	 främsta	hoten	mot	Marinstridskrafternas	
modernisering 2020 är därför inte avbrutna projekt utan framför allt förseningar och 
en generellt långsam produktionstakt.13

En	uppskattning	av	framtida	leveranser	av	större	örlogsfartyg	måste	baseras	på	flera	
bedömningsgrunder. En första är en sammanställning över de större örlogsfartyg som 
var kölsträckta i december 2019 med planerad leverans före utgången av 2027. Sanno-
likheten för att dessa kommer att levereras är hög, i synnerhet då merparten har plane-
rad leverans tidigt under perioden. För att inte underskatta leveranser mot 2027, måste 
11. Hedenskog 2019, s.34-38.
12. Zjukovskaia 2017.
13. Gorenburg 2017; Parnemo 2019, s. 50.
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också en andra bedömningsgrund inkluderas som även omfattar ännu inte påbörjade 
örlogsfartyg. I takt med att varven sjösätter fartyg frigörs stapelbäddar för beställda 
men ännu inte kölsträckta örlogsfartyg. En uppskattning av leveranser utifrån denna 
kategori är mycket mer osäker i och med att beställningar kan komma att förändras el-
ler	kölsträckning	flyttas	fram	på	grund	av	tidigare	förseningar.	En	tredje	bedömnings-
grund är att uppskatta kommande leveranser utifrån en analys av varvens beläggning 
samt hur den politiska ambitionen ser ut.  
Pågående byggnation med leverans 2020 – 27
Tabell 3 visar de totalt 39 kölsträckta större örlogsfartyg av första och andra rang där 
arbete pågick 2020.14 Även dessa kan komma att försenas men den absoluta merparten 
har planerad leverans tidigt under perioden, vilket trots eventuella förseningar innebär 
en hög sannolikhet för leverans före utgången av 2027. 

Typ Klass Leveransa Deplacementb Antal
Ubåtar
Atomubåt (strategisk) Jurii Dolgorukii 2020	–	23	 13 000 5c

Atomubåt (attack) Severodvinsk 2020	–	27	 9 500 8d

Atomubåt (special) Projekt	09851/09852 2020	–	22	 10 000 2
Konventionell ubåt Kilo 2020	–	21	 2 000 3

Konventionell ubåt Sankt Petersburg 2020	–	21	 1 500 2
Ytfartyg
Fregatt Gorsjkov 2020	–	27	 5 000 7e

Korvett Steregusjtjii 2020	–	22	 2 000 4
Korvett Gremiasjtjii 2020	–	22	 2 000 2
Korvett Derzkii 2023	–	24	 3 000 1
Landstigningsfartyg Ivan Gren 2023	–	24	 6 000 3
Amfibieoperationsftg Ivan Rogov 2026	–	27	 15	000	–	25	000	 2

Patrullfartyg (arktis) Papanin 2023	–	24	 7 000 2
Totalt: 41

Tabell 3: Kölsträckta skrov under byggnation 2020 Kommentar: a Uppskat-
tad	 leveransperiod;	 b I	 ytläge	 för	 ubåtar;	 cen	 ubåt	 överlämnades	 12	 juni	 2020;	
dvarav	 två	 kölsträcktes	 i	 juli	 2020;	 e en fregatt överlämnades 21 juli 2020.
För	flera	av	örlogsfartygsklasserna	som	listas	 i	 tabell 3 hade i slutet av 2019 endast 
första fartyget i klassen levererats.14	Perioden	2010	–	20	karakteriserades	framför	allt	
av utveckling av nya fartygsklasser, men från 2020 inleder varven leveranser av serie-
producerade fartyg vilket ökar leveranstakten avsevärt.

14. Russianships.info, u.å.
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Planerad och förväntad produktion 2020–27
Tabell	 4 ger en översikt över beställda men ännu inte kölsträckta örlogsfartyg med 
leverans	2027.	Detta	inkluderar	två	strategiska	atomubåtar	av	Jurii Dolgorukii klass, 
bägge med planerad leverans före 2027.15	De	tre	konventionella	ubåtar	av	Kilo klass 
som är kölsträckta är skrov nummer två till fyra i en serie om totalt sex som byggs 
för Stillahavsmarinen. I takt med att dessa färdigställs kommer både de två ännu inte 
påbörjade och en mindre serie om sannolikt två ubåtar för Östermarinen kölsträckas,16 
samt ytterligare två stycken ubåtar av stycken Sankt Petersburg klass enligt ett avtal 
som ingicks 2019.17 

Typ Klass Leverans Deplacementa Antal
Ubåtar
Atomubåt (strategisk) Jurii Dolgorukii 2026	–	27	 13 000 2
Konventionell ubåt Kilo 2023	–	24	 2 000 4
Konventionell ubåt Sankt Petersburg 2020	–	25	 1 500 2

Totalt: 8

Tabell 4: Beställda men ej kölsträckta skrov med planerad leverans före utgången av 
2027. Kommentar: a i ytläge för ubåtar. 15

Det	förekommer	också	förväntningar 16 om ytterligare beställningar som ofta har sitt ur-
sprung i uttalanden från centralt placerade befattningshavare inom Marinstridskrafter-
na eller varvsindustrin.17 Till exempel aviserade den dåvarande ryska marinchefen 2018 
att försvarsministeriet avsåg att beställa sammanlagt tolv ubåtar av Sankt Peterburg 
klass, vilket innebär ytterligare nio ubåtar varav tre sannolikt skulle kunna färdig-
ställas under perioden.18 Även om det talats länge om en ny rysk jagarklass ligger det 
närmare till hands att ytterligare en serie om fyra fregatter av Gorsjkov klass beställs, 
av vilka en första möjligen skulle kunna levereras till år 2027.19 Ytterligare korvetter 
av Steregusjtjii klass	kommer	troligen	också	att	beställas.	Det	talas	till	exempel	om	att	
en större serie om ytterligare sex korvetter skall byggas vid Amurvarvet i östra Ryss-
land.20	Dessa	utsagor	bör	dock	betraktas	mer	eller	mindre	som	rykten	och	bör	därför	
inte	ingå	i	prognosen	över	leveranser	av	större	örlogsfartyg	mot	2027.	Det	är	rimligare	
att ställa frågan i vilken utsträckning ytterligare beställningar från försvarsministeriet 
kommer att ersätta de örlogsfartyg som färdigställs tidigt under perioden och därmed 
upprätthålla beläggningen på ryska varv. 

15. TASS 21/2 2020.
16. TASS 14/11 2019.
17. Zjavoronkov Flotprom 2019.
18. Potjiniuk Krasnaia zvezda 26/11 2018.
19. Vojennoje Obozrenije 7/2 2020.
20.	 Safronov	&	Nikolskii	Vedomosti 20/2 2020.



504

Varvsindustrins produktion och beläggning mot 2027
Tabell 3 och 4 visar sammantaget att huvuddelen av de idag kända leveranserna av 
större örlogsfartyg kommer att ske under den första halvan av perioden mot 2027. Ett 
antagande	är	att	de	stora	leveranser	som	genomförs	under	åren	2020–23	i	själva	verket	
är en engångssatsning för att lösa problemet med den stora andelen ålderstigna örlogs-
fartyg av sovjetisk design, och att beställningarna från Försvarsministeriet därmed 
kommer att successivt avta. 
Det	 finns	 fog	 för	 ett	 sådant	 antagande	 i	 och	med	 att	Rysslands	 politiska	 ledning	

har satt målet att andelen civil produktion inom den ryska varvsindustrin successivt 
ska	öka	från	17	 till	30	procent	mellan	åren	2020–25,	för	att	2030	uppgå	 till	50	pro-
cent.21	Samtidigt	pågår	även	omfattande	modernisering	och	utbyggnad	av	flera	större	
varv vilket begränsar den nuvarande produktionskapaciteten men kommer att öka den 
framtida.	Detta	gör	att	effekten	av	den	planerade	omställningen	mot	civil	produktion	
blir mindre.22 Även om vi antar att produktionen för Marinstridskrafterna 2030 skulle 
minska med omkring en fjärdedel mot var den var 2020 kommer leveranstakten för 
större	örlogsfartyg	sannolikt	vara	avsevärt	mycket	högre	än	under	åren	2010–20.	

Produktionen av nya fartyg för Marinstridskrafterna är idag någorlunda jämnt ba-
lanserad mellan större och mindre örlogsfartyg. Redan beställda mindre örlogsfartyg23 
inkluderar till exempel 18 små robotfartyg av Uragan eller Grad Svijazjsk klass, fyra 
patrullfartyg av Bykov klass samt minst fyra minjaktfartyg av Obukhov klass. Med 
enstaka undantag planeras samtliga 26 mindre örlogsfartyg levereras före utgången av 
2023,	vilket	frigör	stapelbäddar	för	ytterligare	beställningar.	Dessutom	pågår	samtidigt	
en	omfattande	varvsproduktion	för	hjälpfartygsflottan	och	fram	till	2027	skall	176	nya	
hjälpfartyg levereras, vilket skall sättas i relation till att man 2019 hade drygt 450 hjälp-
fartyg.24 En ökad andel civil produktion på de ryska fartygsvarven kan komma att för-
ändra denna relativa jämna fördelning mellan dels stora och små örlogsfartyg och dels 
örlogsfartyg och hjälpfartyg. Troligen skulle framför allt större ytfartyg prioriteras, 
dels på grund av att det är den kategori av fartyg som Ryssland hitintills tycks ha haft 
svårast att bygga och dels på grund av att de gap-fillers som livstidsförlängda jagare 
och	kryssare	utgör	sannolikt	kommer	att	behöva	börja	ersättas	under	åren	2025–2030.			

Bedömd leverans av större örlogsfartyg mot 2027
En försiktig bedömning, baserad enbart på redan påbörjade örlogsfartyg, innebär att 41 
nya	ytfartyg	och	ubåtar	kommer	att	levereras	under	perioden	2020–27.	Merparten	av	
dessa levereras under första halvan av perioden, och i takt med att fartyg färdigställs 
frigörs varvskapacitet. När redan ännu inte påbörjade örlogsfartyg inkluderas ökar detta 
antal	till	närmare	50.	Det	är	dock	sannolikt	att	förseningar	resulterar	i	att	en	del	av	dessa	
inte kommer att levereras före utgången av 2027. Samtidigt är den kända produktio-
nen	av	örlogsfartyg	högre	under	den	tidigare	delen	av	perioden	(2020–24)	jämfört	med	
den	senare	(2024–27).	Denna	skillnad	kan	 inte	förklaras	av	den	förväntade	gradvisa
21. Flotprom 10/12 2018.
22. TASS 9/9 2018; Novitjkov TASS 24/9 2018.
23. Örlogsfartyg av tredje och fjärde rang.
24. TASS 3/9 2019.
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omställningen mot civil produktion utan troligen kommer idag okända beställningar av 
större örlogsfartyg att tillkomma, av vilka en del levereras före utgången av 2027 och 
andra	åren	därefter.	Det	 sammanlagda	antalet	nya	större	örlogsfartyg	som	 levereras	
under	perioden	bedöms	därför	uppgå	till	c:a	45–50.	Givet	att	ett	tillgängligt	fartygsbe-
stånd om 79 större örlogsfartyg bibehålls mot 2027 kommer antalet tillgängliga större 
örlogsfartyg öka med drygt 50 procent under perioden.

Slutsatser
Hur kommer de ryska marinstridskrafternas högsjöförmåga utvecklas mot 2027? En 
kombination	av	flera	faktorer	gör	att	Marinstridskrafternas	sammantagna	förmåga	att	
verka	i	havszoner	långt	från	hemmabaser	kommer	att	öka	fram	mot	2027.	Som	illus-
trationen figur	1	visar	upplevde	Ryssland	under	åren	2010–20	sannolikt	en	all-time low 
vad gäller andelen örlogsfartyg med högsjöförmåga, men denna kompenserades genom 
att användningen av tillgängliga fartyg ökade. Framgent kommer antalet tillgängliga 
örlogsfartyg för denna typ av operationer att öka, dels genom en relativt kraftig ökning 
av nya större örlogsfartyg samt att moderniserade och livstidsförlängda äldre örlogs-
fartyg	återkommer	i	tjänst.	Mer	erfarna	besättningar,	förnyelse	av	hjälpfartygsflottan	
samt	allt	bättre	förutsättningar	för	bunkring	i	hamn	i	flera	viktiga	operationsområden	
kommer också främja Rysslands förmåga att verka på världshaven.

Figur 1:	Illustration	av	utvecklingen	av	rysk	högsjöförmåga	–	från	1990	mot	2027.

Det	finns	i	huvudsak	två	orsaker	till	att	denna	utveckling	underskattas	eller	förbises.	
För	det	första	överskattas	Rysslands	högsjöförmåga	under	åren	1990–2010	på	grund	
av	det	då	stora	fartygsinnehavet.	Den	operativa	förmågan	var	i	själva	verket	låg.	Detta	
fokus på fartygsinnehav tenderar också att leda till att den pågående utvecklingen med 
ökande marin verksamhet underskattas. För det andra stöds bedömningen av framtida 
leveranser	i	allt	för	hög	grad	på	resultatet	av	perioden	2010–20,	och	inte	i	tillräcklig	
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utsträckning på analysen av det arbete som faktiskt pågår på ryska varv idag. Perioden 
2020–27	ser	ut	att	utgöra	en	vändpunkt	för	Marinstridskrafternas	högsjöförmåga	och	
föreställningen om att Rysslands marinstridskrafter sakta men säkert ställer om mot 
kustförsvarsuppgifter ter sig alltså missvisande. 

För Sverige har detta två viktiga konsekvenser. För det första, Östersjömarinen för-
fogade 2020 över tolv större örlogsfartyg av vilka knappt hälften kan betraktas som 
moderna, samt ett antal hjälp- och specialfartyg med högsjöförmåga. Mycket talar där-
för för att Östersjömarinen inte kommer att transformeras till en green water navy utan 
även framgent kommer att regelbundet lösa uppgifter bortom Östersjöområdet. För det 
andra kommer en ökad högsjöförmåga innebära ökade möjligheter att samla större 
fartygsgrupper i en havsregion. I det avseendet kommer Rysslands marina uppträdande 
bäst att kunna karakteriseras som dynamiskt och inte statiskt. I Östersjöområdet inne-
bär det att Rysslands marina närvaro kommer att variera över tid, från låg till mycket 
hög.
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Introduction to Japan’s Maritime Strategy
Article taken from a study entitled ”The Maritime Self-Defence Forces, the Coast 
Guard Corps and the structuring of Japań s Maritime Strategy” conducted by La Vigie 
(https://www.lettrevigie.com/)	for	the	Directorate	General	of	International	Relations	
and	Strategy	of	the	French	Ministry	of	the	Armed	Forces,	released	on	15	June	2020.	
The comments made in this article are solely those of the author.

Structuring a strategy through history
The	structuring	of	Japan’s	Maritime	Strategy,	which	has	been	at	work	since	 the	be-
ginning of the 2000s, is the result of the combination of two histories that are linked 
across time. Eternal Japan - which emerged from isolation at the end of the 19th century 
to	open	up	to	the	world	under	Emperor	Meiji	and	became	a	fully-fledged	player	in	the	
international	system	in	the	aftermath	of	the	First	World	War	-	is	succeeded	by	contem-
porary Japan. After the unconditional surrender and judgment of its militarist regime, 
guilty	of	having	plunged	the	country	and	the	people	into	the	Second	World	War	and	the	
nuclear	apocalypse	-	it	rebuilt	itself	from	1945	onwards,	with	the	support	of	yesterday’s	
enemy, who had become the essential American ally. Having entered modernity in less 
than	fifty	years,	Japan	has	become,	during	the	so	called	“Thirty	Glorious	Years”,	one	
of	the	world’s	leading	economies.

The vicissitudes of history have led the Japanese state to establish itself twice, since 
1868,	seventy-five	years	apart,	on	completely	different	political	bases.	The	entry	into	
force of the Constitution of Japan on 3 May 1947 established, following the annihila-
tion of the Empire, a democracy that renounced war forever and had to be demilitari-
sed.	The	form	taken	by	this	demilitarisation	was	influenced	by	the	eruption	of	the	Cold	
War	with	the	Soviet	Union	and	the	outbreak	of	the	Korean	War	(1950-1953).
Today,	seventy-five	years	after	the	end	of	the	Second	World	War,	Japan’s	Constitu-

tion and its Article 9 remain unchanged. Its interpretation has been revised and peace 
and security legislation adopted in 2015 to take into account further degradation of the 
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security	environment	of	the	archipelago.	These	provisions,	which	affected	the	format	
and	missions	of	the	Maritime	Self-Defence	Forces	(JMSDF)	and	the	Japan	Coast	Guard	
(JCG),	were	designed,	thirty	years	after	the	end	of	the	Cold	War,	to	enable	the	country	
to	respond	more	effectively	to	the	needs	of	defending	its	territory	in	the	event	of	aggres-
sion, while enabling it to contribute to international peace and security.

Modern naval history of Japan
Japan’s	entry	into	the	modern	era	is	marked	by	the	advent	of	the	Imperial	Navy,	whose	
first	arsenal	was	founded	in	Yokosuka,	at	the	request	of	the	Shogun	and	then	the	Empe-
ror, by the French Maritime Engineer, François-Léonce Verny, from 1865 to 1876. Af-
ter	him,	another	French	flag	officer,	a	maritime	engineer	graduated	from	Polytechnique	
Military School, Louis-Emile Bertin, completed the foundation of the arsenal and di-
rected	the	construction	of	the	backbone	of	Admiral	Togo	Heihachiro’s	fleet.	The	latter	
would win the decisive naval battle of Tsushima (27-28 May 1905) against the Russian 
fleet,	which	came	from	the	Baltic	Sea,	determining	the	outcome	of	the	Russo-Japanese	
war. This victory had worldwide repercussions and made its winner one of the greatest 
strategists in naval combat. Power and combat readiness, together with discipline and 
tactical	agility,	formed	the	basis	of	the	values	instilled	in	the	young	Japanese	officers	
who	today	form	part	of	the	cultural	heritage	of	the	JMSDF	alongside	the	ethical	values	
emanating	from	the	country’s	pacifist	constitution.

The demilitarisation of Japan, the dismantling of the Imperial Navy and the purging 
of	its	officers	led	the	Japanese	authorities	and	the	American	GHQ	to	recreate	a	mari-
time	service	to	rid	the	archipelago’s	sea	lanes,	territorial	waters	and	ports	of	countless	
unexploded remnants of war (mines, bombs, munitions...) which were hindering the 
resumption of maritime trade. At the same time, lighthouses and navigational aids had 
to be restored. Thus, on 1 May 1948, the Japan Maritime Safety Agency (JMSA) was 
created, which in May 2000 was renamed the Japan Coast Guard (JCG).
With	 the	beginning	of	 the	Cold	War,	 the	outbreak	of	 the	Korean	War	and	 the	

commitment of the American armed forces stationed in Japan to respond to it, 
the risk of a security vacuum affecting the archipelago appeared. In this context, 
the creation of the Japan Maritime Safety Agency and then the National Police 
Reserve	(NPR,	1950)	contributed	to	the	emergence	of	Japan’s	self-defence	forces	
(JSDF,	1954).	This	gradual	development	is	ref lected	in	the	structuring	of	the	Ma-
ritime	Self-Defence	Forces.
In	 the	 summer	 of	 1950,	 the	NPR	was	 established	 to	 strengthen	 Japan’s	 internal	

security at the same time as the Maritime Security Force (MSF). This MSF, which 
foreshadowed an embryonic naval service, was integrated into the JMSA, before 
becoming, in the autumn, a division of an independent structure: the National Safety 
Agency (NSA).

Both JMSA and NSA contributed to numerous de-mining operations, particularly 
off	the	Korean	coast,	in	order	to	facilitate	the	operational	engagement	of	the	US	armed	
forces.	In	1954,	the	NSA	was	renamed	the	Japan	Maritime	Self-Defense	Force	when	the	
Self-Defense	Forces	were	established	on	July	1.	This	term,	that	can	be	likened	to	the	
Japanese	Navy,	remains	in	effect	today.
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The Maritime Strategy of today
This	overview	of	the	history	and	development	of	Japan’s	maritime	services,	both	civi-
lian and military, facilitates understanding of the development of Japanese defence and 
security policy. At the same time, it enables us to appreciate the nature of the syner-
gies	and	constraints	that	determine	the	effectiveness	of	cooperation	between	JCG	and	
JMSDF	engaged	in	Maritime	Security	Operations	(MSO)	in	the	face	of	the	grey	zone	
strategies developed by China, particularly in the East China Sea.
However,	 Japan,	 together	with	 the	Coast	Guard	 and	 the	Maritime	Self-Defence	

Forces, has high-performance, high-quality maritime intervention capabilities. Both 
institutions	are	supported	by	a	strong	political	will,	confirmed	by	the	new	Japanese	
Prime Minister, Yoshihide Suga, to enable them to meet the challenges of natio-
nal sovereignty and security in accordance with international law. They constitute 
the	tools	for	implementing	distinct	operational	strategies	to	serve	the	affirmation	of	
Japan’s	Maritime	Policy.	They	contribute	to	the	structuring	of	the	Japanese	State’s	
Maritime Strategy.

Japan’s	Maritime	Strategy	today	is	based	on	four	pillars:

•	 A	Naval	 (Military)	Strategy	 implemented	by	 the	Maritime	Self-Defence	Forces,	
with high-quality personnel and high-performance resources, making it the fourth 
largest navy in the world, employed in the framework of archipelago defence mis-
sions adapted, in a reactive manner, to the changes in a severe and unstable security 
environment;

•	 A (Civil) Strategy for Maritime Safety and Sovereignty, the main role of which is 
entrusted to the Japanese Coast Guard, whose skills and commitment of personnel 
are widely recognised. It is responsible in particular for enforcing the law at sea, 
guaranteeing	the	safety	of	maritime	traffic	and	contributing	to	the	protection	of	the	
marine environment;

•	 A	Maritime	Security	Strategy	that	enables	the	JMSDF	to	act	as	a	deterrent	force	and	
to assist the JCG in its missions to preserve the sovereignty of Japanese territorial 
waters	and	exclusive	economic	zones	in	order	to	respond	to	the	grey	zone	strategies	
developed by China. The conceptual and operational adjustment of this strategy is 
ensured	by	the	National	Security	Council	(NSC),	created	in	December	2013.	This	
strategy is an integral part of the Japanese National Security Strategy, currently 
under revision;

•	 A National Maritime Policy that covers all Japanese activities in the maritime do-
main, including its economic developments, and whose implementation and orien-
tations are coordinated by inter-ministerial governance conducted at the administra-
tive and governmental level (NOPS).

In	order	to	guarantee	the	effectiveness	of	complementary	strategies,	the	Japanese	go-
vernment is paying particular attention to the development of a coordinated national 
maritime	 domain	 situational	 awareness	 and	 surveillance	 capacity	 (MDA/C4ISR),
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responsible for delivering, in real time, to each administration concerned with the sea 
and oceans, the information useful for its actions.
With	the	importance	taken	by	maritime	issues	in	security	matters,	the	NSC	plays	a	

leading	role	in	the	adjustment	of	Japan’s	Maritime	Strategy.	In	order	to	assist	it	in	its	
task, it can draw on the expertise of the National Ocean Policy Secretariat (NOPS), the 
inter-ministry body responsible for drawing up the National Maritime Policy, reporting 
to	the	Prime	Minister’s	Office.

In addition, the ministerial meetings of the NSC or the Ministerial Council in charge 
of Strengthening Maritime Security, which meet on a regular basis or as soon as a 
crisis arises, provide short and long-term responses to the challenges of preserving the 
interests	and	security	of	Japanese	maritime	spaces	(see	map	below).	The	JMSDF,	the	
JCG and diplomatic action are, more often than not, the tools for implementing their 
decisions.

Japań s maritime spaces.
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Kinas Malackastrategi 
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Abstract: In 2013, when President Xi Jinping launched the Belt and Road Initiative, 
an enormous geopolitical change was set in motion. As trade grows along this new 
network, and as Chiná s dependence on it increases, these new lines of communi-
cations will eventually become of vital interest to the security of China. One choke 
point in this network will be found in the Malacca Strait where most of its shipping 
must transit. To secure its shipping China will be forced to establish overseas bases 
to support military operations. Some of these are now apparently being constructed 
in Cambodia.
Vår värld går just nu igenom en enorm omstruktureringsfas, delvis präglad av de om-
välvande förändringar som uppstått i och med Kinas nya globala roll. Vi lever därför 
i ett komplext nätverk av gamla och nya internationella, och subnationella, relationer 
som	totalt	sett	håller	på	att	omdefinieras.	Denna	förändring	av	det	globala	samman-
hanget är i ett historiskt perspektiv vare sig ny eller unik, men när sådana skiften sker 
brukar	nya	konfliktytor	uppstå.	

Parallellen till 1800-talets andra hälft, när Preussen reser sig och enar Tyskland, 
skulle	i	detta	sammanhang	kunna	vara	lärorik.	Det	som	hände	då	var	att	andra	nationer	
tvingades att förhålla sig till de förändringar som skedde, och till den nya maktfördel-
ning som blev resultatet. Även om det kanske är en grov förenkling så ledde Tysklands 
enande	trots	allt	till	både	det	Fransk	–	Tyska	kriget	och,	senare,	det	första	världskriget.	
Möjligen skulle man kunna tänka sig att samma sak skulle kunna ske i och med Kinas 
återinträde på den globala scenen och den förändring av global maktdynamik som 
följer av detta. 

Läsare av denna tidskrift är säkerligen väl bekanta med alla de rapporter som vi, via 
korresponderande ledamoten Hugues Eudeline, fått oss till livs angående utvecklingen 

1. An English language version of this article has been accepted for publication in Comparative 
Strategy,	published	by	Taylor	&	Francis,	May	2021.	En	senare	version	av	denna	artikel	är	accepterad	
för publicering i Comparative Strategy under titeln ”A Panama Canal for Asia”. 
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i	Sydkinesiska	sjön	(South	China	Sea	–	SCS).i Han har med sina färgstarka rapporter av 
både kinesisk och amerikansk sjömilitär aktivitet i området illustrerat den maktkamp 
som just nu pågår i västra Stilla Havet och Indiska Oceanen. 

Ibland räcker det emellertid inte med att få sådana brottstycken av ett skeende för att 
förstå vidden av det som sker. I själva verket är det nämligen något mycket större och 
mer komplext som nu utspelar sig framför våra ögon.
Denna	 korta	 artikel	 fokuserar	 på	 ett	 element	 av	 den	 bilden:	 det	 som	 kallas	Kra-

kanalen, en ny handelsled som så småningom kommer att skära rakt igenom Thailand 
och förbinda Andamansjön med Thailandviken och därmed Indiska Oceanen med 
Sydkinesiska sjön. 
Det	omedelbara	syftet	är	att	diskutera	vad	denna	kanal,	om	den	byggs,	kan	betyda	

för Kina, men på ett mer generellt plan berör jag de strategiska konsekvenserna av Ki-
nas återinträde i det globala sammanhanget, och betydelsen av detta för internationell 
säkerhet i sitt större sammanhang. 

Stormaktskonkurrens och strategisk positionering
Den	21	 juli	2019	publicerades	en	artikel	 i	Wall Street Journal, där det hävdades att 
Kambodja	och	Kina	hade	undertecknat	ett	hemligt	avtal	tillåtande	Kinas	örlogsflotta	
(PLAN) att använda Kambodjas Ream Naval Base i Thailandviken. Publiceringen led-
de till en diplomatisk kris när USA plötsligt anklagade Kambodja för att genom detta 
agerande stödja Kinas växande ambitioner i regionen. Kinas inblandning i byggandet 
av en örlogshamn i området hade emellertid belysts i en artikel i Asia Times redan i 
november	2018.	Där	påstods	det	att	“the Koh Kong New Port, a planned deep-water 
port, will be large enough to potentially host Chinese frigates and destroyers, as well 
as other vessels”. 
I	maj	2019	svarade	Kinas	försvarsminister	Wei	Fenghe	på	anklagelserna,	som	fram-

förts i Asia Times,	och	avfärdade	påståendet	att	Peking	byggde	en	marinbas	där:	”Det	
finns	 inget	 sådant	 som	att	Kina	etablerar	 sin	militära	närvaro	 i	Kambodja”,	 sa	han.	
Kambodjas premiärminister Hun Sen och försvarsministern Tea Banh hänvisade till 
den kambodjanska grundlagen och påpekade att det är förbjudet för utländsk militär att 
etablera baser på Kambodjas territorium.
Efter	att	den	diplomatiska	konflikten	fördjupats	under	våren	2019	bjöds	en	grupp	

journalister till slut att besöka själva hamnen ifråga. Inte överraskande fanns där inget 
att se. En av journalisterna framhöll att de “inte såg några tecken på en utländsk marin-
bas där” och lade sedan till att anläggningen dessutom verkade olämplig för stormak-
ter som Kina eller USA ”eftersom den är så liten”. 
Alldeles	 oavsett	 just	 denna	 observation	 så	 finns	 det	 runt	 Sihanoukville	 tre	 olika	

hamnar, varav Royal Cambodian Armed Forces (RCAF) marinbas i Ream bara är en, 
och de kan alla användas av fartyg av olika storlekar och typer.

I början av augusti 2019 föreföll USA:s utrikesminister Mike Pompeo att försöka 
gjuta olja på vågorna genom att säga att “USA välkomnar Kambodjas starka försvar 
av sin nationella suveränitet”, och möjligen skulle man kunna tolka detta som att USA, 
åtminstone	officiellt,	accepterade	den	kambodjanska	regeringens	version.
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Huruvida Kambodja och Kina verkligen undertecknat ett hemligt avtal på de villkor 
som beskrivs i artikeln i Wall Street Journal är fortfarande okänt. Förvisso kan allt som 
sagts ovan vara helt korrekt: hamnen behöver naturligtvis inte vara en örlogshamn per 
se; det kanske inte handlar om en militär närvaro över tiden; och det är naturligtvis 
kanske sant att det inte handlar om att Kambodja upplåter delar av sitt territorium för 
en utländsk militärbas. 

Givet dessa kvarvarande frågetecken vore det mer intressant att istället fråga huru-
vida hamnanläggningarna i området har den kapacitet och infrastruktur som skulle 
krävas för att betjäna utländska örlogsfartyg eller inte. Och det har de naturligtvis. Om 
en hamn kan stödja stora handelsfartyg kommer de självklart också att kunna stödja 
flera	olika	typer	av	örlogsfartyg.
Denna	artikel	tar	därför	som	utgångspunkt	den	strategiska	betydelsen	av	sådana	an-

läggningar, om de någonsin skulle bli tillgängliga för den kinesiska militären, särskilt 
dess	örlogsflotta	(PLAN)	och	kanske	dess	flygvapen	(PLAAF).	

Innan vi går in i en diskussion om värdet av sådana baser i Kambodja kan det vara 
intressant att ta ett helt annat angreppssätt. Ett som sätter ramarna för analysen, och 
som placerar landet ifråga i ett nytt strategiskt sammanhang.

Den Nya Sidenvägen – ett gigantiskt och globalt nätverk!
Denna	historia	börjar	faktiskt	med	den	nu	ökända	Nya	Sidenvägen,	ett	gigantiskt	pro-
jekt som lanserades av kinas president Xi Jinping 2013. I grund och botten är det ett 
fysiskt nätverk av vägar, järnvägar och hamnar som kommer förbinda Kina med resten 
av	Asien,	Europa	och	Afrika.	Elizabeth	Economy	har	i	boken	The Third Revolution 
konstaterat att Nya Sidenvägen kommer att stå för 55 procent av den globala brutto-
nationalprodukten.	Hela	investeringen	beräknas	till	minst	”1	trillion	USD”	och	kom-
mer som sådan att omfatta mer än 68 länder över hela världen.

Även om många dragit paralleller till den gamla handelsrutten som gick under nam-
net Sidenvägen, förstås projektet nu allt mer som ett sätt, en strategi, för att tillhan-
dahålla den infrastruktur som det kinesiska kommunistpartiet behöver för att stödja 
sina långtgående och globala maktambitioner: Kina skall helt enkelt återinrättas som 
en	global	aktör	med	det	inflytande	som	landet	har	rätt	till	i	sin	egenskap	av	stormakt.	

Men, om man tittar på en karta med alla de rutter, järnvägar och sjöförbindelser som 
skall byggas ser man snabbt att en stor svaghet i hela ”Nya Sidenvägen-strategin” lig-
ger i västra delen av Sydkinesiska havet.

Kinas Malackadilemma
Under ett besök i Phnom Penh i Kambodja i september 2019 betonade Malaysias 
premiärminister	Dr	Mahathir	Mohamad	att	det	ligger	i	Kinas	”intresse	att	hålla	alla	
sjöförbindelser öppna eftersom Kina behöver handla med andra länder och därmed 
måste kunna säkerställa fri passage för alla fartyg till olika delar av världen”. På lik-
nande sätt har Bruno Maçães i boken Belt and Road påpekat att “Kinesiskt beroende 
av olje- och gasimport kommer att fortsätta växa under de närmaste två decennierna”. 
I	själva	verket	drivs	Kinas	ekonomi	redan	nu	av	ett	oöverträffat	resursbehov	och	har	
redan gått från att vara Ostasiens största olje-exportör till att vara världens näst största
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importör. Med en allt växande kinesisk ekonomi kommer snabbt ett helt nytt bero-
ende av importerade råvaror av uppstå. När Kina gradvis blir mer sårbart kommer 
Kinas vitala intressen utan tvekan att behöva inkludera säker tillgång till öppna
sjöförbindelser.
Därför	kommer	Kina	i	framtiden	att	behöva	ägna	mycket	större	uppmärksamhet	åt	

säkerheten	i	och	runt	flaskhalsen	i	Sydkinesiska	sjön:	Malackasundet.
Kinas geostrategiska problem ligger i det faktum att Malackasundet är mycket lätt 

att kontrollera, eller till och med att blockera. Som sådant utgör det samma problem 
idag som det gjorde för den kejserliga japanska militären under andra världskriget när 
de ockuperade Singapore av liknande strategiska skäl: genom att placera örlogsfartyg 
i anslutning till farlederna runt sundet är det möjligt att blockera i princip all passage 
mellan Indiska Oceanen och Sydkinesiska sjön. 

Men, och även om en nyligen släppt kinesisk vitbok om det nationella försvaret tyd-
ligt säger att Peking är beredd att försvara det som de uppfattar som sina vitala sjövägar 
med	militära	medel,	Kinas	örlogs-	och	flygbaser	ligger	mycket	långt	bort	från	sundet.	
Den	närmaste	större	basen	för	Nanhaiflottan,	exempelvis,	ligger	i	Zhanjiang,	över	

1400 distansminuter (M) bort, motsvarande mer än tre dagars seglingstid. På sam-
ma	sätt	är	den	närmaste	kinesiska	flottstationen	belägen	i	Sanya,	på	ön	Hainan,	cirka
1150	M	från	Malackasundet.	Även	om	den	kinesiska	flottan	skulle	kunde	använda	nå-
gon av sina små baser inom den ögrupp som är känd som Spratly Islands, dvs på öarna 
Fiery Cross Reef, Johnson South Reef eller Cuarteron Reef, skulle avståndet till Ma-
lackasundet fortfarande vara nästan 800 M (se karta 1 på nästkommande sida). Ingen 
av dessa har dock ännu en fullt utbyggd infrastruktur för att kunna stödja långvariga 
operationer.  
För	att	jämföra	så	har	det	kinesiska	multiroll-flygplanet	J-16	Shenyang	en	beräknad	

total	räckvidd	av	omkring	3000	km	(1620	M),	vilket	gör,	tidsmässigt	sett,	längre	flygo-
perationer	över	sundet	omöjligt.	De	flygbaser	som	finns	i	militärregionerna	Guangzhou	
och Chengdu, i de södra respektive centrala delarna av landet, är också, förutom att 
de	kräver	flygning	genom	Laos,	Myanmar	och	det	thailändska	nationella	luftrummet,	
för	långt	bort	för	att	nå	Malackasundet.	Den	närmaste,	i	Jinghong	i	Chengdu,	är	hela	
2300 km bort. 
Den	befintliga	militära	infrastrukturen	är	således	otillräcklig	för	att	kunna	genom-

föra	flygoperationer	över	tid	i	och	runt	Malackasundet,	flaskhalsen	för	passage	in	i	och	
ut ur Sydkinesiska sjön.
Det	kan	vara	viktigt	att	påpeka	att	hangarfartyget	Liaoning (fd Varyag av	rysk	Kuz-

netsovklass),	med	24	stycken	Shenyang	J-15	stridsflygplan	och	några	få	ubåtsjakthe-
likoptrar,	nu	är	operativ	i	Nanhaiflottan.	Utan	att	gå	för	mycket	in	i	teknisk-taktiska	
detaljer, men som påpekats av den erfarna försvarsanalytikern Robert Kaplan i Asias 
Cauldron, så kommer det att ta avsevärd tid innan Liaoning kan leverera full operativ 
effekt.	Detta	på	grund	av	att	PLAN	faktiskt	inte	har	någon	tidigare	erfarenhet	av	såda-
na förmågor. Även om Liaoning potentiellt ökar den kinesiska strategiska räckvidden 
kommer	det	att	dröja	flera	år	innan	de	på	allvar	kan	utmana	en	redan	väletablerad	flotta	
så som US Navy enbart genom att utplacera en hangarfartygsgrupp i regionen. Fartyget 
skulle dock kunna ha en kapacitetsutvecklande roll, och på sikt skulle möjligen, och 
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exempelvis, ny drönarteknologi kunna göra henne till helt ny typ av vapenplattform. 
Därmed	kan	Kina	ändå,	och	på	relativt	kort	 tid,	bygga	upp	en	avsevärd	förmåga	att	
åtminstone bestrida herravälde till sjöss genom sin blotta närvaro.

Sammanfattningsvis utgör Malackasundet ett enormt strategiskt problem, så det är 
inte onaturligt att de SLOC som går igenom sundet utgör nya strategiska intressen för 
Kina.	En	blockad	av	sundet	skulle	nämligen	effektivt	kunna	låsa	in	Kinas	örlogsflotta	
inom det som ofta kallas för den “första ökedjan”, den sträng av öar och skärgårdar som 
förbinder	Okinawa,	Ryukuöarna,	Taiwan	och	norra	Filippinerna	med	varandra.	Därför	
får sunden ut ur Sydkinesiska sjön också ny betydelse.

Ett ofullständigt schackdrag
Malackadilemmat är naturligtvis, och som påpekats ovan, inte ett nytt fenomen, men 
på grund av Kinas växande behov av resurser och tillgång till exportmarknader är 
storleken av de strategiska konsekvenserna större än någonsin. 

Karta 1.
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En lösning på dilemmat skulle kunna vara att helt enkelt kringgå detsamma. Genom 
att bygga en ny vattenväg genom södra och smalaste delen av Thailand skulle man 
kunna kompensera för den risk sundet innebär för Kinas utveckling och samtidigt 
kunna behålla obehindrad tillgång till Andamansjön och vidare ut i Indiska oceanen. 
Denna	vattenväg,	kallad	Kra	Isthmus,	har	varit	en	dröm	under	en	 lång	period	ef-

tersom den skulle förkorta avståndet mellan Kina och Europa med nästan 1200 M, 
något	som	potentiellt	skulle	bespara	rederierna	både	tid	och	stora	summor	pengar.	Den	
skulle	också	ge	Kina	en	större	handlingsfrihet	eftersom	det	skulle	finnas	flera	vägar	ut	
ur Thailändska viken.

Projektet är dock kontroversiellt, och den tidigare thailändska kungen, den numera 
avlidne Bhumibol Adulyadej, motsatte sig alla sådana planer med motiveringen att det 
skulle kunna dela upp landet och förstärka dynamiken i en region som redan präglas 
av destruktiva och separatistiska rörelser. 

I början av 2018 hävdade en thailändsk talesman för premiärminister Prayut Chan-
O-Cha och den thailändska regeringen att de ”inte hade någon policy för projektet”. 
Intressant nog verkar det ha förändrats och det pågår nu uppenbarligen diskussioner i 
det thailändska parlamentet om byggandet av kanalen, och projektet övervägs på allvar 
för nästa steg. Enligt en artikel i den framstående tidskriften The Diplomat i april 2018 
undertecknades ett samförståndsavtal redan 2015 av China-Thailand Kra Infrastruc-
ture Investment and Development Company och Asia Union Group för byggandet av 
kanalen. Möjligen är alltså en hundraårig dröm om en kanal tvärs igenom Thailand på 
väg att bli verklighet.
Det	är	dock	viktigt	att	betona	att	den	Nya	Sidenvägen	har	andra	delar,	förutom	farle-

derna till sjöss och hamnarna. Hela projektet består nämligen av otaliga landförbindel-
ser, vägar och järnvägar. Men, och med tanke på att ett enda modernt containerfartyg 
kan transportera över 23000 containrar, så skulle det krävas många tåg och lastbilar 
för att ersätta de fartyg som idag står för huvuddelen av kinesisk import och export. 
En ytterligare aspekt på Malacka-problematiken ligger i det faktum att sundet, som 
redan nu har över 126000 fartygspassager per år, dvs en tredjedel av världens handels-
sjöfart,	snart	beräknas	nå	sin	maxkapacitet.	Dessutom	kommer	många	av	de	nationer	
och	regioner	som	den	Nya	Sidenvägen	går	igenom	fortsatt	att	präglas	av	konflikter	och	
osäkerheter under många år framöver. 

Följaktligen kommer den huvudsakliga transportmetoden under överskådlig tid att 
förbli via haven, och därmed ökar behovet av en andra led mellan Indiska Oceanen och 
Sydkinesiska sjön.

För att sammanfatta så kommer den Nya Sidenvägen att leda till något som närmast 
kan liknas vi en total omvandling av Asiens ekonomi och det vidhängande säkerhets-
landskapet. Att ett sådant storskaligt projekt kommer att få allvarliga konsekvenser för 
regionen som helhet står tydligt, särskilt sett i dess historiska sammanhang. 
Eftersom	Asien	har	en	mycket	komplex	och	mångfacetterad	historia	av	konflikter	

är risken att byggandet av Kra-kanalen kommer leda till att mängder av oavslutade 
problem	återuppstår.	På	samma	sätt	som	att	byggandet	av	Suez-	och	Panamakanalerna,	
liksom även vidgningen av Kiel-kanalen 1914 gjorde, ledde till nya spänningar så kom-
mer konsekvenserna av Kra-kanalen vara enorma. Tänk bara på vilken inverkan dessa 
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hade på den internationella säkerheten, och därför borde de fungera som viktiga paral-
leller till Kra-kanalen och påminna oss om hur komplex denna region är.

Blotta existensen av en sådan vattenväg kommer förändra dynamiken i hela regio-
nen på ett sätt som måste ses som ett allvarligt brott i Asiens hela nuvarande säker-
hetsarkitektur. Med en ökad tonvikt på handel, och särskilt havsburen sådan, kommer 
PLAN oundvikligen att, och som Toshi Yoshihara och James R. Holmes påpekar i Red 
Star	over	the	Pacific, tvingas rikta avgörande delar av sin kraft mot den plats där ”the 
center of gravity of the natioń s interests leans”. Inom överskådlig framtid kommer det 
att omfatta regionen runt Malackasundet. 

Kina måste därför och helt nödvändigtvis, återigen som Yoshihara uttrycker det, 
“fördjupa sitt marina försvar för att skydda kustnära ekonomiska knutpunkter”. Kriti-
ker, som till exempel Indo-Pacific	Defense	Forum	(APDF),	hävdar	redan	att	den	Nya	
Sidenvägen utan tvekan kommer att leda till en militarisering av kanalen och till och 
med att “kinesisk kontroll av projektet skulle kunna urholka Thailands suveränitet”. 
Det	finns	dock	ett	sätt	för	Kina	att	hantera	och	mildra	utländska	uppfattningar	om	ett	
sådant drag.

Försvaret av Kra-kanalen
Att	bygga	Kra-kanalen	skulle	i	själva	verket	bara	flytta	risken	för	en	marinblockad	från	
Malackasundet till den nya kanalen själv. I princip skulle det bara motsvara en smärre 
rockad av pjäserna. Men, och detta är nyckeln, Kra-kanalen kan säkras mycket lättare 
än Malackasundet. 
Det	 senare	 ligger	 i	 ett	geografiskt	och	politiskt	område	 som	komplicerar	militära	

operationer	på	flera	olika	och	parallella	nivåer.	För	det	första	är	sundet	omgivet	av	flera	
suveräna	nationer	och	både	deras	respektive	ekonomiska	zoner	och	territorialhav	skul-
le	omedelbart	påverkas	av	en	kris	eller	konflikt.	Få	länder	i	Malackaregionen	skulle	tro-
ligen tillåta kinesiska örlogsfartyg i deras territorialvatten under en kraftmätning med 
USA eller Indien. Till och med ett passivt accepterande från de omgivande staterna för 
sådana sjöoperationer är osannolikt. För det andra, och med tanke på ett militärgeo-
grafiskt	och	operativt	perspektiv,	karaktäriseras	området	av	en	mängd	skärgårdar	och	
halvstängda havsområden som Java-, Sulu-, Sulawesi-, Banda- och Arafurasjöarna. 
Allt detta skapar komplicerade utmaningar för sjömilitära operationer. Om kinesiska 
flottan	skulle	lämna	sitt	primära	operationsområde	i	Sydkinesiska	sjön	och	utföra	före-
tag	i	vattnen	bortom	den	så	kallade	”första	ökedjan”	skulle	dess	flank	och	rygg	omedel-
bart exponeras varvid resurserna med nödvändighet skulle behöva sträckas ut över ett 
enormt område. För det tredje, och som nämnts tidigare, är avstånden från nuvarande 
örlogshamnar	till	sundet	mycket	långa,	vilket	gör	långvariga	sjö-	och	flygoperationer	
svåra eller till och med omöjliga att utföra. Att bygga Kra-kanalen och hitta en anlägg-
ning på närmare avstånd skulle lösa alla dessa problem i ett slag.
Nyckeln	till	försvaret	av	Kra-kanalen	finns	i	provinserna	Koh	Kong	och	Preah	Siha-

nouk i det lilla landet Kambodja. Härifrån är det nämligen bara 520 km till Kra-halvön. 
Om Kina verkligen har ingått ett hemligt avtal med Kambodja om att använda den 

nya	flygplatsen	Dara	Sakor,	som	förväntas	vara	klar	2020,	den	närliggande	äldre	flyg-
platsen	Khemerak	Phumin	och	en	eller	flera	av	de	tre	hamnarna	i	området,	skulle	hela	
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det	strategiska	spelet	förändras	i	grunden.	Flygtiden	för	kinesiska	flygplan	från	baser	
inuti Kambodja skulle bara vara minuter och därmed skulle tiden för uppdrag över 
sundet	förlängas	avsevärt.	Tillgång	till	flygfält	där	skulle	till	och	med	göra	det	möjligt	
för	kinesiska	jakt-	och	attackflygplan	att	operera	väl	ut	i	Andamansjön	väster	om	Thai-
land (se karta 2).

Det	är	oundvikligt	att	här	dra	slutsatsen	att	de	massiva	investeringar	och	ambitioner	
som den Nya Sidenvägen representerar kommer att kräva motsvarande åtgärder för 
att	säkerställa	dess	säkerhet	och	skydd.	Detta	medför	exempelvis	att	strategier,	kapa-
citeter och logistikinfrastruktur måste harmonieras, och att hela ledningsstrukturen 
måste anpassas efter den Nya Sidenvägens behov. Sjösättningen av hangarfartyget 
Liaoning 2012, och hennes systerfartyg, Shandong, 2019 och senare hangarfartyget 
av typ 003 2021, innebär en tydlig förändring av den kinesiska strategin. För att möta 
kraven som utvecklingen av den Nya Sidenvägen kommer att kräva, bland annat säkra

Karta 2.
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handelsförbindelser	över	havet,	drivs	PLAN	utan	tvekan	mot	att	bli	en	högsjöflotta	med	
betydligt	 större	 räckvidd.	Detta	 leder	 till	 att	de	måste	utveckla	nya	 typer	 förmågor,	
med	den	innebörden	att	behovet	av	hamnar	och	flygfält	i	närheten	för	uthålliga	opera-
tioner	i	och	över	Malackasundet	och	Kra-kanalen	ökar.	Delar	av	dessa	nya	baserings-
möjligheter utvecklas just nu i Kambodja.

Slutsatser
Om Thailand tillåter att kanalen byggs blir konsekvenserna för säkerheten i hela Syd-
ostasien avsevärda. Som vi kan se från andra liknande projekt i Mellanöstern och Cen-
tralamerika riskerar det att öka spänningarna ytterligare i det som snabbt är på väg att 
bli en känslig region.

När Kina ökar sin militära närvaro i Sydostasien på grund av den Nya Sidenvägen 
kommer andra nationer utan tvekan att känna sig tvungna att leta efter sätt att begränsa 
eller	balansera	Kina.	Det	är	till	exempel	inte	osannolikt	att	utgå	från	att	Indiens	strävan	
att hyra en marinbas på ön Sabang, vid mynningen av Malackasundet i västra Indone-
sien, återspeglar just ett sådant motdrag.

Xi Jinpings strävan efter ett moderniserat Kina har lett till ett ökat beroende av 
import av energi och konsumtionsvaror. Följaktligen är de nya havsförbindelser, som 
utgör en delmängd av den Nya Sidenvägen, livsviktiga på en nivå som aldrig tidigare 
upplevts i kinesisk historia. På grund av den resa som president Xi har stakat ut för 
Kina måste även den nödvändiga fysiska infrastrukturen oundvikligen utvecklas inom 
en snar framtid. Att bygga Kra-kanalen och kringgå, eller åtminstone komplettera, 
Malackasundet blir en viktig del av denna nya strategi. Närhelst detta händer, och när 
Kinas gamla rädsla för att låsas in innanför ”den första ökedjan” minskar, kommer hela 
Sydostasiens strategiska struktur att förändras för alltid, ungefär på samma sätt som 
det	gjorde	för	Europa	och	USA	när	Suez-	och	Panamakanalerna	öppnades.

Slutnoter
i.	 Se	“News	from	the	seas	of	China	and	Indo-Pacific	region”,	Tidskrift i Sjöväsendet
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Chinese Maritime Strategy in the Long Run
At the beginning of the 19th	century,	only	five	years	after	the	end	of	the	Napoleonic	
Wars	in	Europe,	China	had	been	the	world’s	biggest	economy	for	nearly	two	millennia.	
In	1820,	its	share	of	World	GDP	culminated	in	32.9	percent,	to	be	compared	with	26.6	
for Europe1.	It	gradually	decreased	to	a	devastating	4.9	percent	at	the	end	of	Mao’s	era.

Year 1700 1820 1952 1978
China 22.3 32.9 5.2 4.9
Table	1	:	China’s	share	of	world	GDP	in	per	cent.
The	rise	to	power	of	Deng	Xiaoping	in	1978	and	the	opening	up	of	China’s	economy	
to	world	trade	reversed	the	trend	of	economic	decline.	He	intended,	as	a	first	step,	to	
recover	from	several	centuries	of	gradual	decrease	by	enabling	China’s	peaceful	deve-
lopment and provide the basic safeguards for ensuring sustainable economic and social 
development. He developed a truly Mahanian approach that his successors followed. 
China being a geopolitical island2, he developed the industry in the hinterlands in its 
seaports	on	a	very	successful	way.	He	also	developed	China’s	global	sea	lines	of	com-
munications and the PLA/N to protect and support its interests worldwide. 
From	2013,	Xi	Jinping	departed	from	Deng	Xiaoping ś	cautious	military	 increase	

to	build	a	full-fledged	global	naval	power.	The	country	needs	it	to	protect	its	maritime	
approaches	in	the	China	Seas	and	address	at	the	same	time	the	Malacca	Dilemma	while	
developing naval bases and dual-use maritime terminals abroad. China views its path 
to great power status, and indeed its path for regime survival, through maritime trade, 

1.	 Maddison,	Angus,	&	Development	centre	of	the	OECD.	Chinese	economic	performance	in	the	
long	run.	Paris,	France:	Development	centre	of	the	Organisation	for	economic	co-operation	and	de-
velopment, 1998, p. 44.
2. By geopolitical island, we mean a country deprived of safe or reliable land neighbors, but having 
easy access to warm waters with numerous and deep harbors that it controls.
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the backbone of its economy. The Belt and Road Initiative is merely an increase in the 
worldwide extension of that same planning to address the growth slowdown the coun-
try has experienced for a decade.

Having carried out a thorough net assessment of the maritime history of the world, 
its	 own	 deficiencies	 and	 the	 successes	 of	main	 sea	 powers	 along	with	 today’s	 eco-
nomic trends, China favors international trade and primarily its seagoing branch to 
increase	its	economic	growth	to	reach	the	‘China	Dream’3 in 2049. It must then build 
and manage its domestic sea ports at the highest technical standard and its maritime 
approaches — the China Seas. 
It	must	cont	rol	diversified	worldwide	maritime	lines	of	communication,	effectively	

supported	by	dual-use	supply	chains	—	the	String	of	Pearls	—	under	the	aegis	of	a	first-
rate naval power for deterring would-be competitors. In short, what country — whose 
core interest would not be at risk — would be willing to wage a high-intensity war with 
such a military and nuclear power, which is furthermore a permanent member of the 
United Nations Security Council?

The origins of China’s Maritime Strategy
China’s	leaders	are	taking	great	care	of	historical	feedback	in	the	long	term	to	analyze	
the	outcomes	of	their	choices	since	China	has	been	confronted	by	western	civilization,	
global trade and technical superiority. They want to learn from their own mistakes 
to catch up and outdo their competitors in order to regain the former status of China. 
Assessing	 the	darkest	moments	of	China’s	history,	 they	analyze	with	great	care	19th 
and 20th century geopolitical outcomes — their own and those of their enemies — 
weighing	 the	pros	and	cons,	 in	order	 to	address	effectively	 their	political	objectives	
in the medium and long term. Thus, to save time, they often choose to copycat some 
geostrategic	 or	 economic	 options	 that	 have	 been	 efficient.	 They	 also	 systematically	
conduct	retro-engineering	as	a	first	step	to	design	technological	systems,	from	elemen-
tary	subsystems	to	major	combat	systems	like	jet	fighter	planes	and	aircraft	carriers.	As	
a second step, they adapt them to their own use. The last step consists in constructing 
fully	indigenous	systems	perfectly	fitting	requirements.

China’s Historical and Geostrategic Feedback
According	 to	Angus	Maddison,	 “China’s	 national	 territory	 in	 1820	was	 12	million	
square kilometers, about twice what it had been in 1680. Taiwan was conquered in 
1683, Tibet in 1720 and a huge area of central Asia (Chinese Turkestan, later Sinkiang) 
in	1756–57.	There	was	an	outer	perimeter	of	docile	tributaries	in	Burma,	Nepal,	Siam,	
Annam, Korea and the Ryukyus which were felt to provide an extra layer of security.”4 

The Middle Kingdom has been almost exclusively a land power since the early 15th 
century	when,	 despite	 Zheng	He’s	 six	 successful	 voyages	 to	 the	 Indian	Ocean,	 the	
Red	 Sea	 and	 the	 Persian	Gulf,	 Emperor	 Zhu	Qizhen	 ordered	 a	 total	 prohibition	 on

3.	 The	China	Dream	integrates	national	and	personal	aspirations,	with	the	twin	goals	of	reclaiming	
national pride and achieving personal well-being. It requires sustained economic growth, expanded 
equality and an infusion of cultural values to balance materialism.
4. Maddison, p.43.
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maritime trade. “Chinese ships and sailors were prohibited from going abroad; no ships 
could be built for overseas voyages; the construction of warships and related arma-
ments was sharply curtailed5…”  The loss of maritime initiative lasted until 1978 and 
had far-reaching implications. 

The collapse and humiliation of the Chinese Empire 1820–1949 
Foreign Intrusions and the Opening of Treaty Ports
For most of its history, China felt predominantly threatened at its land borders. Those 
with	Russia	 had	 been	fixed	 deep	 into	Siberia	 in	 the	 1689	Treaty	 of	Nerchinsk.	But	
China failed to understand that the main threats were coming from the sea.
The	Chinese	regarded	themselves	as	 the	center	of	 the	world	civilization	and	were	

slow	to	realize	the	importance	of	superior	western	technology.	That	technology	was	
also used by Japan by the end of the 19th century. On land, the Chinese were defeated 
by	the	British	in	the	First	Opium	War	(1839–1842)	and	by	the	British	and	the	French	in	
the	Second	Opium	War	(1856–1860).	In	1860	a	Franco-British	force	occupied	Beijing	
and destroyed the Imperial Summer Palace, which is still felt as the ultimate humilia-
tion by those they considered barbarians. 
In	1858–60,	Russians	infiltrated	Chinese	territory	north	of	the	Amur	River	and	East	

of the Issuri River down to the Korean border. China ceded this area in 1860 and thus 
lost	the	whole	Pacific	coast	of	Manchuria.	The	new	port	of	Vladivostok	was	created6. 
From	1897	to	1905,	Russia	also	occupied	Manchuria	and	could	finally	reach	warm	wa-
ters at Port Arthur, a dream they had nurtured for centuries. 
Two	other	wars	were	waged	mainly	at	sea.	In	1884	–	5	the	French	defeated	the	Chi-

nese over Indochina in a series of naval battles in southern China. They destroyed the 
new naval yard at Foochow, several ships at Shipu Bay and blockaded Taiwan, leading 
to	the	Chinese	cession	of	suzerainty	over	Indochina	in	1885.
In	1894	Japan	 intervened	militarily	 in	Korea	and	sparked	off	a	war.	The	Chinese	

navy	was	defeated	off	the	Yalu	River.	In	the	Treaty	of	Shimonoseki,	1895,	the	Pescado-
res Islands and the Liaotung Peninsula were ceded to Japan. 

All these wars having been lost, China had to sign what has later been called unequal 
treaties, a series of agreements containing one-sided terms requiring China to cede 
land,	open	treaty	ports,	and	grant	extraterritorial	privileges	to	foreign	citizens.	

To the Chinese, humiliation seems to have no limits. Yet, modern China assessed 
how important these ports have been for the global trade dominance of the United 
Kingdom until the mid-20th century and particularly Hong Kong. A colony since 1842, 
it was extended in 1898 with a 99-year lease of the New Territories and was transfer-
red	to	the	People’s	Republic	of	China	(PRC)	on	1	July	1997.	It	is	interesting	to	notice	
that,	 despite	 difficult	 memories	 of	 the	 British	 colonization,	 the	 PRC,	 also	 mimick-
ing 19th century British control of the Indian Ocean, reproduced the process when a 
$1.12	billion	deal	was	made	to	operate	Sri	Lanka’s	deep-sea	Hambantota	Port.	Under	
the deal, signed in July 2017, China Merchants Port (CM Port) will run the $1.5 billion
5. Paine, Lincoln. The	 sea	 and	 civilization:	 a	maritime	 history	 of	 the	 world. New York (N.Y.), 
U.S.A.: A. A. Knopf, 2013, p. 370.
6. Maddison, p.47.
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Chinese-built port on a 99-year lease. The $1.12 billion total price is to be used to 
reduce	the	Sri	Lankan	government’s	debt	to	China.	The	same	process	is	being	used	to	
control ports along the String of Pearls.

Rebellions and Revolts
When	considering	the	19th century, the Chinese tend to stick to the foreign intrusions 
as the main reason for the collapse of their economy. However, several rebellions or 
revolts including the Nian revolt (1853-68), the Hakka-Cantonese war (1855-7), the 
Yunnan	Muslim	Rebellion	(1855-73)	etc.	affected	many	regions.	The	costliest	has	been	
that	of	the	Taiping	Rebellion	(1850–64)	which	involved	the	occupation	of	China’s	most	
prosperous areas.
The	cost	of	war	has	been	enormous	as	three	different	causes	accumulated.	The	de-

feat of the rebellion was primarily the work of new professional armies created at high 
costs;	the	state	could	not	levy	taxes	for	a	decade	and	a	half	in	the	16	provinces	affected	
by the rebellion; six hundred cities were destroyed.

The casualty estimate for all revolts during the 19th century is 60 million, a number 
far higher than those of the foreign wars.

As of today, social stability remains a major matter of concern for Chinese leaders. It 
is	the	cornerstone	of	China’s	social	architecture.	Echoing	these	stinging	memories,	the	
State	Council	released	on	September	6,	2011,	a	White	Paper	named	“China’s	Peaceful	
Development”	which	defined	China’s	Core	National	Interests	as	being:
•	 State sovereignty,
•	 National security,
•	 Territorial	integrity	and	national	reunification,
•	 China’s	political	system	established	by	the	constitution,
•	 Overall social stability,
•	 The basic safeguards for ensuring sustainable economic and social development.
This explains why the government has chosen to solve the Hong Kong issue hastily and 
reacted to widespread protests, sometimes violent, against a proposed extradition bill 
by imposing a new National Security Law on Hong Kong. It was enacted on June 30, 
2020,	putting	an	end	to	China’s	commitment	to	the	“one	country,	two	systems”	frame-
work for governing Hong Kong.

This is also a clear warning to Taiwan, which is also concerned by the third core 
interest	in	the	list	(reunification).

The quest for the aircraft carrier
Civil war between the Kuomintang and the Communists raged until 1949, when the lat-
ter	took	control	of	mainland	China,	the	former	fleeing	to	Taiwan,	Hainan	and	their	sur-
rounding islands. Lacking a navy, the PRC could not conquer them, except for Hainan. 

On June 25, 1950, Communist North Korea launched a massive surprise attack, cat-
ching South Korean and US forces unprepared for war. The United States was almost 
exclusively focused on a potential Soviet invasion of Europe. The U.S. Air Force and its 
B-36 bombers carrying nuclear bombs were estimated to be the means to win that war. 
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Then	Secretary	of	Defense,	Louis	Johnson,	had	stated,	“There’s	no	reason	for	having	
a Navy and Marine Corps.” In 1949, he had canceled a pet carrier project of the U.S. 
Navy	while	supporting	the	Air	Force’s	B-36	heavy	bomber	program.	

Only one US aircraft carrier (USS Valley Forge)	was	then	in	the	Western	Pacific.	
The British carrier HMS Triumph was also there. The arrival of another carrier, USS 
Philippine Sea and two escort carriers provided the necessary air support to enable a 
Marine brigade to contain North Korean attemts to overrun the hard-pressed Pusan 
perimeter. 

The importance of the combat air support provided by the planes from aircraft car-
riers was noticed by the Chinese forces. On August 4,1950, a planned invasion of Tai-
wan was aborted due to the heavy US naval presence. Two other Taiwan Strait crises 
involving US aircraft carriers again discouraged China from attacking Taiwan in 1958 
and	in	1995–1996.	The	People’s	Liberation	Army	Navy	(PLAN)	chose	then	to	procure	
aircraft carriers.

China has chosen to refurbish the Varyag, a former Soviet ship bought in 1998 from 
Ukraine	under	the	pretext	of	turning	it	into	a	floating	casino	in	Macau.	Instead,	it	was	
rebuilt and commissioned into the PLAN as Liaoning on 25 September 2012. In No-
vember 2016, the PLAN stated that Liaoning was combat-ready. As a very symbolic 
sign, on March 20, 2018, China sent the carrier through the Taiwan Strait after Xi Jin-
ping warned the Republic of China (ROC) against separatism.

A second vessel, a near perfect copy of Liaoning but built in China, the Shandong, 
was	commissioned	on	December	17,	2019.	
A	third	one,	larger	and	locally	designed,	is	expected	to	be	China’s	first	large,	modern	

platform capable of leading a full range of strike group operations. Under construction, 
it should be commissioned in 2023.

Successive Chinese leaders sharing a common goal
After	Chairman	Mao	Zedong’s	death	in	1976,	Deng	Xiaoping	came	to	power	in	1978	
after	China	stabilized,	following	political	unrest.	From	Deng	to	Xi—and	unlike	Wes-
tern democracies—the succession of leaders every 10 years takes place in continuity, 
all sharing the same political objective: to raise China to the rank of world leader where 
it belongs. The resulting stability has favored the development of large technological 
and strategic projects, which require time and perseverance, without waste of means.

Beginning in 1979, the economic reforms accelerated the market model, while the 
leaders	maintained	old	Communist-style	rhetoric.	China’s	economy	opened	up	to	fo-
reign trade, mostly by sea, the relations with her neighbors being tense. It made the 
choice to develop the country following an economic strategy centered on several 
ports opened to overseas investment. These ports having favorable hinterlands, the 
activity increased sharply and spread gradually in the coastal regions of China, crea-
ting a growth imbalance with the landlocked western regions. The choice, surprising 
in	a	communist	country	to	westerners,	happened	to	be	sound	and	very	effective.	The	
development of the rest of China was to come progressively later, following an East-
West	progression	under	vigilant	scrutiny	by	the	state	security	forces	to	stifle	potential	
revolts.
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On	January	1,	1979,	the	United	States	recognized	the	People’s	Republic	of	China7, 
granting de facto the country a political clearance for international trade. The healthy 
development	of	the	Sino-US	relationship	could	not	afford	any	serious	misjudgments	by	
either	side.	In	the	1980s,	Deng	Xiaoping	used	the	phrase	“keep	a	low	profile”	in	the	
context	of	China’s	diplomatic	policy.	This	wise	choice	meant	“observe	calmly,	secure	
our	position,	cope	with	affairs	calmly,	hide	our	capacities	and	bide	our	time,	be	good	
at	maintaining	a	low	profile,	and	never	claim	leadership.”	This	motto	was	shared	by	all	
Chinese leaders until Xi Jinping who departed from it only when he felt the country 
to be strong enough to do so and that it was no longer possible to Maintain it credibly. 
Since	2013,	Beijing	appears	poised	to	expand	its	global	power	and	influence	through	

the	ambitious	Belt	and	Road	Initiative	(BRI),	expansive	build-up	and	modernization	
of	 the	People’s	Liberation	Army	(PLA),	assertive	foreign	policy,	and	forceful	public	
diplomacy. Underpinning these strategic activities are various ancillary strategies — 
maritime, space, and cyberspace — all interlinked with the grand strategy of the Chi-
nese	Dream8. 
Yet,	the	political	objectives	of	Deng	and	Xi	are	the	same:	restore	the	Middle	King-

dom	status	as	a	leading	world	power	and	civilization,	thereby	realizing	a	modern	and	
powerful	China	by	2049.	In	the	1970s	Deng	Xiaoping	promoted	the	”three	steps”	po-
licy to be achieved by the 100th	anniversary	of	the	country’s	founding:	establish	basic	
sustenance	for	all	(to	take	10	years);	healthy	growth	(10	more	years);	overall	revitaliza-
tion	of	the	nation	which	should	be	accomplished	within	the	first	fifty	years	of	the	21st 
century9.

The main reason behind this tremendous and continuous growth is that all Chinese 
leaders	since	Deng	pursued	the	same	goal,	without	altering	the	course,	only	adapting	
their	pace	to	the	international	environment	so	as	not	to	jeopardize	the	final	objective.	

1982: Law of the Sea; China disadvantaged by geography
The	United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	(UNCLOS)	defines	the	rights	
and	responsibilities	of	nations	with	respect	to	their	use	of	the	world’s	oceans,	establis-
hing guidelines for businesses, the environment, and the management of marine natu-
ral resources. UNCLOS, concluded in 1982, came into force in 1994. 

The outcomes were mainly detrimental for China which, nevertheless, signed and 
ratified	 it.	China’s	10,000	nautical	miles	of	 coasts	 are	bordered	with	 the	first	 island	
chain, mainly made up of the Kuril Islands, Ryukyu Islands, Taiwan, the Philippines 
and Borneo. None of these islands belong to China. It runs along the Chinese coast at a 
distance generally less than 400 nautical miles, thus limiting the width of the Chinese 
EEZ—an area in which the coastal nation has exclusive exploitation rights over all 
natural resources—to less than 200 nautical miles in most of the China Seas and the 
Yellow Sea.

7.	 France	had	already	recognized	China	on	January	27,	1964.
8. Tuan N. Pham, The Chinese Dream and Beijing’s Grand Strategy,	December	19,	2017.
9.	 Liu,	Mingfu,	and	Yazhou	Liu.	The	China	dream:	great	power	thinking	&	strategic	posture	in	the	
post-American era. New York, USA: CN Times Books, 2015, p. 12.
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This	leads	to	the	double	drawback	of	forcing	Chinese	maritime	traffic	to	cross	inter-
national straits that China does not control and of reducing its maritime space.10

EEZ10 / Land EEZ area (km2) Land area
USA 1.2 11,351,000 (1st largest) 9,371,175 (4th largest)
France 18.3 11,035,000 (2nd ) 640,294 (42nd)
Japan 12 4,470,000 (6th) 377,944 (62nd)
China 0.4 3,879,666  (10th) 9,596,966 (3rd)
Table	2	:	Unequal	consequences	of	UNCLOS	
China has been claiming since 1947 a large body of water of roughly 2,000,000 square 
kilometers	 in	 the	south	China	Sea,	enclosed	in	 the	so-called	Nine-Dash	line11, inter-
fering with the EEZs of several countries and creating strong maritime disputes with 
most of them. Only one, the Philippines, dared to sue China. 

On July 12, 2016, the Permanent Court of Arbitration (PCA), an intergovernmental 
organization	located	in	The	Hague	and	providing	an	arbitral	tribunal	to	resolve	dispu-
tes, delivered a judgment which looked at the territorial rights of disputed reefs, rocks 
and shoals scattered throughout the key trade route. 
The	court	dismissed	Beijing’s	69-year-old	nine-dash	line	claim	to	much	of	the	South	

China Sea and removed any legal basis for Beijing to create a network of linked ter-
ritorial and economic seas under its control, 
The	very	next	day,	the	State	Council	of	the	People’s	Republic	of	China	published	a	

White	Paper	rejecting	the	judgment,	Chinese	state	media	calling	the	Permanent	Court	
of Arbitration in The Hague a “puppet” of external forces. “China will take all neces-
sary measures to protect its territorial sovereignty and maritime rights and interests,” 
the	ruling	Communist	Party’s	official	People’s	Daily	said	in	a	front-page	commentary.	
Underscoring	China’s	rebuffing	of	the	ruling,	state	media	said	that	two	new	airports	in	
the	Spratlys,	on	Mischief	Reef	and	Subi	Reef,	both	received	test	flights	from	civilian	
aircraft on July 13.

China which is party the UNCLOS, made some reservations, including the follo-
wing one:  

“On issues concerning territory and maritime delimitation, China does not ac-
cept any means of dispute settlement imposed on it, nor does it accept any re-
course to third-party settlement. On 25 August 2006, China deposited, pursuant 
to Article 298 of UNCLOS, with the Secretary General of the United Nations 
a	declaration,	stating	that,	“The	Government	of	the	People’s	Republic	of	China	
does not accept any of the procedures provided for in Section 2 of Part XV of 
the Convention with respect to all the categories of disputes referred to in para-
graph 1 (a), (b) and (c) of Article 298 of the Convention.” This explicitly excludes 
from UNCLOS compulsory dispute settlement procedures, disputes concerning

10. EEZ = Exclusive Economic Zone
11. This vaguely located demarcation line is used by PRC and ROC for their claims of the major part 
(66 percent) of the South China Sea. 
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maritime delimitation, historic bays or titles, military and law enforcement acti-
vities, and disputes in respect of which the Security Council of the United Nations 
is exercising the functions assigned to it by the Charter of the United Nations. 12”

China Recurringly Expands Its Maritime Domain by the Use of Force
In January 1974, the Chinese and South Vietnamese navies clashed near the disputed 
Paracel Islands. The short but intense battle left China in control of seemingly unre-
markable spits of land and surrounding waters in the South China Sea. 

In 1988, the navies of China and Vietnam clashed over possession of the Johnson 
Reef in the Spratly Islands, an incident that saw several Vietnamese vessels sunk, with 
dozens	of	its	sailors	perishing.

The South China Sea contains over 250 small islands, cays, shoals, reefs and sand-
bars, many of which are naturally under water at high tide, and some of which are 
permanently submerged. The features are the Spratly Islands; the Paracel Islands; the 
Pratas	Islands	and	the	Vereker	Banks;	the	Macclesfield	Bank;	the	Scarborough	Shoal.

As of 2020, China has 20 outposts in the Paracel Islands and 7 in the Spratlys. It 
also	controls	Scarborough	Shoal,	which	it	seized	in	2012	without	fighting	via	a	con-
stant coast guard presence, though it has not built any facilities on the feature. Since 
2013,	China	has	engaged	in	unprecedented	dredging	and	artificial	island-building	in	
the Spratlys, creating 3,200 acres of new land, along with a substantial expansion of its 
presence in the Paracels13.
China	completed	the	dredging	and	landfilling	operations	to	create	seven	new	islands	

in the Spratlys by early 2016. As of January 2016, the PRC has reclaimed land and built 
ports on seven reefs and built three 3,000-meter (9,800 ft) runways within the Spratly 
Islands: Fiery Cross, completed in January 2016, Mischief and Subi Reef. Located near 
the center of the South China Sea, they are 100 to 150 NM apart from each other, con-
stituting a very capable joint forces stronghold.

China’s Maritime Strategy
In	2020,	China’s	population	is	1.4	billion,	the	largest	of	any	country	in	the	world.	In	
2010,	91.5%	of	the	population	were	Han	Chinese.	In	2002,	about	94%	of	the	popula-
tion	lived	in	the	eastern	provinces,	on	43%	of	the	total	land	area.	Population	density	
increases as one moves closer to the coastal regions where the opening of the Chinese 
economy to world trade began in 1979. 

China has since experienced economic growth unknown on the planet thanks to its 
ever-improving harbors able to cope with the increasing maritime trade. The capa-
bility	of	the	maritime	industry	to	cope	with	the	incoming	flows	of	raw	materials	and	
hydrocarbons	along	with	the	outgoing	flows	of	manufactured	products	which	had	been	
rapidly made in the innumerable factories installed in the ports hinterland where the 
key	factors	in	this	amazingly	successful	story.

12.	 ”China	Adheres	to	the	Position	of	Settling	Through	Negotiation	the	Relevant	Disputes	Between	
China	and	the	Philippines	in	the	South	China	Sea”	White	paper.	Information	Office	of	the	State	Coun-
cil	of	the	People’s	Republic	of	China,	July	13,	2016,	Item130.
13. https://amti.csis.org/island-tracker/china/
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Should	these	mostly	maritime	flows	dry	up	for	whatever	reason,	economic	growth	
would collapse, the tacit pact allowing the people to get wealthy on the condition of 
leaving politics to the Communist Party would be broken, social stability would be cal-
led into question and popular revolts would be unmanageable. China would be unable 
to	fulfill	its	dream	in	2049	for	the	100th	anniversary	of	the	country’s	founding.
China’s	maritime	approaches	are	threatened.	Lacking	strategic	space	due	to	the	pro-

ximity	of	the	first	island	chain	running	along	the	Chinese	coast	and	not	controlling	the	
only	straits	granting	access	to	the	European	and	African	markets	and	to	the	oil	&	gas	
from	the	Persian	Gulf,	China’s	future	is	at	risk.	China’s	maritime	strategy	is	respon-
sible	for	supporting	maritime	flows	and	the	sea	lines	of	communications	with	current	
and future markets. By launching the Belt and Road Initiative and its major compo-
nent, the Maritime Silk Road for the 21st century, President Xi Jinping wants to boost 
trade with Europe and Africa, open up the landlocked western provinces of China with 
corridors to the Indian Ocean, whose populations, mainly from minorities (Uighurs, 
Tibetans…) are tired of waiting for development opportunities and are ready to revolt. 
The trade war with the USA, which should not calm down under President Joseph Bi-
den, has still increased the importance of the BRI. Given China steadily deteriorating 
external relations, moving toward autarchy might seem desirable. But in the absence 
of	a	reduction	in	the	state’s	role	in	the	economy	(something	that	is	clearly	not	under	
consideration), policies designed to stimulate innovation and household spending are 
unlikely to succeed14.
It	is	not	possible	to	have	access	to	actual	strategic	texts	whose	classification	prohibits	

the dissemination; however, a maritime strategy emerges clearly from the empirical 
study	of	China’s	maritime	development.	Being	largely	dictated	by	geography,	it	is	unli-
kely to change as long as the geopolitical goals remain. The strategy encompasses two 
complementary	aspects:	first,	the	control	of	maritime	approaches;	second:	the	protec-
tion of the sea lines of communications, nationals abroad and overseas interests.

Protecting maritime approaches 
West	of	the	first	island	chain,	three	seas	border	China	from	north	to	south:	the	Yellow	
Sea between China and the Korean Peninsula; the East China Sea (ECS) down to the 
northern entrance of the Taiwan Strait; the South China Sea (SCS) that stretches down 
to the Singapore and Malacca Straits. All of them are shallow, with the exception of the 
eastern part of the East China Sea and the northern half of the South China Sea with 
depth of up to 4,000 meters.

Strategic Goals
In 1987, Admiral Liu Huaqing, the head of the PLAN changed the maritime strategy 
from	“Coastal	Defense”	 to	“Offshore	Defense.”	He	 thus	drew	 the	 two	 island	chains	
he	called	“line	of	defenses”	and	fixed	a	time	schedule	for	China	to	control	them.	The	

14. On October 29, 2020 the nineteenth Central Committee of the Chinese Communist Party con-
cluded	its	fifth	plenum	devoted	primarily	to	laying	the	groundwork	for	China’s	fourteenth	five-year	
plan (2021 to 2025). One thing in particular stands out—the hope that the country can become less 
dependent	on	the	outside	world,	both	for	advanced	technology	and	as	a	source	of	final	demand.
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first	step	(western	part	of	the	first	island	chain,	including	Taiwan)	was	to	be	achieved	
by year 2000; Step 2 within the second island chain which is stretching from northern 
Japan to Guam was to be reached by year 2020. The last step was to have global ca-
pabilities by 2049. The overall objectives were for the PLAN to gain the ability to 
seize	limited	sea	control	in	certain	areas	for	a	certain	period	of	time;	effectively	defend	
China’s	 sea	 lanes	 fight	 outside	 of	China’s	 claimed	maritime	 areas	 and	 implement	 a	
credible nuclear deterrent.
Current	objectives	are	very	similar,	including	addressing	one	of	China’s	core	natio-

nal	interests	listed	in	the	2011	White	Paper,	“China’s	Peaceful	Development”:	territo-
rial	integrity	and	national	reunification.	It	encompasses	Taiwan	and	all	features	within	
the	nine-dash	line	in	the	SCS	and	the	Diaoyu	Dao	(Senkaku	islands)	in	the	ECS.	Those	
islands	will	grant	control	of	several	straits	and	provide	safe	access	to	the	Pacific	Ocean.

Chinese nuclear ballistic missile submarines (SSBNs) are based in the southernmost 
coast of the island of Hainan where an underground base has been constructed for 
them. They are within an hour from deep enough waters to submerge safely and patrol 
in	what	Soviet	Admiral	Gorshkov	called	“Bastions.”	These	specific	patrol	areas	were	
situated in Soviet home waters in the Barents Sea and heavily defended by attack sub-
marines, surface vessels and air power to protect the still too noisy Soviet SSBNs from 
quieter	NATO	SSNs.	In	the	case	of	China,	the	seven	fortified	features	in	the	SCS	are	
even more favorably placed, in the middle of the deep-sea patrol area and can monitor 
underwater	sonar	arrays	lying	on	the	floor	of	it.

The value China gets from its Spratly outposts and unparallel situational awareness 
in that maritime space therefore lies mainly in their peacetime uses in asserting Chi-
nese sovereign rights over the hotly contested South China Sea and its living and non-
living resources. Their potential military uses in time of war can be devastating to the 
SLOCs of several main economic powers: South Korea, Japan, Taiwan and Singapore, 
if not others as well.
The	PLA	is	developing	a	comprehensive	joint	anti‐access	and	area‐denial	(A2/AD)	

strategy,	which	it	calls	a	“counter‐intervention”	strategy’.	It	aims	at	denying	American	
and	 their	allied	 forces	 the	ability	 to	operate	 freely	 in	China’s	“near	 seas”—the	area	
usually	referred	to	as	the	“first	island	chain15.” 

Doctrine for the employment of military forces
Three	different	levels	of	maritime	forces	are	being	used	by	China	in	the	China	Seas	and	
in	the	Yellow	Sea:	The	PLAN,	a	Coast	guard	type	organization	and	a	Maritime	Militia.	
As	of	2020,	all	are	under	the	same	Command	and	Control	organization.
The	most	prominent	one,	 the	PLAN,	 is	a	primary	war	fighting	force	which	 is	not	

designed nor trained for low-level crisis management. It is a very well-balanced navy.
In particular, China has procured a large number of amphibious vessels, including 

the new type 075 landing helicopter dock, a 40,000-ton vessel that started its sea trials 
in July 2020. It has a well deck for type 726 hovercraft (generally equivalent to the US
15. Antiaccess (A2) Action, activity, or capability, usually long-range, designed to prevent an advan-
cing	enemy	force	from	entering	an	operational	area.	Area	denial	(AD)	Action,	activity,	or	capability,	
usually	short-range,	designed	to	limit	an	enemy	force’s	freedom	of	action	within	an	operational	area.
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Navy’s	LCAC—Landing	Craft	Air	Cushion).	This	amphibious	force	is	a	clear	threat	to	
Taiwan and the SCS islands that are not yet controlled by China.

As for other missions, the danger is that in an encounter with naval forces from other 
countries conducting freedom of navigation operations, an action might be overin-
terpreted, triggering a response and therefore starting an unwanted combat. A local 
unplanned encounter might lead to high intensity retaliation, and even, depending on 
the	level	of	crisis,	to	a	full-fledged	war.	

It almost happened in the ECS on January 30, 2013, when Chinese Navy vessels 
locked	fire-control	 radar	onto	a	 Japanese	Maritime	Self-Defense	Force	 (MSDF)	de-
stroyer north of the Senkaku Islands. They might have done so because China interpre-
ted	Japan’s	sudden	visible	presence	in	the	waters	as	a	provocation.
When	the	Japanese	Noda	administration	nationalized	the	Senkaku	Islands	in	Ishi-

gaki,	Okinawa	Prefecture,	in	September,	it	told	the	MSDF	to	monitor	the	Chinese	ves-
sels from a distance at which the Japanese destroyers could not be seen by the Chinese, 
rather than by coming as close as three kilometers to Chinese ships as they usually did 
before, when carrying out their duty of patrolling the sea in a conventional way.
On	July	9,	2013,	the	Chinese	Coast	Guard	(CCG)	was	officially	established	with	over	

16,000	personnel	and	11	flotillas/squadrons	split	between	the	Northern,	Eastern	and	
Southern commands. It was supervised by the State Oceanic Administration. Some 
36	vessels,	many	over	1,000	DWT,	have	been	ordered	and	are	nearing	completion.	The	
addition	of	these	new	ships	drastically	improved	the	CCG’s	abilities	to	ensure	mari-
time	safety	in	China’s	declared	sovereign	waters,	as	well	as	providing	the	CCG	with	
improved strengths in ongoing territorial disputes. The new CCG has been used almost 
solely in maintaining a constant presence in the disputed waters in the East China Sea 
and South China Sea.

By November 2017, China had built two 12,000-ton displacement coast guard ships 
for	patrol	service	in	the	South	China	Sea.	They	are	the	world’s	largest	coast	guard	cut-
ters and are second to none for kinetic action when ramming non-navy vessels. China 
has	 the	world’s	 largest	 coast	guard	by	a	 sizable	margin.	As	 for	2017,	China’s	Coast	
Guard	had	225	ships	over	500	tons	capable	of	operating	offshore,	and	another	1,050+	
confined	to	closer	waters,	for	a	total	of	over	1,275	ships.
On	July	1,	2018,	China’s	Coast	Guard	leadership	changed	to	the	PLAN,	enabling	a	

better coordinated command and control and the Coast Guard to be more involved with 
military	drills	and	enable	it	to	play	a	larger	role	in	safeguarding	China’s	maritime	inte-
rests. Thus, the new leadership is seen as a warning to other countries. The transferring 
of its control and reform of the command-and-control system will not change its basic 
mission to protect maritime rights and carry out law enforcement.

The draft of a new law granting the coast guard permission to use weapons within 
the	country’s	“jurisdictional	waters”	is	open	for	public	comment	until	Dec.	3,	2020,	af-
ter	which	it	could	be	passed	into	law.	The	law	explicitly	states	that	China’s	coast	guard	
and	other	maritime	law	enforcement	agencies	may	use	small	arms,	such	as	rifles,	or	
shipborne-weapons, such as deck-mounted guns, when encountering a ship determined 
to be acting “illegally” in “jurisdictional waters,” although not without some degree 
of	caution.	The	types	of	offenses	potentially	warranting	force	include	arms	smuggling,	
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drugs smuggling, hiding and abetting criminals, obstructing law enforcement, and ille-
gal	economic	activity	by	foreign	vessels	in	China’s	“jurisdictional	waters.”	To	maintain	
some	ambiguity,	there	is	no	concrete	definition	of	“jurisdictional	waters.”	
Last	but	not	least,	China	has	the	world’s	largest	maritime	militia,	and	virtually	the	

only	 one	with	 involvement	 in	 sovereignty	 disputes.	China’s	 People’s	Armed	Forces	
Maritime Militia (PAFMM) is a set of mariners and their vessels which are trained, 
equipped,	and	organized	directly	by	the	PLA’s	local	military	commands.	While	at	sea,	
these units typically answer the PLA chain of command, and are certain to do so when 
activated	for	missions.	While	most	militiamen	have	civilian	jobs,	new	units	are	emer-
ging	 that	appear	 to	employ	elite	 forces	 full-time	as	militarized	professionals.	China	
has been known to use civilian ships as government proxies, often to harass foreign 
vessels.
So,	within	its	maritime	approaches,	China	can	orchestrate	with	three	different	levels	

of force which complement each other perfectly. Not willing to increase the level of 
violence in order to avoid a direct military confrontation it knows it cannot win for the 
time, the PLAN provokes powerful foreign navy assets with less armed ones, typically 
militia	boats	under	cover	of	fishing	boats	manned	by	“angry	nationalist	Chinese	citi-
zens.”	Should	an	accident	happen,	it	will	always	be	presented	to	the	media	as	being	the	
result	of	unprofessional	behavior	of	the	mighty	foreign	warship—not	that	of	“poor	fish-
ermen”—and be a good propaganda matter for the government to politically exploit.
Conversely,	when	dealing	with	foreign	fishing	vessels,	the	unified	Chinese	maritime	

control	and	command,	may	choose	to	use	larger	CCG	ships,	employing	size	and	the	
possibility of collision rather than armaments to confront foreign vessels.

To gain control over the islands of the SCS, Beijing has been implementing a very 
efficient	strategy	dubbed	‘Salami	Slicing’	by	Robbert	Haddick,	an	American	journalist.	
It is “the slow accumulation of small actions, none of which is a casus belli, but which 
add	up	over	time	to	a	major	strategic	change.”		Beijing’s	provocative	behavior	seems	to	
be part of its larger strategy in the South China Sea, where it does not use any kind of 
force which would have serious consequences but enough to bully the smaller disputing 
nations into submission.

The recurring idea behind these indirect ways of operating at sea is still to lower the 
risk	to	be	involved	in	a	high-intensity	conflict	at	a	time	not	chosen	by	the	government.	
Therefore,	China	is	posturing	with	some	ambiguity,	but	never	backs	off.	When	con-
fronting	democratic	powers,	China	prefers	to	freeze	its	actions	when	hitting	a	snag	and	
wait	as	long	as	necessary	until	its	opponent’s	tenure	in	office	will	be	completed	so	that	
it can resume its progress.
China’s	leaders	have	time.	The	Chinese	dream	should	be	fulfilled	in	2049.	Still	29	

years to go.16

16.	 Baker	III,	A.	D.	The	Naval	Institute	Guide	to	Combat	Fleets	of	the	World	2000-2001:	Their	Ships,	
Aircraft, and Systems. Annapolis: Naval Institute Press, 2000, p : xi.- xii.
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Securing global SLOCs
PLAN 
In	 2000,	 A.	 D.	 Baker	 III16 wrote: ”The Chinese People Liberation Army Navy 
(PLAN) has always had a combat potential much less than the considerable sum of 
its parts”...“Indigenous production of surface combatants in China has been slow and 
unspectacular through most of the 1990s”...“China is doing little to improve its margi-
nal amphibious warfare capabilities and continues to neglect mine countermeasures.”

In May 2004, Commodore Stephen Saunders, RN, wrote in the executive overview 
of	the	2004–2005	Jane’s	Fighting	Fleet	edition:	“The	quickening	pace	of	Chinese	naval	
modernization	was	the	main	theme	of	2003.”	While	the	intentions	of	the	Chinese	lead-
ership remain, as ever, somewhat ambiguous, contemporary trends in naval construc-
tion	continue	to	support	the	“active	defense”	doctrine	articulated	in	National	Defence	
in	2002,	the	white	paper	on	defence	published	on	9	December	2002.’

In 2012, the Training Ship Zheng He, traveled more than 30,000 nautical miles
through	the	Indian	Ocean,	the	Atlantic	and	the	Pacific.	The	voyage	was	the	first	time	
the PLAN had sent cadets on a “goodwill voyage.” It was the second such voyage, 10 
years	after	the	first	trip.	

In 2020, according to the Annual Report to Congress of the United States “Mili-
tary	and	Security	Developments	Involving	the	People’s	Republic	of	China	2020,”	the	
PLAN	is	the	largest	navy	in	the	world.	It	is	an	increasingly	modern	and	flexible	force	
that has focused on replacing previous generations of platforms with limited capabili-
ties in favor of larger, modern multi-role combatants. As of 2019, the PLAN is largely 
composed of modern multi-role platforms featuring advanced anti-ship, anti-air, and 
anti-submarine weapons and sensors.

The PLAN has been growing at a very fast pace since the millennium. Several un-
certainties still prevail: How good is the seamanship of the personnel? How well or-
ganized	and	trained	are	the	ships,	the	squadrons	and	the	fleets?	How	effective	are	the	
electronics,	armaments?	How	efficient	is	the	logistics	organization	abroad?

As China lack real allies that it can trust, the PLAN is not in a good position to learn 
from	any	country,	and	setting	up	an	effective	navy	from	scratch	needs	70	years,	accor-
ding to common wisdom (and a British admiral from the 19th century whose name I 
have forgotten). Yet, if we start to count from the opening up of China to sea trade, this 
will	be	precisely	how	old	China’s	modern	maritime	adventure	will	be	then.
The	PLAN	made	a	very	wise	choice	when	it	decided	in	late	December	2008	to	send	

a	first	surface	attack	group	(SAG)	to	the	Indian	Ocean	when	Somalian	piracy	was	very	
active. This “Escort Squadron,” like all the more than 36 following it up to now, was 
made of two frigates and a supply ship to be fully autonomous17. Most of the major 

17. The PLAN took advantage of the Covid 19 crisis to test its capability to operate in full autonomy. 
From April 28, to October 14, 2020, the 35th escort squad of the PLAN, comprising the guided-missile 
destroyer Taiyuan, the missile frigate Jingzhou and the supply ship Chaohu, escorted 49 Chinese and 
foreign ships during the mission. It travelled over 100,000 nautical miles during its 170-day voyage 
without	reaching	a	port	for	rest,	setting	a	new	record	for	the	PLA	Navy	fleet	for	continuous	operation	
time at sea.
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maritime powers were sending vessels to address the piracy problem. All countries de-
cided to cooperate in order to make the best use of the forces in the vast Indian Ocean. 
Shared	Awareness	and	De-confliction	(SHADE),	an	international	operational	counter	
piracy platform was created in the same year. The main purpose of the conference is 
to	offer	delegates	the	chance	to	discuss	and	understand	issues	surrounding	maritime	
security	 in	 the	 region	 and	 to	 ensure	deconfliction	between	navies	when	 conducting	
operations. The 22 years of maritime experience gained up to now provided the PLAN 
with	a	very	effective	experience	to	last	far	away	from	its	bases.

Solving the Malacca Dilemma by Controlling Both Entrances to the Strait
Deprived	of	any	other	practical	way	to	sail	to	Europe	and	Africa,	the	strategic	signifi-
cance	of	the	Indonesian	straits	increases	every	year	for	China.	Most	of	China’s	crude	
oil and gas imports originate in the Middle East. Hydrocarbons from the Persian Gulf 
and Africa are shipped to the PRC via the Malacca or Lombok/Makassar straits. Flows 
of container ships carrying goods manufactured by Chinese factories sail the other way 
to	Europe	or	US	East	Coast.	Over	the	first	few	years	of	the	millennium,	Chinese	leaders	
have come to view the straits, especially the Malacca Strait, as a strategic vulnerability. 
In November 2003 President Hu Jintao declared that “certain major powers” were bent 
on controlling the strait, and called for the adoption of new strategies to mitigate the 
perceived vulnerability. Thereafter, the Chinese press devoted considerable attention 
to	the	country’s	“Malacca	dilemma,”	leading	one	newspaper	to	declare:	“It	is	no	exag-
geration to say that whoever controls the Strait of Malacca will also have a stranglehold 
on the energy route of China.18”
The	dilemma	has	been	partially	solved	with	 the	conversion	of	 reefs	 into	artificial	

islands—with 3,000-meter plus airstrips on three of them—in the Spratlys. Being si-
tuated at only 730 NM from Singapore and the straits, war planes based there ac-
companied by those coming from the then existing aircraft carriers could strike and 
provide combat air support to the troops of the Chinese Marine Corps (in the process 
of growing from 8,000 Marines to 100,000) carried by an always growing amphibious 
fleet.	Power	and	force	projections	could	also	be	provided	from	Kyaukpyu	in	Myanmar	
to control the Indian Ocean entrance to the straits.

Belt and Road Initiative (BRI)
Early	in	November	2012,	Chinese	leader	Xi	Jinping	articulated	a	vision	for	the	nation’s	
future	that	he	calls	the	Chinese	Dream	that	requires	sustained	economic	growth,	ex-
panded equality and an infusion of cultural values to balance materialism.
To	expand	China’s	global	power	and	influence,	Xi	Jinping	decided	to	implement	a	gi-

gantic project, the ambitious Belt and Road Initiative19.	While	the	time	needed	to	carry	
out	major	 technological	projects	was	coherent	with	 the	 tenure	 in	office	of	a	Chinese	
leader	(10	years),	the	sheer	size	and	scope	(Eurasia	and	Africa,	with	the	exception	of	
the Americas according to the maps provided by China) of the BRI necessitate a much 
longer time span. 

18. China Youth Daily, June 15, 2004
19. The initiative previously was referred to as One Belt, One Road (OBOR), but political sensitivi-
ties encouraged a change in name 
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On	12	November	 2013,	 the	BRI	was	 formally	 incorporated	 into	China’s	 national	
economic	development	 strategy	 through	 the	 “Decision	of	 the	Central	Committee	of	
the Communist Party of China on Some Major Issues Concerning Comprehensively 
Deepening	the	Reform,”	adopted	at	the	Third	Plenary	Session	of	the	18th Central Com-
mittee.	It	stated:	“We	will	set	up	development-oriented	financial	institutions,	accelerate	
the construction of infrastructure connecting China with neighboring countries and 
regions, and work hard to build a Silk Road Economic Belt and a Maritime Silk Road, 
so as to form a new pattern of all-round opening.”

On 28 March 2015, it was outlined through a white paper on “Vision and Actions 
on Jointly Building Silk Road Economic Belt (SREB) and 21st-Century Maritime Silk 
Road.”
There	was	then	no	surprise	when,	 in	March	2018,	 the	National	People’s	Congress	

approved	the	removal	of	the	two-term	limit	on	the	presidency,	effectively	allowing	Xi	
Jinping to remain in power for life.

Xi Jinping stated on 14 May 2017 in a speech delivered at the opening ceremony of 
the Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) that the aim of the BRI 
was to create “a new model of win-win cooperation” and to renew the ancient Silk 
Road spirit of “peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning 
and	mutual	benefit”.	
Despite	the	soothing	remarks,	the	BRI	clearly	shows	a	display	of	hard	power	with	

the necessity of a strong military component to support the global economic aspect. 
The scope of the BRI being mainly maritime, it requires an expansive build-up and 
modernization	of	the	PLAN	and	its	supporting	services,	including	logistics	and	dual-
use maritime terminals abroad.
Dual-Use	Logistic	Terminals	and	Corridors	Accesses
The “String of Pearls” - an American-coined phrase that suggests the deliberate con-
struction	of	a	network	of	Chinese	built,	owned	or	influenced	ports.	State-owned	firms	
are	in	charge	of	most	of	China’s	maritime	activity	and	the	firms	that	run	the	terminals	
are	ultimately	controlled	by	China’s	government.
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The list of the ports under Chinese management or where it has stakes is increasing 
at a fast pace. It includes terminals in Europe, including Piraeus Port in Greece, Zee-
brugge	in	Belgium	and,	lately,	Sines	in	Portugal	(December	2018),	Genova	and	Trieste	
in Italy (March 2019). These are gates to the European Union, a move that makes sense 
for China but which is an issue for the Europe Union.

And the problem is even more acute when taking into account that, for China, these 
terminals	are	”Merchant	ports	first,	then	strategic	support	naval	bases.”	Or,	more	ex-
actly, “dual-use” complexes -- commercial ports and linked facilities that could poten-
tially	be	used	to	support	naval	vessels	and	could	aid	Beijing’s	long-range	naval	opera-
tions.
According	to	China’s	Ministry	of	Transport	in	2019,	Chinese	companies	have	been	

involved in the construction or operation of at least 42 ports in 34 countries, from Eu-
rope and Africa, to the Middle East, Asia and South America. 
Depending	on	the	routes,	origins	and	destinations,	transportation	is	often	multimo-

dal and some of these ports are connected to land “corridors” of the SREB. They are 
of special importance for China when they provide an opening to the Indian Ocean for 
landlocked Chinese provinces. It is the case for The China-Pakistan Economic Cor-
ridor, a cooperation program connecting Kashgar in the Chinese province of Xinjiang 
to the port of Gwadar in Pakistan. It includes the construction of railways, highways,  
optical	fiber	networks,	and	the	creation	of	an	international	airport	in	Gwadar	as	well	as	
the	establishment	of	special	economic	zones	similar	to	those	that	enabled	the	opening	
up of the coastal Eastern Chinese provinces20.

Another project was completed in 2015 through Myanmar. Seven hundred and se-
venty-one kilometer-long crude oil pipelines and a gas pipeline between Kyaukpyu 
deep-sea	port	(Madae	Island)	in	Myanmar	and	China’s	Yunnan	province	are	designed	
to	help	reduce	China’s	dependence	on	transporting	oil	from	the	Middle	East	via	ships	
sailing through the Straits of Malacca.
Naval	Bases	overseas:	Djibouti,	Gwadar,	Myanmar,
In	three	different	places,	China	combines	four	complementary	advantages:	a	Chinese-
controlled port connected to a main commercial land corridor, a Chinese naval base, 
and the proximity of a highly strategic choke point.  
In	July	2017,	China	established	in	Djibouti	its	first	foreign	military	base.	The	huge	

naval base looks out on the Bab el Mandeb Straits in the Gulf of Aden, through which 
passes	nearly	10	percent	of	the	world’s	total	seaborne-traded	petroleum	and	all	the	ma-
ritime	trade	coming	from	Asia	to	Europe.	Together	with	China’s	anti-piracy	activities	
in the Gulf of Aden and growing presence in the Gulf of Guinea, the base has exten-
ded	China’s	military	reach	off	Africa’s	coasts	and	into	the	Indian	Ocean.21 In October 
2017,	China	completed	the	Addis	Ababa	–	Djibouti	railway	line.	The	railway	connects	
landlocked	Ethiopia	with	Port	Djibouti.	It	will	carry	95	percent	of	Ethiopia’s	trade.	In	
2018,	China	Merchants	Port	Holdings	took	control	at	Doraleh	Container	Terminal	in	
Djibouti.
20. https://www.oboreurope.com/en/beltandroad/one-belt/
21.	 “The	Elements	of	the	China	Challenge,”	by	the	Policy	Planning	Staff,	Office	of	the	Secretary	of	
State,	US	State	Department,	November	2020,	p.	24	
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Gwadar, Pakistan, is connected to the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). 
Pakistan gave state-owned China Overseas Port Holding Company a 40-Year Lease 
for Gwadar Port. It is not clear if it is already a Chinese naval base; however, Pakistan 
is	requesting	so	as	an	umbrella	against	an	Indian	attack.	Finally,	the	Strait	of	Hormuz	
is only 300 nautical miles from Gwadar and most of the oil imported by sea transit 
through it. It may become the receiving terminal for a 1,000,000 bpd oil pipeline that 
would run across Pakistan into western China. If built, the pipeline would allow China 
to	bypass	the	Strait	of	Malacca	for	a	significant	fraction	of	its	Middle	Eastern	crude	
imports	 and	 therefore	 contribute	 to	 the	 resolution	 of	 the	Malacca	Dilemma,	 just	 as	
much as Kyaukpyu deep-sea port in Myanmar and the pipelines to Yunnan province. 
China’s	arctic	policy	
China’s	interest	in	the	Arctic	has	steadily	increased	over	the	last	fifteen	years	or	so.	In	
2013, it became an accredited observer to the Arctic Council. 
On	26	January	2018,	the	State	Council	Information	Office	of	the	People’s	Republic	

of	China	published	a	white	paper	titled	“China’s	Arctic	Policy22.” This paper has been 
expected since China released on 20 June 2017 a document titled “Vision for Maritime 
Cooperation	under	the	Belt	and	Road	Initiative.”	This	document	that	highlights	China’s	
utmost interest in the Arctic Ocean, envisioned another blue economic passage leading 
up to Europe via the Arctic Ocean, in line with the priorities of the 21st century Mari-
time Silk Road.

Being 30 percent shorter than the traditional Indian Ocean route, developing the 
Arctic shipping routes, is worthy of interest for Beijing. They will progressively open 
due to global warming. To that end, China “encourages its enterprises to participate in 
the infrastructure construction for these routes and conduct commercial trial voyages 
in	accordance	with	the	law	to	pave	the	way	for	their	commercial	and	regularized	ope-
ration.” China is also eyeing the development of oil, gas, mineral resources and other 
non-fossil	energies	and	already	has	a	major	stake	in	the	Russian	Yamal	liquefied	natu-
ral	gas	(LNG)	project.	Finally,	China	will	utilize	fisheries	and	other	living	resources	
since	fish	stocks	have	shown	a	tendency	to	move	northwards	due	to	climate	change	and	
other factors.

Conclusion
China views its path to great power status, and indeed its path for regime survival, 
through maritime trade, the backbone of its economy. It is therefore implementing both 
hard	power	means,	economic	and	military,	to	influence	its	opponents.	

Planning in the long term, China has a strong advantage over its western opponents 
whose	tenure	of	office	is	very	short.	However,	it	must	avoid	any	action	that	could	lead	
to	a	high-intensity	conflict	it	is	not	ready	to	win.	It	is	thus	implementing	the	Chinese	
cultural values of patience and ambiguity.
U.S.	President	Donald	Trump’s	commercial	war	is	probably	the	main	snag	that	can	

imperil	the	Chinese	Dream	in	the	short	term.

22. China’s Arctic Policy,	The	State	Council	Information	Office	of	the	People’s	Republic	of	China,	
January 2018.
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Building European Seapower: Reinvigorating 
EU naval strategy and maritime capabilities for 
the 2020s 

“Facing Russia at our borders, which has shown how much of a threat it can be, we 
must have a more sovereign Europe, more capable of defending itself, not just 

depending solely on America.” 
French President Emmanuel Macron1 

The Mediterranean Sea, September 2020: The German frigate Hamburg, an anti-
air warfare warship commissioned in 2004, plows the waters off the coast of war-
torn Libya. Unlike its original capability-set suggests, the warship is tasked with 
embargo control against the North African country and its warring factions. 
Once again, European governments wish to rely on warships and maritime power to 
counter	a	security	challenge.	As	with	“EU	NAVFOR	Sophia”	(2015	–	2020)	and	the	on-
going “EU NAVFOR Atalanta” (since 2008), ships and aircraft are readily deployable 
to the scene on relatively short notice. They are also versatile in dealing with a range 

1. Interview with Emmanuel Macron (passage translated from French by M.B.), Radio Europe 1, 
06.11.2018,	as	last	accessed	on	23.11.2020	via:	Montée	des	nationalismes,	Front	national,	flambée	des	
prix	de	l’essence	:	ce	qu’a	dit	Emmanuel	Macron	sur	Europe	1.
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of tasks, from enforcing international law and handling complex security threats to 
providing competent and reliable humanitarian assistance. Through making a real dif-
ference on the ground, not least to the over 50,000 migrants whose lives have been 
saved	over	the	past	five	years,	this	is	a	good	example	of	the	utility	of	naval	capabilities	
to EU foreign policy ends. It is also certainly an echo of the late political scientist 
Samuel Huntington who, at age 29, wrote a ground-breaking piece on the need for a 
coherent naval strategy. Referring to low-end maritime security missions, he remarked 
that navies could certainly do these, but that was not what they were built for.2 Howe-
ver, had European navies not proved to policy-makers year in year out since the 1990s 
that	they	possess	real	strategic	utility	by	carrying	out	those	very	‘low-end’	missions	of	
peacebuilding and crisis-response which are below the threshold of an actual shooting 
war there would hardly be a warship left here today. In fact, almost three decades of 
cashing	in	on	the	post-Cold-War	‘peace	dividend’	would	likely	have	taken	an	even	big-
ger	toll	on	Europe’s	navies.

Regrettably, neglect of high-end naval capabilities in Europe is no longer excusable 
with optimistic views of its geopolitical situation. As Russia undeniably re-militarised 
its	foreign	policy	and	China’s	geostrategic	reach	has	become	increasingly	global,	the	
need	for	credible	deterrence	–	at	sea	as	much	as	ashore	–	has	returned	to	the	political	
agenda in the EU. This article proposes a set of rapidly actionable steps to build Euro-
pean	seapower,	from	the	‘bottom	up’.	Namely,	from	the	naval	tactical	and	operational	
level,	rather	than	from	the	grand-strategic	inter-governmental	level	“top	down”.	What	
the authors suggest, is the creation of an EU Auxiliary Navy,3 with the purpose of le-
veraging	existing	member-states’	navies	capabilities	for	greater	reach	and	endurance,	
and the setting up a complementary set of regional EU NAVFORs for the maritime hot-
spots in European waters. Modelled along the lines of “Atalanta”, “Sophia” and “Irini”, 
these would focus on deterrence and cohesion as well as some capacity-building, rather 
than humanitarian or constabulary roles.

Europe’s maritime dependence – on naval power
It should not come as a surprise that the European Union depends on the sea for its 
security	 and	 prosperity.	Over	 70%	of	 its	 borders	 are	maritime,	 90%	of	 its	 external	
commerce	and	world	trade	pass	over	the	ocean,	50%	of	EU	population	and	50%	of	EU	
GDP	is	situated	in	regions	close	to	the	sea.4	It	is	essentially	the	world’s	largest	penin-
sula. Furthermore, in addition to maritime security in its adjacent seas, the use of the 
world ocean as a global common for commercial, diplomatic and peaceful purposes 

2. Samuel Huntington, “National Policy and the Transoceanic Navy”, USNI Proceedings Vol. 80, 
No.5, May 1954. Available online at https://blog.usni.org/posts/2009/03/09/from-our-archive-natio-
nal-policy-and-the-transoceanic-navy-by-samuel-p-huntington. 
3.	 See	also	the	present	authors’	paper	published	in	July	with	the	Friedrich	Ebert	Stiftung	in	Bruxel-
les, “Towards a European Union Auxiliary Navy”, and Sebastian Bruns, A Call for an EU Auxiliary 
Navy	–	under	German	Leadership,	Center	for	International	Maritime	Security	(CIMSEC),	1	March	
2016.
4. European Commission, European Union Maritime Security Strategy. Responding together to 
global challenges. A Guide for Stakeholders, Brussels 2014
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is vital to Europe. The security of the trans-Atlantic link for military logistics within 
the NATO alliance is of utmost strategic importance, too. In the summer of 2019, prior 
to the sweeping outbreak of the Corona pandemic, the EU began pulling together the 
maritime strands into an informal concept for coordinated maritime presence from the 
Gulf	of	Guinea	to	the	Strait	of	Hormuz,	including	all	of	Europe’s	major	adjacent	seas.5
In	addition	to	this,	possession	of	sufficiently	numerous,	versatile,	and	deployable	ma-

ritime and naval capabilities allows for rapid reaction to trans-regional challenges. The 
EU’s	naval	vessels	are	not	just	the	“first	line	of	defence”	overseas,	a	hard-power	tool,	
when it comes to European values and interests. They are also visible and respected 
representatives	of	European	presence,	concern,	and	commitment	–	a	soft-power	tool.	
In this, providing good order at sea and fostering stability ashore, upholding interna-
tional	law,	providing	support	to	crisis	response	or	disaster	relief	efforts,	and	training	
and education (enabling) can be some of their core tasks. Furthermore, their range of 
capabilities	and	professional	training	make	them	a	key	element	in	Europe’s	maritime	
Search	and	Rescue	(SAR)	framework,	our	commitment	to	saving	lives	at	sea.	When	it	
comes to acting beyond the range of coastal waters or within areas of heightened secu-
rity risks, there is rarely a more suitable executive agency than a navy on which to base 
a	state’s	external	action	at	sea:	The	European	Union	depends	on	capable	naval	forces	to	
make	a	difference	in	this	rapidly	changing	world.

However, one need not look to those distant waters to see the need for greater naval 
commitment: ask a Scandinavian and he or she will point to the Arctic and the Baltic; 
a Romanian or Bulgarian would point to the Black Sea; and Europeans from the south 
have	long	been	calling	for	more	protection	of	the	EU’s	“soft	underbelly”,6 the Mediter-
ranean.	In	fact,	with	the	sole	exception	of	a	new	EUNAVFOR	for	the	latter	–	where	
there	already	is	a	EU	naval	presence	–	the	authors	propose	a	new	set	of	missions,	one	
for the Baltic, the Arctic and the Black Sea. Standing maritime forces not unlike its pre-
decessors	off	the	Horn	of	Africa	and	in	the	Mediterranean,	and	loosely	modelled	after	
the	Strait	of	Hormuz	maritime	security	mission.	We	further	argue	that	these	be	coupled	
with a standing EU auxiliary force which we proposed in a paper earlier this year.7

First Things First: Expanding and Leveraging 
Capabilities
Even	the	most	capable	navy	can	only	be	as	effective	as	its	logistical	support	infrastruc-
ture allows it to be. Among the European member states, long-range support vessels, 
tankers, tenders, and transports are a scarce commodity. Furthermore, for many of the 

5.	 	Hans-Uwe	Mergener,	“Informal	EU	defense	ministers’	meeting:	agreeing	on	a	concept	of	coor-
dinated	maritime	presence“,	ES&T	September	3,	2019,	https://esut.de/en/2019/09/meldungen/inter-
national/15226/informelles-eu-verteidigungsministertreffen-einigung-auf-ein-konzept-der-koordi-
nierten-maritimen-praesenz/
6. Barkey, Henri, “France vs. Turkey: A Showdown in the Mediterranean Is Brewing”, 16.09.2020, 
The National Interest, as last accessed on 15.10.2020 via: https://nationalinterest.org/feature/france-
vs-turkey-showdown-mediterranean-brewing-169048
7.	 Moritz	Brake/Sebastian	Bruns,	 “Towards	a	Standing	European	Union	Auxiliary	Navy”.	Frie-
drich Ebert Stiftung Brussels, July 2020.
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smaller navies in the EU, national procurement and operation of such larger so-called 
“auxiliary”	vessels	is	out	of	the	question	because	their	maritime	interests	–	or	indeed,	
defence	budgets	–	are	limited	to	the	immediate	home	waters.	To	enable	European	so-
lidarity, however, auxiliary naval vessels could be employed to leverage existing ca-
pabilities to be used in distant waters. This could be achieved in a coordinated reliable 
manner, if there were a pool of support vessels of an EU Auxiliary Fleet to extend the 
member-states’	navies’	range.	Such	a	fleet	would	most	effectively	be	–	similar	to	recent	
propositions	by	the	SPD	in	Germany	for	a	European	Army8	–	established	directly	at	
EU-level, as a “28th Navy”, under the authority of the European Commission. It could 
include	EU-flagged	and	operated	vessels	as	well	as	national	assets	that	are	being	dis-
patched on rotating bases to this unique EU NAVFOR. 

Beyond enabling and leveraging existing naval capabilities to operate with greater 
endurance and in distant seas, an EU Auxiliary Fleet could also pool enough resources 
to provide maritime capabilities that to date are not available in the EU yet. Accor-
dingly, it could also be a natural institutional harbour of a set of hospital ships or pur-
pose-built	as	well	as	converted	platforms	such	as	readily	available	offshore	vessels	for	
the	wider	low-end	spectrum	of	maritime	security.	Under	the	European	Commission’s	
authority,	such	flotillas	could	be	employed	to	support	member-states	during	crises	–	as	
in	 the	current	COVID-19	pandemic	–	or	provide	the	capability	 to	act	quickly	in	hu-
manitarian	disasters	like	those	seen	in	Haiti’s	earthquake	in	2010	(where	the	US	Navy	
deployed one of its large purpose-built hospital ships) or the Tsunami in Banda Aceh in 
2004 (where the German Navy, for example, deployed a combat-supply-vessel with an 
embarked containerised hospital). These expeditionary operations would necessarily 
rely on foreign port visits, but more importantly on tankers and tenders. Once baseline 
capabilities	have	been	defined,	in	particular	regarding	interoperability	and	command	
and control, non-state vessels, like privately-operated “Mercy” ships or from those 
NGOs	in	the	Central	Mediterranean,	could	join	the	fleet	on	a	case	by	case	base	if	com-
mand and control as well as very basic interoperability can be established. Ultimately, 
despite	the	required	legal	clarification	and	pioneering	political	action,	there	is	plenty	
of need for even a modest application of our proposition. Three or four supply ships 
or tankers taken up from trade, or readily converted passenger or cargo ships out of a 
job	in	this	current	crisis	would	make	a	significant	political	and	operational	difference.	
Regardless of the modalities of its creation and future organisational structure, the 
utility	of	such	an	auxiliary	naval	force	would	be	significant	both	in	operational	effect	as	
well as political momentum. Most crucially, it would be a clear statement that maritime 
security really matters. All the while, it would rest on established procedures and tested 
models	without	necessarily	creating	yet	another	command	staff.	The	staff	at	the	Mari-
time Security Centre Horn of Africa (MSCHOA) in Rota, Spain, would be well-suited 
to serve as the host for future EU NAVFORs. 

8.	 See	 interview	 with	 Felgentreu,	 Fritz	 (MdB/SPD),	 ZDF,	 23.02.2020,	 via:	 https://www.zdf.de/
nachrichten/heute/spd-verteidigungsexperte-plaedoyer-fuer--28--armee-der-eu-100.html



545

EU Maritime Security Operations and NATO’s Naval 
Deterrence
As	exemplified	also	by	the	recent	inauguration	of	“Irini”,	the	growing	recognition	of	
the relevance of the maritime domain for the EU has manifested itself over the past 
decades increasingly, still this appears to have happened only gradually and incom-
pletely.	In	2008,	with	the	counter-piracy	operation	“Atalanta”	off	the	Horn	of	Africa,	
the	EU	 launched	a	naval	mission	as	 its	first	ever	 self-led	 joint	military	deployment.	
With	the	aim	to	stabilise	the	region	and	secure	vital	international	trade-routes	in	ac-
cordance with UN Security Council resolutions, the member-states acknowledged the 
immediate interest of the EU for unobstructed passage of goods over vital maritime 
trade-routes, as well as concern for the spreading insecurity caused by failed states in 
general and Somalia at the time in particular. 

Still, the EU appears to be willing to only assume responsibility for the lower inten-
sity roles of the naval spectrum. So far, the appearance is one of a division of labour 
between NATO and the EU: The latter is particularly strong, where it can bring its full 
political-diplomatic	tool-set	to	bear	–	as	exemplified	in	the	comprehensive	approach	to	
Somalia piracy since 2008; the former however is at its best when it comes to high-end 
deterrence.	This	would	all	be	well,	if	it	weren’t	for	three	key	reasons:	
•	 NATO	has	lost	much	of	its	former	coherence	and	reliability	since	Donald	Trump	

has called American commitment to the alliance (and more broadly, the world or-
der) into question; 

•	 The	EU	–	within	and	certainly	without	NATO	–	has	to	assume	greater	responsibility	
in its geostrategic surroundings;

•	 Resources available to the EU but not to NATO, non-NATO EU-member-states 
potentials and the broader spectrum of political-diplomatic power of the collective 
whole, are currently not being coherently channelled towards mutual defence and 
deterrence.

Clearly, building EU seapower would not come at the expense of NATO. To the cont-
rary.	In	ongoing	EU	maritime	security	commitments,	be	it	off	the	Horn	of	Africa	or	
in the Mediterranean, NATO has not only played a key role as a partner, joint forum, 
and	 force-provider.	The	 alliance	has	 also	benefitted	 from	 the	 additional	 capabilities	
contributed by the Europeans. Still, the EU leaves the traditional and no-less vital role 
of linking Europe and North America in collective defence and high-end deterrence 
largely	to	NATO.	This	comes	at	the	cost	of	under-developing	the	EU’s	intellectual	and	
practical seapower and thereby is a failure to realise its full potential for the alliance 
as well.
Combined,	NATO	 is	 by	 far	 the	 dominant	 seapower	 in	Europe’s	waters,	 not	 least	

because of the Canadian and American warships that regularly make their appearance 
in the Baltic Sea, the Mediterranean, and beyond. Still, there is no reason for the EU 
to shy away from the responsibility to muster the strength to cover the full spectrum 
of	its	maritime	responsibilities.	Indeed,	it	is	surprising	that	given	the	cost,	effort,	and	
the	 shared	 interests	 involved,	 that	 a	 450-million	 citizen-EU,	with	 a	mutual	GDP	of	
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almost 14 billion €, is not able to generate a more substantial naval force. As with other 
issues,	the	burden	rests	with	few	–	in	this	case	the	maritime-minded	few	–	rather	than	
the	federated	community.	While	the	USA	does	exceed	the	EU’s	economic	power	by	a	
little	more	than	12%	in	annual	GDP,9	this	is	no	justification	for	the	past	and	ongoing	
imbalance	in	the	EU’s	substantial	reliance	on	the	US	Navy	for	its	maritime	deterrent.

Accordingly, it would be prudent in terms of burden-sharing within NATO, provi-
ding	added	credibility	for	European	defence	and	in	anchoring	the	EU’s	seapower	right	
in the hearts and minds of its community, to establish core naval capabilities under the 
Commission’s	authority:	an	EU	Auxiliary	Navy	to	generate	new	and	leverage	existing	
forces, and to set up new joint EU NAVFORs in the most contested maritime hot-spots, 
the Baltic Sea, the Black Sea and the Arctic. Alternatively, this could also be facilitated 
as a EU Coordinated Maritime Presence (where coordination as opposed to a formal 
CSDP	function	are	prime).	

Map of Europe and maritime “hot-spots” 9

9.	 World	Bank,	‘Global	GDP	2019’,	as	last	accessed	on	06.10.2020,	via:	https://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?locations=US&most_recent_value_desc=true
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Dulling the Blade or Broadening the Naval Horizon? 
The current global political situation does not appear forgiving for the scarcity of Euro-
pean naval assets. From global ocean governance to dealing with the revival of power-
politics, navies have a persisting unique utility in the 21st	century.	While	the	current	
COVID-19	global	pandemic	clouds	many	of	the	traditional	roles	and	missions	of	naval	
forces in favour of crisis response, the width of challenges has simply not gone away. 
They are indeed reappearing on our radar, as soon as the present focus on the pande-
mic diminishes. There is the ongoing maritime security and humanitarian crisis in the 
Mediterranean, coupled with a strategic rivalry between the NATO members Greece 
and Turkey (which has all the ingredients to turn into a shooting war as far as the navies 
involved are concerned). The increasing geopolitical competition with Russia that not 
only has a military but a distinctly naval element. In addition to this, China has also 
begun	to	flank	its	bid	for	super-power	status	with	displays	of	naval	strength	–	including	
in European waters.10 Furthermore, the coasts of failing and failed states, regions of 
conflict	from	Yemen	to	Somalia,	to	the	Gulf	of	Guinea,	will	call	for	EU	involvement	
from mere presence over stabilisation and cooperation to ultimately coercive measures.

If the European Union fails to acknowledge and address the realities of seapo-
wer, it may rather sooner than later find itself and its interests a target of hostile 
gunboat diplomacy.

Additionally, what sometimes might seem very distant shores and seas to some in Eu-
rope, can be strategically relevant to international stability in the highest order. For 
instance,	 China’s	 or	 Iran’s	militarised	 disruptive	 behaviour	 in	 its	maritime	 vicinity	
and	trans-regionally	ought	to	be	carefully	addressed	with	sound	policy.	These	states’	
navies	play	a	key	role	and	the	EU’s	naval	potential	is	too	significant	and	versatile	to	be	
left out of the consideration. If the European Union fails to acknowledge and address 
the	realities	of	seapower,	it	may	rather	sooner	than	later	find	itself	and	its	interests	a	
target of hostile gunboat-diplomacy. Some of these maritime challenges might in fact 
be	amplified	in	the	post-COVID-19	world	order	as	governments	struggle	with	control	
of security and the well-being of their people. 

This leads us to a dilemma that appears to be particularly relevant for EU demo-
cracies: Using high-end naval assets continuously for low-end constabulary functions 
“dulls	their	blade”,	exhausts	a	ship’s	resources	for	training	and	wears	out	equipment	
to the detriment of their intended roles in deterrence and war at sea. At the same time, 
without the related demonstration of tangible political utility that comes with disaster 
relief, humanitarian assistance and presence in UN missions, there might well be no 
funds allocated to navies by policy-makers for neither hard- nor soft-power functions. 
Navies need to navigate this dilemma successfully if they wish to prevail in inter-servi-
ce	and	general	budget	rivalries.	The	fate	of	the	Cold-War	German	Army’s	tank	compo-
nent	should	serve	as	a	stark	reminder:	once	a	core	strength	of	Germany’s	and	NATO’s	
land-force deterrent, it quickly shrank from over 3.000 tanks in the mid-1980s, to the 

10. Sebastian Bruns/Sarah Kirchberger, “The PLA Navy in the Baltic Sea: A View from Kiel”, Cen-
ter for International Maritime Security, 16 August 2017.
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present-day planned increase(!) to 320.11 “Use it or lose it”, was one of the internal mot-
tos of the Bundeswehr during the decades of the peace dividend, and tanks had no place 
in	Germany’s	missions	abroad	since	1990.	The	same	risk	applies	to	navies,	to	which	the	
old	saying	“ships	are	safe	in	port,	but	that’s	not	what	they	are	built	for”	readily	applies.	

However, in addition to creating vital political visibility through demonstrating uti-
lity	in	foreign	policy,	navies	gain	in	experience	and	their	maritime	intellectual	horizon	
if they carry out a broader spectrum of roles in maintaining good order at sea. Focus-
sing	exclusively	on	deterring	a	set	enemy	and	preparing	to	outmatch	his	fleet,	runs	the	
risk of losing the initiative and cultivating strategic narrow-mindedness. Especially, 
as is the case with many smaller European navies, if this focus is compounded by a 
single theatre of operations for the envisaged confrontation. After all, until the end of 
the	Cold	War,	the	German	Navy	had	little	or	no	experience	of	waters	and	conditions	
beyond	the	North	and	Baltic	Sea.	By	2020,	the	German	flag	flies	alongside	the	EU’s,	
UN’s	and	NATO’s	off	warships	on	deployments	as	far	as	the	Black	Sea,	the	Eastern	
Mediterranean, and the Horn of Africa. 
Therefore,	the	EU	needs	to	build	up	its	seapower	for	both	key	naval	functions:	first,	

major confrontation, war at sea, to possess a credible deterrent against potential ag-
gressors; second, to provide good order at sea, and to supply the naval component of a 
comprehensive approach to human security in crises with a maritime element. Neither 
task	 can	 be	 neglected.	 Indeed,	 the	 two	 roles	 benefit	 from	 each	 other,	 if	 carried	 out	
smartly by political and naval decisionmakers.

The Case for EU Seapower
Make no mistake: This is not advocacy for European global seapower as a tool of great-
power or even imperial domination. Indeed, with its pedigree of commitment to UN-
missions and comprehensive approaches to international crisis response, the EU would 
be	what	Geoffrey	Till	calls	a	post-modern	seapower,12 dedicated to multilateralism with 
a genuine humanitarian interest and value base. This article is a call to consider the 
opportunities of naval cooperation and integration, the naval role in comprehensive ap-
proaches to crisis-response, but also the ability to keep hostile gunboat diplomacy and 
naval power projection at bay in credible deterrence.

In building EU seapower, it is most promising to avoid lengthy debates on the highest 
political levels about an outright EU Navy. By all reasonable assessment, this vision 
is not likely to come to fruition anytime soon. Rather than bogging down progress in 
this	important	matter	with	debates	on	fundamental	differences,	it	would	be	much	more	
helpful to build on the visible practical successes of EU maritime commitments. The 
existing temporary EU NAVFORs “Atalanta” and “Irini” could serve as examples for 
a permanent structure of EU NAVFORs dealing with persisting maritime hot-spots. At 

11.	 Wiegold,	Thomas,	“Ein	guter	Panzer	braucht	sieben	Jahre“,	ZEIT,	27.03.2017,	last	accessed	on	
15.10.2020,	 via:	 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-03/bundeswehr-abruestung-nato-aus-
ruestung-sparmassnahmen-ukraine  
12.	 See	Till,	Geoffrey,	“Seapower:	A	Guide	for	the	21st	Century”	(3rd	edition,	Routledge,	London	
2013), p. 35
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the same time, an adapted and evolved model of this could serve as the institutional 
home for the EU Auxiliary Navy we propose.

After all, the need for action is clearly there, given just a brief overview of the conti-
nuing salience of recent and ongoing naval engagements and concerns of the European 
Union.	 Indeed,	 it	 is	 surprising	 how	 little	 common	 effort	 to	 increase	 the	EU’s	 naval	
“punch”	for	this	vital	task	has	evolved	over	the	past	decades.	Navies	have	suffered	from	
reductions in their national defence budgets across the board of EU member-states.13 
The resulting challenges of small batch-numbers of vessels in national procurements, 
as well as expensive duplicative chains of maintenance and supply are felt across navies 
from the Iberian Peninsula to the North Cape, and from the Baltic to the Black Sea. 
Navies, even the most capable ones, are rather challenged to maintain reserves for rapid 
crisis response. 

Close cooperation and integration is indispensable to European member states to 
provide the forces needed to address its maritime security challenges and defend its 
strategic	interests.	This	calls	for	a	solid	and	increasing	financial	foundation	for	naval	
planning,	efficient	cooperation	and	pooling	of	existing	capabilities,	as	well	as	creative	
and	ambitious	political	 action.	 Its	objective	 is	 to	best	utilise	 the	naval	 and	financial	
resources	at	Europe’s	disposition.	A	set	of	EU	NAVFORs	for	European	maritime	hot-
spots and an EU Auxiliary Navy would address present and future challenges without 
having to lose precious time on intricate inter-governmental debate or the construction 
of entirely new vessels. 
To	be	clear:	It	would	not	require	much	time	or	effort	to	set	up	these	forces	on	short	

notice	–	 a	major	 advantage	 in	 the	 current	 complex	 international	 environment.	With	
decisive political action behind it, a EU Auxiliary Navy could be available within a 
matter of weeks, if it were to draw upon adapted vessels from the currently under-
utilised	merchant	fleet,	as	well	as	available	capabilities	and	half-finished	projects	 in	
the largely dormant European ship-building sector. And in the case of a Baltic, Arctic 
or Black Sea NAVFOR, mostly within reach of European land and air-forces, all it 
would take is a change in current joint military resource allocation of member-states. 
Not least, such fresh ideas would breathe new life into European solidarity. This could 
then be augmented in the medium and long term by tried and tested procedures for na-
val projects of the European OCCAR defence-procurement agency,14 including joining 
already ongoing projects like the dual-purpose civilian-humanitarian- and military-
mission Logistics Support Ships being built for France and Italy,15 or the next genera-
tion of tankers for the German Navy.16 

13. For an introduction to the problem, see Jeremy Stöhs, “Into the Abyss? European Naval Power in 
the	Post-Cold	War	Era”,	in:	Naval	War	College	Review,	71(3)/2018,	pp.	13–40.
14.	 Organisation	Conjointe	de	Coopération	en	matière	d’Armement	(OCCAR)
15. OCCAR, Logistic Support Ship, via: http://www.occar.int/programmes/lss
16.	 “Zwei	neue	Doppelhüllentanker	für	die	Marine“,	ES&T,	29.07.2019,	via:	https://esut.de/2019/07/
meldungen/ruestung2/14188/zwei-neue-doppelhuellentanker-fuer-die-marine/
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The Future of EU Seapower: providing good order at 
sea and credible deterrence“

”A good Navy is not a provocation to war. It is the surest guaranty of peace.”
Theodore Roosevelt, 1901

Europe’s	defence	lacks	 in	coherence	as	 its	mutual	assets	are	neither	fully	developed	
according	to	their	potential,	nor	sufficiently	integrated	with	NATO,	its	mainstay	of	de-
terrence	and	vital	link	across	the	Atlantic.	Norway,	the	northward	extension	of	NATO’s	
European defence, is not a part of the EU, while its member-states Sweden and Finland, 
the dominant geographic players in the Baltic, are not in NATO. Furthermore, a “hot” 
major great-power shooting-war scenario is not the most likely to occur in the near 
future	in	Europe’s	vicinity:	hybrid	warfare	as	demonstrated	in	Ukraine	by	Russia	is	a	
much more realistic threat. However, when countering hybrid attacks, a comprehensive 
civilian-military, public-private, whole-of-government approach to defence is much 
more likely to succeed than a purely military one: And comprehensive approaches are 
precisely	the	strength	of	the	EU	–	abroad	and	at	home.
Ultimately,	both	 the	highest	and	 lowest	end	of	 the	utility	of	seapower	suffer	from	

the lack of auxiliary capabilities and coordinated European action closely linked with 
NATO. EU navies lack reach and endurance, while defence at home lacks coherent 
depth. After all, a powerful EU force in the Baltic Sea would be more than just naval: 
The entirety of the Baltic Sea is within reach of Russian shore-based missiles and 
aircraft	–	but	also	those	of	European	allies.	It	is	in	deterrence	as	well	as	crisis	response	
that a powerful, politically and diplomatically resourceful EU has a distinct advantage 
over a more military-focussed NATO left to its own devices. And the EU is entirely at 
home within its own geographic and geopolitical neighbourhood. Accordingly, in its 
own	interest	and	in	that	of	NATO,	the	EU	is	called	upon	to	build	up	its	seapower	–	not	
to provoke war, but as the surest guarantee for peace. 
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Räddningsexpeditionen till Spetsbergen 1928 
– svensk dådkraft
Abstract: In 1928 countries competed in being the first nation to rescue the stranded 
crew of the semi-rigid airship (zeppelin) Italia. Italia had crash on May 25, 1928, on 
its way back from the North Pole. Italy asked for international assistance and the 
Swedish Government gave orders to the Swedish Armed Forces to start planning for 
a Swedish rescue mission. Lt. Commander Egmont Tornberg was appointed to lead 
the mission, and initially Sweden was seeking to coordinate its rescue efforts with 
Norway, but Norway declined. The initiation of the Swedish rescue mission shows 
an exemplary speed in timely political decisions, and the quick response by the Swe-
dish Armed Forces to plan and organize the Swedish efforts. Taking into account the 
major disarmament, which had led to an extensive dismantling of units and equip-
ment and making a large number of officers redundant as a result of the downsizing 
of the Swedish Armed Forces, these efforts are even more admirable. Moreover, 
the decisions taken by the rescue mission on how to carry our it´s task shows deep 
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determination and drive to fulfill the mission’s goal to save the crew of Italia. One 
such decision was to establish its base as close to the crash site as possible. By doing 
so flight time in the search area could be increased. Flying over the arctic ice with 
rapidly changing weather conditions, changing magnetic environment and near 
impossibility of making a forced landing on the ice made the operation  extremely 
risky. The Swedish expedition managed to locate the stranded crew of Italia, and 
were able to provide them with necessities, and thereafter a Swedish plane succeeded 
in landing on the ice and rescuing the Captain of Italia, General Umberto Nobile. 
The swedes returned safely home without any losses in men or material. 

Den vidare bakgrunden
Året	var	1928	–	En	framtidstro	fanns	med	förhoppning	om	att	ett	nytt	storkrig	aldrig	
skulle kunna bryta ut och som följd härav följde en allmän internationell nedrustning. 
I Sverige hade en kraftig avrustning beslutats genom 1925 års försvarsordning. Anta-
let arméregementen minskade från 28 till 11, antalet fartyg minskade från 102 till 79. 
Flygvapnet	bildades	genom	överförande	av	arméns	och	marinens	flygväsenden.	 	En	
materiell förnyelse till krigsmakten uteblev och en kraftig personalminskning skedde. 

Ett nytt Europa där kejsardömena i Österrike-Ungern, Tyskland och Ryssland hade 
fallit.	Nya	fria	stater	hade	bildats;	Finland,	de	tre	baltiska	länderna,	Polen	m.fl.	Starka	
nationella strömningar förelåg där fascismens fula tryne hade börjat visa sig och i Ita-
lien hade Mussolini tagit makten.

Svensk dådkraft
1900-talets första årtionden var en tid av upptäcktsresande där stater tävlade om att 
bl.a. nå såväl syd- som nordpolen. Utvecklingen av luftfarkoster skapade ytterligare en 
dimension i denna kapplöpning och ett exempel på detta var den italienska nordpols-
expeditionen med luftskeppet Italia. Expeditionen leddes av den italienska generalen 
Nobile, och ombord hade vi även svenskt deltagande genom meteorologen Finn Malm-
gren. Italias ödesdigra krasch på hemvägen ledde till en tävlan mellan stater att vara 
den första att rädda de förlista. Svenska försök gjordes att samordna en räddningsin-
sats med Norge, som dock tackade nej. Trots Norges nej valde Sverige att iscensätta en 
räddningsexpedition. Även om det skrivits mycket om Italia överlag, har det skrivits 
väldigt lite om den svenska räddningsinsatsen. En närmare granskning visar att den 
svenska insatsen präglades av föredömlig snabbhet i såväl politiska beslut som förmå-
ga att organisera den komplexa räddningsinsatsen som leddes av det svenska försvaret. 
Själva genomförandet av räddningsinsatsen visar även prov på dådkraft under extremt 
svåra	 förhållanden.	Detta	måste	 också	 ses	med	 beaktande	 av	 den	 kraftiga	 nedrust-
ningen av försvaret som skedde under 1920-talet med en omfattande avveckling av 
såväl förband som materiel, och med uppsägningar av ett stort antal försvarsanställda 
som en direkt följd av neddragningarna. Trots denna pågående nedrustning lyckades 
försvaret att snabbt mobilisera och genomföra en räddningsexpedition. 

Italiensk begäran om internationell räddningsassistans gick ut den 25 maj och den 28 
maj stod det helt klart att Italia saknades. En regeringsorder följde och Försvarsmakten 
fick	i	uppdrag	att	påbörja	planläggningen	av	en	svensk	räddningsexpedition.	Kapten	
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Egmont Tornberg utsågs som chef för den svenska räddningsinsatsen och avreste till 
Oslo för att söka organisera en gemensam insats med Norge. Norge stod, trots sitt nej 
till en samordnad insats, öppen för ett samarbete. Samarbetet tog bland annat form ge-
nom bistånd från den berömde polarforskaren Riiser-Larsen av vilken kapten Tornberg 
erhöll värdefullt underlag för den fortsatta planläggningen av expeditionen. 

Ett febrilt arbete tog fart med att lägga upp en plan hur räddningsinsatsen skulle ge-
nomföras.	Planläggningen	krävde	bl.a.	inhyrning	av	ett	stödfartyg,	uttagande	av	flyg-
plan, bemanna insatsen med lämplig personal, samt organisera det viktiga underhållet 
som utgjorde en förutsättning för att insatsen skulle lyckas. Regeringens formella be-
slut	kom	redan	efter	några	dagar	med	uppdrag	till	flygvapenchefen	att	en	räddnings-
expedition	snarast	skulle	upprättas	med	tre	flygplan	och	inhyrda	fartyg.	Onekligen	en	
mycket	snabb	handläggning	och	beslut	av	regeringen.	Flygplanen	flögs	ner	till	Göte-
borg, plockades isär och lastades i det inhyrda fartyget Tanja. Resten av personalstyr-
kan tog sig med tåg till Narvik för att embarkera på det inhyrda isgående depåfartyget 
Quest. När den svenska räddningsexpeditionen nådde den förbestämda basen i Virgo 
Bay	på	Spetsbergen	monterades	 genast	flygplanen	 ihop	och	 redan	 efter	 sex	 timmar	
kunde	de	provflygas.	

Till skillnad från andra nationers räddningsinsatser kom den svenska räddningsex-
peditionen att upprätta sin bas nära den angivna haveriplatsen och kom att förläggas 
till	Nordostlandet.	Att	vara	så	nära	haveriplatsen	gav	förutsättningar	för	ökad	flygtid	i	
sökområdet. Basens framskjutna position, med en minst sagt ogästvänlig omgivning, 
var emellertid en prövning för den svenska personalen med svåra meteorologiska och 
isförhållanden. 
Den	första	kontakten	med	de	nödställda	fick	ett	 italienskt	flygplan.	Det	 italienska	

flygplanet	 lyckades	dock	inte	att	 fälla	nödproviant	 till	de	nödställda	på	rätt	ställe	så	
merparten gick förlorad. Någon dag efter att de nödställda upptäckts lokaliserade
kapten Tornberg den störtade Zeppelinarens kabin och det ”röda tältet” som satts upp. 
Svenskarna	 lyckades	med	stor	 träffsäkerhet	 fälla	nödvändig	proviant	och	utrustning	
till de nödställda. 
Härefter	lyckades	den	svenska	expeditionens	lilla	Fockerplan	att	landa	på	ett	isflak	

bredvid	de	nödställda.	Efter	övertalning	gick	Nobile	med	på	att	först	flygas	ut	för	att	
därigenom kunna bistå den italienska räddningsledningen. Syftet var att alla nödställ-
da	i	tur	och	ordning	skulle	hämtas	med	det	lilla	flygplanet,	som	endast	kunde	flyga	ut	
en nödställd åt gången. Nästa landning misslyckades emellertid varvid Fockern have-
rerade,	och	flygföraren	kom	därmed	att	byta	plats	med	Nobile	på	isflaket.	Olyckligtvis	
var	 den	 lilla	 Fockern	 det	 enda	 tillgängliga	 flygplanet	 för	 den	 svenska	 expeditionen	
som	kunde	landa	på	isen.	Ett	nytt	lätt	flygplan	behövde	således	tillföras	expeditionen.	
Genom	en	 snabb	 rekvirering	och	 transport	 var	 ett	 nytt	flygplan	 tillgängligt	 för	 den	
expeditionen efter ett par veckor. En ny lyckad landning medförde att piloten som 
havererade	 kunde	 räddas.	 Därefter	 omöjliggjorde	 väder-	 och	 isförhållanden	 vidare	
landningsförsök. 
Den	svenska	basen	hade,	med	det	lilla	depåfartyget	Quest, även kommit att bli bas 

för	besättningarna	 för	det	finska	civila	 sjöflygplanet	 som	anslutit	 sig	 till	 räddnings-
insatserna.	De	redan	knappa	utrymmena	ombord	på	Quest blev än knappare, och att 
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framhålla	att	det	var	en	kraftig	överbeläggning	ombord	är	en	underdrift.	Den	utmaning	
som överbeläggningen medförde löstes dock genom gott ledarskap. Även om det inte 
fanns	förutsättningar	att	lyfta	ut	fler	nödställda	från	isflaket	fortsatte	de	svenska	flyg-
båtarna med omfattande fällningar av förnödenheter till de nödställda. 
De	svenska	Hansorna	och	det	finska	flygplanet	räddade	därefter	en	italiensk	släd-

patrull som tidigt gett sig av för att söka efter de nödställda och nu själva blivit nöd-
ställda. Italias nödställda kom att räddas av den sovjetiska isbrytaren Krassin, och 
därmed	avblåstes	räddningsinsatserna.	Den	svenska	styrkan	återkom	till	Sverige	utan	
personella eller materiella förluster (den havererade Fockern bärgades av Krassin).	Den	
svenska insatsen präglades av föredömlig snabbhet i såväl polisk beslutskraft som mi-
litär förmåga att snabbt organisera expeditionen samt en imponerande dådkraft i dess 
genomförande	 under	 extremt	 krävande	 förhållanden.	Detta	måste	 också	 ses	 utifrån	
perspektivet att försvaret befann sig under en kraftig nedrustning. Trots detta fanns 
det en förmåga att snabbt mobilisera och lyckosamt genomföra en räddningsexpedition

Glimtar från expeditionschefen Egmont Tornberg 
anteckningar (kursivt)
Den	italienska	begäran	om	i	bistånd	med	eftersökning	av	det	 försvunna	 luftskeppet	
mottogs den 25 maj och svenska förberedelser påbörjades den 30 maj med regerings-
beslut den 6 juni att en räddningsexpedition skulle sändas. 
”Vi hade sålunda endast en vecka på oss för att förbereda och utrusta expeditionen. 
Att	vi	fingo	med	oss	allt	får	till	stor	del	tillskrivas	de	värdefulla	upplysningar	beträf-
fande	utrustning	av	flygexpeditioner	till	polartrakter,	som	jag	erhållit	av	kapten	Riiser	
Larsen	samt	inte	minst	2.Flygkårens	vana	att	snabbt	kunna	rusta	en	flygstation.

För expeditionen lämpliga fartyg förhyrdes omedelbart, men det var inte lätt att 
på någon dag få fartyg, som dels äro lämpade för polarisens påfrestningar och dels 
lämpliga	som	moderfartyg	för	sjöflygplan.

Av de till expeditionens förfogande ställda fartyg Quest och Tanja visade sig endast 
ishavsfartyget Quest,	ett	träfartyg	om	400	ton	lämpligt	för	gång	igenom	vid	Spetsber-
gens nordkust förekommande drivisbälten. Detta fartyg var även så isförstärkt att det 
kunde uthärda svårare ispressning. Tyvärr saknade dock fartyget möjlighet att lyfta 
eller	ombordtaga	flygplan.	Tanja	var	ett	isförstärkt	stålfartyg	om	900	ton	och	kunde	
ombordtaga	tre	flygplan	varav	ett	uppmonterat	på	aktra	lastluckan	och	de	båda	andra	
stuvade i lastrummet. Tyvärr kunde detta fartyg ej forcera drivisbälten enär propellern 
låg i vattenytan.” 
Expeditionen	 tilldelades	 två	 st.	 flygbåtar	 ”Hansa”	 typ	 HE5	 och	 ett	 Fockerplan	 typ	
CVD,	samtliga	försedda	med	450	hkr	Jupitermotorer.	Extra	bensin	och	oljetankar	hade	
byggts in i hansorna så att deras aktionstid ökats från 7 till nära 10 timmar.

Tanja avgick från Göteborg den 10 juni med de båda Hansorna, Fockerplanet, reserv-
delar och bensin Samma dag lämnade Quest Narvik med resten av personalstyrkan.
Den svenska spetsbergsstyrkans personal:
Chef och förare: Egmont Tornberg,
Förare: Bengt Jacobsson, Einar Lundborg, Birger Schyberg, Styrman Gunnar Svens-
son,  Erik Ekman, Viktor Nilsson
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Spanare: Ivar Rosenswärd, Einar Christell, Ivar Carlsson
Telegrafister:	Sven	Enbergh,	Thorvald	Lindberg,	Birger	Nordström,	Robert	Ljungdahl
Mekaniker/montörer: Carl Andersson, Oscar Gull, Axel Johansson, Ragnar Örneklint, 
Axel	Nordström,	Bertil	Sterner,	David	Weibar,	Einar	Carlsson,	Olof	Andersson,	Filip	
Johansson, Hilding Nilsson
Läkare: Ragnar Huss
Meteorolog: Johan Sandström
”Överfärden till Spetsbergen var ett kapitel för sig. Det var sannerligen intet sävligt 
gungande på vågorna. Hård nordostlig storm med grov sjö kom Quest vanliga	6	knop	
att	ramla	ned	till1	en	1-2	knop.	Efter	ett	flertal	haverier	kom	vi	fram	och	ankrade	lyck-
ligen	den	19	juni	i	Virgo	Bay	å	Spetsbergens	nordvästudde,	där	jag	avsåg	upprätta	den	
svenska basen.

Samma dag ankom Tanja	med	flygplanen	ombord.	Montering	av	de	båda	flygbåtarna	
igångsattes	 omedelbart	 eftersom	det	 blåste	 10-15	m/s	 var	 det	 ingen	 lätt	 sak.	Redan	
efter	8	timmars	arbete	kunde	den	första	flygbåten	provflygas	och	efter	mindre	än	ett	
dygns	arbete	vore	de	båda	flygbåtarna	startfärdiga.	Då	det	tremotoriga	Junkerplanet	
Uppland på natten anlänt, kunde jag alltså den 20 på eftermiddagen starta med inte 
mindre	än	tre	flygbåtar.”
Synnerligen svåra och besvärliga förutsättningar förelåg för expeditionen.
”Spetsbergen är en öde ögrupp täckt av snö och is, med väldiga glaciärer särskilt på 
ostsidan. Höga, spetsiga bergstoppar, varav namnet, sträcka sig som en rovdjurstand-
rad upp ur snötäcket. Inlandet är genomskuret av glaciärer och dalgångar, där endast 
hundspann hava utsikt att taga sig fram. Ost och nordkusterna äro barrikaderade av 
is under större delen av året ibland hela året och det är endast västkustens fjordar, där 
rika	kolfyndigheter	finnas	som	är	öppna	för	trafik	under	juli	–	september	månader.	Det	
är även vid dessa fjordar som ögruppens fåtaliga befolkning, huvudsakligen kolarbe-
tare, är bosatta. I övrigt är ögruppen obebodd.
En	flygexpedition	till	dessa	trakter	måste	följaktligen	förlita	sig	till	sina	egna	resur-

ser,	och	då	transporter	landvägen	äro	otänkbara,	måste	flygplanen	baseras	till	fartyg.	
Flygbasens läge kommer följaktligen bli beroende av fartygens möjligheter att pressa 
sig	fram	till	för	flygplanstyperna	ifråga	lämpligaste	plats.	Ett	flygplan	kan	nämligen	
inte operera självständigt utom sin bas längre tid än vad dess bränsleförråd räcker. 
Vid	vår	ankomst	till	Spetsbergen	var	läget	följande:	den	11	juni	17	dagar	efter	kata-
strofen hade en del av Italias besättning, som jag benämner Nobilegruppen, erhållit 
radioförbindelse med det italienska stödfartyget Citta di Milano. Gruppen från början 
bestående	av	9	man	hade	angivit	sin	position	till	15´	NO	Foynön	samt	meddelat	att	tre	
man, varibland Malmgren, redan den 30 maj startat för att över Foynön söka nå kap 
Bruun. Från denna grupp hade intet avhörts.” 
De	sammantagna	hjälpexpeditionerna	från	Italien,	Norge,	Sverige,	Finland	och	Sov-
jetunionen	bestod	av	6	fartyg	och	12	flygplan.	Därutöver	hade	två	hundslädesexpedi-
tioner avgått. 
”Någon gemensam ledning för alla dessa expeditioner saknades.  Mellan den svenska 
och norska samt senare mellan den ryska och svenska upprätthölls en mycket god 
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ömsesidig förbindelse, varigenom dessa expeditioner voro väl underrättade om var-
andras åtgöranden.”
Den	första	flygbasen,	som	låg	ca	2	½	timmes	flygtid	från	Nobile-	gruppens	angivna	
position,	måste	m.h.t.	isförhållandena	flyttas	ostvart.	
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”Denna	vår	första	flygning,	vilken	gällde	att	uppsöka	Nobilegruppen	och	förse	denna	
med proviant samt spaning efter Malmgrengruppen, saknade inte sin spänning. Flyg-
vägen gick först över tät drivis fyllda områden mot Nordkap därefter över isfält, där 
isblocken skruvats ihop i visserligen vackra, men för en nödlandning högst obehagliga 
formationer. Utefter kusten och i fjordarna var isen tämligen jämn och där skulle en 
landning	med	en	flottör	eller	skidflygplan	kunnat	försiggå	utan	allvarligare	följder	för	
besättningen. Över isfältet på spaningsområdet däremot fanns inte chans till att verk-
ställa ens en hygglig s.k. kraschlandning. Ute vid spaningsområdet skulle en nödland-
ning,	under	förutsättning	att	flygplansbesättningen	kom	helskinnad	från	äventyret	be-
tytt en månads marsch för att taga sig tillbaka till vår andra bas på Hinlopen, samma 
sträcka	som	flugits	på	1	½		timme.	Efter	denna	vår	första	flygning	var	det	därför	med	
stor	 omsorg	 som	 flygplansbesättningarna	 rustade	 sina	 flygplan	 före	 varje	 flygning.	
Varje	man	medförde	sålunda	ryggsäck	innehållande	proviant	för	15	dygn,	primuskök	
för	bensin,	sovsäck,	tält,	kokkärl,	kniv,	pistol,	gevär	och	skidor.	I	flygplanet	medfördes	
dessutom	förutom	den	ordinarie	utrustningen	flottbåt	samt	ca	40	kg	proviant	avsett	att	
nedkastas till eventuellt upptäckt del av Italias besättning. För att kunna medföra all 
denna	utrustning	samt	ett	till	9	½	timmes	flygtid	ökat	bensinförråd	fingo	flygbåtarna	
H.E.	5.	I	regel	flyga	med	ca	50	%	överbelastning	d.v.s.	1400-1500	kg	tillsatsvikt.

De två hansorna och Uppland förtöjd vid Quest.
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Under	vår	första	flygning	avspanades	i	söklinje	området	från	Kap	Platen	–	Foynön	
till	Nobilegruppens	sist	angivna	position	dock	utan	resultat.	Ofta	kunde	det	inträffa,	
att	isdriften	under	ett	dygn	kunde	sätta	gruppen	5-10	distansminuter	d.v.s.	1-2	landmil.		
Sista	delen	av	flygningen	blev	en	kapplöpning	med	den	väst	ifrån	kommande	tjockan.	
Strax över horisonten syntes först liksom ett grått streck, som hastigt tycktes komma 
allt närmare. Jag hade förut hört så mycket om hur snabbt tjocka i dessa trakter kan 
sätta	in	och	varvantalet	på	ledarflygbåten	ökades	för	att	slutligen	gå	upp	i	fullvarv.	Vi	
hunno fram till basen och landade, men innan vi hunnit förtöja var tjockan över oss så 
tät att man inte kunde se mer än ett par meter framför sig. Efter ett dygn hade tjockan 
emellertid	lättat	och	vi	kunde	giva	oss	ut	på	nästa	spaningsflygning,	denna	gång	endast	
med	de	båda	marinflygbåtarna.	Upplands tungvändhet och högre marschfart, gjorde 
den	nämligen	olämplig	 för	samoperation	med	marinflygplanen.	Den	insattes	 istället	
i	spaning	runt	Spetsbergens	väst-	och	ostkust	efter	Amundsen.	De	båda	flygbåtarna	
följde	ungefär	samma	flygväg	som	förra	gången.	En	tät	tjockbank	stod	i	nord	och	med	
erfarenhet	från	föregående	flygning	var	det	inte	odelat	angenämt	att	fortsätta	ostvart.	
Komna	till	Nobiles	angivna	position	nu	17´N	67	gr	O	från	Foynön	voro	vi	inpå	tjockan.	
Den	andra	flygbåten	som	låg	till	vänster	om	mig	lade	sig	i	stigning	och	vänstersväng	
över	tjockan,	själv	girade	jag	höger	undan	densamma.	I	samma	ögonblick	fick	jag	i	ca	
45gr	vinkel	nedåt	se	en	svag	rök	ligga	över	ett	isflak.	Jag	dök	genast	dit	och	fick	se	ett	
litet	rött	tält	och	några	män,	som	ivrigt	viftade.	Tältet	låg	på	ett	litet	flak	ca	15x20	m	i	
diameter omgivet av höga uppskruvade isblock. Ingen lätt sak sålunda att hitta denna 
plats	 bland	 de	 upptornade	 ismassorna,	 där	 slagskuggor,	 råkar	 och	 fläckar	 på	 isen	
gjorde sitt till att ytterligare försvåra spaningen i det bländande solljuset. 
Vi	ströko	fram	över	fältet	på	15	till	20	m	höjd	och	nedkastade	i	fallskärmar	vapen,	

proviant,	flottbåt,	whisky,	tändstickor,	cigaretter	och	annat	smått	och	gott.	Spanarna	
skötte sig som hela karlar, ty allt hamnade oskadat intill tältet. Omedelbart intill läg-
ret	fanns	ett	större	isflak	ca	200x300	m	stort.	Jag	gick	ner	på	några	meters	höjd	och	
strök	 över	 flaket	 ett	 par	 gånger	 och	 fann	 att	 syntes	 en	 relativt	 jämn	 yta	 och	 borde	
följaktligen	ett	skidflygplan	kunna	landa	och	lätta	därstädes.	Det	var	som	beställt	för	
nu kunde vi igångsätta räddningsarbetet - jag tror att jag kan påstå att den svenska 
expeditionen	var	den	bäst	utrustade	i	flygplanväg	av	samtliga	expeditioner	där	uppe.	
Vi	hade	flygplan	för	alla	eventualiteter,	landflygplan	med	hjul	och	skidlandningsställ	
och	sjöflygplan.”
Framflyttning	av	basen	skedde	till	Murchinson	Bay	vid	Hinlopen	genom	flygbåtarnas	
försorg och Quest	fick	komma	efter	och	kämpade	sig	fram	i	drivisbältena.	
”Sent	på	midsommarafton	startade	Fockern	och	de	båda	marinflygbåtarna	i	vilka	se-
nare bland annat medfördes ett par extra dunkar bensin för Fockern och full läger-
utrustning.	Komna	till	Murchison	Bay	detacherades	alltså	en	flygbåt	för	anordnandet	
av landningsfält för Fockern, utläggande av landningsmärken m.m. Själv fortsatte jag 
i sällskap med Fockern direkt till Nobilegruppen. Det blev sedan några rätt så spän-
nande	ögonblick	när	föraren	satte	ner	sin	kärra	för	landning.	Först	gjorde	han	4	löp-
ningar över fältet varunder vi ett par gånger sågo märken efter skidorna i snön, han 
kände sig tydligen för. Slutligen, den femte gången, landade maskinen och stod efter 
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några	betänkliga	krängningar	äntligen	still.	För	att	inte	onödigt	slösa	bort	bensin	flög	
jag	sedan	till	vår	nya	bas	i	Hinlopen.	Här	var	fint	ordnat	med	tält	och	sovsäckar	och	
den	svenska	örlogsflaggan	vajade	över	lägret.	Efter	1	½	timmas	väntan	kom	Fockern	
med general Nobile och dennes hund Titina ombord. Glädjen var stor. Optimist som 
man alltid är trodde vi att vi snart skulle ha klarat av den här detaljen d.v.s. räddningen 
av	den	övriga	gruppen.	Så	blev	det	inte.	Det	var	vårt	enda	skidflygplan	som	blev	därute	
och	något	nytt	räddningsförsök	kunde	vi	sålunda	inte	göra	förrän	ett	lämpligt	flygplan	
hunnit uppsändas. 

Vi hade dock fullt upp med arbete, det gällde ju att få reda på Malmgren och även 
Amundsen. Därjämte måste Nobilegruppen förses med ytterligare proviant.”

Det röda tältet med den havererade Fockern i bakgrunden.

Ogynnsamma väderförhållanden
”Efter midsommardagen voro oss vädrets makter allt annat än gunstliga. Ända till 
den	6	juli	svepte	tjockan	över	Nordostlandet.	Ja,	tjockan	häruppe	var	vår	lömskaste	
fiende.	Det	kunde	råda	klart	väder	över	ankarplatsen	med	strålande	solsken	och	inte	
en molntapp på himlen. Efter några timmar kunde man ha tjockan över sig lika tät som 
den	värsta	Londonfog.	När	varje	flygning	varade	sina	5	till	6	timmar	var	det	därför	
omöjligt att på förhand veta om man inte av tjockan skulle bli avskuren från sin bas och 
tvingas göra någon utsiktslös nödlandning i ödemarken. 



560

Några	väderleksunderrättelser	kunde	vi	nämligen	aldrig	erhålla.	Flygningarna	fingo	
därför verkställas enbart efter egen bedömning av väderleken eller de upplysningar 
man	fick	av	skepparen.”	

Fortsatta flygningar för att förse de nödställda på isen med 
proviant och sökning efter Malmgrengruppen. 
Redan den 1 juli anlände de från Sverige avsända Focker och Moth planen till Advent 
Bay endast en vecka efter Fockerns haveri. 
”Isförhållandena i Advent Bay medgåvo dock ej möjligheter till start med skid- eller 
hjulflygplan.	Mothplanet	fick	därför	monteras	på	flottörer	och	den	3	 juli	 sändes	 en	
marinflygbåt	för	att	avhämta	dess	skidor,	landningsställ	och	reservdelar	samt	för	att	
eskortera Mothplanet till Hinlopen. Emellertid var det bara Mothplanet, som kom fram 
till	Hinlopen	med	den	föga	angenäma	underrättelsen,	att	flygbåten		måst	nödlanda	i	
en	frusen	sjö	syd	Mossel	Bay.	Jag	skickade	omgående	iväg	den	andra	flygbåten	med	
mekaniker	 för	assistans.	Den	nödlandade	flygbåtens	 tunga	 last	 och	utrustning	ner-
transporterades den halv mil långa vägen till stranden. Sedan felet avhjälpts kunde 
flygbåten	starta	från	isen.	Efter	endast	15	minuters	flygning	måste	den	åter	landa	för	
bensinstopp varefter den drev med strömmen nordvart rätt ut i polarhavet. Efter några 
timmar	kantrade	strömmen	lyckligtvis	och	satte	ned	flygbåten	rätt	på	Quest. Den hade 
då	under	6	timmar	drivit	ca	20	distansminuter.	3	fack	i	varje	flottör	hade	slagits	läck	
vid	islandningen	så	att	flygbåten	nu	låg	i	marvatten,	man	skall	ha	tur!	Det	blev	därför	
att	skifta	flottörer	på	flygbåten,	men	då	Quest	ej	kunde	lyfta	en	flygbåt	var	det	ett	gan-
ska knepigt arbete. Flygbåten lades intill fartygssidan och stöttades med förliga mas-
tens bom varefter den lyftes genom att fartygets livbåtar lades med förstävarna under 
distanssträvorna och lyftningen sedan verkställdes genom båtarnas trimning med folk. 
Då	lyfthöjden	härigenom	ej	blev	tillräcklig	måste	de	nya	flottörerna	fyllas	med	vatten	
för att kunna pressas in på plats.”
Då	 isförhållandena	 lättat	 kunde	 flygbåtarna	Uppland	 och	 finska	 Turko baseras vid  
Quest, som egentligen saknade möjligheter att logera den fördubblade personalstyrkan.  
”Utrymmet ombord hade ju endast beräknats för den första kontingentens personal 18 
man	-	.	Nu	hade	expeditionen	successivt	utökats	med	16	man.	Vid	en	sådan	överbelägg-
ning är det av vikt att personalen är homogent sammansatt och van vid förhållanden 
ombord. Så var dock inte fallet, en mera heterogent sammansatt eskader torde man få 
leta efter. Att fä detta att arbeta som en enhet utan stöd av krigslagar och disciplin var 
ofta inte så lätt.”
Den	6	juli	blev	det	klart	väder	som	möjliggjorde	vidare	räddningsförsök	av	de	nöd-
ställda.
”Min avsikt var därför att upprätta en hjälpbas så nära gruppen som möjligt, där 
både	marinflygbåtarna	och	Mothplanet	 kunde	 landa.	Härigenom	 skulle	Mothplanet	
kunna	erhålla	drivmedel	från	flygbåtarna	och	dessa	eskortera	detsamma	vid	flygning-
arna från hjälpbasen till gruppen och åter samt sedan transportera de räddade till 
basen vid Hinlopen. Vid Eskmarkön på endast 20 minuters avstånd från de nödställda 
upptäcktes en råk där landning var möjlig.. Allt gick efter beräkning och efter några
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timmar var Fockerns förare räddad till vår hjälpbas. Det visade sig emellertid att fö-
raren	på	Mothplanet	ej	kunde	utföra	någon	mera	flygning	till	isflaket.	Med	tungt	hjärta	
fick	jag	ge	order	om	återtåg.	Sedan	bensin	påfyllts	Mothplanet	startade	vi.	På	hemvä-
gen	fick	Mothplanet	gå	ned	på	grund	av	bränslebrist.	Att	landa	en	flygbåt	i	närheten	
var icke rådligt och att transportera bensin landvägen hade säkert tagit en vecka i 
anspråk.	Vi	hittade	då	på	att	fylla	en	av	flygbåtarnas	gummiflottbåtar	med	bensin	samt	
kastade ner den i en fallskärm till Mothen, som snart lyckades ta sig hem igen – och så 
kom åter tjockan och vår eviga strid med isen.”
Den	11	juli	 lyckades	den	ryska	isbrytaren	Krassin ta sig fram till de nödställda och 
även dagen därpå rädda de två kvarvarande italienarna i Malmgrengruppen. Krassin 
meddelade	att	man	inte	behövde	hjälp	med	vidare	flygspaning,	men	att	personer	san-
nolikt fanns vis Foynön.
”Jag beslöt att avsöka Foynön. På kvällen den 12 startade jag följaktligen med de två 
marinflygbåtarna,	med	vilka	det	finska	flygplanet	Turku	förenade	sig	som	tredje	plan	
i	 formeringen.	Omedelbart	 efter	 starten	mötte	 tjockan,	 som	vi	 ibland	fingo	gå	över	
ibland	under,	för	att	pressa	oss	förbi	de	ca	600	m	höga	klippuddarna.	Vid	kap	Platen	
klarnade det något. Vid Foynön upptäcktes två män på dess norra udde. Kring ön låg 
täta drivisband, men vid dess ostsida fanns en större råk, där jag landade omedelbart 
följd	av	de	båda	andra	flygbåtarna.	Vid	den	av	hög	upptornad	is	omgivna	stranden	
möttes vi av två män, de två italienska alpjägarna som den 3 juni startat  för att över 

Orderuttagning	för	kommande	flygning.	Egmont	Tornberg	i	mitten.
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isen söka nå Nobilegruppen. Endast tio dagars proviant medfördes och av hundspan-
nets nio hundar återstodo nu endast två. 

Det var dock ej tid till några längre betraktelser. Råken visade tendenser att gå igen. 
För	att	lätta	flygbåtarna	tappades	all	onödig	bensin	i	havet.	Vid	starten	kunde	Turkus	
motor	ej	 fås	 i	gång,	utan	måste	erhålla	hjälp	 från	den	ena	svenska	flygbåten.	Först	
efter	 25	minuters	 intensivt	 arbete	 kom	motorn	 igång.	Det	 var	 inga	 vackra	 ord	 som	
under tiden fällts över den vattenkylda motorn som till på köpet saknade startmotor. 
Råken	hade	under	tiden	hunnit	driva	igen	så	pass,	att	när	dessa	flygbåtar	startade,	det	
icke	var	mer	än	någon	meter	kvar	mellan	flottörspetsarna	och	iskanten	när	flottörerna	
äntligen släppte vattnet. Ett skolexempel på hur olämplig materiel kan riskera ett helt 
företag.	Hemflygningen	blev	utflygningen	lik,	genom	och	över	tjocka,	men	allt	gick	bra	
ehuru det under tiden hunnit bli fredagen den 13.”
Den	29	juli	kom	hemkallelseorder	för	den	svenska	expeditionen.
”De	svenska	hade	en	sammanlagd	spaningstid	däruppe	av	142	timmar,	varunder	ca	
22 500	km	tillryggalagts.	Härav	tillkom	drygt	 två	tredjedelar	eller	93	flygtimmar	de	
båda	hansorna..	Fockern	 och	Mothplanet	 tillsammans	 19	 och	Uppland	 26.	Det	 var	
alltså	dessa	två	flygbåtar,	vilka	utförde	det	väsentliga	arbetet,	ett	arbete	i	det	tysta	vis-
serligen, men därför icke mindre glänsande.”

Epilog
Chefen för räddningsexpeditionen sammanfattade ödmjukt varför man helskinnat 
kunde	återvända	på	följande	sätt.	För	en	sjöman	gäller	det	att	ha	tur,	för	en	marinfly-
gare	gäller	det	att	ha	dubbel	tur	och	för	att	lyckosamt	operera	med	flygplan	och	fartyg	
i den arktiska miljön gäller det att ha en trefaldig tur. 
Det	finns	säkert	en	sanning	i	detta,	men	för	att	ha	tur	krävs	ledarskap,	organisations-

förmåga, professionalism, erfarenhet, förmåga till kalkylerad risktagning m.m.
Den	svenska	insatsen	måste	ses	som	ett	föredöme	för	vad	vi	som	nation	verkligen	

kan åstadkomma även under pressade och ogynnsamma förutsättningar.
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Italienjagarna – 80 år. Ett jubileum med sikte 
på framtiden?
Abstract: In the Spring of 1940, at the beginning of the Second World War, Sweden 
and Italy agreed on one of the most significant naval procurement deals during the 
20th century for the Royal Swedish Navy. Sweden bought four destroyers, four PT-
boats, ammunition and spare parts together with 216 fighter aircraft. The agreement 
was settled in January 1940 and the ships sailed for Sweden from La Spezia in the 
middle of April, only one week after the German attack on Denmark and Norway. 
The three major Atlantic combatants – England, France and Germany – all granted 
the Swedish Destroyer Unit free passage home, but during the journey the war was 
intensified with the major German assault on Belgium, Holland, Luxembourg and 
France in May. The ships stayed in Lisbon for a month before continuing homeward 
west of the British Isles, with a short stop in the fjords of the Faroe Islands. Howe-
ver, in the early morning of 20 May the Swedish destroyers ware seized by the Royal 
Navy, on direct orders from the government in London. After five days of intense 
diplomatic activities the destroyers were handed back to Sweden and the crews could 
re-embark, repair and in a few days continue their journey home. On the morning of 
10 July all ships berthed in Gothenburg and this daring and – in the end – providen-
tial expedition came to its end, rendering a substantial contribution to the number of 
fit escort vessels in the Royal Swedish Navy of 1940. The point of celebrating the 80 
year jubilee of the Italian Destroyer Affair is – besides a remembrance of 500 brave 
sailors and a fine example of the good relationship between Italy and Sweden – what 
underlying message it tells us today: Make friends when you don’t need them and do 
not neglect to embalm the kinship of nations not on the everyday meeting agenda.

Introduktion
”Den	27	mars	 [1940]	halades	de	 italienska	flaggorna	 [ned]	på	 jagarna	Bettino Rica-
soli, Giovanni Nicotera, Spica och Astore	och	svenska	örlogsflaggor	hissades	på	Puke,
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Psilander, Romulus och Remus, som jagarna döpts till.”1	Dessa	rader	är	hämtade	ur	en	
av alla återgivna deltagarberättelser i jubileumsboken från 1990, om den dramatiska 
episoden våren 1940 då Sverige köpte fyra jagare från Italien.
Historien	om	jagarköpen	från	Italien	hör	till	de	mer	välkända	händelserna	från	flot-

tans	1900-tal.	De	flesta	yngre	kollegor	är	sannolikt	införstådda	med	begreppet	”italien-
jagarna”, även om både fartygen och de som seglade hem dem under andra världskri-
gets första vår sedan länge är borta.
I	 juni	2020	skulle	den	 italienska	flottan	ha	genomfört	ett	 större	symposium,	med	

bl.a.	den	svenska	marinchefen	som	deltagare	i	La	Spezia.	Denna	stad	vid	Tyrrenska	
havet har alltjämt en betydande örlogsbas och det var där de nyinköpta jagarna utrusta-
des under våren 1940, inför hemfärden till Göteborg och Nya Varvet. I planeringen för 
marinchefens	besök	i	La	Spezia	ingick	att	tillsammans	med	den	italienske	marinchefen	
högtidlighålla 80-årsminnet av jagarköpet, men också att hedra den svenske sjöman, 
1.radiomannen korpral Erik Larsson, som den 7 april förolyckades ombord i Romulus 
under arbetet med att rusta de nya fartygen inför hemfärden. 
Precis	 som	 så	mycket	 annat	 under	 pandemiåret	 2020	 blev	 symposiet	 i	La	Spezia	

inställt	och	med	detta	tillfället	att	på	plats	i	La	Spezia	–	med	prominenta	deltagare	från	
både	Sverige	och	Italien	–	uppmärksamma	att	det	i	år	är	80	år	sedan	de	s.k.	italienja-
garna förvärvades. 
Kalendern	är	full	av	årsdagar	och	varje	år	finns	bemärkta	händelser	att	uppmärk-

samma. För den inte helt minnesgode rekommenderas Per Insulanders utmärkta sam-
manställning i ämnet.2	Varför	är	då	just	 jagaraffären	med	Italien	1940	värd	att	både	
minnas och inför framtiden tjäna som exempel? Måhända som en viktig påminnelse 
om att våra långsiktiga relationer med vänligt sinnade stater behöver omfatta mer än 
östersjöstaterna, Norden, Storbritannien och USA.

Hösten 1939: Akut upprustningsbehov, men vem är 
säljaren?
I samband med det försämrade omvärldsläget under de sista åren av 1930-talet blev det 
uppenbart	att	den	svenska	flottan	hade	för	få	tillräckligt	kvalificerade	enheter.	Hösten	
1939, när kriget redan hade brutit ut, blev det uppenbart att neutralitetsvakten ford-
rade	fler	kölar	och	fler	flygmaskiner	än	vad	som	fanns	beställt	och	under	produktion	
i	Sverige.	Sonderingar	om	materielinköp	gjordes	till	flera	stater,	men	när	Sverige	har	
brådskande behov av att förstärka sitt försvar sker detta sällan i ett säkerhetspolitiskt 
vakuum.	Således	bestod	världsmarknaden	för	kvalificerad	krigsmateriel	plötsligt	av	en	
stor mängd köpare, men ytterst få säljare. Härtill kommer en lång period av begrän-
sad	nybyggnation	hos	de	flesta	sjömakter,	alltsedan	de	marina	rustningsbegränsnings-
överenskommelserna på 1920-talet, vilket gjorde det orealistiskt att efter krigsutbrottet 
1939 räkna med större inköp av modern krigsmateriel från andra än de icke krigfö-
rande staterna.3

1. Erik Jahr och Nils-Hugo Lilja, Jagarköp under krig, Karlskrona: Axel Abrahamsons Tryckeriak-
tiebolag 1990, s. 266.
2. Per Insulander, Minnesdagar för marinen, Karlskrona: Axel Abrahamsons Tryckeriaktiebolag 
1992.
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I	december	1939	sände	Sverige	ut	två	inköpskommissioner	–	en	till	USA	och	en	till	
Italien	–	i	syfte	att	träffa	avtal	om	köp	av	fartyg,	flygplan	och	ammunition. 3 Avseende 
fartygsmaterielen hade kommissionerna uppgiften att inte bara undersöka möjligheten 
att köpa lättare fartyg, utan också se om det gick att köpa en kryssare. Ingetdera landet 
var ännu indraget i kriget och hade var för sig olika skäl för att vara intresserade av att 
göra	vapenaffärer	med	Sverige.	Trots	att	president	Franklin	D	Roosevelt	personligen	
ställde sig positiv till att sälja den tunga kryssaren Pensacola till Sverige, blev det i 
slutändan	ingen	affär	med	USA	eftersom	kongressen	inte	ville	ge	sitt	samtycke.4 Från 
italiensk sida däremot var välviljan mot den svenska inköpskommissionen stor och den 
italienska	regeringen	var	intresserad	att	göra	en	betydande	vapenaffär.	Sverige	erbjöds	
att köpa både en kryssare, jagare, motortorpedbåtar, reservdelar och ammunition samt 
dessutom	216	flygplan,	med	tillhörande	reservdelar.

Hur kommer det sig att Italien, som rimligen insåg att krigsutbrottet hösten 1939 förr 
eller senare också direkt skulle påverka både landet och situationen på Medelhavet, på 
kort	tid	kunde	lämna	över	en	konkret	offert	på	bl.a.	de	fyra	jagarna,	men	också	den	lätta	
kryssaren Alberico da Barbiano? Svaret på den frågan är mångfacetterat.
Den	italienska	staten	var	1940	i	behov	av	utländsk	valuta	(primärt	amerikanska	dol-

lar för att kunna köpa stål från USA, till sin varvs- och vapenindustri), men också 
andra	råvaror.	I	den	slutliga	uppgörelsen	erlade	Sverige	65	%	av	köpeskillingen	i	US-
dollar.	Härutöver	mäklade	svenska	affärsintressen,	med	goda	förbindelser	till	USA,	en	
omfattande	affär	av	strategiska	råvaror	till	både	Sverige	och	Italien	under	vintern	1939	
–	1940,	vilket	ställde	Sverige	i	god	dager	i	Rom.	Därtill	kommer	goda	personliga	re-
lationer och vänskapliga förbindelser sedan lång tid mellan både länderna, men också 
mellan	den	svenska	och	italienska	flottan.5 
Idag	kanske	vi	inte	tänker	så	mycket	på	att	svenska	flottan	köpte	sina	torpeder	från	

italienska	Whitehead	fram	till	1910	och	att	ubåten Hvalen	–	ett	avsevärt	teknologiskt	
steg framåt från den svenskkonstruerade Hajen	–	levererades	från	Italien	1909.	Italien	
hade	sjösatt	sin	första	ubåt	redan	1895	och	var	vid	den	tiden	en	ledande	ubåtsnation.	De	
påföljande kockumsbyggda Svärdfisken och Tumlaren från 1914 är byggda på italien-
ska	ritningar	från	Fiat-varvet	i	La	Spezia,	precis	som	Hvalen.6 

Under det tidiga 1900-talet förekom också ett utbyte på utbildningsområdet, med 
Accademia Navale i Livorno och Scuola di Comando	i	Augusta	på	Sicilien.	Detta	är	
för övrigt ett utbyte som alltjämt pågår, med kurser för marinens elever från Försvars-
högskolan vid Scuola Navale Militare i Venedig.
Ytterligare	 en	 framgångsfaktor	 i	 arbetet	med	 att	 få	 till	 stånd	 affären	med	 Italien	

1940 är det arbete med att främja den svenskitalienska sjömilitära relationen som den 
svenske marinattachén sedan 1937, Henning Hammargren, utförde. Minnet av Hen-
ning Hammargrens insatser lever alltjämt påtagligt i Italien och då särskilt i Venedig. 
Hammargren var en av initiativtagarna till föreningen Pro Venezia, som sedan slutet 

3. Curt Borgenstam, Per Insulander och Bertil Åhlund, Kryssare, Värnamo: Fälths tryckeri 1993.
4. Jahr och Lilja, Jagarköp under krig, s. 19.
5. Ibid.
6. Fredrik Granholm, Från Hajen till Södermanland – svenska ubåtar under 100 år, Marinlittera-
turföreningen nr 89, Forum Navales skriftserie nr 7, Karlskrona: Abrahamsons tryckeri AB, 2003.
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av 1930-talet verkar för att rädda staden Venedig från att förstöras och han köpte och 
drev	en	av	de	mer	betydande	vingårdarna	i	Soave.	Det	tydligaste	manifestet	för	Ham-
margrens insatser i Italien är den stora pemanentutställningen i marinmuseet i arsena-
len i Venedig: La Sala Svedese. På hela det översta våningsplanet får besökarna taga 
del av de många och långa banden mellan Sverige och Italien under 1 000 år. Utställ-
ningen	invigdes	1984	av	HKH	prins	Bertil	och	här	finns	riklig	dokumentation	samt	
flera	föremål	från	italienjagarna.7
Anfallskriget	mot	Abessinien	1935	–	1936	hade	raserat	mycket	av	Italiens	goda	in-

ternationella anseende och måhända såg man från den italienska regeringens sida en 
vapenaffär	med	Sverige,	som	ett	sätt	att	bättra	på	sitt	skamfilade	rykte	och	åstadkomma	
några ”pluskulor” i Stockholm.8

Svaret	på	varför	Sverige	lyckades	genomföra	en	större	vapenaffär	–	inte	fem	i,	utan	
fem	över	tolv	–	berodde	således	på	att	vi	kunde	betala	det	pris	som	begärdes,	att	Sve-
rige kunde hjälpa Italien med hårdvaluta och råvaror, men också på att vi hade och 
underhöll	en	god	relation	till	Italien	som	innefattade	inflytelserika	personer	inom	både	
näringsliv,	förvaltning	och	officerskår.	Naturligtvis	fanns	det	också	inslag	av	tur	och	
timing i	det	faktum	att	Italien	inte	gjorde	entré	i	kriget	förrän	affären	hade	avslutats	och	
jagarna var på väg hem mot Sverige.
Hur	gick	det	då	med	köpet	av	en	kryssare?	Den	svenska	regeringen	valde	till	slut	att	

inte fullfölja köpet av Alberico da Barbiano. En faktor i det beslutet var sannolikt kost-
naden och de ekonomiska avvägningar som behövde göras när det svenska försvaret på 
kort	tid	skulle	förstärkas.	De	fyra	jagarna	och	fyra	MTB	kostade	strax	under	30	miljo-
ner kronor, ställt i relation till att priset för den lätta kryssaren var 45 miljoner kronor.9 
Vad	fick	då	Sverige,	förutom	de	fyra	jagarna	och	de	216	flygplanen?	”Jagarköpet”	

omfattade följande (de svenska namnen i parentes):
Två jagare av Sella-klass, sjösatta 1926: Bettino Ricasoli (Puke) och Giovanni Ni-
cotera (Psilander).
Två jagare av Spica 3-klass, sjösatta 1934: Spica (Romulus) och Astore (Remus).
Fyra motortorpedbåtar,	sjösatta	1937	och	1938	(T	11	–	T	14).

Förutom fartygen ingick:
•	 66 stridstorpeder
•	 200 minor
•	 38 MTB-motorer, Isotta Fraschini, som reservmotorer för de fyra inköpta MTB, 

men	också	för	MTB	under	projektering	i	Sverige.	Härtill	fick	Atlas	Diesel	licens	för	
ytterligare tillverkning i Sverige.

•	 200 järnvägsvagnar med reservdelar
•	 200 järnvägsvagnar med ammunition
•	 Fem järnvägsvagnar med optisk utrustning, bl.a. ubåtsperiskop.

7.	 Museo	Storico	Navale	Venezia,	La Sala Svedese, Stockholm: FMV Reproduktion, 1984.
8. Curt Borgenstam, Per Insulander, Gösta Kaudern,	Jagare	–	med	svenska	flottans	jagare	under	80	
år, Karlskrona: Axel Abrahamsons Tryckeri AB, 1989, s. 55.
9. Jahr och Lilja, Jagarköp under krig, s. 19.
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De bägge jagarna av Sella-klass under italiensk flagg.
Samtliga	foton	i	artikeln	publiceras	med	tillstånd	av	italienska	flottans	krigsarkiv		
(Ufficio	Storico	Marina	Militare	Italiana).

USSM Bettino Ricasoli cacciatorpediniere RC

USSM	Giovanni	Nicotera	1933
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Allt detta gjorde att ”jagarköpet” kom att omfatta drygt 700 järnvägsvagnar med ma-
teriel från Italien, vilka samtliga ankom till Sverige utan problem genom ett Europa 
i	krig.	De	fyra	MTB	lastades	ombord	ett	handelsfartyg,	som	utan	störningar	seglade	
från	La	Spezia	till	Göteborg	i	mars	1940.10

För	den	flygintresserade	kan	nämnas	att	den	parallella	flygplansaffären	kom	att	om-
fatta:
•	 72 jaktplan typ J 11, Fiat CR 42
•	 60 jaktplan typ J 20, Reggione Falco
•	 84 bombplan typ B 16, Caproni 313
•	 Ett	stort	antal	flygplansmotorer	och	stora	mängder	kulspruteammunition.11

Som	efterbörd	 till	 affären	beställde	Sverige	 den	22	oktober	 1940	 ett	 kryssarprojekt	
hos det italienska Cantieri-varvet. Ritningar på angivet underlag (ett trippeltorn 15,2 
cm och två dubbeltorn med samma kaliber och ett deplacement på ca 7 500 ton) le-
vererades från Italien i januari 1941, men det dröjde ända till den 17 juni 1942 innan 
riksdagen fattade beslut i frågan och de blivande Tre Kronor och Göta Lejon kunde 
realiseras.12	Det	finns	således	tydliga	kopplingar	mellan	Sverige	och	Italien	avseende	
såväl ubåtar som jagare och kryssare under första halvan av 1900-talet.

Hemresan och eftermälet
Syftet med den här texten är inte att i detalj redogöra för alla händelser och vedermö-
dor som utspelades ombord i jagarna; från det att de överlämnades till sina svenska 
chefer och besättningar den 27 mars tills de förtöjde vid Nya Varvet i Göteborg den 
10 juli 1940. För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderar jag varmt den lika 
intressanta som utförliga Jagarköp under krig,	utgiven	för	att	uppmärksamma	och	fira	
50-årsjubiléet år 1990.
Den	 1	 februari	 1940	 ankom	 den	 utnämnde	 avdelningschefen,	 tillika	 fartygsche-

fen för den blivande HMS Puke, kommendörkaptenen 2.gr Torsten Hagman, till La
Spezia	med	tåg	tillsammans	med	ytterligare	några	officerare,	mariningenjörer,	inten-
denter	samt	några	grupper	av	underofficerare	och	underbefäl.	Huvuddelen	av	besätt-
ningarna reste sjövägen från Sverige med hjälpfartyget Patricia; en inhyrd passage-
rarångare	från	rederiet	Svenska	Lloyd,	som	anlände	till	La	Spezia	den	19	mars.

I rask takt genomfördes utrustning, provturer och avhjälpande reparationer. Farty-
gen hade ett delvis eftersatt underhåll och var heller inte byggda eller utrustade på sam-
ma	sätt	som	de	svenska	fartyg	jagarbesättningarna	nyligen	hade	lämnat	i	Sverige.	Det	
sistnämnda medförde vissa risker (verksamhetssäkerhetsrisker, skulle vi säga idag) vid 
inskolning	av	besättningarna	på	både	skeppsteknisk	och	elektrisk	utrustning.	Den	4	
april	inträffade	tragiskt	nog	en	dödsolycka,	när	radiokorpralen	Erik	Larsson	dog	under	
reparation av radiosändaren ombord i Romulus.	Larsson	fick	en	ståtlig	militärbegrav-
ning med fulla italienska och svenska hedersbetygelser. 

10. Jahr och Lilja, Jagarköp under krig, s. 19-22.
11. Ibid, s. 23.
12. Borgenstam, Insulander och Åhlund, Kryssare, s. 127-129.
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De bägge jagarna av Spica 3-klass.

USSM Spica torpediniera SP

USSM	Astore	torpediniera	AS	vid	sjösättningen	1934.
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Den	13	april	var	förberedelserna	för	hemfärden	avslutade	i	La	Spezia	och	på	mor-
gonen därpå avseglade förbandet med de fyra jagarna och Patricia mot Neapel, där 
förrådskompletteringar, vissa reparationer och den avslutande lastningen av Patricia 
skedde.	Den	18	april	kl.	11	lämnade	de	svenska	fartygen	för	sista	gången	italiensk	hamn	
och stävade mot Lissabon, efter att ha fått garantier från både Tyskland, Frankrike och 
England om fri lejd för resan hem till Sverige; där Engelska kanalen och Kielkanalen 
inte ansågs lämpliga med hänsyn till kriget mellan Tyskland och England-Frankrike. 
Den	planerade	färdvägen	såg	ut	på	följande	vis:
La Spezia – Neapel – Lissabon – Vigo – Bantry Bay (Irland) – Torshavn – Målöy 
(Norge) – utmed norska kusten – Göteborg.

Omständigheter under färden gjorde att den faktiska hemresan också kom att innefatta 
hamnbesök i Cartagena för reparationer, efter en smärre kollision mellan Puke och Psi-
lander: Ledarfartyget Puke	fick	maskinhaveri	och	efterföljande	Psilander uppfattade 
inte situationen på rätt sätt. Härutöver anvisade irländska myndigheter avdelningen till 
Queenstown i stället för Bantry Bay och inte minst medförde det tillfälliga brittiska 
övertagandet av fartygen vid Färöarna att också Kirkwall (Orkneyöarna) ingick i den 
faktiska färdvägen.13 Jagarförbandet anlände till Lissabon den 28 april och här blev 
fartygen kvar i en hel månad; dels beroende på problem att kunna bunkra brännolja, 
dels	det	alltmer	osäkra	 läget	 till	 sjöss	efter	den	 tyska	offensiven	 i	Väst.	Den	21	maj	
tillfördes avdelningen ett sjätte fartyg, motortankern Castor, med 14 500 ton oljor i 
lasten för den fortsatta hemresan. Chefen för marinen (CM) beslutade i och med detta 
att fartygen skulle fortsätta sin färd mot Sverige, vilket skedde den 26 maj.
Den	 27	 –	 29	maj	 låg	 fartygen	 i	Vigo och därefter sattes kurs mot Irland, varvid 

Castor	detacherades	på	grund	av	sin	låga	fart.	Det	ville	sig	inte	bättre	än	att	tankern	
blev uppbringad av en fransk kryssare den 30 maj och förd till Casablanca för under-
sökning.	Den	svenska	regeringen	ingrep	och	efter	två	dagar	i	fransk	hamn	var	Castor 
fri att ansluta till förbandet. Hennes låga fart gjorde att hon anvisades att gå direkt till 
Färöarna, dit tankern anlände den 20 juni. För övriga fartyg skedde färden utan allvar-
liga missöden, men under angöringen av Färöarna den 19 juni siktades en torpedbana 
strax akter om Psilander.14 Under eftermiddagen den 19 juni ankrade Patricia och 
jagarna på en av britterna anvisad plats i Skaalefjorden, nära Thorshamn. Sedvanliga 
artighetsbetygelsen utväxlades mellan förbandschefen och de brittiska myndigheterna 
och allt uppfattades från svenskt håll vara i sin ordning. 
Färöarna	var	1940	en	del	av	Danmark	och	utgjorde	ett	eget	amt15, men britterna hade 

sedan april 1940 tagit på sig rollen som ”skyddsmakt” åt Färöarna, i samråd med lag-
tinget och amtsmannen (motsv. landshövdingen). I praktiken styrdes därmed Färöarnas 
utrikes- och säkerhetspolitik från London och inte från det av Tyskland ockuperade 
Köpenhamn, vid tiden för jagarförbandets ankomst till Thorshavn.16

13. Ibid, s. 35-37.
14. Ibid, s. 43.
15. Motsvarande ett svenskt län.
16. Jahr och Lilja, Jagarköp under krig, s. 43.
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På morgon den 20 juni inleddes hemresans mest dramatiska dygn, där hela företaget 
kunde ha slutat riktigt illa för Sverige och det svenska förbandet. Under natten hade en 
brittisk jagardivision om tre moderna och kraftigt bestyckade jagare av Tribal–klass	
anlänt till fjordmynningen. Strax efter klockan sju på morgonen kom den brittiske 
förbandschefen med entourage till chefsfartyget Puke med beskedet att han hade in-
struktioner direkt från den brittiska regeringen att beslagta de svenska jagarna; oaktat 
tidigare försäkringar från brittiska diplomater i både Stockholm och Rom. Kommen-
dörkapten Hagman hade att från kl. 10 överlämna jagarna och dess besättningar, som 
på ett brittiskt transportfartyg skulle skeppas till England, för vidare resa till Sverige. 
All radiokommunikation med Sverige förbjöds omedelbart.

I korthet skedde nu följande: Hagman kallar fartygscheferna till krigsråd och full 
enighet råder, efter en kort överläggning, att det är utsiktslöst att med vapenmakt han-
tera situationen. Tre moderna jagare i klart skepp, med vardera 6 st 12 cm och 2 st 10 
cm kanoner17 och bedömt samtrimmade besättningar, mot fyra avsevärt mer klent be-
styckade ankrade jagare utan tryck i pannorna och egentlig stridsutbildning av besätt-
ningarna bedömdes inte kunna ge något annat utfall än avsevärd blodsutgjutelse och 
sannolik svår förstörelse eller totalförlust av de svenska jagarna. Hagman och övriga 
chefer såg heller inte utvägen att sänka skeppen som ett alternativ i linje med uppdraget 
att	förstärka	den	svenska	flottan	med	de	fyra	nyligen	inköpta	fartygen	från	Italien.18 

Sålunda överlämnas fartygen under dagen, besättningarna embarkerar Castor och 
Patricia	–	vilket	beviljats	av	britterna	–	och	jagarna	bemannas	med	”kaparbesättning-
ar” från Royal Navy. Oaktat den för cheferna på bägge sidor djupt olustiga situationen 
präglas	både	de	brittiska	och	svenska	officerarnas	uppträdande	under	hela	händelse-
utvecklingen	 av	 professionell	 artighet	 och	Hagman	 stryker	 heller	 aldrig	 flagg,	 utan	
låter	flaggor	och	befälstecken	blåsa;	eftersom	jagarna	alltjämt	var	att	betrakta	och	av	
engelsmännen erkändes som svensk egendom. 

Under fem dygn är jagarna i britternas våld och under den tiden sker en omfattande 
plundring och förstörelse ombord; inklusive att maskinerna får stora skador då de han-
teras	av	ovan	personal	under	förflyttningen	från	Färöarna	till	Orkneyöarna.	
Den	21	juni,	strax	efter	kl.	15,	når	Patricia internationellt vatten och kontakten åter-

upprättas med Sverige. Som svar på sin rapport får Hagman sent på kvällen order 
att återgå till Thorshavn för att begära tillbaka jagarna. Efter överläggningar mellan 
Stockholm och London ändrar sig den brittiska regeringen och på kvällen den 25 juni 
får Hagman besked från Naval	Officer	in	Charge	of	Faroe	Islands, Captain Crowther, 
RN	att:	De	svenska	jagarna	skall	återlämnas	till	sina	besättningar	och	att	skälen	för	
detta har meddelats Sveriges marinattaché i London.19 

Hur den brittiska regeringen först kunde komma till slutsatsen att en kapning vore 
av godo och fem dagar senare ångra sig, lämna tillbaka fartygen och därtill betala 
ersättning för uppkomna skador och plundring om 879 464 kronor är än idag inte 
helt	utrett,	men	givet	den	politiska	situationen	försommaren	1940	med	tysk	offensiv	i	

17.	 Jane’s	Fighting	Ships	of	World	War	II,	London:	Bracken	Books	1989,	s.	46	(nytryck	av	Jane’s	
Publising Company 1946/47).
18. Jahr och Lilja, Jagarköp under krig, s. 47.
19. Ibid, s. 48.
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Västeuropa,	striderna	i	Norge,	ockupationen	av	Danmark,	etc.	är	det	fullt	rimligt	att	ett	
snabbt beslut om en för England marginell fråga inte föregicks av en djupare analys i 
krigskabinettet. Med tanke på den historiska kontexten är det enligt mitt förmenande 
mer anmärkningsvärt att jagarna så snabbt lämnades tillbaka.
Den	5	juli	avseglade	slutligen	jagarna	och Patricia från Kirkwall, efter nödvändiga 

reparationer. Snart anslöt Castor och bortsett från att fyra bomber fälldes från ett brit-
tiskt	flygplan	den	8	juli,	kunde	förbandet	–	efter	ett	kort	stopp	i	Kristiansand	–	den	
10 juli löpa in till Göteborg och Nya Varvet där de hälsades välkomna av CM, Fabian 
Tamm.
Det	rättsliga	efterspelet	för	Torsten	Hagman	innefattade	ett	förberedande	förhör	vid	

fältkrigsrätten i Göteborg samt, på initiativ av ÖB, huvudförhandling vid krigsdoms-
tolen. Hagman frikändes från både ansvar och ersättningsskyldighet, avseende beslutet 
att överlämna fartygen samt den därpå följande materiella förstörelsen (som Storbri-
tannien senare betalade ersättning för).

När man i efterhand sätter sig in i händelserna 1940 och läser de kommentarer som 
olika	 aktörer	 och	 skribenter	 gör,	 förefaller	 det	 som	 att	Hagmans	 agerande	 –	 oaktat	
den	lyckliga	utgången	–	inte	fullt	ut	vann	sina	högsta	chefers	gillande	(ÖB,	CM	och	
CKF). Tvärtom fanns det sommaren 1940 en tydlig underton av kritik mot att Hagman 
i	 sitt	handlande	 inte	hade	 tillfredsställt	”flaggans	heder”	och	”krigsmaktens	ära	och	
anseende”.20 Från den svenska statsledningen kom ingen kritik, utan tvärtom mottog 
Hagman brev från statsministern och hälsningar från H M Konungen som i varma or-
dalag	 berömde	 hans	 agerande.	Dock	 skedde	 inget	 tydligt	 officiellt	 berömmande	 ut-
talande från regeringen eller statschefen, vilket gjorde att den förstulna kritiken levde 
kvar och till del blev en skugga som aldrig riktigt lämnade Hagman. Från brittiskt håll 
var omdömet genomgående positivt där själve Churchill uttalade att ”Hagman skött 
den	svåra	och	pinsamma	affären	på	ett	beundransvärt	sätt.	Han	besparade	båda	länder-
na	mycket	besvär”	samt	”Om	den	svenske	chefen	varit	en	brittisk	officer	i	motsvarande	
läge, skulle vi ha givit honom en lämplig utmärkelse för att uttrycka vår beundran och 
nationens tacksamhet.”21

Oaktat det som uttalades från höga chefer sommaren 1940 blev Torsten Hagman 
raskt befordrad till kommendörkapten 1.gr och 1943 till kommendör med placering 
som	chef	för	norrlandskustens	marindistrikt	1943	–	1946	samt	avslutade	karriären	på	
en	framträdande	befattning	som	chef	för	Stockholms	örlogsstation	1946	–	1953.	Under	
hela tiden upplevde han ett stort stöd från sina besättningar och chefer från våren 1940, 
vilket tydligt framkommer när man läser de enskildas berättelser i Jagarköp under 
krig.

Bortsett från den dramatiska hemfärden och diskussionerna kring huruvida Torsten 
Hagman hade agerat rätt eller fel: Var de fyra italienjagarna ett lyckat köp, utifrån vad 
de	kom	att	prestera	i	aktiv	tjänst	under	beredskapsåren?	De	äldsta,	men	också	bäst	be-
väpnade, Psilander och Puke ingick i Göteborgseskadern, men lades i materielbered-
skap	vid	årsskiftet	1943	–	1944	respektive	hösten	1944.	De	svenskbyggda	”generations-
kamraterna” Ehrensköld och Nordenskjöld, som konstruktionsmässigt påminde om de 
20. Ibid, s. 76-77.
21. Ibid, s. 77.
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italienska Sella-jagarna, byggdes efter kriget om till fregatter och utrangerades först 
1963. Utan någon djupare analys, förefaller det som att de båda äldre italienjagarna inte 
riktigt levde upp till neutralitetsvaktens krav och förväntningar. Romulus och Remus 
omtalas däremot ofta som lyckade fartyg och utrangerades först 1958 sedan de 1953 
hade blivit omklassade till fregatter. Härtill stod de delvis modell för de fyra mindre 
kustjagare	som	levererades	till	flottan	1942	–	1943.22

Sverige 2020 – 80 år senare
På samma sätt som händelserna för 80 år sedan ligger mycket långt tillbaka i tiden, 
är	det	mycket	som	det	går	att	finna	paralleller	till	 i	vår	egen	tid.	Militärgeografin	är	
densamma, de statliga aktörerna har nya regeringar, USA är idag den dominerande sjö-
makten;	men	samtidigt	finns	Tyskland,	Frankrike,	Italien,	Spanien,	Polen	och	Ryssland	
kvar	som	de	folkrikaste	och	mest	tongivande	staterna	i	Europa.	Det	Sverige	som	under	
mellankrigstiden hade varit en varm anhängare av Nationernas förbund är idag en lika 
stor vurmare för FN och vår säkerhetspolitiska sårbarhet har förvisso stagats upp nå-
got av EU-medlemskapet, men vi är alltjämt en stat utan hårda säkerhetsgarantier och 
med en relativt svag krigföringsförmåga. Sverige 2020 är dock till skillnad från 1940 
ett	mycket	rikt	 land	som	har	finansmarknadernas	förtroende.	Det	är	rimligt	att	göra	
antagandet att skulle vi hastigt behöva tillväxa materiellt är pengar inte ett problem, 
men	precis	som	1940	är	det	inte	givet	att	det	finns	säljare	som	på	kort	tid	kan	eller	vill	
erbjuda det vi behöver köpa. Ser man till den sjömilitära dimensionen hade Sverige 
under tiden för andra världskriget en stor och teknologiskt högtstående varvsindu-
stri,	en	betydande	handelsflotta	och	möjligheter	att	konvertera	lämpligt	civilt	tonnage	
till hjälpfartyg. Sålunda kunde vi med nationella resurser tillväxa i en förhållandevis 
snabb	takt;	italienjagarna	var	en	viktig	snabb	förstärkning	av	flottan,	men	under	be-
redskapsåren	och	strax	därefter	skedde	en	imponerande	nybyggnation	av	kvalificerade	
fartyg på kort tid. Idag är allt detta annorlunda.

Lösningen är inte att återskapa Svenska Varv AB, utan vad jag vill argumentera för 
är att svensk försvars- och säkerhetspolitik i alltför hög grad vilar på nära och goda 
relationer till ett fåtal stater i vårt närområde samt USA. Gott så: Goda vänner bör man 
odla	och	det	finns	inte	resurser	för	ett	litet	land	som	Sverige	att	upprätthålla	täta	band	
med ett obegränsat antal länder. Sverige behöver välja och här är min uppfattning att 
vi	inte	bör	välja	antingen	eller,	utan	se	på	de	fördelar	som	finns	i	att	också	upprätthålla	
goda, men inte fullt så aktiva, relationer med ytterligare några stater. Med ett mer 
vittomspännande	synsätt	finns	också	möjligheten	att	olika	försvarsgrenar	tydligare	än	
idag får samarbetsansvar för utvalda länder; allt i syfte att vidga relationssfären och 
förbereda oss för det oväntade genom att långsiktigt odla relationer som det just nu inte 
finns	direkt	nytta	av.	

Givet en säkerhetsordning med minskade avstånd och ökade beroenden kopplade till 
ett alltmer globaliserat samhälle, där det som sker i östra Medelhavet och i Svarta havet 
är	händelser	som	direkt	och	indirekt	påverkar	Sveriges	säkerhet,	finns	goda	argument	
för att få EU och de större europeiska staterna att lyfta blicken och inse betydelsen av 
22.	 Gustaf	von	Hofsten	och	Jan	Waernberg,	Örlogsfartyg – svenska maskindrivna fartyg under tre-
tungad	flagg,	Luleå:	Luleå	Grafiska	2003,	s.	160-162.
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Arktis,	Norden	och	Östersjön	också	 för	deras	 strategiska	 intressen.	Den	 förståelsen	
är betydligt lättare att åstadkomma om man också har en lite närmare relation, än att 
bara mötas i större multinationella sammanhang. Kapplöpningen mot polerna avgjor-
des för mer än hundra år sedan, men idag ser vi en annan sorts kapplöpning där Kina 
och Ryssland spänner musklerna i ett Norra ishav som blir alltmer öppet för sjöfart, 
råvaruprospektering och marin närvaro.

Efter fyra år som Sveriges försvarsattaché till Italien är det min övertygelse att Sve-
rige, vår försvarsmakt, marinen och övriga försvarsgrenar, behöver tänja lite på när-
områdesbubblan och komplettera den starka fokuseringen på USA. Måhända är det 
också dags att tona ned Sveriges deltagande i de internationella insatserna i länder med 
mycket	sand	och	lite	vatten?	Det	är	osannolikt	att	den	italienska	flottan	hade	varit	så	
bredvillig vis-à-vis den svenska krigsmaterielkommissionen 1940, om det då inte hade 
funnits	goda	relationer	mellan	våra	nationer	och	flottor.	Vänskap	bör	etableras	när	man	
inte behöver den, annars är det ofta för sent. För mig är berättelsen om italienjagarna 
mycket	mer	än	ett	spännande	kapitel	i	flottans	1900-talshistoria:	Den	är	en	uppmaning	
till	alla	oss	idag	att	inse	värdet	av	goda	relationer	till	fler	aktörer	än	dem	som	vi	ser	
omedelbar nytta med för tillfället. Någon utbytesstudent på högre utbildningar, en väx-
eltjänstgöring på några månader och ett högnivåbesök varje år gör på sikt stor skillnad 
för känslan av närhet och den faktiska förståelsen för varandra.

Referenser
Curt Borgenstam, Per Insulander, Gösta Kaudern,	Jagare	–	med	svenska	flottans	jagare	under	80	år, 
Karlskrona: Axel Abrahamsons Tryckeri AB, 1989.
Curt Borgenstam, Per Insulander och Bertil Åhlund, Kryssare, Värnamo: Fälths tryckeri 1993.
Fredrik Granholm, Från Hajen till Södermanland – svenska ubåtar under 100 år, Marinlitteraturför-
eningen nr 89, Forum Navales skriftserie nr 7, Karlskrona: Abrahamsons tryckeri AB, 2003.
Gustaf	von	Hofsten	och	Jan	Waernberg,	Örlogsfartyg – svenska maskindrivna fartyg under tretung-
ad	flagg,	Luleå:	Luleå	Grafiska	2003.
Per Insulander, Minnesdagar för marinen, Karlskrona: Axel Abrahamsons Tryckeriaktiebolag 1992.
Erik Jahr och Nils-Hugo Lilja, Jagarköp under krig, Karlskrona: Axel Abrahamsons Tryckeriaktie-
bolag 1990.
Jane’s	Fighting	Ships	of	World	War	II,	London:	Bracken	Books	1989,	s.	46	(nytryck	av	Jane’s	Publi-
sing Company 1946/47).
Museo	Storico	Navale	Venezia,	La Sala Svedese, Stockholm: Försvarets materielverk Reproduktion, 
1984.



575

 Ledamoten
LEIF H SJÖSTRÖM

LEIF	H	 SJÖSTRÖM	är	 reservofficer	 i	 Flottan	 (MIntK),	
diplomat och tidigare ambassadör, generalkonsul i Tysk-
land samt Kustbevakningens förste generaldirektör

Stärk Marinen – men kapa inte 
Kustbevakningen!
Kommentar	till	Hedwig	Weibull	TiS	nr	3,	2020,	sid	233	-	235
Abstract: This contribution by a fellow of the Academy, who served as the first Di-
rector-General and Commandant of the Swedish Coast Guard after its inception 
in the 1980s, is a reaction to the suggestion by seaman Hedwig Weibull in TiS No. 
3/20 to incorporate the Swedish Coast Guard into the Navy already in peace time, in 
order to provide for a broader base of equipment for Navy personnel. Although sup-
porting the demands for a strengthened Navy, this contribution maintains that her 
suggestion is based on a number of misconceptions: about the nature of the main 
tasks of the two organisations, the necessity to keep a sharp border for the peacetime 
execution of the power of violence in the civil society and that it will not serve any 
positive purpose to return, in any way, to the fragmentation in the sea surveillance 
sector that existed before 1988. Also, a mere optical organisational maneuvre in 
peacetime could turn out negatively for the justified demands of the Navy to increase 
the adequate resources for its military tasks. 
Det	är	roligt	och	uppmuntrande	att	också	menige	Weibull	engagerar	sig	så	helhjärtat	
i	övervägandena	om	varför	det	behövs	en	stark	marin	–	och	 t	o	m	kommer	med	ett
konkret förslag till hur det skall bli av. All heder för detta!
Men	tyvärr	bygger	själva	 förslaget	–	att	 redan	nu	 inkorporera	Kustbevakningen	 i	

Marinen,	så	att	flottans	personal	får	tillgång	till	lite	fler	fartyg	-	på	ett	antal	felaktiga	
förutsättningar, som leder till motsvarande felaktiga slutsatser.    
Mina främsta invändningar är följande:
1. Kustbevakningen och Marinen har olika huvuduppgifter;  
2. Det	är	viktigt	att	värna	om	att	det	civila	våldsmonopolet	inte	militariseras;
3. Det	gagnar	ingen	–	inte	heller	Marinen	-	att	nu	återgå	till	den	fragmentering	inom		

sjöbevakningen som rådde före 1988;
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4. Marinens berättigade krav på adekvata resurser för sina militära uppgifter måste 
mötas av reella tillskott och inte tillgodoses genom optiska skenlösningar.

Den	största	svagheten	i	resonemanget	är	att	det	tycks	utgå	ifrån	att	Kustbevakningens	
egentliga	uppgift	är	att	leverera	bevakningskapacitet	i	Marinens	krigsorganisation.	Det	
är ett äventyrligt sätt att resonera.

Uppgifterna
Kustbevakningens huvuduppgift är nämligen en helt annan: att som civil myndighet 
genom ”kombinationstänkande” utföra en mängd uppgifter till sjöss, dels i eget ansvar 
men	också	för	flera	andra	myndigheter,	t.	ex.	tull,	polis,	fiskerikontroll,	sjö-	och	miljö-
räddning.	Den	ska	medverka	i	internationellt	samarbete	för	att	utveckla	gränskontroll,	
brottsbekämpning till sjöss, miljöskydd till sjöss och annan sjöövervakning.  

För detta har en kustbevakare befogenheter som bl.a. polis och tulltjänsteman att 
göra ingripanden i fredstid, vilka en sjömilitär inte har. 
Kustbevakningens	fartyg	(och	flygplan)	är	också,	på	en	hög	teknisk	nivå,	anpassade	

för sådana uppgifter, medan Marinens enheter är avsedda och utrustade för militärt 
agerande i krigstid. 

Enbart det faktum att man rör sig på samma vattenområden räcker alltså inte som 
argument	för	att	slå	ihop	organisationerna.		Det	är	väl	knappast	någon	som	på	allvar	
menar att man bör inrangera polisen i armén bara för att båda använder bilar, på land, 
och att det i krigsorganisationen behövs militärpoliser?

Våldsmonopolet
Weibulls	tankegång	är	förvisso	inte	ny	och	har	avfärdats	flera	gånger,	främst	med	det	
bärande argumentet att vara noga med avvägningen mellan civila och militära uppgif-
ter	i	fredstid.	Principen	att	det	s.k.	våldsmonopolet	–	som	i	ett	extremfall	kan	innebära	
att	använda	vapen	mot	den	egna	befolkningen	–	skall	noggrant	hållas	inom	den	poli-
siära sfären är grundläggande i vårt moderna Sverige. Soldater skall inte sättas in mot 
den egna befolkningen, i synnerhet inte i fredstid.
Detta	är	inte	bara	ett	utflöde	av	det	gamla	s.k.	Ådalen-komplexet	utan	en	bärande	

tanke	också	i	vårt	nutida	samhälle.	Någon	anledning	att	nu	ändra	på	detta	finns	inte.
Det	var	också	grunden	för	det	beslut	som	Riksdagen	tog	i	stor	enighet	när	den	nu-

varande Kustbevakningen, från att ha varit en del av Tullverket, inrättades som egen 
myndighet	1988.	Dess	karaktär	av	civil,	fredstida	organisation	har	sedan	dess	betonats	
många gånger och ytterligare markerats när Kustbevakningen fått utökade befogenhe-
ter	och	uppgifter,	t.ex.	för	att	utföra	egna	förundersökningar	i	vissa	brottmål.		Det	är	
svårt att tänka sig att detta i Sverige kan göras av en militär organisation.

Ytterligare ett belägg för detta är att Kustbevakningen numera budgetmässigt tillhör 
Justitiedepartementets	verksamhetsområde.	Att	bara	göra	den	till	ett	bihang	till	–	och	
i	–	den	militära	delen	skulle	inte	gagna	det	egentliga	syftet,	nämligen	att	utöva	rationell	
och lagenlig övervakning och sörja för miljöskyddet till sjöss.
De	maritima	intressena	gagnas	sammantaget	säkert	också	bäst	av	att	det	finns	en	

operativt	aktiv	organisation	även	inom	den	civila	sektorn	i	fredstid	–	gärna	som	en	del	
av rättsapparaten och under Justitiedepartementet.
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Samverkan
Den	”nya”	svenska	Kustbevakningen	har	därtill	framträdande	och	väl	etablerade	upp-
gifter	i	internationella	sammanhang,	framför	allt	i	Östersjöregionen.	De	innebär	långt	
gående samverkan med andra länder och EU, inom ramen för viktiga internationella 
avtal på t.ex. miljöskyddsområdet. Kustbevakningens enheter kan sålunda relativt 
formlöst agera i många andra länder; för besök av främmande militära enheter gäl-
ler	som	bekant	andra	och	strikta	regler	betr.	anmälan,	överflygningstillstånd	etc.	En	
militarisering	skulle	således	–	onödigtvis	–	kunna	försvåra	den	viktiga	och	ofta	snabbt	
aktuella samverkan, som nu är väl utbyggd inom Kustbevakningens område. 

Både utbildning, ledning och materiella resurser är också tydligt inriktade på att lösa 
civila polis-, tull- och miljöskyddsuppgifter i fredstid; myndigheten är som samver-
kansorgan	på	flera	punkter	i	detta	sammanhang	f.ö.	världsledande.	Det	innebär	att	man	
sedan länge och avsiktligt avstått från de extra komplikationer det skulle inneburit att 
förse enheterna med beväpning, ammunitionsdurkar och militär ordning och utbildning.
Det	anförs	ibland	att	det	i	andra	länder	är	annorlunda,	men	inte	heller	det	är	ett	bä-

rande	argument:	det	finns	ett	stort	antal	exempel	på	att	Kustbevakningen	liksom	hos	
oss ligger utanför Marinen, bl.a. USA, Tyskland, Frankrike, England och Italien.      

Krigsorganisationen
Detta	utesluter	dock	inte	att	dess	enheter	kan	ha	en	betydelsefull	roll	i	den	maritima	
krigsorganisationen, t.ex. i fråga om bevaknings- och ledningsuppgifter; detta är också 
ledmotivet	i	den	förordning	som	Weibull	citerar	och	där	Kustbevakningen	i	egen	regi	
förutsätts	ha	kvar	och	leda	sina	egna	uppgifter.	Den	grundtanken	fanns	långt	innan	den	
nuvarande	Kustbevakningen	tillkom	–	och	gäller	fortfarande.	
Den	bygger	 på	 att	 också	KBV:s	 resurser	 i	 ett	 krigsfall	 under	 vissa	 förutsättning-

ar ställs till Försvarsmaktens förfogande. I ett tidigare skede var detta tämligen väl 
ordnat, med fördelade uppgifter och krigsplaceringar av KBV:s personal och enheter, 
inom	resp.	geografisk	region.			

Argumentationen 
Weibulls	argument	att	det	för	att	ge	Flottans	personal	mera	sjövana	vore	behövligt	att	
kunna disponera Kustbevakningens fartyg (om det nu skulle dröja innan det kommer 
flera	militära	enheter)	är	inte	bara	orealistiskt,	utan	också	riskabelt	för	den	egna	saken.

I själva verket skulle det nämligen innebära att man tog ifrån Marinen ett argument 
för	det	som	egentligen	behövs,	nämligen	flera	och	relevant	utrustade	enheter	för	det	
marina	försvaret.	Det	är	ju	för	sådana	uppgifter	som	Flottans	personal	skall	utbildas,	
inte för att köra omkring i en annan myndighets farkoster, avsedda för helt andra syf-
ten. 
Vi	måste	alltså	hålla	fast	att	det	finns	olika	uppgifter	 i	samhället	och	framför	allt	

vara	noga	med	vem	som	kan	utöva	våld	mot	den	egna	befolkningen.	Det	gagnar	inte	
Marinen att förknippas med det senare eller att av sina knappa försvarsanslag behöva 
avsätta budgetära resurser för rent civila uppgifter, av polisiär karaktär. 
Om	Weibull	menar	att	lösningen	på	Flottans	resursproblem	i	fred	är	att	klyva	Kust-

bevakningen genom att Marinen tar över fartygen medan uppgifterna återlämnas till 
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Tullen,	Polisen,	fiskeriansvariga	och	andra	så	är	det	med	förlov	sagt	heller	ingen	bra	
idé.
Det	tog	lång	tid	och	många	utredningar	innan	man	till	slut	bestämde	sig	för	den	nu-

varande, samlade organisationen; den har under de drygt trettio år den verkat visat sig 
vara	effektiv	och	väl	ansedd,	ständigt	på	topp	i	SIFO:s	myndighetsindex.	Den	lockar	
ständigt många sökande till lediga tjänster.

Att låta den nu väl etablerade och även internationellt efterfrågade civila Kustbevak-
ningen	övergå	till	att	bli	något	slags	körskola	för	unga	marinofficerare	är	alltså	varken	
en önskvärd eller en meningsfull åtgärd. Inte heller för Marinen - det är svårt att se att 
det skulle gagna Flottan att hålla enheter som inte behövs för den egna verksamheten. 
Det	finns	alltså	ingenting	att	vinna	på	att	nu	militarisera	Kustbevakningen.

Framtiden
Dessa	noteringar	är	avsedda	att	illustrera	att	det	prekära	materielläget	inom	Marinen	
inte kan lösas genom en enkel organisatorisk retusch på ledningsnivån.

Att besvärliga situationer skall kunna lösas i samverkan, med bästa möjliga utnytt-
jande	av	befintliga	resurser,	är	en	självklarhet,	i	synnerhet	för	en	sådan	utpräglad	sam-
verkansmyndighet som Kustbevakningen. Men det måste ske med ömsesidig respekt 
hos de agerande för vars och ens uppgifter och ansvar.

Sådan samverkan sker också med Marinen på många plan och i ömsesidig vilja att 
samarbeta,	vare	sig	det	rör	t.ex.	dykarutbildning,	flygspaningsresurser	eller	sjötrafik-
kontroll. 
Jag	vill	tro	att	det	också	kan	gå	att	finna	möjligheter	för	en	närmare	samverkan	också	

när det gäller viss utbildning, som gynnar båda parter. En angelägen fråga är t ex att 
säkra	den	nautiska	grundkompetens	som	blir	alltmer	sällsynt.	Det	kan	börja	tidigt,	t	
ex med parallellt stöd till maritim ungdomsverksamhet, som också skulle kunna avse 
miljöskydd. 
Det	är	också	angeläget	att	modernisera	krigsorganisationen	t	ex	när	det	gäller	be-

vakningsuppgifterna, att öva denna och att allmänt öka förståelsen för varandras upp-
gifter, t.ex. genom återkommande ledningskontakter samt anpassade samövningar och 
samråd i tekniska frågor.

Mycket av detta är på gång och viljan att komma framåt är påtaglig. Om detta kan 
det vara värt att återkomma.
I	mellantiden	önskar	jag	Hedwig	Weibull	och	hennes	kamrater	lycka	till	med	sina	

angelägna uppgifter och att de snart får de resurser, som så väl behövs för att kunna 
fullgöra	dem	på	ett	adekvat	sätt	–	och	detta	utan	optiska	pseudo-lösningar!
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 Ledamoten
HANS-LENNART OHLSSON

Hans-Lennart Ohlsson är sakkunnig vid Statens maritima 
och transporthistoriska museer. Han har varit verksam 
vid	Sjöhistoriska	museet	sedan	1986	och	under	åren	2007	
–	2019	som	museichef.

Sjöräddningen i Sverige, ett okänt 165-års 
jubileum, med KÖMS i kulisserna!
Abstract: The Swedish organisation for rescue at sea has its 165th anniversary in 
2020. The impetus for organising this service actually came from the Royal Society 
of Naval Sciences (KÖMS) in 1853, when the Society sent an official letter to the Go-
vernment demanding that such an organisation for rescue at sea, including boats,  
should be set up. The result was positive and a naval officer, Captain Kleman, was 
given the task to do so, which he did to everyone’s satisfaction. In 1860, there were 
eleven stations of which eight had a rescue boat. In fact, Kleman was born in 1820 
so 2020 is the year of a double anniversary!
Den	 pågående	 pandemin	 har	 fått	 svenskarna	 att	 stanna	 hemma,	 att	 ”hemestra”	 har	
blivit	ett	nytt	begrepp.	Därmed	har	också	antalet	semesterfirare	till	sjöss	ökat,	många	
gånger med helt nya båtägare och tyvärr ofta rätt ovana båtägare. Sjöräddningssällska-
pet	har	rapporterat	fler	uppdrag	än	tidigare	men	tack	vare	den	fina	sommaren	verkar	de	
flesta	skett	med	lycklig	utgång,	många	gånger	bara	beroende	på	handhavandefel	eller	
okunskap från båtägarnas sida och rätt odramatiska bogseringsuppdrag. 

Men vi har en väl fungerande sjöräddning i Sverige, inte bara hos det ideella Sjö-
räddningssällskapet utan hos alla inblandade sjöfarare, dit vi i högsta grad kan räkna 
Flottans	enheter.	Få	vet	dock	att	den	organiserade	sjöräddningen	i	Sverige	i	år	kan	fira	
165 år och att KÖMS med fog borde ta till sig en del av äran att så skedde! 

Under större delen av 1800-talet, ett århundrade då sjöfarten ökade markant, var det 
svenska	fyrväsendet	 tämligen	glest	utbyggt	och	sjöräddningen	 i	stort	sett	obefintlig.	
Ett	strandat	fartyg	fick	förlita	sig	på	att	det	upptäcktes	och	på	kustbefolkningens	upp-
offringar.	Allt	för	ofta	saknades	dock	rätt	utrustning	varför	man	från	stränderna	fick	
bevittna tragiska skeppsbrott utan att kunna bistå.

Kungliga Örlogsmannasällskapet hade uppmärksammat detta redan tidigt och på 
1830-talet	 införskaffat	 ritningar	 till	 livräddningsbåtar.	Man	gjorde	utblickar	 till	 län-
der som ansågs vara föregångare. I TiS 3-1852 redogjordes för räddningsväsendet i
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Danmark	och	i	nr	7-1852	trycktes	ett	anförande	som	hållits	i	april	samma	år	med	rub-
riken ”Anstalter i England för räddning af skeppsbrutne besättningar”. Förutom be-
skrivningar av verksamheten handlade det om framtagandet av speciella räddningsbå-
tar som skulle vara tryggare för det egna manskapet. Olika former av osänkbara och 
självlänsande	båtar	togs	fram	både	i	Danmark	och	England.

Vid KÖMS sammankomst i november 1852 höll kommendören och lotsdistrikts-
direktören J M Melander ett anförande (återgivet i TiS 2-1853); ”Om behofvet av 
Lifräddnings-Anstalter på Rikets Kuster”. Ett besjälat anförande som beskrev hur 
Danmark	 låg	 på	 framkant	 och	med	orden:	”Men	ack!	 att	man	 skall	 behöfva	 fråga,	
hvad hafva vi i vårt kära Fädernesland gjort för en så vigtig sak’?” Vidare beskrev 
han	ett	antal	nyligen	inträffade	förlisningar	och	ansåg	att	skånska	kusten	och	ytterli-
gare ett antal kuststräckor borde förses med räddningsstationer och lämpliga båtar.  
Melander avslutade sitt anförande med de kraftfulla meningarna: ”Hvilken smärtande 
förebråelse	för	oss	skulle	det	ej	vara	om	de	skeppsbrutne	dervid	utropade:	Hvarföre	
kastades	vi	ej	mot	en	annan	strand	der	man	icke	lemnar	skeppsbrutne	åt	sitt	hårda	öde! 
Skall Sverige i detta hänseende alltid blifva stående ett sekel efter andra nationer, 
fruktande	att	offra	en	jemförelsevis	ringa	penning	för	mänsklighetens	väl?”

Efter den diskussion som följde på anförandet beslutade KÖMS i januari 1853 att 
skriva	till	”Chefen	för	Sjöförsvars-Departementet”	och	anföra:	”hvad inom Sällskapet 
blivit vidgjort i och för räddningsanstalter för skeppbrutne, äfvensom att uppmärk-
samheten blifvit fästad på behofvet av sådana anstalter inom fäderneslandet”. Samti-
digt	överlämnades	de	ritningar	och	modeller	man	införskaffat	till	samma	departement.	
Ritningarna	kan	säkert	finnas	på	Krigsarkivet	men	vilka	modeller	det	var	och	deras	
öde är tyvärr okänt.

I oktober samma år drog dessutom en våldsam storm över södra Sverige, 16 far-
tyg strandade och 19 sjömän omkom på sträckan mellan Torekov och Råå, en sträcka 

på bara 6 mil. Självklart påverkade detta 
fortsättningen.

Brevet från KÖMS förde troligen frå-
gan	uppåt	och	vid	Riksdagen	1853	–	1854	
beslutades att 10 000 Riksdaler Banco 
skulle ställas till sakens förfogande. Ge-
nom kungligt brev den 1 juni 1854 be-
stämdes att Premier-Löjtnanten C Kle-
man	 skulle	 sändas	 till	 Danmark	 och	 ta	
reda på allt som gick om landets sjörädd-
ningsväsende. 

Carl Kleman föddes i Karlskrona i ja-
nuari	1820.	Det	alltså	högst	passande	att	
också han uppmärksammas i år, 200 år 
efter hans födelse! Vid 12 års ålder gick 
han till sjöss som extrakadett på HMS 
af Chapman.	 Han	 tog	 sjöofficersexa-
men 1837 med det då högsta betyg som Carl Kleman



581

någonsin utdelats. Men 1838 avled hans far och av ekonomiska skäl behövde han gå 
vidare	inom	handelsflottan,	vilket	dock	ytterligare	breddade	hans	utbildning	och	kun-
skaper.	1843	kom	han	åter	till	Flottan	och	innehade	därefter	flera	olika	befattningar.	
Kleman invaldes i KÖMS 1848 och avled 1872, blott 52 år gammal. Vid sin död var 
han Kommendörkapten 1:a klass, ledamot av KÖMS, ledamot av Kungl Krigsveten-
skaps Akademien, riddare av Kungl Svärdsorden och Kungl Norska S:t Olofsorden.  
En	läsvärd	runa	över	Carl	Klemans	liv	återfinns	i	TiS nr 1-1873.
Carl	Kleman	mottogs	väl	i	Danmark,	en	orsak	kan	ha	varit	att	flera	verksamma	inom	

det	danska	sjöräddningsväsendet	var	sjöofficerare	plus	att	han	troligen	var	mycket	so-
cial och dessutom kunnig. Hans tid inom handelssjöfarten hade gett stor erfarenhet och 
förde säkert respekt med sig. Han var energisk och hann under sommaren besöka de 
flesta	danska	sjöräddningsstationerna	och	på	några	iscensattes	även	övningar	för	att	
visa honom utrustningen.

Hemkommen till Sverige reste han sedan längs Skånes sydkust för att hitta platser 
lämpliga för räddningsstationer. Hans reseberättelse sändes till ”Kongl Förvaltningen 
af Sjö-Ärendena” och låg sedan till grund för beslutet 1855 att, helt i enlighet med 
Klemans	förslag,	i	byn	Mälarhusen	anlägga	en	så	kallad	fullständig	station	och	i	fis-
keläget Brantevik en raketstation. En fullständig station innebar både livräddningsbåt 
och raketapparat.

Från Bonnesens skeppsbyggeri i Köpenhamn beställdes samma år räddningsbåten 
som	var	det	modernaste	tiden	kunde	uppbåda.	Förutom	flyttankar	och	god	flytkraft	i	
sig så hade den en relativt hög durk och en form av självläns som gjorde att överbry-
tande sjöar snabbt kunde leta sig ur. Båten sändes först till Örlogsvarvet i Karlskrona 
där den mallades av för att tjäna som förebild för ytterligare räddningsbåtar. Ett antal 
sådana livräddningsbåtar byggdes sedan i Karlskrona men har inte varit föremål för 
skribentens eftersökningar.

Bonnesens båt anlände till Sverige i oktober 1855 och efter uppmätningen i Karls-
krona kom den till Mälarhusen en månad senare. Först med HMS Balder till Ystad och 
därefter	landvägen	till	Mälarhusen.	En	besvärligt	resa	på	nästan	obefintliga	vägar	och	
övervakad av Kleman själv. Väl framme samlade han de närvarande och anordnade 
den	28	november	en	övning.	Det	var	inte	helt	lätt	att	få	den	tänkta	besättningen	med	på	
noterna och ro ut genom bränningarna med den helt nya och oprövade båten. Kleman 
har senare skrivit: ”Till	båtens	transport	till	sjön	måste	användas	5	par	oxar,	men	gick	
det	då	på	1/2	timmas	tid	att	föra	den	ca	1/4	mil.	Båten	utgick	under	min	ledning	genom	
de dåvarande bränningarna och sjöhäfvningen och visade sig i alla afseenden mycket 
förträfflig.	Det	är	dock	att	beklaga	att	här	finns	så	få	som	äro	dugliga	sjömän	och	är	
folket dessutom i moraliskt afseende högst uselt, så att jag hafvit de största svårigheter 
vid att komma öfverens med dem”.

Men senare övningar visade hur sjösäker båten var och den 8 oktober 1856 kunde 
man med livräddningsbåten undsätta 3 besättningsmän från den strandade norska slu-
pen Magneten.

Samma år hade Kleman utsetts till inspektör för sjöräddningsväsendet, något som 
organisatoriskt också lades under Förvaltningen av Sjö-Ärendena. Carl Kleman upp-
rätthöll	denna	funktion	 till	 slutet	av	1870.	Han	var	en	flitig	skribent	 i	TiS	med	flera	
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artiklar, däribland redogörelser för sjöräddningsväsendets utbyggnad, något han var 
högst drivande av och också bör ha äran av.

År 1865, alltså 10 år efter starten i Mälarhusen, hade Sverige elva räddningsstationer 
varav åtta hade räddningsbåt. Kleman var mycket nöjd och skrev: ”Mod, själsnärvaro, 
kraft och ihärdighet , samt menniskokärlek, samverka härför att undanrycka de ra-
sande vågorna och den brusande bränningen, deras förutoftast endast allt för säkra 
rof, och att det sker med framgång, derom vittnar kanske säkrast det förhållandet, att 
intet menniskolif gått förloradt vid skeppsbrott i närheten af de svenska lifräddnings-
stationerna…”
Den	dansktillverkade	räddningsbåten	som	placerades	i	Mälarhusen	finns	ännu	kvar.	

Stationen	flyttades	1891	 till	 sin	nuvarande	plats	 invid	Sandhammarens	 fyr	 (uppförd	
1862).	Livräddningsbåten	gjorde	sin	sista	utryckning	in	november	1942	då	den	finska	
motorseglaren Ingeborg av Åbo strandat och vars besättning undsattes. Under sin ak-
tiva tid hade därmed livbåten med sina besättningar räddat 1 421 människor. Men 1945 
höll den på att gå förlorad. Stationen skulle läggas ner så både båt och stationshus var 
till salu men kloka personer ingrep och allt skänktes till Österlens museum och står än 
idag	på	sin	plats	vid	Sandhammaren.	Den	aktiva	räddningsstationen	flyttade	senare	till	
Kåseberga	och	återfinns	idag	i	Ystad.	

Var de andra räddningsbåtarna byggda i Karlskrona tog vägen är okänt, tro-
ligen	 finns	 ingen	 av	 dem	bevarad.	Den	 första	 placerades	 i	Viken	men	 när	 den	 sta-
tionen lades ned ska båten år 1879 ha förts över till en nyanlagd station i Skanör. 
Men några år senare skiftades båtar mellan stationerna i Skanör och Helsingborg 
och	man	fick	då	 överta	 en	 nyare	 livräddningsbåt	 som	var	 byggd	 i	England	och	 nå-
gon	 gång	 mellan	 1860	 och	 1864.	 Både	 båt	 och	 station	 finns	 bevarade	 i	 Skanör. 
Av de äldre livräddningsbåtarna kan nämnas räddningsbåten Hjälparen byggd i Ystad 
1907	för	Galtabäcks	station.	Båten	finns	idag	bevarad	på	Sjöhistoriska	museet.
Dagens	sjöräddning	bygger	mycket	på	moderna	kommunikationssystem.	Kraftigare	

och	snabbare	båtar,	flera	deltagande	enheter,	helikopter,	radio	och	radar	har	gjort	utpla-
ceringen	av	själva	räddningsstationerna	mer	sekundär.	De	som	har	sitt	yrke	på	havet,	
eller som jag seglar för nöjes skull, lever ett allt säkrare liv. Men i grunden bygger det 
på det sjöräddningsväsende akademiledamoten Carl Kleman förespråkade och byggde 
upp och jag tycker vi ledamöter bör sända honom en tanke, så här 165 år efter att den 
första båten levererades och 200 år efter hans födelse.

Sandhammarens räddningsbåt.
Foto:	Bengt	Oberger	och	Bengt	A	Lundberg.
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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 2021. 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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Förste ryssen i KÖMS
Abstract: Alexander Sibirjakov became the first Russian citizen to be elected as a 
fellow of KÖMS. He supported Swedish polar research activities during the 1870s 
The second Russian was the Admiral Vladimir Gregorjevitj Egorov, who was elected 
as an honorary fellow in 1997.
Den	1	april	1870	inväljs	fyra	utländska	medborgare	som	korresponderande	ledamöter	i	
KÖMS.	Dessa	var:	Hedersborgaren	Alexander	Sibirjakov	,Ryssland;	Löjtnanten	Oskar	
Norqvist, Storfurstendömet Finland; Löjtnant Giancomo Bove, Italien samt löjtnant 
Anders	 Peter	 Hovgaard,	 Danmark.	 De	 tre	 senare	 hade	medföljt	 Otto	Nordenskiöld	
ombord på Vega och upptäckt Nordsostpassagen medan Alexander Sibirjakov hade 
varit	 drivande	 i	 finansieringen	 av	 hela	Vega-expeditionen.	 S.	 hade	 bidragit	med	 en	
tredjedel	av	de	nödvändiga	medlen	varvid	de	andra	två	finansiärerna,	Konung	Oscar	
II	och	affärsmannen	Oscar	Dickson	i	Göteborg,	bidrog	med	det	återstående	då	S.	lagt	
den	finansiella	grundplåten.	Mot	bakgrund	av	den	nationella	stolthet	upptäckare	och	
deras expeditioner genererade på denna tid är det tämligen logiskt att dessa män blev 
invalda  i KÖMS. 

Alexander Michajlovitj Sibirjakov föds i Sibirien 1849. Hans familj är välbeställd 
genom	engagemang	i	gruvindustrin	och	S.	studerar	i	Zürich.	Åter	i	Ryssland	engagerar	
han sig i utforskandet av farvattnen norr om det sibiriska fastlandet och kommer däri-
genom  i kontakt med Otto Nordenskiöld. Han understödjer en 1875 ytterligare en ex-
pedition	med	Otto	Nordenskiöld	i	syfte	att	utforska	vattenvägarna	kring	floden	Jenisej.
Från	denna	period	fram	till	1917	finns	inte	mycket	information	om	S.	mer	än	att	han	

blev medlem i diverse svenska vetenskapliga sällskap. Vid bolsjevikernas maktöver-
tagande	1917	flyr	S.	till	Frankrike	där	han	lokaliseras	av	den	svenske	konsuln	i	Nice	
varpå ett arbete påbörjas för att han som tack för sina insatser för Sverige skall erhålla 
en	pension	 från	Sverige.	De	 tre	 partiledarna	Edén,	Branting	och	Lindman	utverkar	
1921 att S. erhåller svensk statspension fram till sin död i Nice i november 1932.
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Att S. ansågs betydande för den svenska polarforskningen framgår i minnesteck-
ningen i TiS nr 11 1932. Hans insatser skall ses i ljuset av den nationella stolthet som 
Vega-expeditionen genererat. Jag har annars mycket svårt att se hur en utländsk med-
borgare skulle kunnat erhålla statspension initierat av tre partiledare. 

Att han är ihågkommen i Ryssland/Sovjetunionen visas av antalet fartyg som har 
burit hans namn:
•	 •	 Isbrytaren	A. Sibirjakov sjösatt 1908 som Bellaventur. Såld till Ryssland 1916 

och bytte då namn; hon sänktes 1942.

•	 •	 Isbrytaren	 Sibirjakov	 sjösatt	 1926	 som	 finska	 Jääkharu. Överlämnad som 
krigsskadestånd till Sovjetunionen 1946 och erhöll då namnet S. Skrotad 1972

•	 •	 Forskningsfartyget	Sibirjakov sjösatt 1980 och fortfarande aktivt.

Som titeln anger så är inte Alexander Sibirjakov den ende ryske medborgaren som 
valts in i KÖMS. 1997 väljs den  ryske amiralen Vladimir Gregorjevitj Egorov in som 
hedersledamot.

Alexander Sibirjakov ur Nordisk Familjebok.
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News from the seas of China and Indo-Pacific 
region 
1 July 2020
The USS Gabrielle	Giffords performed a “routine op” in the South China Sea. The 
littoral combat ship closed the Chinese geological survey ship Hai	Yang	Di	Zhi	4	Hao 
after the Chinese vessel entered an area where Vietnam has shown interest in exploring 
for oil.

1 to 5 July 2020
At a time when relations between China and the U.S. are further deteriorating over a 
series	of	topics	including	trade,	the	COVID-19	pandemic,	Taiwan	and	Hong	Kong,	the	
U.S. has deployed two U.S. aircraft carrier battle groups to the South China Sea for its 
largest-scale exercises in the region in years. The USS Ronald Reagan and USS Nimitz 
aircraft carriers are holding large-scale exercises together with four other warships. 
It	is	the	first	time	the	U.S.	has	deployed	two	aircraft	carriers	at	once	in	the	South	

China Sea in at least four years. The last time that the Navy conducted a dual-carrier 
exercise in the region was in 2018, when the U.S.S. Ronald Reagan met up with the 
U.S.S. John C. Stennis for maneuvers in the Philippine Sea (not the South China Sea). 

These exercises coincided with Chinese military drills taking place in the same area 
and time frame.

7 July 2020
Japan’s	navy	practiced	alongside	the	USS	Ronald Reagan and USS Nimitz. 

7 July 2020
Australia, Japan, and the United States issued a joint statement after their defense 
ministers	met	 in	Washington.	 “The	ministers	 reaffirmed	 their	 joint	 commitment	 to
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enhance	security,	stability,	and	prosperity	in	the	Indo-Pacific	region	in	keeping	with	
their shared values and longstanding alliances and close partnerships…”  
The	ministers	reinforced	their	strong	opposition	to	any	destabilizing	or	coercive	uni-

lateral actions that could alter the status quo and increase tensions in the East China 
Sea.  
With	regard	to	the	South	China	Sea,	the	ministers	reiterated	their	strong	opposition	

to	the	use	of	force	or	coercion	to	alter	the	status	quo,	and	reaffirmed	the	importance	of	
upholding	freedom	of	navigation	and	overflight.	They	expressed	serious	concern	about	
recent	incidents,	including	the	continued	militarization	of	disputed	features,	dangerous	
or	coercive	use	of	coast	guard	vessels	and	‘maritime	militia,’	and	efforts	to	disrupt	other	
countries’	resource	exploitation	activities.”

7 July 2020
The	U.S.	State	Department	has	approved	the	possible	sale	to	Japan	of	105	F-35	Joint	
Strike Fighters, plus related equipment. The mega-deal is worth an estimated $23.11 bil-
lion. 
The	contract	includes	42	F-35B	Short	Take-Off	and	Vertical	Landing	(STOVL)	jets.	

This	opens	the	door	for	the	Japan	Air	Self-Defense	Force	(JASDF)	to	conduct	fixed-
wing	 operations	 from	 Japan’s	 two	 Izumo class helicopter carriers. If Japan ends up 
buying all of these aircraft, it would become the second-biggest operator of the F-35 
after the U.S.

13 July 2020.
The	U.S.	formally	rejects	China’s	sweeping	maritime	claims	in	the	South	China	Sea.	
The	United	States	hardened	its	rejection	of	China’s	disputed	claims	to	offshore	resour-
ces in most of the South China Sea, calling them “completely unlawful”.

14 July 2020
U.S.	State	Department’s	Assistant	Secretary	 for	 the	Bureau	of	East	Asian	and	Paci-
fic	Affairs	urged	allies	to	reject	electing	a	Chinese	official	to	sit	on	the	International	
Tribunal	on	the	Law	of	the	Sea,	likening	it	to	“hiring	an	arsonist	to	help	run	the	fire	
department.”

15 July 2020
Pakistan’s	defense	budget	has	increased	by	11.9%	in	the	fiscal	year	2020-21.	However,	
if	compared	with	the	2019-20	revised	spending,	the	growth	would	be	5%.	

According to the defense budget of 2020-21, the share of the navy has increased and 
reached	10.85%.	Similarly,	PAF	budget	has	been	increased	by	21.25%,	the	army	budget	
has	increased	up	to	47.55%,	and	there	has	been	20.33%	increase	in	the	budget	for	inter-
services establishment. 

17 July 2020
For the second time in two weeks, the United States has deployed two aircraft carriers 
to the South China Sea as China and the United States accuse each other of stoking 
tensions in the region.
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“Nimitz and Reagan Carrier Strike Groups are operating in the South China Sea, 
wherever international law allows, to reinforce our commitment to a free and open 
Indo-Pacific,	 a	 rules-based	 international	order,	 and	 to	our	 allies	 and	partners	 in	 the	
region,” Rear Admiral Jim Kirk, commander of the Nimitz Carrier Strike Group, said 
in a statement.

The move came as the war of words between China and the United States over regio-
nal claims accelerated. On July 13, U.S. Secretary of State Mike Pompeo announced 
that:	 “China’s	military	 has	 also	 deployed	fighters	 to	 an	 airfield	 on	 disputed	Woody	
Island in the nearby Paracel chain, open-source satellite imagery shows.”

19 July 2020
The	Japan	Maritime	Self-Defense	Force	(JMSDF),	Australian	Defense	Force	(ADF),	
and the USS Ronald Reagan Carrier Strike Group began a trilateral exercise in the 
Philippine Sea.

Australia and Japan have both fostered longstanding alliances with the United Sta-
tes. This year also marks the 60th anniversary of the treaty of mutual cooperation and 
security between the United States and Japan.

22 July 2020
Multiple	Chinese	survey	ships	have	intruded	into	the	exclusive	economic	zones	of	oth-
er South China Sea claimant states since the United States resolved last week to help 
safeguard the resource rights of Southeast Asian nations facing pressure from China.

Six survey vessels owned directly or indirectly by the Chinese government are cur-
rently	in	the	South	China	Sea.	China	owns	and	operates	the	largest	fleet	of	survey	ships	
in the world.

23 July 2020
In a declaration to the United Nations, Australia said that the Chinese claims, which 
take in the majority of the South China Sea, had “no legal basis”.
“Australia	rejects	China’s	claim	to	‘historic	rights’	or	‘maritime	rights	and	interests’	

as	established	in	the	‘long	course	of	historical	practice’	in	the	South	China	Sea.”
The text referrers to the 2016 ruling by the Permanent Court of Arbitration, adding: 

“There is no legal basis for China to draw straight baselines connecting the outermost 
points	of	maritime	features	or	‘island	groups’	in	the	South	China	Sea.”
It	also	said	it	did	not	accept	Beijing’s	assertion	that	its	sovereignty	over	the	Paracels	

and	the	Spratlys	was	“widely	recognized	by	the	international	community”,	citing	ob-
jections from Vietnam and the Philippines.

28 July 2020
China’s	First	Type-075	Assault	Carrier	is	starting	sea	trials.	The	Type-075	will	enable	
better	over-the-horizon	landing	capabilities	and	improve	air	cover.	

In addition to the well-deck for Type 726 hovercraft (generally equivalent to the U.S. 
Navy’s	LCAC—Landing	Craft	Air	Cushion),	 the	LHD	will	 have	 a	 large	 rotor-wing	
component. 
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The	 follow-on	 Type-076	 LHD	 is	 expected	 to	 include	 EMALS	 (Electromagnetic	
Aircraft Launch System) for UCAVs or crewed aircraft. 

28 July 2020
Malaysia’s	Permanent	Mission	to	the	UN	submitted	a	note	verbale	on	its	position	on	the	
South China Sea to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, whereby 
it	asserts	that	China’s	maritime	claims	have	no	legal	basis	under	international	law.	Ac-
cordingly, Malaysia has claims to the southern cluster of the Spratly Islands, where it 
occupies	five	features—Ardasier	Reef,	Erica	Reef,	Investigator	Shoal,	Mariveles	Reef,	
and Swallow Reef.

21–24 August 2020
China has been conducting military drills almost simultaneously in several sea regions. 
The	timing	of	the	drills	was	intended	to	signal	a	capability	to	mobilize	forces	in	mul-
tiple locations.

Maritime safety administrations in four locations issued notices announcing drills, 
and	the	People’s	Liberation	Army	(PLA)	said	exercises	had	been	completed	in	another.	
The locations included two in the South China Sea, one in the East China Sea, one 
further north in the Yellow Sea, and one in the Bohai Gulf, the innermost gulf of the 
Yellow Sea.

26 August 2020
China	 launched	 two	 missiles,	 including	 an	 “aircraft-carrier	 killer”	 DF-21,	 into	 the	
South	China	Sea.	Both	were	fired	into	an	area	between	Hainan	Province	and	the	Para-
cel	Islands.	The	DF-26	missile	was	launched	from	Qinghai	into	the	South	China	Sea.	
Referred	as	“Guam	Killer”	due	to	its	4,000	km	range,	it	is	in	service	with	the	People’s	
Liberation Army Rocket Force (PLARF).
The	move,	coming	one	day	after	China	said	a	U.S.	U-2	spy	plane	entered	a	no-fly	

zone	without	permission	during	a	Chinese	live-fire	naval	drill	in	the	Bohai	Sea	off	its	
north coast, sent a clear warning to the United States.

26 August 2020
The	South	Korean	navy	is	getting	its	first-ever	aircraft	carrier,	the	LPX-II.	The	propo-
sed	design	is	reportedly	a	derivative	of	South	Korea’s	Dokdo-class	helicopter	carrier	
but will be longer and heavier than these ships. It should be similar in layout to the 
U.S.S. America,	a	U.S.	Navy	flat-top	derived	from	the	Wasp-class	amphib	design.
LPX-II	is	intended	to	field	the	vertical-takeoff	F-35B	fighter,	which	the	ministry	an-

nounced plans to procure earlier this year. Procurement is scheduled to begin in 2021 
for a delivery later this decade. Hyundai Heavy Industries won the contract to design 
the LPX-II late last year, taking a previous design by Hanjin Heavy Industries and 
Construction as its starting point.

31 August 2020
Thailand decided in 2015 to acquire three S26T diesel-electric submarines, an export 
version	of	the	Yuan	class.	The	$390	million	contract	for	the	first	boat	was	signed	in	
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2017 by the military government in power at that time, with delivery expected in 2024. 
Thailand’s	intention	to	buy	two	more	submarines	from	China	has	been	postponed,	with	
the	country’s	main	opposition	party	questioning	the	need	to	go	ahead	with	the	acquisi-
tion against the backdrop of the economic slump caused by the coronavirus pandemic.

1 September 2020
Germany	published	its	first	“Guideline	on	the	Indo-Pacific,”	updating	its	policy	to	re-
flect	growing	economic	ties	to	the	region	and	concern	over	militarized	tensions	there.

9 September 2020
The	first	trilateral	dialogue	between	France,	India	and	Australia	was	held	through	vi-
deoconference. On this occasion, France, India and Australia discussed geostrategic 
challenges,	their	respective	strategies	for	a	free,	open	and	inclusive	Indo-Pacific,	and	
prospects for cooperation in the region, especially in the context of the public health 
crisis. They expressed their shared will to successfully conclude concrete cooperation 
projects in the maritime sector and those promoting global commons (climate, environ-
ment and biodiversity, health). 

11 September 2020
In September 2019, the government of Kiribati switched diplomatic recognition from 
Taiwan to China. 
In	June	2020	the	TKP	secured	a	second	four-year	term	in	government.	The	TKP’s	

national development manifesto, the “Kiribati 20-year vision” gives highest priority to 
building two “transhipment hubs”—major ports in a tiny country that has no economic 
market for such facilities.

One hub is planned at the capital of Tarawa Atoll in the west. The second is planned 
at the strategically located Kiritimati (“Christmas”) Atoll in the east, directly south of 
Hawaii and the major U.S. bases there.

The proposed major island building and development of so-called transhipment hubs 
raise the prospect of Chinese military bases, or, at least initially, potential dual-use 
facilities,	being	established	right	across	the	center	of	the	Pacific,	stretching	along	the	
equator for nearly 3,500 kilometers from Tarawa Atoll to Kiritimati Atoll. China also 
has a mothballed satellite tracking station in Kiribati, which may now be reactivated.

15 September 2020
China	 successfully	 launched	 the	Long	March-11	 solid	 propellant	 launch	 vehicle	 off	
a merchant vessel in the Yellow Sea. This was the second such sea-based launch of a 
rocket	conducted	by	China,	with	the	first	taking	place	on	5	June	last	year.

16 September 2020.
The United Kingdom, France and Germany together sent a joint note to the United 
Nations, following in the footsteps of Malaysia, Australia, Indonesia, Vietnam, the 
Philippines and the United States. 

“France, Germany and the United Kingdom underline the importance of unhampe-
red exercise of the freedom of the high seas, in particular the freedom of navigation 
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and	overflight,	and	of	the	right	of	innocent	passage	enshrined	in	the	[United	Nations	
Convention on the Law of the Sea], including in the South China Sea,” the note says.
The	three	countries	also	emphasized	that	“‘historic	rights’	over	the	South	China	Sea	

waters do not comply with international law,” and “recall that the arbitral award in the 
Philippines	v.	China	case	dating	to	12	July	2016	clearly	confirms	this	point.”
The	note	states	that	artificial	islands,	such	as	those	created	by	China	in	the	South	

China Sea through land reclamation and sand dredging, cannot generate maritime en-
titlements	such	as	exclusive	economic	zones	under	UNCLOS.
It	also	clarifies	that	France,	Germany	and	the	U.K.	do	not	recognize	China’s	grou-

ping of rocks and islets in the Paracels into an archipelago that would generate “straight 
baselines.” 

18 September 2020.
The	head	of	the	Indo-Pacific	Command	issued	a	stark	warning	that	large	U.S.	bases	in	
the	Pacific	remain	outgunned,	and	underprepared,	to	defend	against	China’s	massive	
stockpile of ballistic and cruise missiles.

”China has a profound advantage in ballistic missiles against the United States,” 
Adm.	Phil	Davidson	said	during	an	online	talk	hosted	by	the	Missile	Defense	Advo-
cacy Alliance. “They also have a profound advantage in ground-launched cruise mis-
siles.	We	have	to	get	into	that	offensive	force	game	as	well.”

23–24September 2020.
India and Australia held an exercise including the Australian destroyer HMAS Hobart, 
the Indian stealth frigate INS Sahyadri and corvette INS Karmuk. It included helicop-
ters from the two navies, while India will deployed a P-8I long-range maritime patrol 
aircraft. “The exercise, aimed at enhancing interoperability, will include advanced 
surface	and	anti-air	exercises	 including	weapon	firings,	seamanship	exercises,	naval	
maneuvers	and	cross-deck	flying	operations”.

24 September 2020.
Japan’s	Defense	Ministry	will	seek	a	budget	of	over	¥5.4	trillion	for	fiscal	2021—another	
record,	as	Prime	Minister	Yoshihide	Suga	vowed	to	continue	with	his	predecessor’s	po-
licy	of	bolstering	Japan’s	capabilities	in	new	domains.

3 October 2020.
A Canadian corvette sailed through the sensitive Taiwan Strait, a transit that comes 
at a time of heightened military tension between China and Taiwan and which could 
anger Beijing.

4 October 2020.
According	a	U.S.	newspaper,	U.S.	officials	have	seen	an	early	draft	of	an	agreement	
between Cambodia and China on the future use of the Ream naval base in the Gulf of 
Siam. The deal would purportedly allow Chinese forces to use the site for a period of 
30 years, with automatic renewal thereafter. 
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7 October 2020.
Japan	Maritime	 Self-Defense	 Forces	 (JMSDF)	with	 JS Kaga	 (DDH	 184)	 helicopter	
carrier and JS Ikazuchi	(DD	107)	Murasame-class	destroyer	conducted	a	maritime	ex-
ercise with the Indonesian Navy along the west side of the Natuna Islands to strengthen 
trust and cooperation on maritime security.

9 October 2020.
The U.S. guided-missile destroyer USS John S. McCain passed near the Paracel Is-
lands, conducting a freedom of navigation operation.

10 October 2020.
North	Korea	put	on	its	first	publicized	military	parade	in	years,	taking	place	at	night	in	
and over a revamped Kim Il Sung Square and celebrating the 75th anniversary of the 
country’s	ruling	Workers’	Party	of	Korea.

A handful of absolutely massive new intercontinental ballistic missiles were rolled 
through	Kim	Il	Sung	Square.	The	new	ICBM	looks	to	be	a	significant	outgrowth	of	
the already monstrous HS-15, which is suspected of being able to reach pretty much 
anywhere in the United States and the new Pukguksong-4 submarine-launched bal-
listic missile (SLBM). The inclusion of these weapons is another indication that North 
Korea has shifted considerable resources to developing some type of submarine-borne 
second-strike deterrent. 

14 October 2020.
The Arleigh-Burke-class guided-missile destroyer USS Barry (DDG	52)	conducted	a	
routine	Taiwan	Strait	transit.	The	ship’s	transit	through	the	Taiwan	Strait	demonstrated	
the	U.S.	commitment	to	a	free	and	open	Indo-Pacific.

15 October 2020.
In	the	southern	city	of	Chaozhou	Chinese	President	Xi	Jinping	told	Chinese	marine	
corps	 troops	 that	 the	corps	needed	 to	strengthen	 its	goals	 to	fit	 in	with	 the	People’s	
Liberation	Army’s	modernization	drive.
Xi	Jinping	told	marines	to	focus	on	“preparing	to	go	to	war.”	Xi’s	remarks	indicated	

that he was not happy with the progress of the amphibious wing of the armed forces.

16 October 2020.
The Philippines lifted its moratorium on oil and gas exploration in disputed areas of the 
South China Sea, a move that was welcomed by China and boosted the shares of the 
Southeast	Asian	nation’s	energy	producers.

The Philippines suspended oil exploration in the South China Sea in 2015 after the 
nation	filed	a	case	with	the	Permanent	Court	of	Arbitration	over	the	disputed	waters.	

20 October 2020.
Media around the world were increasingly reporting on a Chinese military buildup in 
its southeast region, along the Fujian coast facing Taiwan—supposedly in preparation 
for an invasion of Taiwan—and Beijing was doing nothing to dispel the rumors.
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According	 to	U.S.	media	 reports,	China’s	People’s	Liberation	Army	 is	upgrading	
missile	bases	and	working	to	deploy	the	latest	hypersonic	missiles	in	Beijing’s	arse-
nal—the	DF-17.

22 October 2020
Tokyo has agreed to supply Southeast Asian governments—Indonesia and Vietnam 
in particular— with patrol boats, so they can secure their coasts amid tensions in the 
South China Sea, Japanese Prime Minister Yoshihide Suga said in Jakarta. 

“Japan strongly supports preservation of the rule of law in international waterways 
and is troubled by some recent activities in the South China Sea that go against mari-
time law.”

23 October 2020
A three-decade-long Australian naval presence in the Middle East will come to an ab-
rupt end this year as the Federal Government grapples with an increasingly uncertain 
strategic environment closer to home.
The	Government’s	recent	Defense	Strategic	Update	stated	that	the	military	would	

focus	more	on	the	Indo-Pacific	and	Australia’s	immediate	region

26 October to 5 November
The	 U.S.	 Pacific	 Fleet-sponsored	 biennial	 field	 training	 exercise,	 known	 as	 Keen	
Sword 21, began on Oct. 26 and runs through Nov. 5.

It is designed to enhance Japan-U.S. combat readiness and interoperability while 
strengthening bilateral relationships and demonstrating U.S. resolve to support the se-
curity interests of allies and partners in the region.
The	Keen	Sword	exercise	is	the	first	big	drill	since	Yoshihide	Suga	became	Japan’s	

prime minister last month with a vow to continue the military build-up aimed at coun-
tering China, which claims Japanese-controlled islands in the East China Sea.

27 October 2020
The	U.S.	and	India	Two-plus-Two	Conference	among	the	defense	and	foreign	affairs	
leaders	of	both	nations	was	held	in	New	Delhi.	It	involved	U.S.	Defense	Secretary	and		
Dr.	Mark	T.	Esper	and	Secretary	of	State	Mike	Pompeo,	with	Indian	Minister	of	Fo-
reign	Affairs	Dr.	S.	Jaishankar	and	Defense	Minister	Rajnath	Singh.

The two-plus-two this year was an opportunity to assess the current situation and 
talk about the Basic Exchange Cooperation Agreement, a key milestone that was sig-
ned.	Areas	have	been	identified	in	2021	for	further	information	sharing	at	the	service	
level and at the joint level.

27 October 2020
China’s	Coast	Guard	and	maritime	militia	are	nothing	if	not	persistent	when	it	comes	
to making their presence felt around hotly disputed reefs and islets in the South China 
Sea.
Chinese	ships	have	lurked	for	five	months	with	little	interruption	at	the	Scarborough	

Shoal	off	the	Philippines;	for	three	months	at	Vanguard	Bank	off	Vietnam’s	southern	
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coast; and seven months at the Union Banks, where both China and Vietnam have 
outposts.

28 October 2020
The	U.S.	State	Department	has	 authorized	 a	possible	$2.37	billion	 sale	of	Harpoon	
missiles to Taiwan.
The	Defense	Security	Cooperation	Agency	 announced	 the	 authorization	 and	 that	

it had informed lawmakers of the potential sale. The deal, should it go through, could 
feature	as	many	as	400	Harpoon	Block	II	missiles	and	100	Harpoon	Coastal	Defense	
Systems,	according	to	a	DSCA	news	release.

November 2020
In	the	South	China	Sea,	although	they	receive	less	attention	than	China’s	biggest	arti-
ficial	islands	in	the	Spratlys,	construction	is	ongoing	on	its	smaller	outposts	built	atop	
tiny islets in the Paracels.

Several small land features over the past six months shows signs of new housing, 
power supplies, cultivation and potentially a helipad.

The construction suggests China is trying to solve persistent problems: access, sus-
tainability, and soil erosion.
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Vid ingången av 2021 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 353 ledamöter enligt nedanstående 
fördelning:
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Utländska hedersledamöter                     16
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