
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I KRIS OCH KRIG 

SJÖFARTEN TRYGGAR SVERIGES FÖRSÖRJNING  

– MEN HUR SKYDDAR SVERIGE SJÖFARTEN? 

Sjöfarten har i alla tider och på olika sätt haft en avgörande betydelse för Sverige – försvarsmässigt, transport-  

och försörjningsmässigt, handelsmässigt och näringsmässigt. Sverige är en sjöfartsnation där marinen och den  

civila sjöfarten alltid samspelat i rikets tjänst. Seglande örlogsfartyg utvecklades från seglande handelsfartyg,  

t ex koggar och galeoner, som i sin tur tog över efter tidigare vikingaskepp. Det var fartyg avsedda för både strid  

till sjöss och handel.  

Havet, sjöarna, floderna och kuststräckorna är och har alltid utgjort en viktig infrastrukturtillgång och vattnet en 

naturresurs för föda, kraft och energi. Vattnet har bidragit till den svenska industriutvecklingen och sjöfarten har  

byggt välstånd samt säkrat handeln och den svenska varuförsörjningen.  För Sverige, med sin långa kust – den  

längsta inom EU – är ett ständigt handelssjöfartsflöde och ett marint försvar av våra vattenvägar till och från  

landet avgörande.  

Hur sjöfartsstarkt står Sverige? Hur skyddar vi handelsfartygen och säkerställer transportflöden? Vilken roll spelar 

sjöfartens aktörer, Försvarsmakten, näringslivet och myndigheterna och hur samverkar de?  Vad är avgörande i 

beredskapsarbetet?  

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges marina akademi, fyller 250 år i år. Akademien instiftades i Stockholm år  

1771 och är idag Sveriges äldsta och förmodligen även ett av världens äldsta militärvetenskapliga samfund. Som  

en del i akademiens jubileumsfirande arrangeras ett jubileumsseminarium i Göteborg där samspelet mellan  

marint försvar och handelssjöfarten står i fokus. 

Varmt välkommen till Kungl. Örlogsmannasällskapets jubileumsseminarium 

Tid och plats; 14 oktober kl 12.30 – 18.00, Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg  

Anmälan: https://www.koms.se/anmalan-till-aktiviteter-14-oktober-i-goteborg/ senast 2021-09-20 

För mer information om seminariet, kontakta Niklas Granholm tel 08-555 03 836 eller Anna Risfelt Hammargren,  

tel 070-977 02 46 
 

För information om KÖMS samtliga jubileumsaktiviteter, kontakta Per-Anders Emilson, tel 070-665 55 26  

https://www.koms.se/anmalan-till-aktiviteter-14-oktober-i-goteborg/


 
 
I KRIS OCH KRIG 

SJÖFARTEN TRYGGAR SVERIGES FÖRSÖRJNING  

– MEN HUR SKYDDAR SVERIGE SJÖFARTEN? 

PROGRAM 

12.30 Registrering och kaffe 

13.00 Inledning och välkommen 

 Anders Grenstad, konteramiral, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet 

 Del 1 

 Sveriges flotta 1771 – 2021, några utvecklingsperspektiv 

 Kent Zetterberg, professor Försvarshögskolan, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 

 Handelssjöfartens betydelse för sjömakt – praktiska exempel, förr och nu 

 Carl-Johan Hagman, vd Stena Rederi AB, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 

 Totalförsvarets betydelse för sjöfartsskydd och rikets försörjningsmöjligheter 

 Jan-Eric Nilsson, kommendör, Försvarsmakten Högkvarteret, totalförsvarsavdelningen, ledamot  

 av Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Samspel och satsningar för säkra transportflöden till och från svensk hamn 

Fredrik Herlitz, överste, chef Älvsborgs amfibieregemente och garnisonschef Göteborg, ledamot  

av Kungl. Örlogsmannasällskapet 

 Del 2 

 Havet och dess gränser och hur påverkar havsrätten? 

 Marie Jacobsson, ambassadör och UD:s folkrättsrådgivare, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 

 KAFFEPAUS 

Havet och oceanografin – vad vet vi och vad vet vi inte? 

Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik, Stockholms universitet, ledamot av  

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

 Sjöfartsforskning, teknik, underleverantörer, varv – hur sjöfartsstarkt är Sverige? 

 Mikael Hägg, enhetschef, Maritima operationer, RISE Research Institute of Sweden 

 Vem styr och hur samordnas Sveriges maritima beredskapsarbete? 

 Johan Norrman, avdelningschef Operativa avdelningen, Kustbevakningen 

 Del 3 

 Paneldiskussion: 

 Om krisen eller kriget kommer – beredskap, samverkan, försvar och skydd 

 Pål Jonson, M, ordförande Försvarsutskottet, Jens Holm, V, ordförande Trafikutskottet,  

 Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhetsfrågor Föreningen Svensk Sjöfart,  

 Elvir Dzanic, vd  Göteborgs Hamn AB 

17.00 – 18.00 Mingel och förfriskningar 

 Samtal, frågor till och diskussion med talarna, miniutställning  

 

Moderatorer:  Niklas Granholm och Anna Risfelt Hammargren, ledamöter och styrelseledamöter,  

 Kungl. Örlogsmannasällskapet 
 

Marinens Musikkår spelar 


